
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 
  

10.decembra 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 v Seredi                                                                                                  /primátor mesta/ 

 

4. Interpelácie poslancov  

 

5. Správy hlavnej kontrolórky                                                                                     /hlavná kontrolórka/ 

A. Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ 

B. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 

 

6. Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2016 – 2018                                 /prednosta úradu/ 

 

7. Návrh rozpočtu mestom založených organizácií na rok 2016                             /konatelia spoločností/ 

A. Návrh rozpočtu Mestského bytového podniku s.r.o. na rok 2016  

B. Návrh rozpočtu Správy majetku Sereď s.r.o. na rok 2016                  

C. Návrh rozpočtu Naša domová správa, s.r.o. na rok 2016                     

  

8. VIII. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2015                                                           /prednosta úradu/ 

 

9. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, 

materských škôl a školských zariadení na rok 2015                                                    /prednosta úradu/ 

 

10. Návrh VZN mesta Sereď o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných 

plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Sereď 

                                                                                                                                      /prednosta úradu/ 

 

11. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 

Sereď                                                                                                                            /prednosta úradu/ 

 

12. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď na roky 2015 – 2024      /prednosta úradu/ 

 

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

 

14. Nakladanie s majetkom mesta                    /vedúca finančného odd./ 

A. Nájom majetku mesta 

B. Zriadenie vecného bremena 

C. Prehodnotenie minimálnych cien nájomného – prílohy Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Sereď 



D. Informácia o stave výkupu pozemkov na MŠ Fándlyho                         /vedúca oddelenia ŠRKaŠ/ 

E. Zverenie majetku do správy MŠ D.Štúra                                                /vedúca oddelenia ŠRKaŠ/ 

 

15. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2016                   /prednosta úradu/ 

                                                                                                                            

16. Záver 

                                                    

 

 

 

 

        Ing. Martin Tomčányi, v.r. 
       

 


