
 

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 
  

18.februára 2014 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. Správy z vykonaných kontrol 

 

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

 

7. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície za rok 2013                                         /náčelník MsP/ 

 

8. Návrh na zrušenie poriadku  odmeňovania zamestnancov Mestskej polície v Seredi    /náčelník MsP/ 

 

9. Zmena rozpočtu na rok 2014                                                                           /vedúca finančného odd./ 

A. 1.zmena rozpočtu na rok 2014 

B. Rozsah zmien rozpočtu, ktoré vykonáva a schvaľuje primátor mesta rozpočtovými opatreniami 

                                                                                                                              /prednosta úradu/ 

 

10. Návrh VZN mesta Sereď o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských 

zariadení  na rok 2014                                                                                                 /prednosta úradu/ 

 

11. Návrh VZN mesta Sereď o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp                                                   /prednosta úradu/ 

 

12. Nakladanie s majetkom mesta Sereď         /vedúca finančného odd./ 

A. Nájom majetku 

B. Prevod majetku 

C. Zámer prevodu majetku 

D. Vecné bremeno 

E. Zverenie majetku  do správy  
 

 

 



 

13. Rôzne 

A. Žiadosť o pokračovanie spolupráce – KREA                                                   /zástupca primátora/ 

B. Schválenie členov do stálej komisie vytvorenej v súlade so Zmluvou o nájme nehnuteľností 

a technologických zariadení medzi prenajímateľom MsBP Sereď, s.r.o. a nájomcom V.I.Trade 

Nitra, s.r.o. zo dňa 12.11.2013                                                                 /prednosta úradu/ 

C. Zmena Zriaďovacej listiny Domu kultúry                                                           /riaditeľ DK/ 

 

14.  Záver                                                              

        

 

 

 

                           

                                                                                        Ing. Martin Tomčányi, v.r. 
       
  


