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Návrh rámcového plánu činnosti MsZ na rok 2023 



 
 

 
Príloha k materiálu č. Z106/2022 

 

Zhrnutie a návrh uznesení 

 
I. Zhrnutie 

 

1.1. Východisko: 

 

Ustanovenie § 2 odsek 2 a 3 Rokovacieho poriadku v platnom znení. 

 

1.2.   Stručný súhrn informácií: 

 

Podľa § 2 ods. 2  a 3 aktuálne platného a účinného Rokovacieho poriadku Mestského 

zastupiteľstva v Malackách a komisií mestského zastupiteľstva zvoláva primátor mesta 

zasadnutie mestského zastupiteľstva spravidla podľa na kalendárny rok vopred 

určeného rámcového plánu práce mestského zastupiteľstva. Zákon o obecnom zriadení 

ustanovuje, že mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri 

mesiace. Zasadnutie mestského zastupiteľstva zvoláva a vedie podľa § 13 ods. 4  

písm. a) zákona o obecnom zriadení primátor mesta, ktorý zároveň predkladá 

mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrh programu daného zasadnutia. 

 

   1.3. Dôvodová správa: 

 

Zákon o obecnom zriadení povinnosť predkladania rámcového plánu neustanovuje, 

rovnako tak povinnosť primátora mesta zvolávať zasadnutie mestského zastupiteľstva 

podľa tohto rámcového plánu. Doterajší spôsob však vychádza zo zaužívanej praxe 

najmä kvôli zosúladeniu termínov plánovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva, 

preto sa predkladá návrh termínov a predbežný rozsah plánovaných materiálov k ich 

prerokovaniu na celý kalendárny rok vopred.  

 

Mimo predkladaných plánovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva môže byť 

zvolávané podľa potreby ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malacky, dňa 15.12.2022 
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Príloha materiálu č. Z106/2022 

 

 

 

Návrh uznesenia 

 
 

II. Návrh uznesenia 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Malackách 

 

berie na vedomie 

 

predložený rámcový plán činnosti mestského zastupiteľstva na rok 2023 (mat. Z106/2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malacky, dňa 15.12.2022 

 



 

Návrh rámcového plánu činnosti MsZ na rok 2023 

 

 

I. 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 

      

 

 

 

II. 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 

o poplatkoch za 

znečisťovanie 

ovzdušia 

 Správa o kontrolnej 

činnosti HK za rok 

2022 

Informácia 

o 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 

o prevádzkovaní 

hazardných hier  

Majetkovoprávne 

vysporiadanie 

pozemkov pod 

chodníkmi a 

komunikáciami 

 

 Monitorovacia 

správa 

Programového 

rozpočtu za I. 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 o 

miestnych daniach a 

o 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 

o 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 

 

    

 


