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Príloha č. 1

Mestská rada v Nitre
p r e r o k o v a l a
návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na            
I.I  polrok 2011
o d p o r ú č a
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre
schváliť 
časové plány zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na II. polrok 2011 
podľa predloženého návrhu



Plán práce
komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre

                        pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy
                                                  na II. polrok 2011
    6. júl

1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
2. Informácia o prenájme priestorov na Martinskom vrchu
3. Informácia o pripravovanom projekte Divadelná Nitra
4. Informácia o soche Milana R. Štefánika
5. Návrh na stanovenie priorít pre podporu projektov v cieľových oblastiach :

a/ rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt
b/ záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností

6. Rôzne

   30. august
1.    Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
2.    Predloženie návrhov do rozpočtu mesta Nitry na rok 2012
3.    Informácia o aktivitách Fóra Mladých

      4.    Rôzne

    21. september
      1.    Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
      2.    Všeobecná informácia o činnosti jednotlivých oddelení

3.    Informácia o spolupráci s kultúrnymi inštitúciami v Nitre
4.    Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v Nitre
5.    Rôzne

19. október
  1.   Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
  2.    Návrh rozpočtu na rok 2012
 3.    Prerokovanie žiadostí o pridelenie dotácií pre cieľové oblasti :

                 a/ rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt
    b/ záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamätihodností 

 4.    Správa o činnosti NISYS-u
        5.    Informácia o reštaurovaní pamätihodností na území mesta Nitry

 6.    Rôzne

    16. november
1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
2. Prerokovanie žiadostí o pridelenie dotácií pre cieľovú oblasť rozvoj a ochrana

duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt / žiadosti do 2000€ /  
3. Časový plán práce komisie na prvý polrok 2012
4. Rôzne

  14. december
1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
2. Spolupráca s partnerskými mestami Nitry
3. Vyhodnotenie práce komisie za rok 2011
4. Rôzne

Jozef Trandžík v. r.
predseda komisie pre kultúru, CR a zahraničné vzťahy



Časový plán práce
 Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre  pre financovanie, správu majetku 

a podnikateľskú činnosť na II.polrok 2011

7.  júl 2011

1. Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta     
2. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej činnosti
3. Rôzne

25. august 2011  

1. Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Nitry za I. polrok 2011    
2. Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta 
3. Návrh východísk rozpočtu mesta v príjmovej časti rozpočtu
4. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej činnosti
5. Rôzne

7. september 2011 

1. Návrh príjmovej časti rozpočtu mesta na rok 2012, nevyhnutých požiadaviek a limitov do návrhu 
    rozpočtu na rok 2012 
2. Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta 
3. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej činnosti
4. Rôzne

6. október 2011
1. Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta 
2. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej činnosti
3. Rôzne

16. november 2011
1. Návrh viacročného rozpočtu Mesta Nitry na roky 2012 - 2014
2. Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta
3. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej činnosti
4. Rôzne

8. december 2011
1. Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Nitry za I. – III. štvrťrok 2011
2. Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta
3. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej činnosti
4. Rôzne

 Ing. Milan Burda, v. r.
       predseda

                           Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre pre
                   financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť



            Plán práce komisie MZ v Nitre pre školstvo a mládež
                                           na 2. polrok 2011

6.júl
1. Organizačné zabezpečenie  školského roka 2011/2012 na školách a v školských
    zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nitra
2.  Databáza žiadateľov o športové dotácie
3.  Rôzne

24.august
1. Príprava rozpočtu na rok 2012
2. Finančné zabezpečenie chodu MŠ a ZŠ v šk. roku 2011/2012
3. Rôzne 

21. september
1. Stretnutie riaditeľov základných a stredných škôl v Nitre – aktuálne problémy vo výchove a vzdelávaní
2. Príprava podkladov na podávanie žiadosti o dotácie - šport
3. Fórum mladých  

12. október
1. Činnosť Správy MŠ v Nitre – počet zamestnancov, finančné prostriedky čerpané na 
    činnosť SMŠ
2. Informácia o činnosti CVČ Domino – vyhodnotenie letných prázdninových aktivít,  
    príprava  aktivít  na zimné prázdniny
3. Správa športových a rekreačných zariadení - vyhodnotenie letnej sezóny
4. Rôzne

16. november
1. Informácia o činnosti ZUŠ J. Rosinského 
2. Správa športových a rekreačných zariadení – správa o technickom stave mestských športových objektov  
3. Príprava plánu práce na 1. polrok 2012
4. Rôzne

7. december
1. Zhodnotenie činnosti komisie za rok 2011
2. Vzdelávacie poukazy, kultúrne poukazy na ZŠ
3. Rôzne

                                                                                        prof. Ing. Ján Jech CSc., v. r.
                                                                                       predseda komisie



P L Á N
PRÁCE   KOMISIE   PRE   ÚZEMNÉ   PLÁNOVANIE, 

ARCHITEKTÚRU  A INVESTIČNÚ  ČINNOSŤ   MZ   V  NITRE 
na II. polrok 2011

3. 08. 2011              Areál bývalých kasární Zobor
                          - koncepcia využitia územia
                          Prerokovanie materiálov a žiadostí

7.09. 2011               Investičná činnosť mesta
                                - rozostavanosť - investície celomestské   

                                                    - investičné akcie VMČ 
                          -  koncepcia rozvoja mestských častí 
                           Prerokovanie materiálov a žiadostí

                           

5. 10. 2011              Koncepcia parkovania v meste
   - parkovanie v CMZ   
    - parkovanie v obytných súboroch
    Prerokovanie materiálov a žiadostí

   
2. 11. 2011             Požiadavky do návrhu rozpočtu na rok 2012 
                                  Oddelenie výstavby a rozvoja

   - investície celomestského charakteru   
    - investičné požiadavky VMČ
  Útvar hlavného architekta

   Prerokovanie materiálov a žiadostí

7. 12. 2011                 Celkové vyhodnotenie práce komisie v roku 2011   
                                   a prerokovanie plánu práce na I. polrok 2012    

     Prerokovanie materiálov a žiadostí

                           

návrh časového plánu zasadnutí komisie predkladá 
predseda komisie  Ing. arch. Juraj Gajdoš, v. r. 

V Nitre dňa 24. 05. 2011 

                                         



N á v r h    č a s o v é h o   p l á n u  p r á c e
Komisie MZ -a v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo na II. polrok 2011

28.06.2011     1.Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ
3. Riešenie bytovej problematiky v zmysle platných VZN, Smerníc   
a koncepčných materiálov mesta Nitry
4. Riešenie sociálnej a zdravotníckej problematiky v zmysle platných VZN, 
Smerníc a koncepčných materiálov mesta Nitry
5. Aktuálne otázky a ich riešenia

02.08.2011 1. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ
3. Riešenie bytovej problematiky v zmysle platných VZN, Smerníc 
a koncepčných materiálov mesta Nitry
4. Riešenie sociálnej a zdravotníckej problematiky v zmysle platných VZN, 
Smerníc a koncepčných materiálov mesta Nitry
5. Aktuálne otázky a ich riešenia

06.09.2011     1.Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ
3. Riešenie bytovej problematiky v zmysle platných VZN, Smerníc 
a koncepčných materiálov mesta Nitry
4. Riešenie sociálnej a zdravotníckej problematiky v zmysle platných VZN, 
Smerníc a koncepčných materiálov mesta Nitry
5. Aktuálne otázky a ich riešenia

04.10.2011     1.Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ
3. Riešenie bytovej problematiky v zmysle platných VZN, Smerníc 
a koncepčných materiálov mesta Nitry
4. Riešenie sociálnej a zdravotníckej problematiky v zmysle platných VZN, 
Smerníc a koncepčných materiálov mesta Nitry
5. Aktuálne otázky a ich riešenia

08.11.2011     1. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ
3. Riešenie bytovej problematiky v zmysle platných VZN, Smerníc 
a koncepčných materiálov mesta Nitry
4. Riešenie sociálnej a zdravotníckej problematiky v zmysle platných VZN, 
Smerníc a koncepčných materiálov mesta Nitry
5. Aktuálne otázky a ich riešenia



06.12.2011     1. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ
3. Riešenie bytovej problematiky v zmysle platných VZN, Smerníc 
a koncepčných materiálov mesta Nitry
4. Riešenie sociálnej a zdravotníckej problematiky v zmysle platných VZN, 
Smerníc a koncepčných materiálov mesta Nitry
5. Aktuálne otázky a ich riešenia

PhDr. Anna Šmehilová, PhD., v. r.
        predsedníčka komisie

V Nitre dňa 06.04.2011
Za správnosť : 
Mgr. Hana Horková



ČASOVÝ PLÁN PRÁCE
Komisia pre dopravu, životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok - MZ 
v Nitre na II. polrok 2011

6. júl 2011 
1.Kontrola plnenia uznesení
2.Informácia zo zasadnutia MR a MZ
3.Prerokovanie materiálov predložených do komisie 
4. Správa o činnosti firmy ELcomp s.r.o. za rok 2010  na úseku VO
5.Rôzne

24. august 2011 
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ
3. Prerokovanie materiálov  predložených do komisie 
4. Inf. správa o stave lesoparku, prameňov a stojatých vôd na území mesta 
5. Rôzne

14. september 2011 
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ
3. Prerokovanie materiálov  predložených do komisie 
4. Zhodnotenie údržby trávnikov  a čistoty v meste   
5. Informatívna správa o výsledkoch činnosti mestskej polície v prvom polroku – stav verejného poriadku 
v Nitre
6. Rôzne

12. október 2011 
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ
3. Prerokovanie materiálov predložených  do komisie
4. Prerokovanie operatívneho plánu zimnej údržby 
5. Správa KÚ ŽP o stave znečistenia ovzdušia na území mesta Nitry
6. Rôzne    

16. november 2011 
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ
3. Prerokovanie materiálov  predložených do komisie 
4. Inf. správa o stave a činnosti zberných dvorov na území mesta   Nitry 
5. Rôzne  

14. december 2011 
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ
3. Prerokovanie materiálov  predložených do komisie 
4. Zhodnotenie problémov dopravy a životného prostredia na území mesta Nitry
5. Vyhodnotenie činnosti komisie pre ŽP, VS a VP
6. Rôzne

MVDr. Miroslav Bradáč, v. r.
                                        predseda komisie

                                         pre dopravu, ŽP, VPS a VP
                             




