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Primátor Mesta  Bardejov 
Radničné námestie č. 16, 085 01  Bardejov 

Slovenská republika 

 

 

          P O Z V Á N K A 

na X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,        

   ktoré sa uskutoční 

dňa 29. marca  2012 (štvrtok )  o  9,00 hod. 

v zasadačke MsZ  v budove MsÚ v Bardejove 
 

PROGRAM: 
 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu  

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove (rozprava) 

5. Správa o výsledkoch kontroly (rozprava) 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2011  (rozprava) 

7. Záverečný účet mesta a finančné usporiadanie za rok 2011, odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta 

za rok 2011 (rozprava)  

a) Výročná správa o hospodárení m. p. Bapos za rok 2011 (rozprava)  

b) Výročná správa o hospodárení Základnej umeleckej školy M. Vileca za rok 2011 (rozprava) 

c) Novelizácia Zásad tvorby a použitia peňažných fondov mesta (rozprava) 

d) Správa nezávislého audítora k auditu konsolidovanej účtovnej závierky mesta k 31. 12. 2011 (rozprava)  

8. Odmeňovanie volených orgánov Mesta Bardejov 

a) Novelizácia Zásad odmeňovania členov orgánov Mesta Bardejov, orgánov  Mestského zastupiteľstva v Bardejove                 

a hlavného kontrolóra (rozprava) 

b) Platové pomery členov orgánov Mesta Bardejov (rozprava) 

9. Nájom nehnuteľného majetku mesta – návrh  (rozprava) 

10. Nakladanie s majetkom mesta – návrh  (rozprava) 

11. I. zmena rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2012 – návrh (rozprava) 

a) Zmena príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2012 (rozprava)  

b) Rozdelenie dotácií pre športové subjekty podľa VZN č. 68/2005 – návrh (rozprava)  

12. Zmeny a doplnky  ÚPD Mesta Bardejov 

a) Zadanie pre spracovanie štúdie 14/2011 – návrh  (rozprava) 

b) Zmena ÚP č. 14, 15, 16 – návrh (rozprava) 

13. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2011 (rozprava) 

14. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2011 (rozprava) 

15. Správa o stave hospodárenia v mestských lesoch za rok 2011  (rozprava) 

16. Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2011 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného 

poriadku Mestského hasičského zbroru (rozprava) 

17. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II. polrok 2011 a neposlancov na zasadnutiach komisií 

MsZ za II. polrok 2011  (rozprava) 

18. Informatívna správa o príprave na Letnú turistickú sezónu 2012 (rozprava) 

19. Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2011 (rozprava) 

20. Interpelácie  

21. Záver      

 

 
         MUDr. Boris Hanuščak 

             primátor mesta 


