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P O Z V Á N K A 
na XIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove, 

ktoré sa uskutoční 
dňa 13. decembra 2012 (štvrtok )  o  9,00 hod. 

vo Veľkej  zasadačke  v budove Mestského  úradu v Bardejove 
PROGRAM: 

1. Otvorenie  
2. Schválenie programu  
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
4. Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ v Bardejove (rozprava) 
5. Správa o výsledkoch kontroly (rozprava) 
6. Zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2012 

– návrh (rozprava) 
A) Zmena plánu investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre rok 2012 – návrh (rozprava) 
B) Zmena príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2012 – návrh (rozprava) 

7. Dodatky k zriaďovacím listinám ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov – návrh (rozprava) 
8. Nájom nehnuteľného majetku mesta – návrh  (rozprava) 
9. Nakladania s majetkom mesta – návrh (rozprava) 
10. Zmeny a doplnky ÚPD Mesta Bardejov – návrhy (rozprava) 

A) zadanie pre spracovanie štúdie 16/2012  
B) ÚPN Z KM Bardejovské Kúpele – pravoslávny kostol a liečebný dom Zora 

11. Zmeny a doplnky VZN Mesta Bardejov- návrhy (rozprava) 
A )  č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní 
B)  č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
C)  č. 48/2003 o zbere a likvidácii komunálneho  a drobného stavebného odpadu  
D)  č. 79/2008 o príspevkoch v školských zariadeniach  
E)  č. 96/2009 o financovaní subjektov poskytujúcich  výchovu a vzdelávanie, ktorých zriaďovateľom je FO, 
PO alebo cirkev 

12. Rozpočty pre rok 2013 – návrhy (rozprava): 
A ) Programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013 a roky 2014, 2015.   
      Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2013 
B)  Pridelenie dotácií v zmysle VZN č. 68/2005 na I. polrok 2013 
C)  Rozpočty  pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2013 (Bapos, m. p., ZUŠ M. Vileca)  
D)  Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov  
      na rok 2013 
E)  Rozpočty a investičné  plány  obchodných spoločností mesta pre rok 2013  
      (a) Bardbyt, s.r.o., b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o.) 

13. Schválenie finančnej spoluúčasti Mesta Bardejov pri poskytnutí dotácie z MPSVaR SR – návrh (rozprava) 
14. Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2013 – návrh (rozprava) 
15. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2013 – návrh (rozprava) 
16. Vstup Mesta Bardejov do združenia „Slovenské dedičstvo UNESCO“ - návrh (rozprava) 
17. Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej 

správy k 31.12.2011, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť Mesto Bardejov 
(rozprava) 

18. Voľba hlavného kontrolóra mesta (rozprava) 
19. Interpelácie 
20. Záver        

        MUDr. Boris Hanuščak 
        primátor mesta  
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