
Informácia o činnosti
primátora mesta  Petra Gogolu obdobie od   30  .  1  1  . 2013 do   30  .  01.     201  4  

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“:

DECEMBER 2013

02.12.2013 pondelok
pracovné stretnutie s Ing. J. Fellegim, PhD. zo spoločnosti EEI, s. r. o.
pravidelná porada vedenia mesta
pravidelná porada s náčelníkom MsP Ing. M. Bálintom
účasť na vernisáži výstavy Laureáti Sacharovovej ceny za slobodu myslenia, FPVaMV UMB
účasť  na  slávnostnej  recepcii  pri  príležitosti  štátneho  sviatku  Rumunska,  veľvyslanectvo  
Rumunska na Slovensku, Bratislava 

03.12.2013 utorok
pracovné rokovanie so zástupcom Náčelníka MsP pre výkon služby Mgr. Slovákom
účasť na Dni otvorených dverí v chránenej kaviarni s knižnicou Prístav

04.12.2013 streda
interview s holandskou novinárkou p. Runou Hellingou z denníka Trouw
pracovné stretnutie s Ing. S. Líškom z Kancelárie prezidenta SR
účasť na zasadnutí predstavenstva OOCR Stredné Slovensko

05.12.2013 štvrtok
odovzdanie vianočného stromčeka DFNsP
prebratie ocenenia Sociálny čin roka 2013, Bratislava

06.12.2013 piatok
účasť na pietnej spomienke pri príležitosti 69. výročia tragickej smrti generálmajora Otta Smika  
DFC, Zmiešané krídlo Sliač
pracovné rokovanie k obnove vojnového areálu v Majeri
prijatie chargé d'affaires britského veľvyslanectva na Slovensku Gill Fraser
pracovné rokovanie k územnému plánu mestskej časti Rakytovce
slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka na Námestí SNP

07.12.2013 sobota
sobášenie, Radnica

09.12.2013 pondelok
pravidelná porada vedenia mesta
účasť na zasadnutí predstavenstva spoločnosti MBB, a. s.



zasadnutie poslaneckého grémia
účasť na odovzdávaní ocenení dobrovoľníkom Srdce na dlani, Radnica 

10.12.2013 utorok
zasadnutie 25. Mestského zastupiteľstva

11.12.2013 streda
odovzdanie hlavnej ceny výhercovi mestskej tomboly v rámci kampane iMesto
prijatie člena výboru FISTC Oliviera Favreho pri príležitosti príprav februárových Majstrovstiev 
Európy v psích záprahoch 
pracovné stretnutie s p. R. Miartušom, konateľom spoločnosti DoMo-GLASS, s. r. o.
vianočné stretnutie s riaditeľmi materských škôl
účasť na III. Fóre mimovládnych neziskových organizácií, Radnica
pracovné rokovanie k návrhu rozpočtu na rok 2014

12.12.2013 štvrtok
účasť na valnom zhromaždení OOCR Stredné Slovensko
pracovné stretnutie s predstaviteľmi cirkevných obcí pôsobiacich v Banskej Bystrici
interview s novinármi francúzskeho denníka Libération a belgického časopisu Knak k voľbám do 
VÚC 2013
účasť na vianočnej recepcii, veľvyslanectvo Veľkej Británie, Bratislava

13.12.2013 piatok
prijatie čínskeho veľvyslanca J. E. Weifanga Pana a čínskej podnikateľskej delegácie, Radnica

14.12.2013 sobota
slávnostné ukončenie 20. ročníka halového turnaja O pohár doc. Jozefa Vengloša

16.12.2013 pondelok
pracovné stretnutie s Ing. J. Fellegim, PhD. zo spoločnosti EEI, s. r. o.
pravidelná porada vedenia mesta
pravidelná porada s náčelníkom MsP Ing. M. Bálintom
účasť  na  spomienkovom  stretnutí  pri  príležitosti  70.  výročia  podpísania  Vianočnej  dohody,  
Múzeum SNP
zasadnutie Rady primátora mesta pre mimovládne neziskové organizácie
zasadnutie Rady primátora mesta pre architektúru a urbanizmus
účasť na podujatí – pokuse o rekord vo vytvorení vianočného stromčeka z ľudí, Námestie SNP

17.12.2013 utorok
prijatia občanov v rámci Dňa otvorených dverí u primátora mesta
pracovné rokovanie – Mestské lesy Banská Bystrica, Dolný Harmanec
zasadnutie Rady primátora mesta pre seniorov
slávnostné podpísanie Memoranda o spolupráci so Zväzom Slovákov v Maďarsku za účasti jeho 
predsedníčky p. R. Egyedovej Beránekovej

18.12.2013 streda
pracovné stretnutie s PhDr. K. Kubičkovou, PhD.
blahoželanie p. Jánovi Majlingovi k životnému jubileu 100 rokov
vianočné stretnutie s riaditeľmi základných škôl a školských jedální
otvorenie slávnostného odovzdávania Janského plakety, Veľká sieň MsÚ
účasť na zasadnutí dozornej rady BPM, s. r. o.

19.12.2013 štvrtok
pracovné stretnutie s Ing. Ľ. Kollárom zo spoločnosti Energo Aqua, a. s.
pracovné stretnutie s Mgr. V. Kupkom zo spoločnosti Orange Slovensko, a. s.
pracovné stretnutie s predstaviteľmi akademickej obce v Banskej Bystrici
pracovné rokovanie  k návrhu rozpočtu  na  rok  2014  za  účasti  zástupcov poslaneckého klubu  
SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS
účasť na charitatívnom podujatí vianočný Primátorský punč

20.12.2013 piatok
účasť na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva BBSK



23.12.2013 pondelok
varenie vianočnej kapustnice pre ľudí bez domova, Slovenský Červený kríž, Pod Urpínom 6

24.12.2013 utorok
sviatok

25.12.2013 streda
sviatok

26.12.2013 štvrtok
sviatok

27.12.2013 piatok
administratíva
otvorenie Banskobystrickej plaveckej 24 hodinovky, plaváreň Štiavničky

30.12.2013 pondelok
administratíva
dovolenka ½ dňa

31.12.2013 utorok
dovolenka

JANUÁR 2014

01.01.2014 streda
novoročný príhovor k občanom mesta a novoročný ohňostroj, Námestie SNP

02.01.2014 štvrtok
dovolenka ½ dňa
návšteva prvého Banskobystričana narodeného v roku 2014, FNsP F. D. Roosevelta
pracovné rokovanie  k návrhu rozpočtu  na  rok  2014  za  účasti zástupcov poslaneckého klubu  
Banskobystrická alternatíva Ing. Mgr. P. Katreniaka a Mgr. V. Pirošíka
pracovné rokovanie k návrhu  rozpočtu  na  rok  2014  za  účasti predsedu poslaneckého  klubu  -  
Klubu nezávislých poslancov M. Smäda

03.01.2014 piatok
dovolenka

04.01.2014 sobota
účasť na Novoročnom koncerte v Štátnej opere, príhovor

05.01.2014 nedeľa
slávnostné ukončenie Novoročného šachového turnaja, Spojená škola Kremnička 10 

06.01.2014 pondelok
sviatok

07.01.2014 utorok
pracovné rokovanie k financovaniu Radnice za účasti riaditeľa MBB, a. s. Ing. Ľ. Bobáka
pracovné stretnutie s p. P. Buvalom k prípravám športového podujatia Grad prix o pohár primátora 
mesta Banská Bystrica v naturálnej kulturistike a fitnes

08.01.2014 streda
pracovné rokovanie s riaditeľkou Krajského pamiatkového úradu Ing. arch. Z. Klasovou

09.01.2014 štvrtok
účasť na novoročnom stretnutí predstaviteľov ZMOS s prezidentom SR, Bratislava
obhliadka karanténnej stanice vo Zvolene

10.01.2014 piatok
raňajky s novinármi
prijatie žiakov ZŠ Š. Moysesa, diskusia o samospráve v rámci výuky občianskej náuky
odovzdanie šeku s výťažkom z Primátorského punču občianskemu združeniu Návrat

13.01.2014 pondelok
pravidelná porada vedenia mesta
návšteva Mestských detských jaslí, Trieda SNP 15



návšteva Zariadenia pre seniorov Jeseň, Internátna 10
návšteva Zariadenia opatrovateľskej služby, Družby 25
účasť na verejnom novoročnom stretnutí občianskych rád a združení s primátorom a poslancami za 
volebný obvod Rudlová - Sásová

14.01.2014 utorok
pracovná porada s hlavným kontrolórom mesta Ing. I. Petrovičom
pracovná porada s vedúcim referátu krízového riadenia Ing. K. Kubandom
prevzatie pamätnej medaily k 20. výročiu vzniku ozbrojených síl SR za aktívny rozvoj spolupráce, 
Veliteľstvo vzdušných síl OS SR, brig. gen. Ing. M. Korba
pracovné rokovanie k identifikácii pozemkov na výstavbu parkovacieho domu v mestskej časti  
Rudlová – Sásová za účasti zástupcov spoločností EEI, s. r. o. a MBB, a. s.
návšteva Strediska sociálnych služieb Na Uhlisku 1
návšteva Agenúry sociálnych služieb Ul. 9. mája 74

15.01.2014 streda
účasť na stretnutí pracovnej skupiny PHSR – rozvoj ekonomiky 
pracovné stretnutie s riaditeľom KR HaZZ plk. Ing. D. Sľúkom k prípravám podujatia Rescue  
forum 112
účasť na stretnutí pracovnej skupiny PHSR – sociálna oblasť
pracovné rokovanie s Ing. arch. I. Teplanom
účasť na Novoročnom koncerte, Radnica

16.01.2014 štvrtok
účasť na stretnutí pracovnej skupiny PHSR – životné prostredie a infraštruktúra
pracovné rokovanie s riaditeľom spoločnosti MBB, a. s. Ing. Ľ. Bobákom
pracovné rokovanie s riaditeľom OOCR Stredné Slovensko Ing. L. Mončekom
účasť na benefičnom podujatí Spájanie, Radnica

17.01.2014 piatok
účasť na zasadnutí zastupiteľstva BBSK, Jelšava

20.01.2014 pondelok
pravidelná porada vedenia mesta
účasť na valnom zhromaždení spoločnosti MBB, a. s.
účasť na prezentácii projektu Zdravá výživa (Healthy Diets)
účasť a príhovor na prezentácii striebornej zberateľskej mince vydanej pri príležitosti 150. výročia 
narodenia J. Murgaša, Štátna vedecká knižnica

21.01.2014 utorok
pracovné stretnutie s riaditeľom ÚHA mesta Banská Bystrica Ing. arch. Ľ. Kelemanom
účasť na 23. zasadnutí Rady ZMOS, Bratislava

22.01.2014 streda
účasť na 23. zasadnutí Rady ZMOS, Bratislava

23.01.2014 štvrtok
otvorenie 1. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v intenzívnej medicíne v pediatrii
pracovné rokovanie s talianskymi investormi
pracovné stretnutie s kvestorom Slovenskej zdravotníckej univerzity Ing. M. Cagáňom, MPH
pracovné stretnutie so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva SR Ing. Š. Chudobom, PhD.
pracovné rokovanie s ministrom životného prostredia SR Ing. P. Žigom, PhD. vo veci dotácie z 
Envirofondu na realizáciu náučného chodníka  „Serpentíny Urpín“, Bratislava

24.01.2014 piatok
pracovná porada s vedúcou oddelenia údržby miestnych komunikácií Ing. R. Hláčikovou
pracovné stretnutie s predsedom Vidieckeho parlamentu Ing. P. Rusnákom
pracovné rokovanie s riaditeľom ÚPSVaR Banská Bystrica Ing. J Telekom a vedúcou odboru  
zamestnanosti Mgr. L. Vajcíkovou
pracovné stretnutie s konateľom BPM, s. r. o. Ing. J. Šabom
pracovné stretnutie s podpredsedom predstavenstva SAD Zvolen, a. s. Ing. A. Polónym



27.01.2014 pondelok
pravidelná porada vedenia mesta
pracovná stretnutie s prezidentom Rotary Clubu Banská Bystrica Ing. I. Patrášom
účasť na zasadnutí Komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta

28.01.2014 utorok
pracovné stretnutie s konateľom spoločnosti EEI, s. r. o. Ing. J. Fellegim, PhD.
prijatie stáleho zástupcu veľvyslanca Nemecka na Slovensku J.E. Reinharda Wiemera, Radnica
zasadnutie Mestskej rady

29.01.2014 streda
pracovné stretnutie s riaditeľom RTVS Banská Bystrica Mgr. M. Debnárom
pracovné stretnutie s riaditeľom Kúpeľov Brusno p. Š. Hrčkom

30.01.2014 štvrtok
prijatia občanov v rámci Dňa otvorených dverí u primátora mesta
pracovné stretnutie  s  krajským prokurátorom JUDr.  P.  Bedlovičom a okresným prokurátorom  
JUDr. S. Mihálechom
pracovné stretnutie s veliteľom vzdušných síl OS SR brig. gen. Ing. M. Korbom

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


