
P R I M Á T O R   M E S T A   S E R E Ď 
z v o l á v a 

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň 
  

25. júna 2015 o 8,00 hod.   
do Veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi. 

  

 

 

Návrh programu: 

 

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                                                                                                                /primátor mesta/ 

 

4. Interpelácie poslancov  

 

5. Správy hlavnej kontrolórky                                                                                     /hlavná kontrolórka/ 

A. Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ 

B. Správy z vykonaných kontrol 

C. Plán kontroly na 2.polrok 2015 

 

6. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým mesto Sereď zriaďuje zariadenia školského stravovania  pre deti 

materských škôl             /prednosta úradu/ 

 

7. Dodatky k zriaďovacím listinám materských škôl v Seredi                                         /prednosta úradu/ 

 

8. Informácia o priestorových podmienkach materských škôl                                         /prednosta úradu/ 

 

9. Dodatok k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na úseku školstva so sídlom v Seredi – 

pristúpenie obce Šintava                                                                                               /prednosta úradu/ 

 

10.  Správa o stave Mestskej polikliniky v Seredi                                                     /riaditeľka polikliniky/ 

 

11. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov                                           /projektový manažér/ 

 

12. IV. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2015                                                             /prednosta úradu/ 

 

13. Nakladanie s majetkom mesta Sereď                                                              /vedúca finančného odd./ 
A. Nájom majetku mesta 

1. Nebytové priestory na Krásnej ul. – HIT Slovensko 

2. Pozemok na Bratislavskej ul.  

B. Zámer prevodu majetku mesta 

1. Pozemok na Cukrovarskej ul.  

2. Pozemok na Dolnostredskej ul 

3. Pozemok na Fándlyho  

C. Prevod  majetku mesta 

1. Pozemok na Mlynárskej ul.  

2. Pozemok na Jesenského ul. 

D. Prevod  správy majetku                                                                                                    /prednosta úradu/ 



1. Schválenie prevodu správy objektu bývalých detských jaslí na ul. D.Štúra zo ZŠ Fándlyho na MŠ na 

ul. D.Štúra 

2. Zverenie majetku do správy  

 

14. Informácia ZsVS a.s. o dodávkach pitnej vody pre mesto Sereď, prijatých opatreniach, priebehu 

investičných akcií                                                                                                      /riaditeľ ZsVS a.s./ 

 

15. Komisie MsZ – aktuálny stav a doplnenie členov                        /viceprimátor mesta a poslanci MsZ/ 

 

16. Informácia o súčasnom stave na parkovisku pri predajni LIDL                           /zástupca spoločnosti/ 

 

17. Záver 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Ing. Martin Tomčányi  v.r.   

 

 
 

 

 


