
 
 

 
Rámcový plán činnosti MsZ na rok 2019 

 
 

I. Predpokladaný rozsah zasadnutí MsZ a jeho orgánov na r. 2019 
 
mesiac expedovanie 

materiálov 
zasadnutie komisií 
MsZ 

zasadnutie MsZ         
(spravidla vo štvrtok od 
15.00 - 21.00h alebo 9.00 
- 21.00h)   

január  17.01.2019 21.-24.01.2019 31.01.2019 
marec 14.03.2019 18.-21.03.2019 28.03.2019 
jún  13.06.2019 17.-20.06.2019 27.06.2019 
september 12.09.2019 16.-19.09.2019 26.09.2019 
december 28.11.2019 02.-05.12.2019 12.12.2019 
  
     
 

 
II. Rámcový program zasadnutí  MsZ na r. 2019 

 
31. januára 2019 Správy z vykonaných 

kontrol 
 

Energetická 
koncepcia mesta 
Malacky 

Schválenie projektu 
„Malacky – 
zariadenie 
starostlivosti pre deti 
do 3 rokov“ 

 Schválenie projektu 
„Malacky - MŠ 
Záhorácka“ 

Správa o kontrolnej 
činnosti za rok 2018 

Schválenie vecných 
bremien EHR 
INVEST, Termming 

 Návrh na voľbu 
členov komisií MsZ 

NKÚ - Informácia o 
výsledku kontroly 
efektívnosti a 
účinnosti triedeného 
zberu komunálneho 
odpadu v meste 
Malacky 
 

Návrh na zrušenie 
spoločného obecného 
úradu (stavebný 
úrad) 

28. marca 2019 Správy z vykonaných 
kontrol 
 

Návrh VZN o 
podmienkach 
poskytovania 
finančných 
príspevkov na 
vykonávanie opatrení 
v oblasti 
sociálnoprávnej 
ochrany detí a 

Návrh VZN 
o dotačnej 
a grantovej politike 
mesta 
 
 



sociálnej kurately 
 Schválenie projektu  

„Vybudovanie 
komunitného centra 
v Malackách“ 

Návrh VZN, ktorým 
sa mení a dopĺňa 
VZN o úhradách za 
sociálne služby 
poskytované mestom 
Malacky 

Prevody pozemkov 
pod chodníkmi a 
komunikáciami 

 Informácia o 
inventarizácii 
majetku a záväzkov 
mesta Malacky k 
31.12. 2018 

Návrh VZN o 
rozpočtových 
pravidlách 
 

Prevod pozemkov 
NAFTA 

 Novelizácia VZN č. 
1/2018 o nakladaní s 
komunálnym 
odpadom a drobným 
stavebným odpadom 
 

Návrh Zásad 
odmeňovania 
poslancov a členov 
komisií 

 

27. júna 2019 Správy z vykonaných 
kontrol 

Návrh VZN mesta 
Malacky 
o pravidlách času 
predaja v obchode a 
času prevádzky 
služieb na území 
mesta Malacky 
 

Správy o 
hospodárení 
príspevkových 
organizácií mesta 
Malacky za rok 2018  
 

 Návrh na schválenie 
záverečného účtu 
mesta Malacky za 
rok 2018 

Návrh VZN mesta 
Malacky, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN 
mesta Malacky č. 
3/2017 o prenájme 
pozemkov, 
nebytových 
priestorov 
a ostatného majetku 
vo vlastníctve mesta 
Malacky  
 

Správy o 
hospodárení 
rozpočtových  
organizácií mesta 
Malacky za rok 2018 

 Stanovisko HK k 
záverečnému  účtu 
mesta   
 
  

Komunitný plán 
sociálnych služieb 
mesta Malacky 
(2015-2020) - 
informácia o plnení 
 

Návrh plánu 
kontrolnej činnosti 
na II. polrok 2019 
 

 Návrh na 
delegovanie 
zástupcov 
zriaďovateľa do 
Rady školy pri CVČ 
a do Mestskej 

Schválenie programu 
odpadového 
hospodárstva mesta 
Malacky na roky 
2016-2020 
 

 



školskej rady 
26. septembra 2019 Správy z vykonaných 

kontrol 
 

Monitorovacia 
správa 
Programového 
rozpočtu za I. polrok 
2019 

Prenájom lesných 
pozemkov Vampíl na 
ďalšie obdobie 
 

 Revízia VZN 
o verejnej zeleni 

  

12. decembra 2019 Správy z vykonaných 
kontrol 
 

Revízia VZN 
o chove a držaní 
zvierat na území 
mesta 
 

Návrh rozpočtu 
mesta a 
rozpočtových 
organizácií na r. 
2020 - 2022 a 
stanovisko hlavného 
kontrolóra k návrhu 
rozpočtu 
 

 Návrh plánu 
kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra 
na I. polrok 2020 

Návrh VZN mesta 
Malacky o výške 
dotácie na prevádzku 
a mzdy žiaka 
základnej umeleckej 
školy, dieťa 
materskej školy a 
dieťa školského 
zariadenia na rok 
2020 
 

Návrhy rozpočtov 
príspevkových 
organizácií mesta 
Malacky na rok 2020 
s výhľadom na roky 
2021 a 2022 

 


