
mesiac
expedovanie 
materiálov

zasadnutie komisií 
MsZ

zasadnutie MsZ         
(spravidla vo štvrtok od 

15.00 - 21.00h alebo 9.00 
- 21.00h)

marec 4. 7. - 11. 17.

jún 10. 13. - 17. 23.

september 16. 19. - 23. 29.

december 25.11. 28.11. - 2.12. 8.

Správa o plnení uznesení 
MsZ

Správy z následných 
finančných kontrol

Návrh VZN o určení 
názvu ulice               

Návrh prevodov, prenájom Návrh VZN o pravidlách 
času predaj v obchode a 
času prevádzky služieb

Správa o činnosti 
mestskej polície a 
bezpečnostnej situácii

Návrh zmluvy o zriadení 
spoločného stavebného 
úradu

17. marca

Návrh rámcového plánu činnosti MsZ na rok 2016

II. Rámcový program zasadnutí  MsZ na r.2016

I. Predpokladaný rozsah zasadnutí MsZ a jeho orgáno v na r. 2016



Správa o plnení uznesení 
MsZ

Správy z následných 
finančných kontrol

Návrh VZN o 
podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovaní 
služieb na trhovom mieste

Návrh prevodov, prenájom Informácia o 
prebiehajúcich právnych 
sporoch mesta Malacky

Návrh programu 
odpadového 
hospodárstva na roky 
2016-2020

Správa o výsledku 
vykonanej inventarizácii 
majetku a záväzkov mesta

Návrh na schválenie 
záverečného účtu mesta 

Stanovisko HK k záv. účtu 
mesta 

Čerpanie a návrh zmeny 
rozpočtu mesta na r.2016

Správy o výsledkoch 
hospodárenia RO a PO 
mesta

Návrh VZN o ochrane 
ovzdušia a o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia

Návrh VZN o výške 
príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov a 
výdavkov v školách a 
školských zariadeniach

Návrh plánu kontrolnej 
činnosti HK na II. polrok 
2016

Správa o plnení uznesení 
MsZ

Správy z následných 
finančných kontrol

VZN o trhovom poriadku 
a podmienkach predaja 
výrobkov na trhovisku a v 
tržnici

Návrh prevodov, prenájom Monitorovacia správa 
Progr.rozpočtu za I.polrok 
2016

Návrh VZN o 
prevádzkovom poriadku 
na verejných ihriskách

Čerpanie a návrh zmeny 
rozpočtu mesta na r.2016

Komplexná aktualizácia 
územného plánu mesta 
Malacky

Správa o plnení uznesení 
MsZ

Správy z následných 
finančných kontrol

Návrh VZN o miestnych 
daniach a poplatkov za 
komunálny odpad a 
drobný stavebný odpad

Návrh prevodov, prenájom Návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavného 
kontrolóra na I.polrok 2017

Návrh rámcového plánu 
činnosti MsZ na r. 2017

Návrh VZN o miestnych 
daniach a poplatkov za 
komunálny odpad a 
drobný stavebný odpad

Návrh rozpočtu mesta a 
RO na r. 2017 s výhľadom 
na rok 2018 - 2019 

Návrh rozpočtu 
príspevkových organizácií 
mesta na rok 2017 s 
výhľadom na roky 2018 -
2019

Návrh VZN o výške 
dotácie na prevádzku a 
mzdy na žiaka ZUŠ, MŠ a 
dieťa školského zariadenia 
na rok 2017

Návrh VZN o určení 
miesta a času zápisu 
dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej 
dochádzky 
     v základnej škole 

Stanovisko hlavného 
kontrolóra k návrhu 
rozpočtu mesta na rok 
2017 s výhľadom na roky 
2018 -2019

8. decembra

29. septembra

23. júna










