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Príloha č. 1: 
 
 
 
Návrh na uznesenie:       
 
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. polrok 2010 
o d p o r ú č a  
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
schváliť 
časové plány zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2010 
podľa predloženého návrhu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plán práce 
komisie MZ v Nitre pre podnikateľskú činnosť a správu majetku 

na I. polrok 2010 
 
 
11. január 
1. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej 
činnosti 
2. Rôzne 
 
8. február 
1. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej 
činnosti 
2. Rôzne 
  
 
15. marec 
1. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej 
činnosti 
2. Rôzne 
 
12. apríl 
1. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej 
činnosti 
2. Rôzne 
 
10. máj 
1. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej 
činnosti 
2. Rôzne 
 
7. jún 
1. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej 
činnosti 
2. Rôzne 
 
 
 
 

Ing. Anton Letko, v. r. 
predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
 
 



Časový plán práce Komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre  
pre cestovný ruch a zahraničné vzťahy na I. polrok 2010 

 
 

Miesto konania: Mesto Nitra, Odd. CR a PM – NISYS, Štefánikova 1, 94901 Nitra  
 
19.01.2010 o 17,00 hod.  
1. Kontrola plnenia uznesení  
2. Informácie a prerokovanie materiálov zo zasadnutí  MR a MZ v Nitre  
3. Informácie o uskutočnených a plánovaných aktivitách  v rámci partnerskej spolupráce  
4. Koncepcia rozvoja CR a ZV 
5. Rôzne  
 
16. 02.2010 o 17,00 hod.  
1. Kontrola plnenia uznesení  
2. Informácie a prerokovanie materiálov zo zasadnutí  MR a MZ v Nitre  
3. Informácie o uskutočnených a plánovaných aktivitách  v rámci partnerskej spolupráce  
4. Koncepcia rozvoja CR a ZV 
5. Rôzne  
 
09.03.2010 o 17,00 hod.  
1. Kontrola plnenia uznesení  
2. Informácie a prerokovanie materiálov zo zasadnutí  MR a MZ v Nitre  
3. Informácie o uskutočnených a plánovaných aktivitách  v rámci partnerskej spolupráce  
4. Koncepcia rozvoja CR a ZV 
5. Rôzne  
 
13.04.2010 o 17,00 hod.  
1. Kontrola plnenia uznesení  
2. Informácie a prerokovanie materiálov zo zasadnutí  MR a MZ v Nitre  
3. Informácie o uskutočnených a plánovaných aktivitách  v rámci partnerskej spolupráce  
4. Koncepcia rozvoja CR a ZV 
5. Rôzne  
 
11.05.2010 o 17,00 hod.  
1. Kontrola plnenia uznesení  
2. Informácie a prerokovanie materiálov zo zasadnutí  MR a MZ v Nitre  
3. Informácie o uskutočnených a plánovaných aktivitách  v rámci partnerskej spolupráce  
4. Koncepcia rozvoja CR a ZV 
5. Zhodnotenie činnosti za  I. polrok 2010 
6. Schválenie časového plánu zasadnutí a plánu práce komisie na II. polrok 2010 
7. Rôzne  
 
15.06.2010  o 17,00 hod.  
1. Kontrola plnenia uznesení  
2. Informácie a prerokovanie materiálov zo zasadnutí  MR a MZ v Nitre   
3. Informácie o uskutočnených a plánovaných aktivitách  v rámci partnerskej spolupráce  
4. Koncepcia rozvoja CR a ZV 
5. Rôzne                                                                                
 
 
       PhDr. Ján Vančo, PhD. v. r. 
              predseda komisie 



Návrh časového plánu práce Komisie MZ v Nitre  
pre financovanie a rozpočet na I. polrok 2010 

 
 
 
21. január 2010 
1. Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta 
2. Rôzne 
 
25. februára 2010 
1. Návrh záverečného účtu za rok 2009 
2. Správa o stave a vymáhaní daňových pohľadávok mesta za rok 2009 
3. Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta 
4. Rôzne 
 
25. marca 2010 
1. Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta 
2. Rôzne 
 
22. apríla 2010 
1. Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta 
2. Rôzne 
 
20. mája 2010 
1. Vyhodnotenie rozpočtu mesta za I. Q 2010 
2. Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta 
3. Rôzne 
 
24. júna 2010 
1. Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta 
2. Rôzne 
 
                      
 
                                                                                             
                                                                                                    Ing. Rudolf Hlavačka, v. r.  
                                                                                                        predseda komisie    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plán práce 
komisie MZ v Nitre pre školstvo a mládež na I. polrok 2010 

 
 
13.1.2010 
1. Voľno – časové aktivity na základných školách  
2. Vyhodnotenie plnenia PHSR za rok 2009 
3. Stav plnenia povinnej školskej dochádzky na základných a stredných školách 
4. Rôzne 
 
10.2.2010 
1. Výsledky hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2009, výsledky zápisu  
     do 1. ročníka ZŠ 
2. Informácia o schválenom rozpočte v oblasti školstva a vzdelávania na rok 2010 
3. Informácia o financovaní cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení   
4. Rôzne 
  
 
10.3.2010 
1. Koncepcia práce s deťmi a mládežou v meste Nitra 
2. Príprava osláv Dňa učiteľov – ocenenie učiteľov 
3. Protidrogová prevencia na ZŠ – pracovníčka CVČ Domino 
4. Rôzne 
 
14.4.2010 
1. Činnosť mládežníckeho parlamentu v Nitre – prizvaný predseda MP a zodp. prac. 
2. Zapojenie základných škôl do projektov 
3. Aktuálne úlohy pre oblasť školstva  
4. Rôzne 
 
12.5.2010 
1. Prehľa o integrácii žiakov v ZŠ 
2. Príprava leta 2010 pre deti a mládež – CVČ, deň detí na základných školách  
3. Realizácia školských vzdelávacích programov na ZŠ 
4. Príprava plánu práce na II. polrok 2010 
5 Rôzne 
 
9.6.2010 
1. Informácia o financovaní a činnosti MŠ 
2. Výsledky súťaží a olympiád žiakov ZŠ 
3. Aktuálne informácie o školstve – činnosť ZUŠ 
4. Rôzne 
 
 
 
 

RNDr. Marta Rácová, v. r. 
predsedníčka komisie 

 
 



 
Plán práce 

komisie MZ v Nitre pre šport a telesnú kultúru na 1. polrok 2010 
 
 
13. január 
1. Informácia o schválenom rozpočte Mesta Nitry na rok 2010 
2. Informácia o pripravovaných športových podujatiach za 1. polrok 2010 
3. Rôzne 
 
10. február 
1. Informácia o pridelených dotáciách z rozpočtu mesta Nitry na rok 2010 v oblasti telesná       
     kultúra 
2. Aktuálne problémy v oblasti športu 
3. Rôzne  
 
10. marec 
1. Informácie o činnosti Správy športových a rekreačných zariadení mesta Nitry 
2. Aktuálne problémy, podnety  a návrhy doručené komisii 
3. Rôzne 
 
14. apríl 
1. Príprava plánu práce komisie na II. polrok 2010 
2. Informácia o priebehu projektu „Škola otvorená športu“ 
3. Rôzne 
 
12. máj 
1. Informácia o príprave športových zariadení mesta na letnú sezónu 
2. Organizačné zabezpečenie a príprava aktuálnych športových podujatí 
3. Rôzne 
 
10. jún 
1. Aktuálne problémy, podnety a návrhy doručené komisii 
2. Informácia o priebehu Nitrianskej školskej ligy 
3. Rôzne 
 
 
 
 
 
 
 
 

Štefan Klačko, v. r. 
predseda komisie 

 

 

 



Plán práce komisie pre územné plánovanie, architektúru 
a investičnú činnosť MZ v Nitre na I. polrok 2010 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Zasadnutia   komisie  sú navrhnuté  vždy  na stredu  so  začiatkom  o 1600   hod . 
________________________________________________________________________________________ 
 
13.1.2010         Vyhodnotenie práce komisie r. 2009      

  vyhodnotenie stavebnej a strategicko – rozvojovej činnosti Mesta v r. 2009  
  stanovisko a pripomienky komisie k práci investičného odd. a oddelenia     
  strategických činností /útvar hl. arch./ 
  Inf. o rekonštrukcii Mariánskej ul.                      

 
10.2.2010       Nové väčšie investičné celky mesta v r. 2010 resp. v ďalších rokoch vo vzťahu       
                       k akciám, ktoré súvisia s EU fondmi – prioritné akcie Mesta, revitalizácia  
                       sídliska Párovce, pokračovanie Orechov dvor a pod./ 

          
 
10.3.2010        Doplnky a zmeny, úpravy a aktualizácie územného plánu, vo vzťahu   
                        k realizácii veľkých inv. celkov /Mlyny, Pivovar, Tabáň, Orbis/, resp.  
                        zohľadnenie pripomienok občanov 
 
14.4.2010 Párovské lúky , Zoborské kasárne, 

Nový most, Župné námestie, Svätoplukove nám. 
    

12.5.2010 Stretnutie a architektmi a zástupcami spol. ktorí sú zainteresovaní  
do procesov výstavby v meste Nitra 

 
23.6.2010 Aktualizácia DTM, GMIS, bytová výstavba  

Spolupráca s VUC NSK 
 
poznámka : na každom zasadnutí komisie budú prejednávané všetky doručené 
                   materiály  z  MZ , MR  a od  primátora, na každé stretnutie prizvať zástupcov inv. odd.,  
                   stav. poriadku a hl. arch.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Návrh časového plánu zasadnutí komisie predkladá predseda komisie Dpt. Ivan Gavalovič 
V Nitre dňa 6.11.2009 
 
 

Dpt. Ivan Gavalovič, v. r. 
    predseda   komisie   

 
 

 
 
 
 
 
 

 



      Návrh časového plánu práce  
Komisie MZ v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo na I. polrok 2010 
 
13.01.2010 1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
3. Umiestňovanie žiadateľov do DOS 
4. Aktuálne otázky a ich riešenia 
5. Rôzne 

 
03.02.2010 1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
3. Umiestňovanie žiadateľov do DOS 
4. Aktuálne otázky a ich riešenia 
5. Rôzne 

 
03.03.2010 1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
3. Umiestňovanie žiadateľov do DOS 
4. Aktuálne otázky a ich riešenia 
5. Rôzne 

 
07.04.2010 1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
3. Umiestňovanie žiadateľov do DOS 
4. Aktuálne otázky a ich riešenia 
5. Rôzne 

 
 

05.05.2010 1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
3. Umiestňovanie žiadateľov do DOS 
4. Aktuálne otázky a ich riešenia 
5. Rôzne 

 
02.06.2010 1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
3. Umiestňovanie žiadateľov do DOS 
4. Aktuálne otázky a ich riešenia 
5. Rôzne 

 
 
       Ing. Jozef Belica v. r. 
       Predseda komisie 
 
Nitra dňa 16.09.2009 
 
Za správnosť: 
Mgr. Hana Horková, v. r. 
Kristína Nichtová, v. r. 
Sekretárky komisie 



 

                               ČASOVÝ PLÁN PRÁCE 

Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok - MZ v Nitre        
na I. polrok 2010 

 
18. január  2010 
1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
3. Téma rokovania: Možnosti rozšírenia  separovaného zberu a zberu biologicky   
               rozložiteľných odpadov v nadväznosti na realizáciu kompostárne 
4. Rôzne: podnety od obyvateľov mesta, podnety a pripomienky od členov komisie, iné 
 
15.február 2010  
1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
3. Téma rokovania: Informácia o realizácii jarného a jesenného upratovania v roku 2009           
Prerokovanie prípravy jarného upratovania v roku 2010   
 4. Rôzne: podnety od obyvateľov mesta, podnety a pripomienky od členov komisie, iné 

 
15.marec 2010  
1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
3. Téma rokovania: Zhodnotenie verejného poriadku a bezpečnosti na území mesta 
4. Rôzne: podnety od obyvateľov mesta, podnety a pripomienky od členov komisie, iné 

 
19. apríl 2010  
1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
3 .Téma rokovania : Správa o stave a riešení divokých skládok za rok 2009 
4.Rôzne: podnety od obyvateľov mesta, podnety a pripomienky od členov komisie, iné 

 
17. máj 2010  
1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
3.Téma rokovania : Informácia o malých zdrojoch znečistenia ovzdušia na území mesta za            
rok 2009  
4. Rôzne: podnety od obyvateľov mesta, podnety a pripomienky od členov komisie, iné 

 
14.jún 2010 
1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
3. Téma rokovania: Zhodnotenie práce aktivačných pracovníkov pri  údržbe a čistote mesta  
               za rok 2009                   
4. Rôzne: podnety od obyvateľov mesta, podnety a pripomienky od členov komisie, iné 
 
 
 
 
 
        prof. Ing. Ján Jech, CSc.  
                                         predseda komisie  
                                               pre ŽP, VPS a VP 
 
 
 



 

NÁVRH ČASOVÉHO PLÁNU PRÁCE 
Komisie MZ pre dopravu  Nitre na II. polrok  2009  schválený na zasadnutí komisie 

konanom dňa 21.04.2010 
 

Január  26.01.2010 o 1500 h 
1. Privítanie členov a hostí na zasadnutí komisie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
4. Prerokovanie predložených materiálov MsÚ, alebo inými orgánmi v zmysle príslušných    

predpisov :  
5. Téma rokovania:  
6. Rôzne: - podnety od obyvateľov mesta 
       - podnety a pripomienky od členov komisie 
                   - iné 
 
Februáe 23.02.2010 o 1500 h 
1. Privítanie členov a hostí na zasadnutí komisie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
4. Prerokovanie predložených materiálov MsÚ, alebo inými orgánmi v zmysle príslušných    

predpisov :  
5. Téma rokovania:  
6. Rôzne: - podnety od obyvateľov mesta 

      - podnety a pripomienky od členov komisie 
      - iné 

 
Marec 23.03.2010 o 1500 h 
1. Privítanie členov a hostí na zasadnutí komisie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
4. Prerokovanie predložených materiálov MsÚ, alebo inými orgánmi v zmysle príslušných 

 predpisov :  
5. Téma rokovania:  
6. Rôzne: - podnety od obyvateľov mesta 
       - podnety a pripomienky od členov komisie 
       - iné 

 
Apríl 27.04.2010 o 1500 h 
1. Privítanie členov a hostí na zasadnutí komisie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
4. Prerokovanie predložených materiálov MsÚ, alebo inými orgánmi v zmysle príslušných 

predpisov:  
5. Téma rokovania : 
6. Rôzne: - podnety od obyvateľov mesta 
       - podnety a pripomienky od členov komisie 
       - iné 

 
 
 
 
 
 



 
 
Máj 25.05.2010 o 1500 h 
1. Privítanie členov a hostí na zasadnutí komisie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
4. Prerokovanie predložených materiálov MsÚ, alebo inými orgánmi v zmysle príslušných   

predpisov :  
5. Téma rokovania :  
6. Rôzne: - podnety od obyvateľov mesta 
       - podnety a pripomienky od členov komisie 
       - iné 

 
Jún 22.06.2010 o 1500 h 
1. Privítanie členov a hostí na zasadnutí komisie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Informácia zo zasadnutia MR a MZ 
4. Prerokovanie predložených materiálov MsÚ, alebo inými orgánmi v zmysle príslušných 

predpisov:  
5. Téma rokovania: Vyhodnotenie činnosti komisie  
6. Rôzne: - podnety od obyvateľov mesta 
       - podnety a pripomienky od členov komisie 
       - iné 

 
 
 
                           Ing. Miroslav Mikulášik, v. r.   
                                                                                    predseda komisie pre dopravu                                                                                    
  
 
 

 

V Nitre, dňa  20.10.2009 

 

Za správnosť: Ing. E. Danišová              

                       sekretárka komisie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Plán práce 
komisie pre kultúrnu činnosť Mestského zastupiteľstva v Nitre 

            na I. polrok 2010 

 
12. január 

1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia o zabezpečení občianskych obradov 
3. Informácia o pripravovaných podujatiach MKC na mesiac február  
4. Rôzne 

 
16. február 

1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení 
2. Vyhodnotenie činnosti v Synagóge 
3. Informácia o pripravovaných podujatiach MKC na mesiac marec 
4. Rôzne 

 
9. marec 

1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení 
2. Spolupráca s kultúrnymi inštitúciami v Nitre 
3. Informácia o pripravovaných podujatiach MKC na mesiac apríl  
4. Rôzne 

 
13.apríl 

1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia o reštaurovaní pamätihodností na území mesta Nitry 
3. Informácia o pripravovaných podujatiach MKC na mesiac máj  
4. Rôzne 

 
18. máj 

1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení 
2. Prehodnotenie  zápisu do kroniky za rok 2009 
3. Časový plán práce komisie na II. polrok 2010 
4. Informácia o pripravovaných podujatiach MKC na mesiac jún 
5. Rôzne 
 

15. jún 
1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení 
2. Informatívna správa o využívaní kultúrnych domov na území mesta 
3. Informácia o pripravovaných podujatiach MKC na letné obdobie 
4. Rôzne 

 
 
 
 
 

Eva Hlaváčová , v. r. 
                                                                                              predsedníčka komisie 
 


