MESTO HNÚŠŤA
Mestské zastupiteľstvo
Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa
registratúrna zn.:

číslo spisu:

v Hnúšti dňa:

UK3-5-2019

UK3/2019
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Plán práce mestskej rady a mestského zastupiteľstva na I. polrok
2021
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MsR -

MsZ - 26. január 2021

1. Správa o stave verejných obstarávaní za rok 2020 v zmysle zákona o VO za

mesto Hnúšťa a jeho organizácie.
Predkladajú: vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a verejného obstarávania
MsÚ, prednostka MsÚ
2. Správa o stave a priebehu investičných aktivít mesta za rok 2020.

Predkladá: vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a verejného obstarávania
MsÚ
3. Informácia o stave prípravy novej skládky TKO a uzavretia II. etapy skládky.
Predkladajú: vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a verejného obstarávania
MsÚ, riaditeľ TSMH
4. Rozpočty

príspevkových a rozpočtových organizácií a organizácií v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 2021.
Predkladajú: riaditeľ TSMH, riaditeľka MsKS, riaditeľka ZŠ J. F. Rimavského, riaditeľka ZŠ
Klokočova, riaditeľka MŠ Klokočova, riaditeľka MŠ N. Rimavy, riaditeľka ZUŠ,
riaditeľka CVČ
Kultúrny kalendár na rok 2021.
Predkladá: riaditeľka MsKS
5.

Informatívna správa o činnosti výborov miestnych častí za rok 2020.
Predkladá: vedúci kancelárie primátora
6.

MsR – 16. február 2021

MsZ - 23. február 2021

1. Príprava investičných aktivít pre rok 2021 v zmysle schváleného rozpočtu
mesta.
Predkladá: vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a verejného obstarávania
MsÚ
2. Návrh harmonogramu spracovania PD, prípravy verejného obstarávania a
predkladania projektových zámerov pre Žiadosti o NFP vo výzvach jednotlivých
operačných programov.
Predkladajú: prednostka MsÚ a vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a
verejného obstarávania MsÚ
3. Zhodnotenie aktivít a výročné správy športových klubov a záujmových
združení v meste poberajúcich dotácie z rozpočtu mesta v roku 2020.
Predkladajú: predseda komisie školstva, kultúry a športu, štatutári a výkonné orgány
klubov a združení
4. Finančné vyhodnotenie hospodárenia mestskej športovej haly za rok 2020,
vyhodnotenie prevádzky letného kúpaliska za rok 2020, zámery a ciele pre
rok 2021.
Predkladá: riaditeľ TSMH
5. Zámery v oblasti športu a využitia športových zariadení vo vlastníctve mesta
pre rok 2021.
Predkladajú: predseda komisie školstva, kultúry a športu a riaditeľ TSMH
6. Schvaľovanie dotácií z rozpočtu mesta Hnúšťa na všeobecne prospešné
účely.
Predkladá: hodnotiaca komisia v zmysle platného VZN.
7. Výročná správa o činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2020.
Predkladá: hlavná kontrolórka mesta
8. Výsledky hospodárenia škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou za
rok 2020.
Predkladajú: predseda komisie školstva, kultúry a športu, riaditeľky ZŠ a ZUŠ
9. Vyhodnotenie členstva Mesta Hnúšťa v Oblastnej organizácii cestovného
ruchu GEMER za rok 2020.
Predkladá: predsedníčka komisie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

MsR -

MsZ - 30. marec 2021

1. Správa (informácia) hlavnej kontrolórky o vybavovaní sťažností, podnetov a

pripomienok podaných občanmi v roku 2020.
Predkladajú: hlavná kontrolórka mesta
2. Správa o činnosti MsP za rok 2020, analýza bezpečnostnej situácie v roku

2020, zámery a ciele MsP pre rok 2021.
Predkladá: náčelník mestskej polície
3. Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa ZŠ J.F. Rimavského, Nábrežie

Rimavy 457.
Predkladá: vedúci kancelárie primátora
4. Zahrnutie Mesta Hnúšťa do územia MAS MALOHONT na programové obdobie

2021 – 2027 a spolufinancovanie prípravy a realizácie stratégie miestneho
rozvoja na programové obdobie 2021 - 2027.
Predkladá: predsedníčka komisie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

MsR - 20. apríl 2021

MsZ - 27. apríl 2021

1. Výsledky hospodárenia Technických služieb mesta Hnúšťa za rok 2020.
Predkladá: riaditeľ TSMH
2. Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácii, vrátane finančného
zúčtovania za sezónu 2020/2021.
Predkladá: riaditeľ TSMH
3. Výsledky hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Hnúšťa za rok 2020.
Predkladá : riaditeľka MsKS
4. Výsledky hospodárenia MsBP s. r. o. Hnúšťa za rok 2020, stanovisko
Dozornej rady a informácia z Valného zhromaždenia.
Predkladajú: konateľ MsBP, Dozorná rada
5. Výsledky hospodárenia Mestskej investičnej spoločnosti s. r. o. Hnúšťa za
rok 2020, stanovisko Dozornej rady a informácia z Valného zhromaždenia,
zámery a ciele rozvoja podnikania v meste pre rok 2021.
Predkladajú: konatelia MIS s. r. o., Dozorná rada
6. Správa o stave hospodárenia s majetkom mesta za rok 2020.
Predkladá: prednostka MsÚ a vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a
verejného obstarávania MsÚ

1. Výsledky inventarizácie majetku mesta a jeho organizácií za rok 2020.

Predkladá: predseda inventarizačnej komisie a vedúca oddelenia ekonomiky a
financovania MsÚ
1. Príprava dní mesta, návrhy a schválenie udelení Ceny mesta, Ceny primátora
mesta, Čestného občianstva mesta.
Predkladá: primátor mesta, mestská rada
2. Informácia o doručených oznámeniach funkcií, zamestnaní, činností a
majetkových pomeroch poslancov MsZ a primátora mesta.
Predkladá: predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
10. Určenie platu primátora a hlavnej kontrolórky mesta.
Predkladá: vedúci kancelárie primátora

MsR -

MsZ 18. máj 2021

1. Informácia o výsledkoch kategorizovania a posudzovania projektov participatívneho
rozpočtu mesta odborným garantom.
Predkladá: vedúci kancelárie primátora
2. Stále body programu rokovania MsZ a operatívne zaradené body programu podľa
potreby a naliehavosti.

MsZ 28. máj 2021
Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v rámci programu
XXV. Dní Mesta Hnúšťa
MsR – 22. jún 2021

MsZ - 29. jún 2021

1. Záverečný účet mesta za rok 2020, stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k
záverečnému účtu a stanovisko audítora k záverečnému účtu a o overení
individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky mesta a jeho
organizácií + správa o stave záväzkov a pohľadávok mesta a jeho organizácií k
31.12.2020.
Predkladajú: vedúca oddelenia ekonomiky a financovania, hlavná kontrolórka mesta,
prednostka
MsÚ
2. Informatívna správa o sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti za rok 2020,
Správa o stave obyvateľov v hmotnej núdzi a nezamestnanosti v meste Hnúšťa.
Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu
sociálnych služieb mesta Hnúšťa 2018-2023 k 31.12.2020.
Predkladá: prednostka MsÚ
3. Vyhodnotenie vykurovacej sezóny v meste za sezónu 2020/2021, informácia o
vývoji cien tepla.
Predkladajú: konateľ MsBP s. r. o., konateľ Rimavskej energetickej s. r. o.
4. Plány práce orgánov mesta na II. polrok 2021, plán činnosti hlavnej kontrolórky
na
II. polrok 2021.
Predkladajú: vedúci kancelárie primátora, hlavná kontrolórka mesta
5. Informácia o verejnej prezentácii, hodnotení a hlasovaní o projektoch
podávaných
v rámci participatívneho rozpočtu, výber projektov v II. kole.
Predkladá: vedúci kancelárie primátora
6. Aktualizácia akčného plánu PHSR na roky 2021-2022, aktualizácia KPSS v roku
2021.
Predkladá: prednostka MsÚ

MsR -

•

•

•

•
•

MsZ 18. máj 2021

Časový harmonogram a obsahové zameranie zasadnutí samosprávnych orgánov mesta
Hnúšťa je vypracovaný v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva, Mestskej rady a
Organizačného a rokovacieho poriadku komisií MsZ v Hnúšti.
Zasadnutia mestskej rady sa konajú spravidla v deň schválený v pláne práce – v utorok v
predposlednom týždni v príslušnom mesiaci od 13.00 hodiny v kancelárii primátora mesta a
sú neverejné.
Na zasadnutí mestskej rady sa prerokovávajú materiály predkladané na rokovanie
najbližšieho mestského zastupiteľstva.
Primátor mesta operatívne zaradí do programu rokovania mestskej rady / mestského
zastupiteľstva ďalšie body programu, ktoré bude potrebné prejednať na mestskej rade a v
mestskom zastupiteľstve.
Zasadnutia mestského zastupiteľstva sa konajú spravidla v deň schválený v pláne práce –
v utorok, v poslednom týždni, v príslušnom mesiaci od 15.00 hodiny v zasadačke
Mestského úradu v Hnúšti a sú verejné.

Stálymi bodmi programu rokovania MsZ - pravidelne alebo priebežne, podľa potreby
predkladané materiály:
1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schvaľovanie programu rokovania
5. Interpelácie poslancov
6. Návrhy a podnety občanov
7. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
8. Správa o plnení pripomienok a požiadaviek MsZ, spracovaných do pokynu primátora mesta
9. Správa o kontrolnej činnosti a správy o priebežných a následných kontrolách hlavnej
kontrolórky mesta Hnúšťa
10. Návrhy na zmeny programového rozpočtu mesta Hnúšťa opatreniami
11. Návrhy na zmeny, dodatky a doplnky platných a účinných Všeobecne záväzných nariadení
mesta Hnúšťa
12. Návrhy na schválenie spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov
13. Nové podnikateľské aktivity
14. Návrhy z oddelenia výstavby, životného prostredia a verejného obstarávania v oblasti
majetkovo – právnych záležitostí správy mestského majetku v zmysle Zásad o hospodárení
s majetkom mesta - zámery predaja, prenájmu, kúpy majetku, návrhy - nájomných zmlúv
na prenájom nebytových priestorov, verejných priestranstiev, na prevod vlastníctva
nehnuteľností, na prevod vlastníctva bytov a pod.
15. Návrhy z oddelenia vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí a z komisie pre sociálne
veci, zdravotníctvo a nájomné bývanie na uzatvorenie nájomných zmlúv na mestské byty,
sociálne otázky poskytnutia dávok, príspevkov a pod.
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver

•

Plán práce mestskej rady a mestského zastupiteľstva bol schválený uznesením MsZ č.
…../...../2020, zo dňa 10. decembra 2020, vykonateľným dňa …... decembra 2020. Plán práce je
účinný od 1. januára 2021.

PhDr. Roman Lebeda v. r.
primátor mesta

