
Ján Nosko
primátor
mesta Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, 12.5. 2015

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   4. zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva v Banskej Bystrici  na 

19. máj 2015 (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: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

5. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2014

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
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6. 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: Ján Nosko, primátor mesta

7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2015 o pravidlách času predaja v 

obchode a času prevádzky služieb

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

8. Správa o činnosti Mestskej polície Banská Bystrica za rok 2014 

Predkladá: Ing. Miroslav Bálint, náčelník MsP

9. Výkon úloh vyplývajúcich zo zákona č.  564/1991 Zb. o  obecnej  polícii  v znení  neskorších 

predpisov Mestskou políciou Banská Bystrica na území obce Kynceľová

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

10.Návrh  na  schválenie  predloženia  žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok,  zabezpečenie 

realizácie projektu a spolufinancovanie projektu "Výmena energeticky najnáročnejších svietidiel 

verejného osvetlenia v meste Banská Bystrica"

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

11. Slovo pre verejnosť - 12.00 - 12.30 h

12. Informácia o pristúpení k zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení spoločného obecného úradu 

Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

13.Správa o činnosti neziskovej organizácie Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o.

Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

14.Návrh na doplnenie Komisie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici pre zdravie, sociálnu 

starostlivosť a bytovú politiku o neposlancov

Predkladá:  Ing. Milan Lichý,  predseda   Komisie  MsZ  pre  zdravie,  sociálnu   starostlivosť  a 
                                                 bytovú politiku
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15.Správa  hlavného  kontrolóra  o  výsledku  následnej  finančnej  kontroly  č.  1/2015  kontroly 

dodržiavania VZN č. 18/2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v príslušných 

organizačných útvaroch MsÚ za roky 2013 a 2014

Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

16.Správa hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2015 kontroly plnenia 

opatrení  prijatých  na  nápravu  zistených  nedostatkov  pri  následných  finančných  kontrolách 

vykonaných v 1. polroku 2014

Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

17. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od  24. 3. 2015 do 

12.5. 2015

Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór mesta

18.Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa  24. marca 2015

Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

19. Interpelácie poslancov

20.D i s k u s i a

21.Ukončenie mestského zastupiteľstva

   Ing. Martin Turčan
 2. zástupca primátora
 na základe poverenia
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Informatívne materiály:

• Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby MK a chodníkov na území mesta Banská 

Bystrica za obdobie zimy 2014 - 2015 

• Informatívna správa o plnení Zásad informačného systému Mesta Banská Bystrica za rok 

2014

• Informatívna  správa  o  účasti  Mesta  Banská  Bystrica  v  samosprávnych  organizáciách  a 

združeniach

• Informatívna správa o vykonaných zmenách účelovo určených prostriedkov programového 

rozpočtu č. 1 a 2

• Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie

• Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

• Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

• Informatívna  správa  o  inventarizácii  majetku,  záväzkov  a  rozdielu  majetku  a  záväzkov 

Mesta Banská Bystrica k 31. 12. 2014

• Informatívna správa o Organizačných zmenách Mestského úradu v Banskej Bystrici

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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