
Termín Program
január Návrh na schválenie harmonogramu komisie ÚP a MR na I.polrok 2020

22.1.2020 Prerokovanie návrhu na udelenie titulu "ČIN ROKA 2019"

streda Predkladá: predseda komisie

o 14:00 hod.

Informativna správa o plánovaní nového VZN pre reguláciu reklamy a jej pasportizácie na pozemkoch a budovách v majetku 

mesta

zasadačka MsR Predkladá:  Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽP a MR

Informativna správa ohľadne zhotovenia Sprievodcu pravidlami umiestnenia reklamných stavieb v meste Michalovce

Predkladá:  Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽP a MR

Diskusia k prerokovanej problematike 

Rôzne

február Informácia o stave spracovania a implementácie projektov zo štrukturálnych fondov

10.2.2020 Predkladá: RNDr Jana Machová, vedúca odboru IaG

pondelok Vyhodnotenie realizácie a plán výstavby cyklotrás v meste Michalovce

o 14:00 hod. Predkladá:  Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽP a MR

zasadačka MsR Informatívna správa o  stave a realizácií kontajnerových prístreškov na území mesta Michalovce

Predkladá : TaZS mesta Michalovce

Vyhodnotenie architektonickej súťaže Hrádok

Predkladá:  Ing. Helena Francúzová, odbor výstavby, ŽP a MR

Diskusia k prerokovanej problematike 

Rôzne 

marec Informatívna správa o príprave zmien a doplnkov územného plánu č. 8

24.3.2020 Predkladá:  Ing. Helena Francúzová, odbor výstavby, ŽP a MR

utorok Informatívna správa v oblasti užívania, starostlivosť o verejné priestranstvá

o 14:00 hod. Predkladá: Ing. Peter Kolbenhayer, odbor výstavby, ŽP a MR

zasadačka MsR Vyhodnotenie investičnej činnosti pri modernizácii tepelného hospodárstva v meste Michalovce v roku 2019 

a plán na  modernizáciu tepelného hospodárstva  v roku 2020

Predkladá:  Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽP a MR

Diskusia k prerokovanej problematike 

Rôzne

apríl Informácia o vybavovaní podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mesta Michalovce v oblasti 

14.4.2020 územného plánovania, investičnej výstavby a užívania verejných priestranstiev

utorok Predkladá: Ing. Peter Kolbenhayer, odbor výstavby, ŽP a MR

o 14:00 hod. Informatívna správa o plánovaní opravy ciest a chodníkov, zavádzanie nových technologických postupov a materiálov

zasadačka MsR Predkladá:  Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽP a MR

Informovanie o stave triedenia odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Michalovce

Predkladá : TaZS mesta Michalovce

Vyhodnotenie realizácie detských ihrísk v roku 2019 a plán výstavby detských ihrísk 2020

Predkladá:  Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽP a MR

Diskusia k prerokovanej problematike 

Rôzne

máj Vyhodnotenie plánu projektovej prípravy a realizácie stavieb v roku 2019 a informácia  o plánovaných 

6.5.2020 investičných akciách na rok 2020

streda Predkladá:  Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽP a MR

o 14:00 hod. Informatívna správa ohľadne revitalizácie sídliska Západ, použitie prostriedkov, dodržiavania harmonogramu a rozpočtu

zasadačka MsR Predkladá:  Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽP a MR

Informormatívna správa o príprave zmien a doplnkov územného plánu  č. 8

Predkladá:  Ing. Helena Francúzová, odbor výstavby, ŽP a MR

Návrh harmonogramu zasadnutí Komisie MsZ mesta Michalovce pre územný plán a miestny rozvoj 

na II. polrok 2020

Predkladá: predseda komisie

Diskusia k prerokovanej problematike 

Rôzne

jún Informatívna správa o pláne a realizovaných krokoch pre zriadenie GENEREL DOPRAVY

16.6.2020 Predkladá : Ing. Juraj Berilla, odbor výstavby, ŽP a MR

utorok Diskusia k prerokovanej problematike 

o 14:00 hod. Rôzne

zasadačka MsR

V Michalovciach, dňa 14.10.2019

                                                                                               ........................................................

                                                                      PhDr. Ing. Mirko Gejguš. PhD.

                                                                       predseda komisie

PLÁN ROKOVANIA
Komisie územného plánu a miestneho rozvoja MsZ Michalovce 

na I. polrok 2020


