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Mestské zastupiteľstvo  Púchov 
 

s c h v a ľ u j e 
 

Plán legislatívnej činnosti Mestského zastupiteľstva Púchov na rok 2015 
UK3 - 10 

 
 
 

Predpokladaný termín MsZ 09.02.2015 o 15.00 hod. (pondelok) 
• Správa o plnení uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ Púchov za rok 2014. 

p. Jurči 
• Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2014. 

p. Jurči 
• Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2014. 

p. Jurči 
• Programové vyhlásenie mestského zastupiteľstva Púchov pre volebné obdobie  

2014-2018 
     p. primátor, poslanci MsZ Púchov 
• Plán legislatívnej činnosti Mestského zastupiteľstva Púchov na rok 2015. 

p. primátor 
• Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva Púchov. 

p. primátor, p. Kvocerová,  
Zásady odmeňovania volených orgánov mesta Púchov  
p. primátor, p. Kvocerová,   

• Doplnok č.2 k VZN č.5/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
zakladenej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
zriadených na území mesta Púchov. 
p. Češková 

• Úprava rozpočtu Mesta Púchov. 
p. Pružinská 

• Členstvo poslancov MsZ v dozorných radách obchodných spoločností. 
Všetci – ved. odd. a konatelia mestských spol. 

• Doplnenie určenia obradárov na občianskych pohreboch. 
p. Henek 

• Informácia o investičných akciách.  
         p. Šicová 
• Vyhodnotenie mestského podujatia: Silvester 2014. 

p. Vargová  
• Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, 

s.r.o., Podniku technických služieb mesta, s.r.o., MEDIALU Púchov, s.r.o.,  
MŠK Púchov s.r.o. a MsÚ Púchov. 
p. náčelníka MsP, .... 
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Predpokladaný termín MsZ 27.04.2015 o 15.00 hod. (pondelok) 
 

• Záverečný účet Mesta Púchov za rok 2014, 
hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Púchov za rok 2014. 
p. Pružinská 

• VZN č..../2015 Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach a verejnom priestranstve v meste Púchov. 
p. Fedorová  

• VZN č. .../2015 o ochrane životného prostredia a tvorbe mestskej zelene. 
p. Šicová  

• VZN č. .../2015  o osobitne dôležitom /strategickom/ majetku a záujmoch mesta 
Púchov. 
p. Šulcová  

• Informácia o investičných akciách. 
p. Šicová 

• Vyhodnotenie mestského podujatia:  V. Veľkonočný jarmok.   
p. Fedorová  

• Vyhodnotenie mestského podujatia:  Fašiangy v meste. 
p. Vargová 

• Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, 
s.r.o., Podniku technických služieb mesta, s.r.o., MEDIALU Púchov, s.r.o.,  
MŠK Púchov s.r.o. a MsÚ Púchov. 
p. náčelníka MsP, .... 

 
 
 

Predpokladaný termín MsZ 22.06.2015 o 15.00 hod. (pondelok) 
 

• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na druhý polrok 2015. 
p. Jurči 

• Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Púchov. 
p. Pružinská 

• Zásady nájmu a stanovenie cien nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Púchov. 
p. Motúz, p. Fedorová 

• Zásady nájmu a stanovenie cien nájmu pozemkov vo vlastníctve mesta Púchov. 
p. Vondrová 

• Informácia o stave aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Púchov   
p. primátor  

• Zásady vybavovania sťažností a petícií v meste Púchov  
p. Kucejová, p. Jurči  

• Štatút Mestskej polície Púchov 
         p. Čuraj  J. 
• Informácia o investičných akciách. 

p. Šicová 
• Vyhodnotenie mestského podujatia : Deň oslobodenia. 

p.  Češková 
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• Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, 
s.r.o., Podniku technických služieb mesta, s.r.o., MEDIALU Púchov, s.r.o.,  
MŠK Púchov s.r.o. a MsÚ Púchov. 
p. náčelníka MsP, .... 

 
 
 
Predpokladaný termín MsZ 21.09.2015 o 15.00 hod. (pondelok) 

 
• Plnenie rozpočtu Mesta Púchov k  30.6.2015 a monitorovacia správa programového 

rozpočtu k 30.6.2015. 
p. Pružinská 

• Správa o stave škôl a školských zariadení na začiatku školského roka. 
p. Češková 

• Operačný plán zimnej údržby 2015 - 2016. 
p. Fedorová 

• Informácia o investičných akciách. 
p. Šicová 

• Správa o činnosti ZZ PO Dom kultúry. 
p. Vargová 

• Vyhodnotenie mestských podujatí : Deň mesta, XVII. Púchovský jarmok. 
p. Fedorová 

• Organizačný poriadok Mestskej polície Púchov 
p. Čuraj J. 

• Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, 
s.r.o., Podniku technických služieb mesta, s.r.o., MEDIALU Púchov, s.r.o.,  
MŠK Púchov s.r.o. a MsÚ Púchov. 
p. náčelníka MsP, .... 

 
 
 
Predpokladaný termín MsZ  7.12.2015 o 15.00hod. (pondelok) 

• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Púchov na prvý polrok 2016. 
p. Jurči  

• Rozpočet Mesta Púchov na rok 2016 a výhľad na roky 2017a 2018. 
p. Pružinská 

• VZN č. .../2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre 
mesto Púchov. 
p. Pružinská 

• VZN č. .../2015 o miestnych daniach pre mesto Púchov. 
p. Pružinská 

• VZN č. ...../2015 (nahradí VZN č.2/2005) Koncepcia rozvoja mesta Púchov v tepelnej 
energetike  
p. Motúz 

• Zásady podpory individuálneho bývania v meste Púchov. 
p. primátor 

• Zásady podpory malého a stredného podnikania v meste Púchov. 
p. primátor 
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• Správa o stave Mesta Púchov za rok 2015. 
p. primátor 

• Správy o činnosti komisií pri MsZ Púchov 
predsedovia komisií  

• Informácia o investičných akciách. 
p. Šicová 

• Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, 
s.r.o., Podniku technických služieb mesta, s.r.o., MEDIALU Púchov, s.r.o.,  
MŠK Púchov s.r.o. a MsÚ Púchov. 
p. náčelníka MsP, .... 

 
 
 
 
Legislatívny plán činnosti Mestského zastupiteľstva  Púchov na rok 2015, prijímanie 
právnych aktov mesta Púchov, je zostavený podľa vecnej a chronologickej potreby činnosti 
orgánov mesta. Je predpokladaným časovým určením, ktoré nemusí byť záväzné a 
podľa potreby je ho možné  v priebehu roka doplniť, alebo meniť. 
 


