
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 
  

15. apríla 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                                                                                                                /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 projektov                                                              /projektový manažér/ 

  

7. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2013     /riaditelia škôl a školských zariadení/ 

- MŠ D.Štúra 

- MŠ Komenského ul. 

- ZŠ J.Fándlyho 

- ZŠ P.O.Hviezdoslava  

- ZŠ J.A.Komenského 

- ZUŠ J.F.Kvetoňa 

 

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

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp                                                           /referent CO/ 

 

9. Návrh VZN mesta Sereď o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach v meste Sereď, trhový poriadok pre mestské trhovisko a trhové poriadky pre príležitostné 

trhy                                                                                                                     /ved. právneho referátu/ 

 

10. Návrh VZN mesta Sereď o určení pravidiel času predaja v prevádzkarniach obchodu a služieb na 

území mesta Sereď (+ stanovisko k protestu prokurátora)                              /vedúca finančného odd./ 

 

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

                                                                                                                                          /náčelník MsP/ 

 

12. Záverečný účet mesta Sereď za rok 2013 a stanovisko hlavnej kontrolórky 

                                                                                                                                           /prednosta úradu/ 

 

13. Správa o hospodárení Domu kultúry za rok 2013                                              /riaditeľ Domu kultúry/ 

 

14. Správa o hospodárení Mestského bytového podniku s.r.o. za rok 2013                /konateľ spoločnosti/ 

 



 

15. Správa o hospodárení Správy majetku Sereď s.r.o. za rok 2013                      /konateľ spoločnosti/ 

 

 

16. II. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2014                                              /vedúca finančného odd./ 

 

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

A. Nájom majetku         /vedúca finančného odd./ 

       B. Zámer nájmu majetku mesta      /vedúca finančného odd./ 

        

       C.  Prevod majetku         /vedúca finančného odd./ 

 

D. Zámer prevodu majetku       /vedúca finančného odd./ 

 

E.   Nakladanie s neupotrebiteľným majetkom  mesta    /vedúca finančného odd./ 

       F.  Informácia o zániku daňových nedoplatkov                  /prednosta MsÚ/ 

 

18. Návrh platu primátora                                                                       /predseda fin. a podnik. komisie/ 

 

19. Súborné stanovisko ku Konceptu Územného plánu mesta Sereď                      /vedúca odd. ÚPaSP/ 

 

20. Rôzne 

A. Návrh zmeny Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Seredi  

                                                                                                                      /zástupca primátora/ 

B. Zmena stanov MsBP                    /primátor/ 

C. Vystúpenie riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ Galanta – čas 10,15hod 

D.    „Na bicykli deťom“ – charitatívny projekt 

 

21. Záver 

 

 

                                                                                              Ing. Martin Tomčányi  v. r.   

 


