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Mestské zastupiteľstvo
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Plán práce mestskej rady a mestského zastupiteľstva na II. polrok
2020
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5
6
7
MsR -

MsZ - 25. august 2020

1. Organizačné zabezpečenie školského roka 2020/2021 v školách a školských
zariadeniach v meste, materiálno-technické podmienky na činnosť škôl a školských
zariadení, správa o naplnenosti škôl a školských zariadení.
Predkladajú: riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
2. VZN (Doplnok) k VZN č. 81/2008 o čiastočných úhradách nákladov v školách a
školských zariadeniach v znení doplnkov a zmien.
Predkladá: odborný referent pre rozvojové programy a školstvo, vedúca oddelenia ekonomiky a
financovania.
3. Informácia o stave prípravy novej skládky TKO a uzavretia II. etapy skládky.
Predkladajú: riaditeľ TSMH, vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a verejného
obstarávania MsÚ,
4. Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu za I. polrok 2020.
Predkladajú: vedúca oddelenia ekonomiky a financovania
5. Schválenie účelu použitia prebytku hospodárenia TSMH a MsKS za rok 2019.
Predkladajú: riaditeľ TSHM a riaditeľka MsKS

MsR – 22. september 2020

MsZ - 29. september 2020

1. Výsledky a správy o hospodárení za I. polrok 2020 – TS MH, MsKS, MsBP, MIS.
Predkladajú: riaditelia a konatelia organizácií
2. Stav a plnenie úloh na úseku požiarnej ochrany v meste.
Predkladá: preventivár PO
3. Návrh harmonogramu spracovania projektovej dokumentácie, prípravy verejného
obstarávania a predkladania projektových zámerov pre Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok vo výzvach jednotlivých operačných programov.
Predkladajú: prednostka úradu a vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a verejného
obstarávania MsÚ

MsR -

MsZ - 27. október 2020

1. Výsledky hospodárenia Technických služieb mesta za III.Q 2020 s osobitným zreteľom
na výsledky hospodárenia v podnikateľskej činnosti. Plnenie úloh vyplývajúcich z §
28 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Predkladá: riaditeľ TSMH
2. Výsledky hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za III.Q 2020 s osobitným
zreteľom na výsledky hospodárenia v podnikateľskej činnosti. Plnenie úloh
vyplývajúcich z § 28 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Predkladá: riaditeľka MsKS
3. Správy o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
školských zariadení za školský rok 2019/2020.
Predkladajú: riaditelia škôl a školských zariadení

MsR – 18. november 2020 (8. december
2020)

MsZ - 24. november 2020 (15. december 2020)

1. Kalkulácia nákladov na zber, odvoz a likvidáciu komunálnych odpadov a drobných
stavebných odpadov. Informácia o plnení úloh na úseku odpadového hospodárstva,
výsledky separovaného zberu komunálneho odpadu.
Predkladajú: riaditeľ TsMH a vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a verejného
obstarávania MsÚ.
2. VZN (Doplnok) k VZN č. 147/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v podmienkach mesta Hnúšťa a
mestských častí Hačava, Likier, Polom, Brádno, na rok 2020 a ďalšie zdaňovacie
obdobia.
Predkladá: prednostka MsÚ
3. VZN (Doplnok) k VZN č. 88/ 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové
náklady na žiaka škôl a školských zariadení v originálnej kompetencii Mesta Hnúšťa,
na rok 2021.
Predkladá: vedúca oddelenia ekonomiky a financovania MsÚ

4. Programový rozpočet mesta Hnúšťa na rok 2021, výhľadovo na roky 2022 a 2023.
Predkladá: vedúca oddelenia ekonomiky a financovania
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k rozpočtu na rok 2021.
Predkladá: hlavná kontrolórka mesta
6. Plán práce orgánov samosprávy mesta (MsR a MsZ) na prvý polrok 2021.
Predkladá: vedúci kancelárie primátora
7. Plán práce hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2021.
Predkladá: hlavná kontrolórka mesta
8. Vyhodnotenie projektov participatívneho rozpočtu mesta. Informácia o verejnej
prezentácii, hodnotení a hlasovaní o projektoch podávaných.
Predkladá: vedúci kancelárie primátora

•

•
•

•
•

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. Správa o činnosti primátora mesta
6. Interpelácie poslancov
7. Návrhy a podnety občanov
8. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
9. Správa o plnení pripomienok a požiadaviek MsZ, spracovaných do pokynu primátora mesta
10. Správa o kontrolnej činnosti a správy o priebežných a následných kontrolách hlavnej
kontrolórky mesta Hnúšťa
11. Návrhy na zmeny programového rozpočtu mesta Hnúšťa opatreniami
12. Návrhy na zmeny, dodatky a doplnky platných a účinných Všeobecne záväzných nariadení
mesta Hnúšťa
13. Návrhy na schválenie spolufinancovania projektov zo štrukturálnych fondov
14. Nové podnikateľské aktivity
15. 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.
16. 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.
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Záver
Plán práce mestskej rady a mestského zastupiteľstva bol schválený uznesením MsZ č.
16/......./2020, zo dňa 30. júna 2020, vykonateľným dňa 30. júna 2020. Plán práce je účinný od 1.
júla 2020.

PhDr. Roman Lebeda v. r.
primátor mesta

