
mesiac
predloženie materiálov 

na SÚ MsÚ
expedovanie 

materiálov, zverejnenie
zasadnutie komisií 

MsZ

zasadnutie Rady 
predsedov komisií 

MsZ (spravidla v pondelok 
o 17.00h)

zasadnutie MsZ         
(spravidla vo štvrtok od 

15.00-21.00h.)

január 31

február 7 10 až 14 17 20

marec 28

apríl 4 7 až 11 14 17

máj 30

jún 6 9 až 13 16 19

júl

august

september 5 12 16 až 19 22 25

október 27 31

november 3 až 7 10 13

december

Návrh rámcového plánu činnosti MsZ na rok 2014

I. Harmonogram zasadnutí MsZ a jeho orgánov na r.20 14



1.Správa o plnení 
uznesení MsZ

2.Správy z následných 
finančných kontrol

3.Návrh všeobecne 
záväzných nariadení 
mesta - o poskytovaní 
sociálnych služieb 

4.Návrh prevodov, 
prenájom

5. Návrh zadania a) ÚP 
zóny č.5,                                  
b) ÚP zóny Stred

6. Návrh modernizácie 
hlasovacieho systému 
MsZ

7. Návrh cenníku úhrad za 
PCO

8.Správa o činnosti MsP a 
bezpečnostnej situácii v 
meste

9.Informácie 10.Rôzne

1.Správa o plnení 
uznesení MsZ

2.Správy z následných 
finančných kontrol

3.Návrh všeobecne 
záväzných nariadení 
mesta

4.Návrh zmien a doplnkov 
ÚP mesta

5.Návrh Programu 
hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja mesta 
(PHSR)6.Návrh Programu 

odpadového hospodárstva
7.Návrh prevodov, 
prenájom

8.Návrh etapizácie 
projektu viacúrov.bývania

9.Informácie 10.Rôzne

1.Správa o plnení 
uznesení MsZ

2.Správy z následných 
finančných kontrol

3.Návrh voľby hlavného 
kontrolóra mesta

4.Návrh všeobecne 
záväzných nariadení 
mesta

5. Návrh a) ÚP zóny č.5,                                                
b) ÚP zóny Stred

6.Návrh prevodov, 
prenájom

7.Návrh zmeny rozpočtu 
mesta

8.Návrh na schválenie 
záverečného účtu mesta 

9.Stanovisko HK k 
záv.účtu mesta 

10.Správa o výsledkoch 
hospodárenia organizácií 
mesta

11.Správa o zriadení 
Denného stacionára 
mesta v MsCSS

12.Informácie 13.Rôzne

1.Správa o plnení 
uznesení MsZ

2. Správy z následných 
finančných kontrol

3.Návrh všeobecne 
záväzných nariadení 
mesta

4.Monitorovacia správa PR 
za I.polrok

5.Návrh parkovacej politiky 
mesta

6.Návrh koncepcie 
školstva

7.Návrh prevodov, 
prenájom

8.Informácie 9.Rôzne

II. Rámcový program zasadnutí  MsZ na r.2014

20.február

17.apríl

19. jún

25.september



1.Správa o plnení 
uznesení MsZ

2. Správy z následných 
finančných kontrol

3.Návrh všeobecne 
záväzných nariadení 
mesta

4.Návrh sadzieb daní a 
poplatkov na rok 2015,

5.Návrh zmeny rozpočtu 
mesta

6.Návrh rozpočtu mesta - 
I.čítanie

7.Návrh rozpočtov 
prísp.organizácií mesta

8.Návrh prevodov, 
prenájom

9.Návrh rámcového plánu 
činnosti  MsZ 

10.Návrh plánu kontrolnej 
činnosti HK 

11.Správa o výchovno 
vzdeláv.procese za šk.rok 

12.Informácie 13.Rôzne

Ustanovujúce zasadnutie 

MsZ

Spracoval: Ing.Dušan  Vavrinec

...december

V Malackách 22.11.2013

13.november


