
 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 
  
  

29. novembra 2011 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. Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2011        
                                                   /poverená vedúca finančného oddelenia/ 
 
7. Správy hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly účtovných dokladov a súpisných 

čísel a kontrola plnenia prijatých opatrení na základe vykonaných kontrol v I.polroku 
2011                                    

                                                   /hlavná kontrolórka/ 
 
8. Návrh VZN č. 12/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2006 o hospodárení 

a nakladaní s majetkom mesta Sereď v znení neskorších predpisov 
                                                   /prednosta úradu/ 
 
9. Návrh VZN č. 13/2011 o určení miesta a času zápisu detí do 1.ročníka základných 

škôl, ktorých je Mesto Sereď zriaďovateľom 
                                                   /prednosta úradu/ 
 
10. Návrh VZN č. 14/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia na 
území mesta Sereď v znení VZN č. 6/2011 

                                                   /prednosta úradu/ 
 



11. Návrh VZN č. 15/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2011 o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých 
je Mesto Sereď zriaďovateľom v znení VZN č. 11/2011 

                                                  /prednosta úradu/ 
 
12. Návrh VZN č. 16/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 o úhradách za 

sociálne služby 
                                                  /prednosta úradu/ 

 
13. Návrh VZN č. 17/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2004 o miestnom poplatku 

za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 
                                                 /prednosta úradu/ 
 
14. Nakladanie s majetkom mesta Sereď 

                                        /poverená vedúca finančného oddelenia/ 
 

15. Výkup pozemkov pre stavbu „Chodník  Vinárska ul.“ 
                                                  /vedúca právneho referátu/ 

 
16. Informatívna správa o príprave projektov 
                                                   /zástupca primátora/ 
 
17. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku 
2010/2011 

                                                /riaditelia ZŠ, MŠ a ZUŠ/ 
 
18. Rôzne 

a) M.Červenka – požiadavka na financovanie kultúrnej činnosti z rozpočtu mesta  
    Sereď na rok 2012 
b) Informácia – udeľovanie ocenení mesta Sereď za rok 2011 
                                           /predseda dočasnej komisie/ 
c) Informácia o bezpečnosti atómových elektrární na Slovensku 
                                           /Ing. Rovný/ - dohodnutý začiatok prezentácie 10,00 hod. 
d) Informácia o prevádzke dočasnej nocľahárne pre ľudí bez prístrešia 
                                           /vedúca organizačného oddelenia/ 

            e) Pristúpenie obcí Šintava a Vinohrady nad Váhom k spoločnému obecnému úradu 
                 na úseku školstva  
                                                        /vedúca oddelenia ŠRKŠ/ 
             f) Žiadosť o spoluprácu – MajkoDesingStudio 
                                                        /zástupca primátora/ 
             g) Harmonogram zasadnutí MsZ na rok 2012 
                  

19. Záver 
 

                                  
                                                                   Ing. Martin Tomčányi   v.r.   


