
Návrh rámcového plánu činnosti MsZ na rok 2023

L Predpokladaný rozsah zasadnutí MsZ a jeho orgánov na r. 2023

mesiac expedovanie 
materiálov

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

marec 10.03.2023 13.03.2023-17.03.2023 23.03.2023
jún 09.06.2023 12.06.2023 -16.06.2023 22.06.2023
september 08.09.2023 11.09.2023 -14.09.2023 21.09.2023
december 24.11.2023 27.11.2023-01.12.2023 07.12.2023

IL Rámcový program zasadnutí MsZ na r. 2023

23. marca 2023 Správy z 
vykonaných kontrol

Návrh VZN mesta 
Malacky, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN 
mesta Malacky, 
ktorým sa ustanovuje 
ochranné pásmo 
pohrebísk na území 
mesta Malacky, 
a ktorým sa 
schvaľuje 
prevádzkový 
poriadok pohrebísk 
na území mesta 
Malacky

Návrh VZN mesta 
Malacky, ktorým sa 
mení VZN mesta 
Malacky č. 7/2016 
0 poplatkoch za 
znečisťovanie 
ovzdušia

Správa o kontrolnej 
činnosti HK za rok 
2022

Informácia 
0 vykonanej 
inventarizácii 
majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku 
a záväzkov 
k 31.12.2022

Majetkovoprávne 
vysporiadanie 
pozemkov pod 
chodníkmi a 
komunikáciami

22. júna 2023 Správy z 
vykonaných kontrol

Návrh na schválenie 
záverečného účtu 
mesta Malacky za 
rok 2022

Majetkovoprávne 
vysporiadanie 
pozemkov pod 
chodníkmi a 
komunikáciami



Správy o 
hospodárení 
rozpočtových 
organizácií mesta 
Malacky za rok 2022

Stanovisko HK k 
návrhu záverečného 
účtu mesta

Návrh plánu 
kontrolnej činnosti 
HK na II. polrok 
2023

Správy o 
hospodárení 
príspevkových 
organizácií mesta 
Malacky za rok 2022

21. septembra 2023 Správy z 
vykonaných kontrol

Návrh VZN mesta 
Malacky, ktorým sa 
mení VZN mesta 
Malacky 
0 prevádzkovaní 
hazardných hier

Majetkovoprávne 
vysporiadanie 
pozemkov pod 
chodníkmi a 
komunikáciami

Monitoľovacia 
správa 
Programového 
rozpočtu za L polrok 
2023

Informácia o čerpaní 
rozpočtu 
k 30.06.2023

7. decembra 2023 Správy z 
vykonaných kontrol

Informácia o čerpaní 
rozpočtu 
k 30.09.2023

Návrh VZN mesta 
Malacky o určení 
výšky finančných 
prostriedkov na 
mzdy a prevádzku 
na žiaka základnej 
umeleckej školy, 
dieťa materskej 
školy a dieťa alebo 
žiaka školského 
zariadenia na rok 
2024

Návrh VZN, ktorým 
sa mení a dopĺňa 
VZN mesta Malacky 
č. 9/2015 0 
miestnych daniach a 
0 miestnom poplatku 
za komunálne 
odpady a drobné 
stavebné odpady v 
znení neskorších 
VZN

Návrh VZN, ktorým 
sa mení a dopĺňa 
VZN mesta Malacky 
č. 1/2018 
0 nakladaní s 
komunálnym 
odpadom a drobným 
stavebným odpadom 
v znení neskorších 
VZN

Návrh plánu 
kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra 
na I. polrok 2024



Návrh rozpočtu 
mesta a 
rozpočtových 
organizácií na r. 
2024 - 2026 a 
stanovisko hlavného 
kontrolóra k návrhu 
rozpočtu

Návrhy rozpočtov 
príspevkových 
organizácií mesta 
Malacky na rok 2024 
s výhľadom na roky 
2025 a 2026


