
P R I M Á T O R   M E S T A   S E R E Ď  
 

zvoláva 
v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov § 12 ods. 1 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň 
 
 

19. apríl o 8.00 hod. 
do veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi. 

 
 
 

Program: 

1.     Otvorenie  
 

      2.     Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov  
  

3. Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď  od ostatného 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi 
                                            / primátor mesta /     

      4.     Interpelácie poslancov  
 

5.    Správa hlavnej kontrolórky o kontrole  plnenia uznesení MsZ 
                                                       / hlavná kontrolórka /  
 
      6.    Informatívna správa o príprave projektov 
                                                      /zástupca primátora/ 
 
      7.    Správa hlavnej kontrolórky z následnej finančnej kontroly (nebytové priestory) 
                                                     /hlavná kontrolórka/ 
 
      8.    Návrh VZN č. 3/2011 – Legislatívne pravidlá tvorby VZN mesta Sereď 
                                                     /zástupca primátora/ 
 
      9.    Návrh VZN č. 4/2011 – Štatút mesta Sereď 
                                                    /zástupca primátora/ 
 
     10.   Návrh VZN č. 5/2011 o správe a prevádzkovaní pohrebísk v meste Sereď 
                                                   /vedúci oddelenia rozvoja mesta/ 
 
     11.   Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Seredi 
                                                  /prednosta MsÚ/ 
 
     12.   Návrh Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva  

 mesta Sereď                    /zástupca primátora/ 
 

  13.  Záverečný účet mesta Sereď za rok 2010 a stanovisko hlavnej kontrolórky 
                                                 /zástupca primátora/ 
 
 



 14a.   Správa o hospodárení Domu kultúry za rok 2010 /riaditeľ Domu kultúry/ 
 14b.   Správa o hospodárení Mestského bytového podniku /konateľ MsBP/ 
 
 15.   Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2010 
                                              /riaditelia škôl a školských zariadení/ 
 
 16.   Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2011 /prednosta MsÚ/ 
 16a. Žiadosť Mestského múzea /prednosta MsÚ/ 
 16b. Financovanie Seredských noviniek /zástupca primátora/ 
                                              
 17.   Investičný zámer na výstavbu nájomných bytov na Dolnomajerskej ul. – II.etapa 
                                            /vedúci oddelenia rozvoja mesta/ 
 
 18.   Nakladanie s majetkom mesta Sereď 
                                           /vedúca finančného oddelenia/ 
 
 19.   Návrh platu primátora 
                                          /zástupca primátora/ 
 

    20.  Rôzne 
 

a) Schválenie pani Dariny Nagyovej ako tajomníčky Komisie podnikateľskej 
a finančnej pri MsZ /zástupca primátora/     

b) Informácia o dôvodoch dovolania sa v prípade súdneho sporu s RKS o kaštieľ 
a priľahlé pozemky /právny referát/ 

c) Informácia o vyhodnotení činnosti spoločného obecného úradu pre výkon 
činnosti školského úradu  a stavebného úradu /prednosta MsÚ/ 

d) Informácia o zmene v sieti škôl a školských zariadení /vedúca oddelenia 
školstva, rodiny, kultúry a športu/  

            
 
 
 
 
 
 
                                                                                 Ing. Martin Tomčányi 
 


