PRIMÁTOR MESTA SEREĎ
zvoláva
v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň

19. apríla 2012 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. a) Správa hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení MsZ
b) Správa hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol
/hlavná kontrolórka/
6. Informatívna správa o príprave projektov
/projektový manažér/
7. Návrh VZN mesta Sereď č. 5/2012 zo dňa 19.4.2012 o udeľovaní ocenení mesta
Sereď a návrh Dodatku č. 1 Štatútu mesta Sereď
/prednosta úradu/
8. Záverečný účet mesta Sereď za rok 2011 a stanovisko hlavnej kontrolórky
/vedúca finančného oddelenia/
9. Správa o hospodárení Domu kultúry za rok 2011
/riaditeľ Domu kultúry/
10. Správa o hospodárení Správy majetku Sereď s.r.o.
a) Výhľad hospodárenia do roku 2014 a spôsoby financovania činnosti SMS
b) Vklad majetku mesta do základného imania a ostatných kapitálových fondov
spoločnosti Správa majetku Sereď s.r.o.
/konateľ spoločnosti a primátor mesta/

11. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2011
/riaditelia škôl a školských zariadení/
12. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 2012
/vedúca finančného oddelenia/
13. Informatívna správa o možnosti vykurovania škôl Mestským bytovým podnikom
/konateľ MsBP/
14. Nakladanie s majetkom mesta Sereď
A) Zámer prenajať nehnuteľný majetok
B) Zámer predať nehnuteľný majetok
C) Žiadosť o predaj nehnuteľného majetku
D) Žiadosť o zníženie nájomného
/vedúca finančného oddelenia/
E) Prevod nehnuteľného majetku – bytov vo vlastníctve mesta
/vedúca odd. ŠRKŠ/
15. Výkup pozemkov pre stavbu „Chodník Vinárska ul.“
/vedúca právneho referátu/
16. Oznámenie výsledkov výberu náčelníka MsP a návrh na jeho vymenovanie
/primátor mesta/
17. Návrh platu primátora

/JUDr.Irsák/

18. Rôzne
a) Informácia o aktuálnom stave výkupu pozemkov „Chodník Vinárska ul.“
/vedúca právneho referátu/
b) Informácia o možnostiach poskytnutia čiastky 500 € poslancom MsZ
/prednosta úradu/
c) Informácia o vzdaní sa členstva Pavlíny Karmažinovej v Školskej a športovej
komisii
/predseda Školskej a športovej komisie/
19. Záver

Ing. Martin Tomčányi v.r.

