PLÁN ZASADNUTÍ
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VEĽKOM MEDERI
NA 2. POLROK 2020
Všetky predkladané a na prerokovanie určené materiály je potrebné pripraviť a odovzdať elektronicky na
MsÚ (vedúcemu správneho oddelenia) v dostatočnom časovom predstihu podľa platného rokovacieho
poriadku MsZ, potom 2x v tlačenej verzii po prerokovaní na zasadnutí prípravnej komisiie – spravidla
týždeň pred konaním zasadnutia MsZ.
Schválený program rokovania MsZ sa bude dopĺňať podľa aktuálnych potrieb mesta Veľký Meder.

Dátum
zasadnutia
23.9.2020
streda

Názov materiálu

Spracoval
Predkladá
primátor
primátor
hl. kontrolór
primátor

Prerokované v komisii

Záverečný účet mesta
za rok 2019 a stanovisko HK

ved. FIN

fin. a správy MM

Konsolidovaná výročná správa mesta
Veľký Meder za rok 2019

ved. FIN

fin. a správy MM

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov
rozpočtu za 1.polrok 2020

ved.FIN

fin. a správy MM

Monitorovacia správa mesta za 1. polrok

ved. FIN

fin. a správy MM

Zmena rozpočtu v oblasti fin. operácií

ved. FIN

fin. a správy MM

Kronika mesta 2019

ved. SPR

dejepisecká

Majetkoprávne operácie

ref. MM

fin. a správy MM,
kom. výstavby

Otvorenie
Predloženie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení
Správa primátora mesta o činnosti ...
Interpelácie poslancov

Voľné návrhy
Diskusia
Záver

Dátum
zasadnutia
14.10.2020
streda

Názov materiálu
Otvorenie
Predloženie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení
Správa primátora mesta o činnosti ...
Interpelácie poslancov

Spracoval
Predkladá
primátor
primátor
hl. kontrolór
primátor

Prerokované v
komisii

Analýza školských a predškolských
zariadení mesta – Správa riaditeľov škôl
o činnosti

zást. prim.

školstva a kultúry

Návrh VZN č. ../2020 o soc. pomoci

ved SPR.

sociálna, fin.kom.

Návrh VZN č. ...../2020 o poskytovaní
opatrovateľskej služby

ref. OPATR.

sociálna, finkom

Majetkoprávne operácie

ref. MM

fin. a správy MM
kom. výstavby

Voľné návrhy
Diskusia
Záver

Dátum
zasadnutia
11.11.2020
streda

Názov materiálu
Otvorenie
Predloženie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení
Správa primátora mesta o činnosti ...
Interpelácie poslancov

Spracoval
Predkladá
primátor
primátor
hl. kontrolór
primátor

Prerokované v komisii

Hlasovanie o udelení ceny PRO URBE

prednosta

Vyhodnotenie investičných akcií mesta

ved. VÝST.

kom. výstavby,
fin. a správy MM

Pracovná verzia rozpočtu mesta na r.2021

ved. FIN

fin. a správy MM

Informatívna správa riaditeľov mestských
podnikov o činnosti a hospodárení

riaď., konateľ

Návrh VZN o poplatku za KO

ved. FIN

fin. a správy MM

Návrh VZN o dotáciách z rozpočtu mesta

ved. FIN

fin. a správy MM

Majetkoprávne operácie

ref. MM

fin. a správy MM,
kom. výstavby

Voľné návrhy
Diskusia
Záver

Dátum
zasadnutia
9.12.2020
streda

Názov materiálu
Otvorenie
Predloženie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení
Správa primátora mesta o činnosti ...
Interpelácie poslancov

Spracoval
Predkladá
primátor
primátor
hl. kontrolór
primátor

Prerokované v
komisii

Rozpočet mesta na roky 2021-2023

ved. FIN

fin. a správy MM

Rozpočet MsKS Veľký Meder na r.2021

riad. MsKS

fin. a správy MM

Stanovisko hlavného kontrolóra
k rozpočtu mesta a programovému rozp.

hl. kontrolór

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK
na 1. polrok 2021

hl. kontrolór

Návrh plánu zasadnutí MsZ na
1. polrok 2021

prednosta

Návrh VZN č. ../2020 o určení výšky
príspevku na prevádzku a mzdy na rok 2021

ref. školstva
primátor

fin. a správy MM

Zoznam a podrobné vyhodnotenia ich úspešností,
stavu realizácie, všetkých objednaných projektov,
štúdii, posudkov za obdobie
od 7.12.2018 do 30.11.2020.

proj.manaž.

kom. výstavby

Zoznam, vyhodnotenia a realizácie všetkých
verejných obstarávaní, súťaží, priamych zadaní
zákaziek Mesta V.M. za obdobie od 7.12.2018 do
30.11.2020.

proj.manaž.

kom. výstavby

Zoznam všetkých žiadostí o dotácie z fondov
s popísaním ich úspešnosti, resp. stavu realizácie
za obdobie od 7.12.2018 do 30.11.2020.

proj.manaž.

kom. výstavby

Majetkoprávne operácie

ref. MM

fin. a správy MM,
kom. výstavby

Voľné návrhy
Diskusia
Záver

Dátum
zasadnutia
15.12.2020
utorok

Názov materiálu
Slávnostné zasadnutie MsZ
Otvorenie

Spracoval
Predkladá

Prerokované v
komisii

primátor

Odovzdanie ceny Pro Urbe v roku 2020
Záver

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------UZNESENIE č. 8-MsZ/2020 zo dňa 4.9.2020
3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/

schvaľuje
Termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2020.

b/

berie na vedomie
Plánovaný program zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2020.

