
PRIMÁTOR MESTA SEREĎ   
 

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 
 
 

15. február 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  
 

5a.   Správa hlavnej kontrolórky o kontrole  plnenia uznesení MsZ 
      5b.   Správa  o  kontrole  vybavovaných sťažností fyzických a právnických osôb podaných       
              na mesto Sereď  v roku 2010  
      5c.   Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2010 
      5d.   Správa z následnej finančnej kontroly vykonanej v rozpočtovej organizácii 
              ZŠ Fándlyho 
      5e.   Správa o výsledku kontroly v rozpočtovej organizácii MŠ Komenského   
      5f.   Správa o kontrole projektovej dokumentácie za obdobie 2003-2010     
                                                       / hlavná kontrolórka /  
 
      6.     Správa o podaných petíciách na Mestský úrad v Seredi za rok 2010 
                                                       / zástupca primátora /  
 

7.   Informatívna správa o príprave projektov 
 

                                                     / zástupca primátora /  
                        

8.  Návrh Štatútu mesta Sereď 
                                               / poverený prednosta MsÚ / 

      9     Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Seredi     
                                                     /  poverený prednosta MsÚ /  
             

10.   Realizácia aktuálnych potrieb v oblastí investícií mesta Sereď 
                                               / zástupca primátora /  
 

      11.   Okruh úkonov a činností zástupcu primátora  mesta Sereď na funkčné obdobie 
              rokov 2010 – 2014 
                                                    / primátor mesta / 



 
      12.   Žiadosti fyzických a právnických osôb 
                                                    / ved. odd. správy majetku mesta /  
 
      13.  Návrh na delegovanie zástupcov mesta do DR MsBP Sereď 
                                                   / zástupca primátora / 
 
      14.  Návrh na určenie delegovaných zástupcov mesta do školských rád 
                                                     / ved. odd. ŠMaTK /   
                                              

15.  Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Seredi 
                                                   / poslanec MsZ / 
 

16. Rôzne 
 

a) Ústna informácia o ukončení zmluvného vzťahu s firmou TECOM a spôsobe  
      vysporiadania prenajatého majetku – primátor mesta 

                b)  Návrh úsekov miestnych komunikácií na rekonštrukciu a modernizáciu,  
                      výstavbu a rekonštrukciu parkovísk v roku 2011 – zástupca primátora 
                c)   Schválenie tajomníčok komisií MsZ, informácia o zmenách v komisiách 
                      a doplnenie členov komisií   – zástupca primátora 
                              
 
 
 
 
 
                                                                                 Ing. Martin Tomčányi 


