
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi, na svojom zasadnutí dňa 14.06.2011   
prerokovalo  a 
 

A. B e r  i e   n a   v e d o m i e : 
Správu o kontrole plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva   
Bez pripomienok 
 

B.  R u š í: 
 

Uznesenie  č.  96/2011 
A. Schvaľuje 
Procedurálny  návrh  poslanca  MsZ   predĺžiť   výpožičku  nebytových  priestorov    na 
Fándlyho ul. na zabezpečovanie   výchovno-vzdelávacieho  procesu pre mentálne 
a kombinovane postihnuté  deti   na dobu 5  rokov    
 

C.  M e n í  
a/   
Termín plnenia uznesenie  č.  71/2011 v časti „B“ 
bod. č.1  Vyhlásiť výberové konanie na dodávateľa Seredských noviniek  
do 30.06.2011      
bod. č. 2.  Výsledok výberového konania spolu s návrhom zmluvy o zhotovení a dodávke 
Seredských noviniek predložiť na rokovanie MsZ 14.6.2011. 
do 31.07.2011    
  

b/  
V ukladacej časti uznesenia  č.  75/2011 nositeľa úloh  v bodoch 1 – 7 nasledovne: 

1. Zabezpečiť práce spojené s presťahovaním ŠKD pri ZŠ Jana Amosa Komenského do 
budovy základnej školy na Komenského ul. č. 1227/8 v Seredi. 

Z:  riaditeľka ZŠ Jana Amosa Komenského 
2. Pripraviť návrh  odovzdania prebytočného nehnuteľného majetku - budovy ŠKD pri 

ZŠ Jana Amosa         Komenského do majetku Mesta Sereď. 
Z:  riaditeľka ZŠ Jana Amosa Komenského 

3. Zabezpečiť práce spojené s presťahovaním elokovaného pracoviska na Jesenského 
ulici do nového objektu budovy na Komenského ul. č. 1227/8. 

Z:  riaditeľka MŠ na Komenského ul. 
4. Pripraviť návrh  odovzdania prebytočného nehnuteľného majetku (hospodárska 

budova, kotolňa) Materskej školy, Ul. Komenského na elokovanom pracovisku 
Jesenského ul. do majetku mesta Sereď. 

Z:  riaditeľka MŠ na Komenského ul. 
5. Pripraviť návrh zmluvy zverenia nehnuteľného majetku Mesta Sereď do majetku 

Materskej školy, Ul. Komenského č. 1137/37 v Seredi. 
Z:  prednosta MsÚ,  

6. Vykonať mimoriadnu inventarizáciu nehnuteľného a hnuteľného majetku k 30.  
06. 2011 

Z:  riaditeľka ZŠ Jana Amosa Komenského. 
7. Vykonať mimoriadnu inventarizáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku MŠ - 

elokovaného pracoviska na Jesenského ul. k 30. 06. 2011  
Z:  riaditeľka MŠ na Komenského ul. 


