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

17. júna 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
C. Plán kontroly na 2.polrok 2014
6. Informácia o priebehu výberových konaní vyhlásených mestom Sereď na pozície riaditeľov škôl
/prednosta MsÚ/
7. Informatívna správa o príprave projektov
/projektový manažér/
8. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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 MsÚ/
9. Určenie počtu poslancov mesta Sereď vo volebných obvodoch pre volebné obdobie na roky 20142018
/vedúca org.odd. + JUDr. Irsák/
10. Centrálne zásobovanie teplom – pripojenie MsÚ, MsP, DC, ZŠ J.A.Komenského, ZŠ J.Fándlyho
/prednosta MsÚ/
11. Program odpadového hospodárstva obce „KOMPLEX“, záujmové združenie obcí na roky 2011 –
2015
/prednosta MsÚ + vedúci odd. rozvoja mesta/
12. Dodatok č. 5 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 10.3.2003
/vedúca odd. SPaÚP/
13. Nakladanie s majetkom mesta Sereď
/vedúca finančného odd./

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Nájom majetku
Prevod majetku
Zámer prevodu majetku
Technické zhodnotenie majetku mesta
Zriadenie vecného bremena
Zverenie majetku do správy ZŠ Fándlyho
/vedúca odd.ŠRKaŠ/

14. V. zmena rozpočtu mesta Sereď
/prednosta MsÚ/
15. Rôzne
A. Správa o vybavení petície „Územný plán“
/viceprimátor mesta/
B. Správa o vybavení petície „Tenisový areál“
/viceprimátor mesta/
C. Výstup z komisie na prešetrenie sťažnosti na hlavnú kontrolórku mesta
/viceprimátor mesta/
D. Poplatok za občiansky obrad uzavretia manželstva mimo úradne určenej miestnosti
/vedúca org.odd./
16. Záver

Ing. Martin Tomčányi v.r.

