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Názov materiálu: Návrh termínov zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 
v Senci na rok 2018 

 

Návrh na uznesenie: 

 

I.  MsR prerokovala Návrh termínov zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva  
             v Senci na rok 2018 

 

II. MsR súhlasí s Návrhom termínov zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva  
             v Senci na rok 2018 

 

alternatíva A    alternatíva B 

 

 

 

 

 

 

 Funkcia Meno podpis 
Predkladá: Primátor mesta Ing. Karol Kvál  

Vypracoval: Prednosta MsÚ Ing. Jarmila 
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ALTERNATÍVA A 

Dôvodová správa 

 V súlade s ustanovením §12 ods.1  č.369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov čl.6 odsek 8 Štatútu mesta Senec predkladáme návrh termínov  rokovaní mestského 
zastupiteľstva a mestskej rady v Senci na kalendárny rok 2018. 

 Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci sa spravidla konali v kalendárnom dni štvrtok 
(začiatok rokovania o 9.00 hod.) a zasadnutia Mestskej rady v Senci v kalendárnom dni streda 
(začiatok zasadnutia o 13.00 hod.) spravidla s odstupom dva týždne pred zasadnutím MsZ.  

V nadchádzajúcom roku 2018 z obchodno-prevádzkových dôvodov prenajímateľa priestorov 
pripadnú dve zasadnutia MsZ (vrátane toho aj zasadnutia MsR) na iný kalendárny deň, ako spravidla.  

 Návrh termínov zasadnutí predkladaný na rok 2018 

p.č. Zasadnutie MsR 
(streda) 

Zasadnutie 
MsZ 

(štvrtok) 

Poznámka – materiály, ktorých prerokovanie  
v orgánoch mesta sa spravidla viaže k danému dátumu 
rokovania z časového hľadiska 

1. 31.1.2018 15.2.2018 Materiály, ktorých prerokovanie je potrebné v záujme  
zabezpečenia plynulého priebehu pracovných procesov 
a úloh jednotlivých odborných útvarov na MsÚ; 

2. 28.3.2018 12.4.2018 
 
 

Nosná téma: Vyhodnotenie dotácii za r.2017 
a schvaľovanie dotácií mesta udeľovaných na rok 2018; a 
materiály, ktorých prerokovanie nestrpí odklad z časového 
hľadiska vzhľadom na výkon samosprávnych funkcií 
mesta  

3.  2.5.2018 17.5.2018 Materiály, ktorých prerokovanie si vyžaduje zabezpečenie 
plynulého chodu práce MsÚ; plnenie pracovných úloh 
jednotlivých odborných útvarov MsÚ; 

4. 11.6.2018 
Pozor zmena! 
PONDELOK 

26.6.2018 
Pozor 
zmena! 
UTOROK 

o.i. Prerokovanie záverečného účtu  mesta Senec a PO, RO 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta; návrh na I. úpravu 
rozpočtu mesta na r.2018; Plán kontrolnej činnosti HK na 
II. polrok 2018 

5 28.8.2018 
Pozor zmena! 
UTOROK (nakoľko 

streda je 29.8. – štátny 

sviatok Výročie SNP) 

13.9.2018 o.i. Vyhodnotenie rozpočtu mesta a PO, RO 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za obdobie I. polroka 
2018; finančno-ekonomické vyhodnotenie tradičných 
mestských slávností SL a VLK, Slnečného festivalu 
usporiadaných v r.2018 

6. 10.10.2018 25.10.2018 o.i. Vyhodnotenie LTS 2018; Návrh obchodno-finančného 
plánu mestskej obchodnej spoločnosti SCR Senec, s.r.o. na 
rok 2019 vrátane Informácie riaditeľa SCR Senec, s.r.o. o 
vyhodnotení plnenia cieľov spoločnosti zakotvených 
v schválenom dokumente o strategickom rozvoji SJ;  

7. 27.11.2018 
Pozor zmena! 
UTOROK 

12.12.2018 
Pozor 
zmena! 
STREDA 

o.i. spravidla prerokovávané a schvaľované materiály:  
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO; 
VZN o poplatku za rozvoj (fakultatívna povinnosť 
samosprávy). Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta za rok 
2018;  Návrh rozpočtu mesta na roky 2019-2021; Odborné 
stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta na r.2019; Návrh 
rozpočtu MsKS na r.2019; Plán kontrolnej činnosti HK na 
I.polrok 2019; 



ALTERNATÍVA B 

Dôvodová správa 

 V súlade s ustanovením §12 ods.1  č.369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov čl.6 odsek 8 Štatútu mesta Senec predkladáme návrh termínov  rokovaní mestského 
zastupiteľstva a mestskej rady v Senci na kalendárny rok 2018. 

 Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci sa v roku 2018 budú spravidla konať 
v kalendárnom dni streda (začiatok rokovania o 9.00 hod.) a zasadnutia Mestskej rady v Senci 
v kalendárnom dni utorok (začiatok zasadnutia o 13.00 hod.) spravidla s odstupom dva týždne pred 
zasadnutím MsZ. Dôvodom navrhnutej zmeny na rok 2018 sú marketingové a obchodno-prevádzkové 
dôvody  prenajímateľa priestorov (Hotel Senec). 

MsR navrhuté alternatívy A a B prerokovala na svojom zasadnutí dňa 29.12.2017 a schválila 
harmonogram zasadnutí MsZ na rok 2018 v alternatíve B 

 Návrh termínov zasadnutí predkladaný na rok 2018 

p.č. Zasadnutie 
MsR 

(utorok) 

Zasadnutie 
MsZ 

(streda) 

Poznámka – materiály, ktorých prerokovanie  v orgánoch 
mesta sa spravidla viaže k danému dátumu rokovania 
z časového hľadiska 

1. 23.1.2018 7.2.2018 Materiály, ktorých prerokovanie je potrebné v záujme  
zabezpečenia plynulého priebehu pracovných procesov a úloh 
jednotlivých odborných útvarov na MsÚ; 

2. 20.3.2018 4.4.2018 
 
 

Nosná téma: Vyhodnotenie dotácii za r.2017 a schvaľovanie 
dotácií mesta udeľovaných na rok 2018; a materiály, ktorých 
prerokovanie nestrpí odklad z časového hľadiska vzhľadom na 
výkon samosprávnych funkcií mesta  

3.  24.4..2018 9.5.2018 
(8.5. sviatok) 

Materiály, ktorých prerokovanie si vyžaduje zabezpečenie 
plynulého chodu práce MsÚ; plnenie pracovných úloh 
jednotlivých odborných útvarov MsÚ; 

4. 11.6.2018 
Pozor zmena! 
PONDELOK 

26.6.2018 
Pozor 
zmena! 
UTOROK 

o.i. Prerokovanie záverečného účtu  mesta Senec a PO, RO 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta; návrh na I. úpravu 
rozpočtu mesta na r.2018; Plán kontrolnej činnosti HK na II. 
polrok 2018 

5 28.8.2018 
 

12.9.2018 o.i. Vyhodnotenie rozpočtu mesta a PO, RO v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta za obdobie I. polroka 2018; finančno-
ekonomické vyhodnotenie tradičných mestských slávností SL 
a VLK, Slnečného festivalu usporiadaných v r.2018 

6. 9.10.2018 24.10.2018 o.i. Vyhodnotenie LTS 2018; Návrh obchodno-finančného 
plánu mestskej obchodnej spoločnosti SCR Senec, s.r.o. na rok 
2019 vrátane Informácie riaditeľa SCR Senec, s.r.o. o 
vyhodnotení plnenia cieľov spoločnosti zakotvených 
v schválenom dokumente o strategickom rozvoji SJ;  

7. 27.11.2018 
 

12.12.2018 
 

o.i. spravidla prerokovávané a schvaľované materiály:  
VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO; VZN 
o poplatku za rozvoj (fakultatívna povinnosť samosprávy). 
Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta za rok 2018;  Návrh 
rozpočtu mesta na roky 2019-2021; Odborné stanovisko HK 
k návrhu rozpočtu mesta na r.2019; Návrh rozpočtu MsKS na 
r.2019; Plán kontrolnej činnosti HK na I.polrok 2019; 
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