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Návrh na uznesenie
K bodu: Informácia o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 21.09.
2011 do 08.11. 2011
________________________________________________________________________________
Mestské zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o činnosti primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 21.09. 2011 do
08.11. 2011

Informácia o činnosti
primátora mesta Petra Gogolu obdobie od 21.09. 2011 do 08.11. 2011
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“:
SEPTEMBER 2011
21.9. Zasadanie rady ZMOS v Trenčíne
22.9. SC Bratislava – rokovanie s ministrom pôdohospodárstva
Prijatie a blahoželanie 100 ročnému obyvateľovi Banskej Bystrice
23.9. Deň dobrovoľníctva – sadenie stromu pri Medokýši, upratovanie nádrvoria Centra
nezávislej kultúry Záhrada
Tlačová beseda k Festivalu vedy – noc výskumníkov
Prijatie ministra zahraničných vecí a veľvyslancov pôsobiacich na Slovensku
Prezentácia Banskej Bystrice
24.9. Banskobystrický maratón – reprezentačná akcia k budúcoročnému maratónu
Deň cykloiniciatívy, Tenisový turnaj osobností
26.9. Pravidelná porada vedenia mesta
Tlačová konferencia k Festivalu Outbreak
Pracovné stretnutie
27.9. Pokračovanie zasadania Mestského zastupiteľstva
28.9. Deň otvorených dverí
29.9. Celoslovenská konferencia operačných sestier – príhovor
Tlačová beseda – otvorenie policajnej miestnosti v mestskej časti Podlavice
Stretnutie združenia K8
30.9.

Zasadnutie Združenia K8 v Banskej Bystrici

OKTÓBER 2011
3.10. Pravidelná porada vedenia mesta
Otvorenie akademického roka na Akadémii umení – príhovor
Tlačová beseda k Akadémii európskeho seniora (AES)
Slávnostné otvorenie AES
4.10.

Pracovné stretnutia, administratíva

5.-7.10. Dovolenka
8.10.

Medzinárodná výstava mačiek – otvorenie
Grilliada

10.10. Pravidelná porada vedenia mesta
Mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia MBB a.s.
11.10. Rôzne pracovné stretnutia
12.10. Stretnutie s poslancami volebného obvodu č.1
13.10. Mimoriadny snem BB regionálneho ZMOSu
Deň otvorených dverí (objednaní občania)
14.10.

Dovolenka

15.10.

Denné centrum HARMÓNIA – posedenie pri príležitosti 15. výročia založenia

17.10.

Pravidelná porada vedenia mesta
Zasadanie Komisie MsZ pre školstvo a šport

18.10.

Pracovné stretnutia

19.10.

Otvorenie Seniorday v rámci AES
Stretnutie rady pre MVO
Pracovné stretnutie s členmi poslaneckého klubu SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS k rozpočtu

20.10.

Prijatie veľvyslanca Irackej republiky Matheela Al-Sabtiho
Stretnutie s pracovníkmi ÚHA mesta Banská Bystrica pri príležitosti 45. výročia
založenia
Spoločenské stretnutie predstaviteľov bezpečnostných a záchranárskych zložiek regiónu
Banská Bystrica
krst knihy Miroslava Kapustu

21.10.

Kontrola CO krytu
Pracovné stretnutie – stavebný úrad

24.10.

Mimoriadny snem ZMOS v Bratislave

25.10.

Otvorenie Konferencie Mosty k rodine (Nadácia Úsmev ako dar)
Slávnostné otvorenie priestorov Detskej fakultnej nemocnice
Prejednanie výsledkov kontroly s hlavným kontrolórom mesta
Zasadnutie Mestskej rady

26.10.

Rokovanie dozornej rady StVS a.s.
Účasť na prezentácii projektu nájomných bytov
Otvorenie zrekonštruovaného parčíku pri medokýši
Pracovné stretnutie s členmi poslaneckého klubu BBA k rozpočtu

27.10.

Pracovné stretnutia
Slávnostné ukončenie AES
Rokovanie s vedením SAD Zvolen vo Zvolene
Inšpekcia v karanténnej stanici vo Zvolene
Stretnutie riaditeľov škôl s poslancami

28.10.

Pietny akt v lesníckom cintoríne na Čiernom Balogu
Vernisáž výstavy
Stretnutie s obyvateľmi mestskej časti Radvaň

31.10.

Administratíva, pracovné stretnutie

NOVEMBER
2.11. Konferencia pre územie NUTS 2 STRED (Banskobystrický a Žilinský kraj) – príhovor
Rokovanie s poslaneckým klubom SDKU-DS o rozpočte
Pracovné stretnutie s poslancami za VO č.7
Otvorenie festivalu Barbakan
3.11. Pracovné stretnutia
Rokovanie s Klubom nezávislých poslancov o rozpočte
Opätovná inštalácia historického lustra na radnici
4.11. Barbakan festival
5.11. Slávnostné otvorenie medzinárodných plaveckých pretekov
7.11.

Pravidelná porada vedenia mesta

8.11. Zasadanie Mestského zastupiteľstva

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

