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PROGRAMOVÉ A TERMÍNOVÉ ZABEZPEČENIE
MESTSKEJ RADY DUBNICA NAD VÁHOM NA ROK 2014
V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, ako
i rokovacieho poriadku Mestskej rady zvolá primátor mesta MESTSKÚ RADU v Dubnici nad Váhom
v nasledovných termínoch:
13.2.2014, 6.5.2014 (utorok), 12.6.2014, 11.9.2014, 13.11.2014

MESTSKÁ RADA
V zmysle schváleného rokovacieho poriadku na zasadnutiach MsR v roku 2014 bude nasledovný
program :
1. Protokolárne záležitosti:
(otvorenie, zistenie počtu prítomných členov MsR, schválenie programu rokovania, určenie
overovateľov a zapisovateľky, potvrdenie overenia zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia)
2. Program
V zmysle schváleného programového a termínového zabezpečenia.
3. Diskusia
Rokovania MsR sa budú konať v miestnosti č. 41 – zasadačka MsÚ. Rokovací deň sa stanovuje
spravidla vo štvrtok o 12.00 h. (okrem termínu 6.5.2014)
Poznámka
Obsahové naplnenie rokovaní MsR v roku 2014 bude operatívne doplňované o aktuálne úlohy, ktoré
budú vychádzať z uznesení mestského zastupiteľstva, potrieb mesta a obyvateľov mesta, ďalej
z návrhov poslancov, zástupcu primátora, komisií mestského zastupiteľstva, výboru mestskej časti,
prednostu mestského úradu, hlavného kontrolóra a podľa rozhodnutia primátora mesta.

F 145/0

2
MsR 13.02.2014
Program
P.č. Názov predkladaného materiálu
1
Kontrola plnenia uznesení predchádzajúcej MsR.
2
Voľba prísediacich pre Okresný súd Trenčín za mesto Dubnica nad
Váhom

Predkladá
prednosta MsÚ
prednosta MsÚ

3

Správa o súdnych, exekučných a konkurzných konaniach mesta Dubnica
nad Váhom

právny zástupca mesta

4

Informácia o stave v realizácii projektov financovaných zo ŠF

5
6

Stav na úseku verejného poriadku a činnosť mestskej polície za rok 2013
Nakladanie s majetkom mesta.

ved. odd. strat. rozvoja
a projekt. manaž.
náčelník MsP
zástupca primátora

MsR 06.05.2014
Program
P.č. Názov predkladaného materiálu
1
Kontrola plnenia uznesení predchádzajúcej MsR
2
Správa o vývoji a čerpaní rozpočtu za 1. štvrťrok 2014
3
4

5
6
7
8
9

Správa o hospodárení organizácií zriadených a založených mestom
za rok 2013
Správa o činnosti Redakčnej rady DN, vyváženosti príspevkov v
Dubnických novinách a o hospodárení pri vydávaní Dubnických novín za
rok 2013
Súhrnná správa o hospodárení za kalendárny rok 2013 za školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom
Správa o stave na úseku sociálnych služieb za rok 2013
Správa o stave vymáhania daňových nedoplatkov z rokov 2005 - 2013
Informácia o stave v realizácii projektov financovaných zo ŠF
Nakladanie s majetkom mesta

MsR 12.06.2014
Program
P.č. Názov predkladaného materiálu
1
Kontrola plnenia uznesení predchádzajúcej MsR
2
Záverečný účet mesta a vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2013
3
Zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy mesta Dubnica nad
Váhom – určenie počtu poslancov, určenie volebných obvodov
a určenie úväzku primátora
4
Správa o hospodárení organizácií zriadených a založených mestom
za obdobie 1. - 3. mesiac 2014
5
Vyhodnotenie vykurovacej sezóny 2013/2014 v objektoch mesta
spotreby elektrickej energie, teplej vody v budovách spravovaných
mestom za predchádzajúce obdobie
6
7

Vyhodnotenie stavu plnenia úloh za rok 2013 z Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2007 – 2013
Informácia o stave v realizácii projektov financovaných zo ŠF

8

Nakladanie s majetkom mesta
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Predkladá
prednosta MsÚ
ved. ekon. odd
riaditelia organizácií
predseda redakčnej
rady
ved. odd. školstva
prednosta MsÚ
odb. ref. spr. majetku
ved. odd. strat. rozvoja
a projekt. manaž.
zástupca primátora

Predkladá
prednosta MsÚ
ved. ekon. odd
prednosta MsÚ

riaditelia organizácií
riaditeľ DUMAT, m.p.o

ved. odd. strat. rozv. a
projekt. manaž.
ved. odd. strat. rozvoja
a projekt. manaž.
zástupca primátora
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MsR 11.09.2014
Program
P.č. Názov predkladaného materiálu
1
Kontrola plnenia uznesení predchádzajúcej MsR
2
Výročná správa mesta za rok 2013
3
Monitoring rozpočtu mesta za I. polrok 2014
4
Správa o hospodárení organizácií zriadených a založených mestom
za obdobie 1. - 6. mesiac 2014

Predkladá
prednosta MsÚ
prednosta MsÚ
ved. ekon. odd
riaditelia organizácií

5

Stav na úseku verejného poriadku a činnosť mestskej polície za I. polrok náčelník MsP
2014

6

8

Správa o činnosti Redakčnej rady DN, vyváženosti príspevkov v
Dubnických novinách a o hospodárení pri vydávaní Dubnických novín
za I. polrok 2014
Organizácia školského roku 2014/2015 na školách a školských
zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti mesta
Informácia o stave v realizácii projektov financovaných zo ŠF

9

Nakladanie s majetkom mesta
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MsR 13.11.2014
Program
P.č. Názov predkladaného materiálu
1
Kontrola plnenia uznesení predchádzajúcej MsR
2
Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2015 – 2017
3
Správa o hospodárení organizácií zriadených a založených mestom
za obdobie 1. - 9. mesiac 2014
4
Programové a termínové zabezpečenie MsR a MsZ na rok 2015
5
Návrh zápisu do kroniky mesta za rok 2013
6
Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2013/2014
7
Informácia o stave v realizácii projektov financovaných zo ŠF
8
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Nakladanie s majetkom mesta

predseda redakčnej
rady
ved. odd. školstva
ved. odd. strat. rozvoja
a projekt. manaž.
zástupca primátora

Predkladá
prednosta MsÚ
ved. ekonom. odd
riaditelia organizácií
prednosta MsÚ
ved. odd. kultúry
ved. odd. školstva
ved. odd. strat. rozvoja
a projekt. manaž.
zástupca primátora
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PROGRAMOVÉ A TERMÍNOVÉ ZABEZPEČENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DUBNICA NAD VÁHOM NA ROK 2014
V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolá
primátor mesta MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO v Dubnici nad Váhom v nasledovných termínoch:
27.2.2014, 22.5.2014, 07.06.2014 (slávnostné MsZ v m.č. Prejta), 26.06.2014, 25.9.2014,
27.11.2014

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
V zmysle schváleného rokovacieho poriadku na zasadnutiach MsZ v roku 2014 bude nasledovný
program :
1. Protokolárne záležitosti:
(overenie zápisnice z predchádzajúceho MsZ, vyloženie zápisnice k nahliadnutiu, kontrola
uznášaniaschopnosti MsZ, určenie poslancov k overeniu zápisnice, schválenie návrhovej komisie,
poverenie zapisovateľky, schválenie programu rokovania).
2. Program
3. Interpelácie poslancov
4. Diskusia
Zasadnutia plánovaných MsZ sa budú konať v Mestskom Dome kultúry – veľká sála. Rokovací deň
plánovaných MsZ sa stanovuje na štvrtok o 15.00 h.
Diskusia sa bude spravidla konať v čase od 17:00 h do 18:00 h
Poznámka:
Obsahové naplnenie rokovaní MsZ v roku 2014 bude operatívne doplňované o aktuálne úlohy, ktoré
budú vychádzať z uznesení mestského zastupiteľstva, potrieb mesta a obyvateľov mesta, ďalej
z návrhov poslancov, zástupcu primátora, komisií mestského zastupiteľstva, výboru mestskej časti,
prednostu mestského úradu, hlavného kontrolóra a podľa rozhodnutia primátora mesta.
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MsZ 27.02.2014
Program
P.č. Názov predkladaného materiálu
1
Voľba prísediacich pre Okresný súd Trenčín za mesto Dubnica nad
Váhom

Predkladá
prednosta MsÚ

2

Správa o súdnych, exekučných a konkurzných konaniach mesta Dubnica
nad Váhom

právny zástupca mesta

3
4
5
6

hlavný kontrolór
náčelník MsP
hlavný kontrolór
hlavný kontrolór

7

Správa o kontrolnej činnosti HK mesta za rok 2013
Stav na úseku verejného poriadku a činnosť mestskej polície za rok 2013
Kontrola plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia MsZ
Správa o kontrolnej činnosti HK od posledného plánovaného zasadnutia
MsZ
Informácia o stave v realizácii projektov financovaných zo ŠF

8

Nakladanie s majetkom mesta.

MsZ 22.05.2014
Program
P.č. Názov predkladaného materiálu
1
Správa komisie verejného záujmu o dodržiavaní zákonnosti pri výkone
funkcií verejných funkcionárov mesta
2
Správa o vývoji a čerpaní rozpočtu za 1. štvrťrok 2014
3

ved. odd. strat. rozvoja
a projekt. manaž.
zástupca primátora

Predkladá
predseda komisie MsZ
ved. ekon. odd

Správa o hospodárení organizácií zriadených a založených mestom
za rok 2013
Správa o činnosti Redakčnej rady DN, vyváženosti príspevkov v
Dubnických novinách a o hospodárení pri vydávaní Dubnických novín za
rok 2013.
Súhrnná správa o hospodárení za kalendárny rok 2013 za školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom

riaditelia organizácií

prednosta MsÚ
odb. ref. spr. majetku
hlavný kontrolór
hlavný kontrolór

10

Správa o stave na úseku sociálnych služieb za rok 2013
Správa o stave vymáhania daňových nedoplatkov z rokov 2005 - 2013.
Kontrola plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia MsZ
Správa o kontrolnej činnosti HK od posledného plánovaného zasadnutia
MsZ
Informácia o stave v realizácii projektov financovaných zo ŠF

11

Nakladanie s majetkom mesta.

4

5
6
7
8
9

MsZ 26.06.2014
Program
P.č. Názov predkladaného materiálu
1
Záverečný účet mesta a vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2013
2
Zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy mesta Dubnica nad Váhom
– určenie počtu poslancov, určenie volebných obvodov a určenie úväzku
primátora
3
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK mesta na II. polrok 2014
4
Vyhodnotenie vykurovacej sezóny 2013/2014 v objektoch mesta spotreby
elektrickej energie, teplej vody v budovách spravovaných mestom za
predchádzajúce obdobie
5

8

Vyhodnotenie stavu plnenia úloh za rok 2013 z Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta na roky 2007 – 2013
Kontrola plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia MsZ
Správa o kontrolnej činnosti HK od posledného plánovaného zasadnutia
MsZ
Informácia o stave v realizácii projektov financovaných zo ŠF

10

Nakladanie s majetkom mesta

6
7
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predseda redakčnej
rady
ved. odd. školstva

ved. odd. strat. rozvoja
a projekt. manaž.
zástupca primátora

Predkladá
ved. ekon. odd
prednosta MsÚ

hlavný kontrolór
riaditeľ DUMAT, m.p.o

ved. odd. strat. rozvoja
a projekt. manaž.
hlavný kontrolór
hlavný kontrolór
ved. odd. strat. rozvoja
a projekt. manaž.
zástupca primátora

6

MsZ 25.09.2014
Program
P.č. Názov predkladaného materiálu
1
Výročná správa mesta za rok 2013
2
Monitoring rozpočtu mesta za I. polrok 2014
3
Správa o hospodárení organizácií zriadených a založených mestom
za obdobie 1. - 6. mesiac 2014
4
Stav na úseku verejného poriadku a činnosť mestskej polície za I. polrok
2014
5
Organizácia školského roku 2014/2015 na školách a školských
zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti mesta
6
Správa o činnosti Redakčnej rady DN, vyváženosti príspevkov v
Dubnických novinách a o hospodárení pri vydávaní Dubnických novín za I.
polrok 2014
7
Kontrola plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia MsZ
8
Správa o kontrolnej činnosti HK od posledného plánovaného zasadnutia
MsZ
9
Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra
10 Informácia o stave v realizácii projektov financovaných zo ŠF
11

Nakladanie s majetkom mesta

MsZ 27.11.2014
Program
P.č. Názov predkladaného materiálu
1
Voľba hlavného kontrolóra
2
Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2015 – 2017
3
Programové a termínové zabezpečenie MsR a MsZ na rok 2015
4
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK mesta na I. polrok 2015
5
Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2013/2014
6
Kontrola plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia MsZ
7
Správa o kontrolnej činnosti HK od posledného plánovaného zasadnutia
MsZ
8
Informácia o stave v realizácii projektov financovaných zo ŠF
9
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Nakladanie s majetkom mesta

Predkladá
prednosta MsÚ
ved. ekon. odd
riaditelia organizácií
náčelník MsP
ved. odd. školstva
predseda redakčnej
rady
hlavný kontrolór
hlavný kontrolór
prednosta
ved. odd. strat. rozvoja
a projekt. manaž.
zástupca primátora

Predkladá
prednosta
ved. ekonom. odd
prednosta MsÚ
hlavný kontrolór
ved. odd. školstva
hlavný kontrolór
hlavný kontrolór
ved. odd. strat. rozvoja
a projekt. manaž.
zástupca primátora

