
 

 
 
 

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 
HLASOVANIE      

 

 

Názov materiálu: Návrh harmonogramu termínov zasadnutí MsR a MsZ na rok 2022 
 

 
 
Návrh na uznesenie: 
 

I. MsZ prerokovalo návrh harmonogramu termínov zasadnutí MsR a MsZ na rok 2022 
 

II. MsZ schvaľuje návrh harmonogramu termínov zasadnutí MsR a MsZ na rok 2022 

 

a) bez pripomienok 
b) s pripomienkami 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pozn.: Uznesenie sa schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov (§12 ods. 7 

ZoOZ). 

 
 

 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 14. 12. 2021 

číslo materiálu: 
 
 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: prednostka MsÚ Ing. Jarmila Répássyová  

Vypracoval: prednostka MsÚ Ing. Jarmila Répássyová  



Dôvodová správa 
 

 V súlade s ustanovením §12 ods.1 zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a čl. 6 odsek 8 Štatútu mesta Senec predkladáme návrh termínov zasadnutí mestského 
zastupiteľstva a mestskej rady  v Senci na kalendárny rok 2022. 
 Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senci sa pre rok 2022 budú spravidla konať 
v kalendárnom dni UTOROK (začiatok zasadnutí o 9.00 hod.; miesto konania: bude vždy aktuálne 
podľa situácie vzhľadom na COVID-19 uvedené vo zverejnenej pozvánke; pozn: čase trvania 
núdzového stavu v krajine bude miestom konania kinosála v MsKS; po úplnom uvoľnení opatrení Hotel 
Senec; sála STAR) a zasadnutia Mestskej rady v Senci v kalendárnom dni ŠTVRTOK (začiatok 
zasadnutí o 13.00 hod.; miesto konania: Sobáška na MsÚ) obvykle 2 týždne pred zasadnutím 
mestského zastupiteľstva. 

 
Termíny zasadnutí MsZ a MsR v Senci na rok 2022 

p.č. Zasadnutie 
MsR 

(ŠTVRTOK) 

Zasadnutie 
MsZ 

(UTOROK) 

Popis nosných tém, ktorých prerokovanie  v orgánoch 
mesta sa spravidla viaže k stanovenému dátumu 
rokovania MsZ 

1. 20.1.2022 
Sobáška 

8.2.2022 
! Kinosála 

MsKS ! 
 

Materiály, ktorých prerokovanie je potrebné v záujme  
zabezpečenia plynulého priebehu pracovnej agendy a úloh 
jednotlivých odborných útvarov na MsÚ; 
  

2. 10.3.2022 29.3.2022 
 

Nosná téma: Dotačný program Mesta na rok 2022 -
schvaľovanie dotácií mesta v súlade s vyhlásenými výzvami 
na rok 2022; a materiály, ktorých prerokovanie nestrpí 
odklad z časového hľadiska vzhľadom na zabezpečenie 
plnenia pracovných úloh jednotlivých odborných útvarov 
MsÚ 

3.  21.4.2022 10.5.2022 Materiály, ktorých prerokovanie si vyžaduje zabezpečenie 
plynulého chodu práce MsÚ v súvislosti s plnením 
pracovných úloh jednotlivých odborných útvarov MsÚ; 

4. 9.6.2022 28.6.2022 o.i. Prerokovanie záverečného účtu  mesta Senec a PO, RO 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta; materiály pripravované 
z aspektu ich aktuálnosti jednotlivými odbornými útvarmi 
MsÚ ako aj RO a PO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta; 
návrh plánu kontrolnej činnosti HK mesta  

5 25.8.2022 13.9.2022 o.i. priebežné hodnotenie plnenia rozpočtu mesta a PO, RO 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za obdobie I. polroka 
2022; návrh úpravy rozpočtu mesta v nadväznosti na 
prípadné aktuálne potreby samosprávy v tomto smere; 
priebežne predkladané materiály jednotlivých odborných 
útvarov MsÚ    

6. 6.10.2022 25.10.2022 o.i. Vyhodnotenie LTS 2022; Návrh obchodno-finančného 
plánu mestskej obchodnej spoločnosti SCR Senec, s.r.o. na 
rok 2022 vrátane Informácie riaditeľa SCR Senec, s.r.o. 
o miere plnenia cieľov spoločnosti zakotvených 
v schválenom dokumente o strategickom rozvoji SJ; 
Poslancom MsZ sa predkladá prvý pracovný návrh rozpočtu 
mesta Senec na rok 2023 

7. 24.11.2022 13.12.2022 o.i. spravidla prerokovávané a schvaľované materiály:  
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
KO a DSO; Návrh ďalších VZN, ktorých predloženie na 
schválenie MsZ vyvstanú z aktuálnych potrieb samosprávy;  
Návrh na prípadnú potrebu zmeny rozpočtu mesta za rok 



2022; prerokovanie odb. stanoviska HK k návrhu rozpočtu 
na programovacie obdobie 2023-2025; Návrh rozpočtu 
MsKS na r.2023-2025 ; Plán kontrolnej činnosti HK na 
I.polrok 2023; schválenie Výziev Dotačného programu 
Mesta na rok 2023 v zmysle VZN š.09/2019 v oblastiach – 
kultúry, sociálnej a zdravotnej, vzdelávania a kultúry, športu, 
podpory a ochrany kvality životného prostredia 

 

Zároveň si dovoľujeme požiadať predsedov jednotlivých komisií pri MsZ, aby pri 
zostavovaní harmonogramov zasadnutí svojich komisií MsZ plánovali s časovým predstihom  
min. 10 dní pred konaním MsR, nakoľko nadväzne na výstup z komisie musia odborné útvary 
MsÚ  materiály pripraviť a predložiť v stanovenom čase  (1 týždeň vopred) na rokovanie MsR.   

 Ďakujeme vopred za Vaše porozumenie. 


