
Peter Gogola
primátor
mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 2. 9. 2014

P O Z V Á N K A

     V zmysle  §-u  12,  ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom  zriadení  v  znení neskorších 
predpisov   z v o l á v a m  30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici  na 

9. september 2014 (utorok) o 9.00 h

do Veľkej  siene Mestského úradu, Československej  armády 26,  Banská Bystrica s nasledovným 
programom:

Skúška hlasovacieho zariadenia

1. O t v o r e n i e

2. Voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programu rokovania

4. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

Predkladá: Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ

5. Územný plán mesta  Banská Bystrica  a  Koncepcia  rozvoja mesta  Banská Bystrica  v  oblasti 

tepelnej energetiky a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. .../2014, ktorým 

sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica

Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta
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6. Návrh  na  určenie  počtu  poslancov  a  utvorenia  volebných  obvodov  pre  voľby  do  orgánov 

samosprávy mesta  Banská Bystrica  na volebné obdobie 2014 - 2018

Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta

7. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2014

Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta

8. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 7

Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta

9. Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2013

Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta

10.Slovo pre verejnosť - 12.00 - 12.30 h

11. Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Banská  Bystrica  č.  ../2014,  ktorým sa mení  a  dopĺňa 

Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Banská  Bystrica  č.  8/2011  o  poskytovaní  dotácií 

z rozpočtu Mesta Banská Bystrica 

Predkladá: Mgr. Vladimír Pirošík, poslanec MsZ

12.Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 8/2011 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v platnom znení - šport

Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta

13.Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva za obdobie I. polroka  2014

Predkladá:  Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

14.Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č.2/2014 stavu a úrovne 

vymáhania  pohľadávok  (vrátane  ich  zúčtovania  a  evidencie)  v  roku  2013  v  MsÚ  (mimo 

daňových pohľadávok)

Predkladá:  Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta
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15.Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2014 hospodárenia a 

nakladania s finančnými prostriedkami pri rekonštrukcii  ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica v 

rokoch 2010 až 2013

Predkladá:  Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

16.Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2014 tvorby a použitia 

sociálneho fondu zarok 2013 v Bytovom podniku mesta Banská Bystrica, s.r.o.

Predkladá:  Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

17.Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnýchfinančných kontrol č.  7/2014 a č.  8/2014 

dodržiavania vybraného VZN č. 26/2008 - úplné znenie - o zápise do 1. ročníka základných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica a s tým súvisiaceho VZN č. 3/2013 o 

určení  školských  obvodov  pre  základné  školy  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mesta  Banská 

Bystrica vo vybratých základných školách

Predkladá:  Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

18.Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 9/2014 plnenia opatrení 

prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku zistených pri kontrolách vykonaných 

hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica v roku 2012

Predkladá:  Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

19. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 25. júna 2014 

do 8. septembra 2014

Predkladá:  Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

20. Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 13.6.2014 do 27.8.2014

Predkladá: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta

21. Informácia o činnosti zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie od  28.6.2014 do 

8.9.2014

Predkladá: doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., zástupkyňa primátora mesta

22.Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 30. júna 2014

Predkladá:  Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ
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23. Interpelácie poslancov

24.D i s k u s i a

25.Ukončenie mestského zastupiteľstva

Informatívny materiál:

• Informatívna správa Likvidačno-škodovej komisie o riešení a odpísaní pohľadávok v roku 

2013

• Informatívna správa o vykonaní primátorskej zmeny programového rozpočtu č. 6

• Informatívna  správa  o  zmene  úverových  podmienok  v  zmluvách  o  účelovom  úvere 

č. 8115/12/08720 a 8116/12/08720

• Informatívna správa o návrhu na vysporiadanie nehnuteľného majetku Štátnej opery a Mesta 

Banská Bystrica.

Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcu okresnej prokuratúry
7. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
8. občanov mesta Banská Bystrica
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