
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 
  

  

12.júna 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. Správy hlavnej kontrolórky 

A. Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ 

B. Správa  z následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. 

C. Správa  z následnej finančnej kontroly hospodárneho a efektívneho nakladania 

s verejnými finančnými prostriedkami v oblasti životného prostredia, konkrétne 

na úseku verejnej zelene 

                                                /hlavná kontrolórka/ 

 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2012 

                                               /hlavná kontrolórka/ 

 

7. Informatívna správa o príprave projektov 

                                                          /projektový manažér/ 

 

8. Informácia o súčasnom stave na Mestskej poliklinike v Seredi 

                                               /riaditeľka MsPk/ 

 

9. Návrh VZN  mesta Sereď č. 6/2012 zo dňa 12.6.2012 o parkovaní vozidiel na 

verejných priestranstvách                                   

                                                   /prednosta úradu/ 

                         

10. Správa o hospodárení Mestského bytového podniku za rok 2011 

                                                   /konateľ MsBP/ 



 

11. Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2012  

                                               /vedúca finančného odd./ 

 

12. Nakladanie s majetkom mesta Sereď 

A. Zámer mesta predať nehnuteľný majetok. 

B. Prenájom nehnuteľného majetku 

C. Prevod nehnuteľného majetku 

D. Nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku mesta 

E. Zriadenie vecného bremena 

                                          /vedúca finančného oddelenia/ 

                                                   

13. Výkup a zámena pozemkov pre stavbu „Chodník  Vinárska ul.“ 

                                                   /vedúca právneho referátu/ 

                                   

14. Zverenie nehnuteľného majetku mesta Sereď do správy škôl, ktorých je mesto Sereď 

zriaďovateľom - na základe výsledkov hlavnej kontrolórky z kontroly  zmlúv o 

zverení majetku mesta do správy škôl 

                                                   /vedúca odd. ŠRKŠ/ 

 

15. Analýza hospodárnosti vynakladania finančných prostriedkov spojených  s vedením   

účtovníctva škôl  a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto  Sereď   

                                                  /prednosta úradu/ 

 

16. Rôzne 

A. Prevádzkovanie mestského rozhlasu 

B. Zmeny v rokovacom poriadku MsZ 

                                            /vedúca organizačného oddelenia/ 

C. Žiadosť Petra Snopa 

D. Žiadosť o pokračovanie spolupráce - RTV KREA 

 

17. Záver 

 

 

                                                      

            

                                                                                 Ing. Martin Tomčányi  v.r. 

  

  

  

  


