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Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh časových plánov zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre                           
na I. polrok 2012
s c h v a ľ u j e
časové plány zasadnutí stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2012
podľa predloženého návrhu

Dôvodová správa

V zmysle Čl. 3 Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre sa 
komisie schádzajú podľa potreby v termínoch určených časovým plánom zasadnutí, najmenej 
raz mesačne. Časový plán zasadnutí schvaľuje MsZ spravidla na polrok.

V súlade s vyššie uvedeným je predložený „Návrh časových plánov zasadnutí stálych 
komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2012“.

Mestská rada na svojom zasadnutí dňa 29. 11. 2011 prerokovala vyššie uvedený návrh
a odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre schváliť časové plány zasadnutí stálych 
komisií Mestského zastupiteľstva v Nitre na I. polrok 2012 podľa predloženého návrhu.



Plán práce
komisie Mestského zastupiteľstva v Nitre

           pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy           
            

            na 1. polrok 2012

18. január 

1.  Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
2.  Informácie vedúcich oddelenia kultúry a útvaru propagácie a cestovného ruchu

 o ukončenom roku 2011
     3.     Informácia o pripravovaných podujatiach na prvý štvrťrok 2012
     4.     Predstavenie akčného plánu na rok 2012
     5.     Prerokovanie žiadostí o pridelenie dotácií pre cieľovú oblasť rozvoj a ochrana

        duchovných hodnôt, tvorba, ochrana alebo šírenie kultúrnych hodnôt / žiadosti do  
2000€ / 
6.      Rôzne

    

22. február

1. Otvorenie
2.   Informácia o činnosti Fóra mladých

     3.   Svetový deň sprievodcov a I. konferencia v roku 2012
     4.   Rôzne

21. marec

    1.   Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
    2.   Informácia o spolupráci s kultúrnymi inštitúciami v Nitre
    3.   Informatívna správa o procese realizácie projektu
    4.   Informácia o pripravovaných podujatiach na druhý štvrťrok 2012
    5.   Rôzne

18. apríl

1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
2. Informácia o reštaurovaní pamätihodností na území mesta Nitry
3. Informácia o zabezpečení občianskych obradov
4. Rôzne

24. máj

1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
2. Informatívna správa o zahraničnej spolupráci



3. Časový plán práce komisie na druhý polrok 2012 
4. Rôzne

20. jún
  1. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení
  2. Informatívna správa o využívaní kultúrnych domov na území mesta
  3. Letná turistická sezóna
  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 I.polrok 2012

12. január 2012

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

9.  február 2012

1. Správa o stave a vymáhaní daňových pohľadávok mesta za rok 2011  
2. Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta a v rozpočtoch organizácií
3. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej činnosti
4. Rôzne

22. marec 2012

1. Návrh záverečného účtu Mesta Nitra za rok 2011                                                                      
2. Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta a v rozpočtoch organizácií
3. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej činnosti
4. Rôzne

12. apríl 2012
1. Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta a v rozpočtoch organizácií
2. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej činnosti
3. Rôzne

10. máj 2012
1. Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Nitra za I. štvrťrok 2012      
2. Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta a v rozpočtoch organizácií
3. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej činnosti
4. Rôzne

7.  jún 2012
1. Prerokovanie materiálov – rozpočtové opatrenia v rozpočte mesta a v rozpočtoch organizácií
2. Prerokovanie materiálov týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta a podnikateľskej činnosti
3. Rôzne

 Ing. Milan Burda
       predseda

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



Plán práce komisie MZ v Nitre pre školstvo, mládež a šport
na 1. polrok 2012

11.1. 2012
1. Voľno-  časové aktivity na základných školách
2.  Informácia o schválenom rozpočte pre šport a telesnú kultúru na rok 2012
3. Stav plnenia povinnej školskej dochádzky na základných a stredných školách 
4. Rôzne

 8.2. 2012
1. Informácia o pridelených dotáciách z rozpočtu mesta na rok 2012 v oblasti telesnej 
    kultúry
2. Informácia o schválenom rozpočte v oblasti školstva a vzdelávania na rok 2012
3. Informácia o financovaní cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení     
4. Rôzne

 7.3. 2012
1. Informácia o činnosti Správy športových a rekreačných zariadení mesta Nitry
2. Príprava osláv Dňa učiteľov – ocenenie učiteľov 
3. Rôzne

 4.4. 2012
1. Činnosť mládežníckeho parlamentu v Nitre, Rady pre prácu s mládežou – prizvaný 
predseda MP a zodp. prac.
2. Výsledky hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2011, výsledky zápisu do 1. 
ročníka ZŠ.
3. Informácia o realizácii projektu „Škola otvorená športu“
4. Rôzne

16.5. 2012
1. Informácia o príprave športových zariadení mesta na letnú sezónu
2. Príprava leta 2012 pre deti a mládež – CVČ  . 
3. Príprava plánu práce na II. polrok 2012
4. Rôzne

 13.6. 2012
1. Informácia o financovaní a činnosti MŠ.
2. Výsledky súťaží a olympiád žiakov ZŠ, Školská liga organizovaná mestom
3. Aktuálne informácie o školstve – činnosť ZUŠ
4. Rôzne

                                                                        prof. Ing. Ján Jech CSc.
                                                                    predseda komisie



                                         PLÁN
práce    komisie  pre územné  plánovanie, architektúru a investičnú  činnosť
                              MZ   v Nitre   na I. polrok  2012
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

10. 01. 2012           Stretnutie  s architektami pôsobiacimi v meste Nitra v súvislosti 
                               s pripravovanými zmenami a doplnkami ÚPN mesta Nitry

07. 02. 2012           Územný plán mesta Nitry – príprava zmien a doplnkov č.4
        Návrh zásad pre povolenie riešenia sezónneho sedenia na Pešej zóne 

                               Investičná činnosť mesta    
         -  zhodnotenie roku 2011 
         -  investičné akcie v rozpočte na  rok 2012 
        Prerokovanie materiálov a žiadostí
   

13. 03. 2012           Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN -  CMZ v Nitre
        Prerokovanie materiálov a žiadostí

03. 04. 2012           Informácia o zabezpečovaní GMIS a DTM mesta Nitry
                               Prerokovanie materiálov a žiadostí 

15. 05. 2012           ÚPNZ Párovské Lúky – lokalita Mlynárce I.  
        Prerokovanie materiálov a žiadostí

12. 06. 2012          Dopravná koncepcia mesta Nitra       
       Prerokovanie materiálov a žiadostí

návrh  časového plánu  zasadnutí  komisie predkladá 
predseda   komisie:  Ing. arch. Juraj Gajdoš

V Nitre dňa  02.11.2011 



Č a s o v ý   p l á n   p r á c e
Komisie MZ -a v Nitre pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo na I. polrok 2012

10.01.2012     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

07.02.2012 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

13.03.2012     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

17.04.2012     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

15.05.2012     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



12.06.2012     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.
    predsedníčka komisie

V Nitre dňa 09.11.2011
Za správnosť : 
Mgr. Hana Horková
Mgr. Martina Vavrovičová
sekretárky komisie



ČASOVÝ PLÁN PRÁCE

Komisia pre dopravu, životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok -
MZ v Nitre na I. polrok 2012

11. január  2012
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ
3. Rekonštrukcia mostu na Tr. A. Hlinku – informácia 
    (prizvať KÚ pre CD a PK, ODI)
4. Rôzne: podnety od obyvateľov mesta, podnety a pripomienky od členov komisie, iné

8. február 2012 
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ
3. Vyhodnotenie investičných akcií na úseku dopravy realizovaných v roku 2011
    a pripravovaných v roku 2012  (OIVaR)
4. Informácia o realizácii jesenného upratovania v roku 2011 a prerokovanie prípravy jarného
    upratovania v roku 2012  (OKČaŽP)
5. Rôzne: podnety od obyvateľov mesta, podnety a pripomienky od členov komisie, iné

7. marec 2012 
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ
3. Zhodnotenie verejného poriadku a bezpečnosti na území mesta (MsP)
4. Vyhodnotenie dopravnej nehodovosti na území mesta Nitry za rok 2011 a návrh na 
zlepšenie
    bezpečnosti cestnej premávky (ODI, referát DaCH)
5. Rôzne: podnety od obyvateľov mesta, podnety a pripomienky od členov komisie, iné

18. apríl 2012 
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ
3 .Vyhodnotenie stavu miestnych komunikácií po zimnej údržbe (MsS)
4.Rôzne: podnety od obyvateľov mesta, podnety a pripomienky od členov komisie, iné

16. máj 2012 
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ
3. Informácia o malých zdrojoch znečistenia ovzdušia  (OKČaŽP)
4. Súčasný stav divokých  skládok na území mesta (OKČaŽP)
4. Rôzne: podnety od obyvateľov mesta, podnety a pripomienky od členov komisie, iné

13. jún 2012
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia zo zasadnutia MR a MZ
3. Zhodnotenie práce aktivačných pracovníkov pri  údržbe a čistote mesta  za rok 2011 
(OKČaŽP)
4. Rôzne: podnety od obyvateľov mesta, podnety a pripomienky od členov komisie, iné



Miloš Paliatka
predseda komisie

pre dopravu, ŽP, VPS a VP




