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Návrh na uznesenie
K bodu: Informácia o činnosti zástupkyne 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 zástupkyne primátora mesta za predchádzajúce obdobie od 21.09.
2011 do 08.11. 2011

Informácia o činnosti
zástupkyne primátora mesta Doc. RNDr. Kataríny Čižmárovej,CSc. za
predchádzajúce obdobie od 21.09. 2011 do 08.11. 2011
Na základe poverenia primátora mesta Mgr. Petra Gogolu č. PR-V 78124/2011, zo dňa
09.03. 2011 vykonáva zástupkyňa primátora mesta:
Počas prítomnosti primátora mesta zástupca primátora je oprávnený vykonávať nasledovné
úlohy a činnosti:
− koordinovať činnosť medzi jednotlivými komisiami a mestským úradom
− koordinovať činnosť medzi mestskom radou a mestským úradom
− zabezpečovať materiálno-technické a priestorové podmienky pre výkon činnosti poslancov
mestského zastupiteľstva
− koordinovať a zjednocovať činnosť komisií mestského zastupiteľstva
− kontrolovať prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách
mestského zastupiteľstva
− zabezpečovať kontakt medzi poslancami mestského zastupiteľstva, primátorom mesta a
prednostom mestského úradu
− podieľať sa spolu s primátorom mesta a zamestnancami mesta na spracovávaní koncepcie
rozvoja jednotlivých oblastí života v meste
− je oprávnený zastupovať mesto v oblasti spoločenskej, kultúrnej, školskej, príp. aj
reprezentačnej, a to po dohode s primátorom mesta a pod.
− koordinovať a riadiť činnosť ZPOZ
III.
Počas neprítomnosti primátora mesta plní zástupca úlohy primátora nasledovne:
− zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, podpisuje uznesenia
− zákonom predpísaným spôsobom a v stanovenej lehote pozastavuje výkon uznesenia
mestského zastupiteľstva v zmysle ustan. § 13, ods. 6 zák. č. 369/1990 Zb. O obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
− vykonáva mestskú správu
− zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnických a fyzickým osobám
− rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta
vyhradené mestskému zastupiteľstvu
− plnú funkciu štatutárneho orgánu mesta
− počas neprítomnosti primátora mesta presahujúcej 3 kalendárne dni podpisuje ako štatutárny
orgán všetky písomnosti súvisiace so vznikom, zmenou a skončením pracovného pomeru,
mzdové a platové zaradenie, dohody o hmotnej zodpovednosti a všetky dohody uzatvárané v
zmysle Zákonníka práce.
IV.
Počas prítomnosti primátora mesta je zástupca primátora oprávnený podpisovať :
a) Zmluvy a Dohody o poskytovaní sociálnych služieb uzatváraných v zmysle zák.č.
448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci v platnom znení
b) Zmluvy o nájme bytov
c ) Zmluvy o finančnej zábezpeke

d ) Zmluvy p poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta v prípadoch, keď dotáciu schvaľuje
mestské zastupiteľstvo v zmysle VZN č. 22/2008 o dotáciách z rozpočtu mesta
e) Nájomné zmluvy uzatvárané na dobu určitú, ktorej trvanie neprekročí desať dní
v kalendárnom mesiaci
f) Nájomné zmluvy hnuteľnej veci vo vlastníctve mesta, ktorej zostatková hodnota je nižšia ako
2.000 €
g) Zmluvy o poskytovaní stravovania
h) Zmluvy o sprostredkovaní (dojednávané Informačným centrom)
ch) Ostatné písomnosti v zmysle Podpisového poriadku Mesta Banská Bystrica.
Ostatné činnosti zástupkyne primátora mesta súvisiace s reprezentáciou Mesta Banská
Bystrica voči verejnosti:
21. 09. 2011
22. 09. 2011
23. 09. 2011

24.09. 2011
26.09. 2011
27.09. 2011
28.09. 2011
29.09. 2011
30.09. 2011
03.10. 2011
04.10. 2011
05.10. 2011
06.10. 2011
07.10. 2011
08.10. 2011
10.10. 2011
11.10. 2011

Hradec Králové – pracovná návšteva ohľadne školstva
UMB Fakulta politických vied – prijatie zástupcov Hradca Králové
ZŠ Radvaň – prezentácia projektu
p.Vodráža – Okresná prokuratúra
Noc výskumníkov – brifing
Radnica + Benického záhrada – prijatie a sadenie stromov –
zástupcovia veľvyslanectiev pôsobiaci na Slovensku
Golfový turnaj – benefičná akcia
Porada primátora mesta
ŠVK – hudobno-poetické pásmo
zasadnutie MsZ
pracovné rokovanie FPV ku KEGE
Veľké sieň - sobáš
prac.stretnutie s Mgr. Suchým – státie pre kontajnery
ZŠ Gaštanova – otvorenie policajnej služobne - Podlavice
UMB
Barbakan – krst CD
UMB
Uvítanie detí do života
Svadby
Porada vedenia mesta
Slávnostné otvorenie Akadémie eur.seniora – Cikkerova sieň
ŠVK – cyklus osobností
ŠVK - 5.výročie založenia britského centra
Pracovné stretnutie KEGA
Zasadnutie Alliance francais
Deň športu – otvorenie na ZŠ Golianova ul. (AES)
Odovzdávanie cien – AES
pracovné stretnutie – p.Turčan
Otvorenie Horehronských hier – Štiavničky
UMB – FPV
p. Polohová – zástupkyňa cirkvi
Uvítanie do života
Výstava mačiek – športová hala Štiavničky
Grilliáda
Porada vedenia mesta
Hradec Králové – účasť na medzinárodnej konferencii
Hradec Králové – účasť na medzinárodnej konferencii

12. 10. 2011
13.10.
14.10.
15.10.
17.10.

2011
2011
2011
2011

18.10. 2011
19.10. 2011
20.10. 2011
21.10. 2011
24.10. 2011

25.10. 2011
26.10. 2011

27.10. 2011
28.10. 2011
31.10. 2011
02.11. 2011
03.11.2011
04.11. 2011
07.11. 2011

Otvorenie prevádzky Komunitného centra – Rudohorská 33
Prijatie p. Kleinerta – Eko top film – informácia
Pracovné rokovanie – Mediačné centrum
Porada riaditeľov ZŠ
Breziny
Uvítanie do života + sobáše
Porada vedenia mesta
Zasadnutie komisie MsZ – školstvo
ESC – Veľtrh sociálnych aktivít
Zasadnutie Rady MŠ na Lúčkach
Otvorenie seminára UMB – EF
Zasadnutie komisie MsZ – finančná
Zasadnutie komisie MsZ - stavebná
Senior day – Akadémie eur.seniora
Pracovné stretnutie so zástupcami miest a združenia K8- Radnica
Zasadnutie komisie MsZ – pre ŽP a odpady
Podporme Kukulíka
Otvorenie konferencie UMB
Stretnutie seniorov s poslancami MsZ – Veľká sieň MsÚ
Prijatie p. Chlumeckého
Porada vedenia mesta
Pracovné stretnutie – p. Dubníček – mediátor
Prijatie – p. Kamenská – Šalková
Zasadnutie komisie MsZ pre školstva, šport a kultúru
Zvolen – rokovanie SDKÚ
Pracovné rokovanie – p.Topolský
Zasadnutie MsR
Návrat – krst knihy
Služobná cesta – Bratislava – slávnostné prevzatie ceny za mesto
Banská Bystrica – 2.miesto v súťaži „WEB“-ová stránka samosprávy
Únia miest a obcí Slovenska
Otvorenie výstavy ruských maliarov – Radnica
Prijatie delegácie ZPOZ – výmena skúseností
Ukončenie AES – KD Podlavice
Zasadnutie predsedov mestských častí
Uvítanie detí do života + sobáš
Dovolenka
OZ Dnes - p. Spevák
Stretnutie s poslaneckým klubom SDKU a primátorom mesta
Služobná cesta Bratislava
Verejná prednáška - terapia objatím
Inštalácia historického lustra – Radnica
Uvítanie do života
Porada vedenia mesta

