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Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline














Plán práce

 mestského zastupiteľstva, mestskej rady 
a komisií mestského zastupiteľstva 
na 2. polrok 2007














Predkladá: 	

Michal Horecký, 
zástupca primátora mesta

Vypracovala: 	

JUDr. Elena Krausová, 
vedúca oddelenia organizačného, personálneho a hospodárskej prevádzky



V Žiline, 19. 06. 2007


Mestské zastupiteľstvo v Žiline


27. 08. 2007


	Informatívna správa o plnení uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva


	Predkladá: 	Ing. Jozef Pálfy, 
			hlavný kontrolór mesta


	Správa o čerpaní rozpočtu mesta za 1. polrok 2007 a návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2007


	Predkladá: 	Ing. Viliam Mikuláš,
			prednosta mestského úradu

	Vypracuje: 	Ing. Alžbeta Popluhárová, 
			vedúca finančného oddelenia	

	Stanovisko: 	Ing. Miroslava Kapustová,
			predseda finančnej komisie


	Správa o činnosti Mestského divadla v Žiline, príspevkovej organizácie mesta


	Predkladá:	Ing. Elena Dikošová, 
			riaditeľka Mestského divadla

	Stanovisko: 	Mgr. Ing. Peter Ničík, 
			predseda komisie vzdelávania, školstva a kultúry
	

	Organizačný poriadok Mestského úradu v Žiline


	Predkladá: 	Ing. Viliam Mikuláš, 
			prednosta mestského úradu

	Vypracuje: 	JUDr. Elena Krausová, 
			vedúca oddelenia organizačného, personálneho a hospodárskej 				prevádzky


	Správa o činnosti výborov mestského zastupiteľstva č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 


	Predkladajú: 	predsedovia výborov mestského zastupiteľstva č. 1 – 7 



	Informatívna správa Školského úradu o príprave školského roku 2007/2008


	Predkladá: 	Ing. Viliam Mikuláš, 
			prednosta mestského úradu

	Vypracuje: 	vedúci oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry

	Stanovisko: 	Mgr. Peter Fiabáne, 
			predseda komisie mládeže a športu



Mestské zastupiteľstvo v Žiline


29. 10. 2007


	Informatívna správa o plnení uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva 


	Predkladá: 	Ing. Jozef Pálfy, 
			hlavný kontrolór mesta


	Správa o činnosti Mestskej krytej plavárne, príspevkovej organizácie mesta


	Predkladá: 	Mgr. Marian Brezani,
			riaditeľ Mestskej krytej plavárne

	Stanovisko: 	Mgr. Peter Fiabáne, 
			predseda komisie mládeže a športu


	Informatívna správa o príprave organizácií na údržbu komunikácií v zimnom období 2007/2008


	Predkladá: 	Ing. Viliam Mikuláš, 
			prednosta mestského úradu

	Stanovisko: 	Ing. arch. Pavel Kropitz,
			predseda komisia dopravy 


	Správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva


	Predkladajú:	predsedovia komisií mestského zastupiteľstva




	Všeobecne záväzné nariadenie „o letných terasách“


	Predkladá: 	Ing. Viliam Mikuláš, 
			prednosta mestského úradu 	

	Vypracuje: 	JUDr. Martin Valky, 
			vedúci oddelenia majetko-právneho a podnikateľskej činnosti

	Stanovisko: 	Ing. Ivan Chaban, 
			predseda komisie podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu


	Všeobecne záväzné nariadenie „o hrobových miestach“ 


	Predkladá: 	Ing. Viliam Mikuláš, 
			prednosta mestského úradu 

	Vypracuje: 	Ing. Vladimír Baránek, 
			vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia

	Stanovisko: 	Ing. arch. Dušan Maňák, 
			predseda komisie výstavby, územného plánovania a životného 				prostredia


	Všeobecne záväzné nariadenie „o odmeňovaní zamestnancov“


	Predkladá: 	Ing. Viliam Mikuláš, 
			prednosta mestského úradu

	Vypracuje: 	JUDr. Elena Krausová, 
			vedúca oddelenia organizačného, personálneho a hospodárskej 				prevádzky


	Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa upravuje poplatok za stravný lístok v Jedálni pre dôchodcov v Žiline


	Predkladá: 	Ing. Viliam Mikuláš, 
			prednosta mestského úradu

	Vypracuje: 	Anna Kozáková, 
			vedúca oddelenia sociálneho
	
	Stanovisko: 	MUDr. Juraj Popluhár, PhD., 
			predseda komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
	



Mestské zastupiteľstvo v Žiline


03. 12. 2007


	Informatívna správa o plnení uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva 


	Predkladá: 	Ing. Jozef Pálfy, 
			hlavný kontrolór mesta


	Návrh rozpočtu mesta na rok 2008


	Predkladá: 	Ing. Viliam Mikuláš,
			prednosta mestského úradu

	Vypracuje: 	Ing. Alžbeta Popluhárová, 
			vedúca finančného oddelenia	

	Stanovisko: 	Ing. Miroslava Kapustová,
			predseda finančnej komisie



Mestská rada v Žiline


14. 08. 2007


	Informatívna správa o plnení uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva


	Predkladá: 	Ing. Jozef Pálfy, 
			hlavný kontrolór mesta


	Správa o čerpaní rozpočtu mesta za 1. polrok 2007 a návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2007


	Predkladá: 	Ing. Viliam Mikuláš,
			prednosta mestského úradu

	Vypracuje: 	Ing. Alžbeta Popluhárová, 
			vedúca finančného oddelenia	

	Stanovisko: 	Ing. Miroslava Kapustová,
			predseda finančnej komisie


	Správa o činnosti Mestského divadla v Žiline, príspevkovej organizácie mesta


	Predkladá:	Ing. Elena Dikošová, 
			riaditeľka Mestského divadla

	Stanovisko: 	Mgr. Ing. Peter Ničík, 
			predseda komisie vzdelávania, školstva a kultúry


	Organizačný poriadok Mestského úradu v Žiline


	Predkladá: 	Ing. Viliam Mikuláš, 
			prednosta mestského úradu

	Vypracuje: 	JUDr. Elena Krausová, 
			vedúca oddelenia organizačného, personálneho a hospodárskej 				prevádzky


	Správa o činnosti výborov mestského zastupiteľstva č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 


	Predkladajú: 	predsedovia výborov mestského zastupiteľstva 1 – 7 


	Informatívna správa Školského úradu o príprave školského roku 2007/2008


	Predkladá: 	Ing. Viliam Mikuláš, 
			prednosta mestského úradu

	Vypracuje: 	vedúci oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry

	Stanovisko: 	Mgr. Peter Fiabáne, 
			predseda komisie mládeže a športu



Mestská rada v Žiline


16. 10. 2007


	Informatívna správa o plnení uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva 


	Predkladá: 	Ing. Jozef Pálfy, 
			hlavný kontrolór mesta




	Správa o činnosti Mestskej krytej plavárne, príspevkovej organizácie mesta


	Predkladá: 	Mgr. Marian Brezani,
			riaditeľ Mestskej krytej plavárne

	Stanovisko: 	Mgr. Peter Fiabáne, 
			predseda komisie mládeže a športu


	Informatívna správa o príprave organizácií na údržbu komunikácií v zimnom období 2007/2008


	Predkladá: 	Ing. Viliam Mikuláš, 
			prednosta mestského úradu

	Stanovisko: 	Ing. arch. Pavel Kropitz,
			predseda komisia dopravy 


	Správa o činnosti komisií mestského zastupiteľstva


	Predkladajú:	predsedovia komisií mestského zastupiteľstva


	Všeobecne záväzné nariadenie „o letných terasách“


	Predkladá: 	Ing. Viliam Mikuláš, 
			prednosta mestského úradu 	

	Vypracuje: 	JUDr. Martin Valky, 
			vedúci oddelenia majetko-právneho a podnikateľskej činnosti

	Stanovisko: 	Ing. Ivan Chaban, 
			predseda komisie podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu


	Všeobecne záväzné nariadenie „o hrobových miestach“ 


	Predkladá: 	Ing. Viliam Mikuláš, 
			prednosta mestského úradu 

	Vypracuje: 	Ing. Vladimír Baránek, 
			vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia

	Stanovisko: 	Ing. arch. Dušan Maňák, 
			predseda komisie výstavby, územného plánovania a životného 				prostredia



	Všeobecne záväzné nariadenie „o odmeňovaní zamestnancov“


	Predkladá: 	Ing. Viliam Mikuláš, 
			prednosta mestského úradu

	Vypracuje: 	JUDr. Elena Krausová, 
			vedúca oddelenia organizačného, personálneho a hospodárskej 				prevádzky


	Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa upravuje poplatok za stravný lístok v Jedálni pre dôchodcov v Žiline


	Predkladá: 	Ing. Viliam Mikuláš, 
			prednosta mestského úradu

	Vypracuje: 	Anna Kozáková, 
			vedúca oddelenia sociálneho
	
	Stanovisko: 	MUDr. Juraj Popluhár, PhD., 
			predseda komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej



Mestská rada v Žiline


20. 11. 2007


	Informatívna správa o plnení uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva 


	Predkladá: 	Ing. Jozef Pálfy, 
			hlavný kontrolór mesta


	Návrh rozpočtu mesta na rok 2008


	Predkladá: 	Ing. Viliam Mikuláš,
			prednosta mestského úradu

	Vypracuje: 	Ing. Alžbeta Popluhárová, 
			vedúca finančného oddelenia	

	Stanovisko: 	Ing. Miroslava Kapustová,
			predseda finančnej komisie





Komisie mestského zastupiteľstva 

Komisia finančná

August

	Správa o čerpaní rozpočtu mesta za 1. polrok 2007 a návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2007 

Rôzne - diskusia

Október

	Správa o činnosti Mestskej krytej plavárne, príspevkovej organizácie mesta
	Informatívna správa o príprave organizácií na údržbu komunikácií v zimnom období 2007/2008 

Rôzne – diskusia 

December

	Návrh rozpočtu mesta na rok 2008 

Rôzne – diskusia

V prípade aktuálnej potreby sa bude plán práce prispôsobovať.


Komisia podnikateľská, obchodu a cestovného ruchu

September 

	Kontrola plnenia júnového uznesenia
	Vyhodnotenie Kultúrneho leta a plnenia Plánu práce komisie na 1. polrok 2007
	Spolupráca s Mestským úradom v Žiline a novovytvorenou Turisticko-informačnou kanceláriou Mesta Žilina
	Stav príprav koncepčných materiálov Mesta Žilina v oblasti CR
	Doplnenie propagačných materiálov mesta
	Dni európskeho kultúrneho dedičstva, Žilinské dni zdravia, Jašidielňa, Svetový deň CR

Rôzne

Október

	Kontrola plnenia septembrového uznesenia
	Vyhodnotenie septembrových spoločensko-kultúrnych podujatí
	Informácia predsedu komisie o podnikateľských aktivitách v meste

V spolupráci s mestským úradom:
	Stanovisko komisie k dodržiavaniu otváracích hodín nočných prevádzok, herní a zábavných podnikov, kľudu a poriadku v ich okolí
	Kontrola trhového poriadku
	Rôzne

November 

	Kontrola plnenia októbrového uznesenia
	Vyhodnotenie októbrových spoločensko-kultúrnych podujatí
	Koncepčné materiály Mesta Žilina v oblasti CR – zhodnotenie

Rôzne

December

	Kontrola plnenia novembrového uznesenia
	Vyhodnotenie novembrových spoločensko-kultúrnych podujatí a činnosti komisie v roku 2007, návrhy plánu práce na 1. polrok 2008
	Mikuláš, Vianoce, Nový rok – príprava podujatí

Rôzne



Komisia dopravy

Plán práce nebol doručený v požadovanom termíne, bude schválený dodatočne. 


Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia 

Júl 

	Predbežné prejednanie ÚPN-SÚ aktualizácia
	Aktuálne požiadavky


August

	Reklamy a informačný systém
	Aktuálne požiadavky


September

	Koncepcia riešenia výškových stavieb na území mesta
	Rôzne


Október

	Informácia o stave návrhu spracovania územného plánu
	Aktuálne požiadavky


November          

	Doprava v meste
	Aktuálne požiadavky


December

	Vyhodnotenie čistenia mesta Žilina – údržba
	Aktuálne požiadavky



Komisia sociálna, zdravotná a bytová

September

	Schválenie plánu práce sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie na II. polrok 2007
	Podanie informácie o práci sociálneho oddelenia za I. polrok 2007 – vedúca sociálneho oddelenia
	Informácia o stave vo vývoji v nezamestnanosti na území mesta Žilina za I. polrok 2007 – pracovník Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
	Rôzne

  
Október

	Návšteva zariadenia  Náruč – pomoc deťom v kríze Zádubnie


November 

	Informácia o bytovej situácií v meste Žilina – vedúca bytového oddelenia
	Pozvanie zástupcu zariadenia „Lúč – DSS pre matky s deťmi“
	Rôzne 


December
 
	Vyhodnotenie činnosti sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Žiline za rok 2007 



Komisia vzdelávania, školstva a kultúry

Plán práce nebol doručený v požadovanom termíne, bude schválený dodatočne. 


Komisia mládeže a športu

September

	Koncepcia rozvoja športu mesta Žilina – návrh pre MZ
	Rekreačné zimné športy v meste – súčasné podmienky a možnosti jeho rozvoja


Október
 
	Príprava rozpočtu mesta pre rok 2008 a roky 2009 – 2010 v oblasti športu
	Projekt vyhlasovania najúspešnejších športovcov  mesta Žilina v roku 2007


November

	Príprava rozpočtu mesta pre rok 2008 a roky 2009 – 2010 v oblasti športu
	Vyhodnotenie grantového systému mesta Žilina 2007


December

	Vyhlásenie najúspešnejších športovcov a kolektívov mesta Žilina v roku 2007
	Vyhodnotenie činnosti športovej komisie za rok 2007






