
Informácia o činnosti
primátora mesta  Petra Gogolu obdobie od   05  .  10  . 2013 do   04  .  11  .   2013  

V zmysle  Organizačného  poriadku  Mestského  úradu  (MsÚ),  ktorý  je  základným  vnútorným 
organizačným  predpisom  je  primátor  je  najvyšším  výkonným  a  štatutárnym  orgánom  mesta,  ktorý 
schvaľuje vnútorné riadené dokumenty,  rozhoduje o všetkých veciach správy mesta s výnimkou tých, 
ktoré  sú  vo  výlučnej  kompetencii  mestského  zastupiteľstva.  Vydáva  pracovný  poriadok,  organizačný 
poriadok  MsÚ,  poriadok  odmeňovania  zamestnancov  mesta,  informuje  MsZ  o  vydaní  a  zmenách 
organizačného  poriadku  MsÚ.  Rozhoduje  o  zásadných  stanoviskách  pre  rokovania  presahujúce 
pôsobnosť  mesta.  Vykonáva  obecnú  správu,  zastupuje  mesto  vo  vzťahu  k  štátnym orgánom,  k 
právnickým a fyzickým osobám, zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a 
podpisuje ich uznesenia, poveruje a odvoláva zástupcu primátora, vymenúva a odvoláva prednostu MsÚ, 
riaditeľov  rozpočtových  a  príspevkových  organizácií  zriadených  mestom  po  schválení  v  mestskom 
zastupiteľstve a rozhoduje i o personálnych a platových náležitostiach zamestnancov mesta na MsÚ a 
riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Aktivity primátora mesta v zmysle uznesenia z 21.6.2011 číslo 131/2011 – MsZ, bod II., ktorý znel: 
„aby p. primátor a p. viceprimátorka predkladali správu o svojej činnosti za predchádzajúce obdobie na 
každé rokovanie mestského zastupiteľstva“:

OKTÓBER 2013

07.10. pondelok
pravidelná porada s náčelníkom MsP Ing. M. Bálintom
pravidelná porada vedenia mesta
prehliadka zrekonštruovaných operačných sál vo FNsP F. D. Roosevelta
natáčanie propagačného filmu o PPP projektoch v produkcii spoločnosti Eurovia SK
pracovné stretnutie k prípravám podujatia Deň vojnových veteránov
pracovná porada k nastaveniu režimu spolupráce PKO s Mestom do konca roku 2013 a k procesu 
transformácie PKO do štruktúr MsÚ za účasti riaditeľky PKO Mgr. J. Suraovej

08.10. utorok
pracovné stretnutie k prípravám osláv  60. výročia  založenia  Slovenskej gymnastickej federácie,  
prijatie členov prípravného výboru Mgr. S. Kútika a Mgr. J. Nováka
pracovné rokovanie s Ing. K. Kubandom k prípravám súčinnostného cvičenia s Okresným úradom 
účasť na prezentácii projektu pre Mestskú políciu
pracovné rokovanie s riaditeľom SOŠ Pod Bánošom Ing. P. Fiľom
účasť na vyhodnotení 8. ročníka Stretnutia generácií na Kališti
prijatie zahraničnej delegácie umelcov pozvaných do Banskej Bystrice v rámci medzinárodného 
grantového projektu Grundtvig Mestským divadlom - Divadlom z Pasáže, Radnica

09.10. streda
súčinnostné cvičenie s Okresným úradom Banská Bystrica
pracovné rokovanie s primátorom mesta Martin A. Hrnčiarom

10.10. štvrtok
pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti EEI Ing. J. Fellegim, PhD. 
pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti Mestské lesy Banská Bystrica Ing. B. Možuchom
administratíva

11.10. piatok
účasť na 21. zasadnutí Rady ZMOS v Žiline

14.10. pondelok
pravidelná porada s náčelníkom MsP Ing. M. Bálintom
pravidelná porada vedenia mesta
prijatie zástupcov mimovládnych neziskových organizácií z Moldavska



zasadnutie poslaneckého grémia
15.10. utorok

23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
strieborný sobáš, Radnica

16.10. streda
kontrolný deň Mestská polícia – streľby príslušníkov MsP, Hronsek
pracovné stretnutie so zástupcami Cechu hostinských Banská Bystrica
pracovný stretnutie s riaditeľkou KPÚ v Banskej Bystrici Ing. arch. Z. Klasovou
pracovné rokovanie k výstavbe ESC II a rýchlostnej komunikácie R1
pracovné stretnutie k prípravám Banskobystrických Vianoc 2013

17.10. štvrtok
pracovné rokovanie s vedúcou Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí   
Ing. R. Hláčikovou ohľadne taríf v MHD
pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom spoločnosti SAD Zvolen, a. s. Ing. A. Mazánom
pracovné rokovanie s vedúcim Referátu krízového riadenia  Ing.  K.  Kubandom k vyhodnoteniu  
súčinnostného cvičenia s Okresným úradom Banská Bystrica
podanie svedectva na pojednávaní, odporca – Mesto Banská Bystrica, Okresný súd B. Bystrica 
pracovné rokovanie k prístupu do záhradkárskej osady Pod lipy 2 za účasti dotknutých občanov

18.10.2013 piatok
dovolenka

20.10.2013 nedeľa
stretnutie so zástupcami Zväzu Slovákov v Maďarsku 

21.10.2013 pondelok
pravidelná porada vedenia mesta
účasť na pracovnej porade Regionálneho združenia ZMOS Banská Bystrica, Brusno
pracovné stretnutie so zástupcami odborovej organizácie pri PKO k otázke transformácie PKO do 
štruktúr Mestského úradu

22.10.2013 utorok
pracovné stretnutie s riaditeľom VŠC Dukla Banská Bystrica Ing. Mgr. R. Kurčíkom
pracovné stretnutie s riaditeľom Kúpeľov Brusno Š. Hrčkom 
pracovné  stretnutie  s  mjr.  PaedDr.  Ľ.  Roškom  z  VŠC  Dukla  Banská  Bystrica  k  podujatiu  
Banskobystrická latka
účasť na školení „Manuál komunikácie – krízová komunikácia“
pracovné stretnutie so zahraničnou delegáciou z talianskeho partnerského mesta Ascoli Piceno

23.10.2013 streda
prijatia občanov v rámci Dňa otvorených dverí u primátora
pracovné rokovanie so zástupcami spoločnosti  Aurex vo veci  územného plánu mesta  Banská  
Bystrica, mimosúdna dohoda
účasť na prezentácii výsledkov dotazníkového prieskumu o MHD, Radnica 

24.10.2013 štvrtok
pracovné stretnutie s prezidentom SFZ J. Kováčikom
pracovné stretnutie so zástupcom primátora mesta Martin M. Malíkom
účasť na prezentácii knihy G. Mesežnikova „Odkiaľ a kam“
zasadnutie Mimoriadnej MsR

25.10.2013 piatok
pracovné stretnutie s riaditeľom SšaTZ mesta Banská Bystrica Mgr. I. Šabom
pracovné stretnutie s Ing. Apfelom z Mestských lesov Banská Bystrica
pracovné stretnutie s riaditeľom Kúpeľov Brusno Š. Hrčkom
zasadnutie Rady primátora mesta pre mimovládne neziskové organizácie, Radnica
účasť na krste knihy PhDr. K. Kubičkovej, PhD. „Po stopách architekta L.E. Hudeca“, Radnica
účasť na koncerte „Hrajteže mi, hrajte“



28.10.2013 pondelok
účasť na konferencii Mosty k rodine, Sliač – Sielnica
pracovné stretnutie s M. Záborským z Plaveckého oddielu Klubu telesnej výchovy UMB
rokovanie s riaditeľom Environmentálneho fondu PhDr. B. Valovičom, Bratislava
účasť na slávnostnej recepcii pri príležitosti štátneho sviatku Českej republiky, veľvyslanectvo ČR

29.10.2013 utorok
účasť na brífingu k výstavbe nájomných bytov v bývalej budove SAV, Severná ulica
podpis novej Kolektívnej zmluvy medzi Mestom Banská Bystrica a ZO Sloves Bystrica
zasadnutie Mestskej rady

30.10.2013 streda
účasť na medzinárodnom workshope „12 rokov regionálnej samosprávy na Slovensku“, Trnava  

31.10.2013 štvrtok
dovolenka

01.11.2013 piatok
sviatok

04.11.2013 pondelok
pravidelná porada vedenia mesta
pravidelná porada s náčelníkom MsP Ing. M. Bálintom
pracovné stretnutie s rektorkou UMB Dr. h. c. prof. PhDr. B. Kosovou, CSc.

V čase  medzi  rokovaniami,  pracovnými  stretnutiami  a  prijatiami  primátor  podpisoval  dokumenty  a 
venoval sa agende mestského úradu, ktorá mu vyplýva z výkonu funkcie.


