
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 
  

  

26.februára 2013 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 

A. Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ 

B. Správy z vykonaných kontrol 

                                                /hlavná kontrolórka/ 

 

6. Informatívna správa o príprave projektov 

                                                          /projektový manažér/ 

  

7. Návrh VZN mesta Sereď o zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta 

Sereď 

                                               /náčelník MsP/ 

 

8. Nakladanie s majetkom mesta Sereď  

A. Odňatie majetku zo správy Domu kultúry, Školská ul., Sereď 

                                      /právny referát/ 

B. Prenájom majetku mesta 

C. Zámer prevodu majetku mesta 

                                     /vedúca finančného odd./ 

D. Prevod majetku mesta – výsledky obchodnej verejnej súťaže 

                                     /predseda komisie/ 

E. Vklad majetku mesta do základného imania spoločnosti SMS Sereď 

                                    /primátor mesta/ 

F. Zriadenie vecného bremena 

                                           /vedúca finančného oddelenia/ 



G. Prevod vlastníctva bytov 

                                           /vedúca odd. ŠRKŠ/ 

 

9. Návrh dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ  

                                                           /prednosta úradu/ 

 

10. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície za rok 2012  

                                                         /náčelník MsP/ 

 

11. Informácia o transformácii školských stredísk záujmovej činnosti na centrá voľného 

času                                      /odd. ŠRKŠ/ 

 

12. Zmena rozpočtu na rok 2013 

                                                         /prednosta úradu/ 

 

13. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 7/2011 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení  

                                              /prednosta úradu/ 

 

14. Návrh VZN mesta Sereď o zrušení Centra voľného času pri Základnej škole Jana 

Amosa Komenského v Seredi     

                                                /prednosta úradu/ 

 

15. Racionalizácia siete škôl, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom 

                                               /Ing. Kyselý/ 

 

16. Rôzne 

A. Pravidlá tvorby všeobecne záväzných nariadení mesta Sereď 

                                        /zástupca primátora/ 

B. Koncepcie rozvoja mesta 

1. Prehľad pripravovaných koncepcií rozvoja mesta 

2. Aktualizácia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď na 

roky 2004-2013 

                                       /prednosta úradu/ 

C. Schválenie členov redakčnej rady Seredských noviniek 

                                       /zástupca primátora/ 

D. Zmena tajomníčky školskej a športovej komisie 

                                                          /predseda školskej a športovej komisie/ 

E. Príprava návrhu VZN mesta Sereď o ochrane nefajčiarov 

                                         /náčelník MsP/ 

F. Príprava návrhu VZN mesta Sereď o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej 

zelene                              /vedúci odd. rozvoja mesta/ 

G. Návrh na zrušenie VZN mesta Sereď č. 1/2000 o používaní technického 

prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla 

                                       /náčelník MsP/ 

H. Návrh na zrušenie VZN mesta Sereď č. 3/2008 o určení miesta a času zápisu detí 

do 1.ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď 

                                                           /vedúca odd. ŠRKŠ/ 



I. Návrh na zrušenie VZN mesta Sereď č. 2/1999 pre prijímanie, evidenciu, 

vybavovanie a kontrolu sťažností fyzických a právnických osôb 

                                         /vedúca org. oddelenia/ 

J. Návrh na zrušenie VZN mesta Sereď č. 3/1999 pre prijímanie, evidenciu 

a vybavovanie petícií doručených Mestskému úradu v Seredi 

                                                           /vedúca org. oddelenia/ 

K. Zmena  uznesenia MsZ č. 191/2012 

                                                           /zástupca primátora/ 

L. Žiadosť občana o oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva 

                                        /vedúci odd. rozvoja mesta/ 

 

 

17.  Záver                                                              

 

 

 

                                                                                     Ing. Martin Tomčányi  v.r.   

 


