
Termín Program

júl Informovanie o starostlivosti o verejné priestranstvá v meste Michalovce

15.7.2020 Predkladá : TaZS mesta Michalovce

streda Informácia o projekte rekonštrukcie plavárne v meste Michalovce

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

zasadačka MsR Informatívna správa o plánovaní a realizácii opravy ciest a chodníkov, zavádzanie nových technologických postupov 

a materiálov

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

Diskusia k prerokovanej problematike

Rôzne

august Informatívna správa o kontajnerových prístreškoch na území mesta

12.8.2020 Predkladá: Ing. Anna Mrázová, vedúca odboru výstavby, ŽP a MR

streda Informatívna správa o príprave zmien a doplnkov územného plánu č. 9

o 14,00 hod. Predkladá:  Ing. Helena Francúzová, odbor výstavby, ŽP a MR

zasadačka MsR Informatívna správa ohľadne revitalizácie sídliska Západ, použitie prostriedkov, dodržiavania harmonogramu a rozpočtu

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

Diskusia k prerokovanej problematike 

Rôzne

september Informácia o stave spracovania a implementácie projektov zo štrukturálnych fondov

23.9.2020 Predkladá: RNDr Jana Machová, vedúca odboru IaG

streda Informácia o najvhodnejšom spôsobe likvidácie odpadov v nasledujúcom období. Informácia o stave triedenia odpadov

o 14,00 hod. a biologicky rozložiteľných odpadov v meste Michalovce.

zasadačka MsR Predkladá: TaZS

Diskusia k prerokovanej problematike 

Rôzne

október Informatívna správa o  stave detských ihrísk na území mesta Michalovce

21.10.2020 Predkladá : TaZS mesta Michalovce

streda Vyhodnotenie investičnej činnosti pri modernizácii tepelného hospodárstva v meste Michalovce v roku 2020

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

zasadačka MsR Diskusia k prerokovanej problematike 

Rôzne

november Vyhodnotenie plánu projektovej prípravy a realizácie stavieb v roku 2020 a informácia  o plánovaných 

11.11.2020 investičných akciách na rok 2021

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

o 14,00 hod. Informatívna správa o príprave zmien a doplnkov územného plánu č. 9

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

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

na I. polrok 2021

Predkladá: predseda komisie

Diskusia k prerokovanej problematike 

Rôzne

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

2.12.2020 územného plánovania, investičnej výstavby a užívania verejných priestranstiev

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

o 14,00 hod. Informácia o projekte rekonštrukcie plavárne v meste Michalovce

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

Diskusia k prerokovanej problematike 

Rôzne

V Michalovciach, dňa 16.06.2020

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

                                                                        PhDr. Ing. Mirko Gejguš. PhD.

                                                                    predseda komisie

PLÁN ROKOVANIA
Komisie územného plánu a miestneho rozvoja MsZ Michalovce 

na II. polrok 2020


