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

9.decembra 2014 o 15,00 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
C. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
6. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov
7. Návrh viacročného rozpočtu na roky 2015 – 2017
A. Návrh viacročného rozpočtu škôl a školských zariadení
B. Návrh viacročného rozpočtu Domu kultúry
C. Návrh rozpočtu Mestského bytového podniku s.r.o. na rok 2015
D. Návrh rozpočtu Správy majetku Sereď s.r.o. na rok 2015
E. Návrh rozpočtu Naša domová správa, s.r.o. na rok 2015
F. Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď
8. X. zmena rozpočtu na rok 2014

/hlavná kontrolórka/

/projektový manažér/
/riaditelia škôl/
/riaditeľ DK/
/konateľ spoločnosti/
/konateľ spoločnosti/
/konateľ spoločnosti/
/prednosta úradu/
/prednosta úradu/

9. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2014 o financovaní základnej
umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení na rok 2014
/prednosta úradu/
10. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk
v meste Sereď
/prednosta úradu/
11. Nakladanie s majetkom mesta:
/vedúca finančného odd./
A. Nájom majetku
1. Nebytové priestory na Kasárenskej a Hornočepenskej ul. – objekty na cintoríne
2. Pozemok na Školskej ul. - Foreko
B. Zámer nájmu majetku – Nebytové priestory na Kuzmányho ul. (bývalá lekáreň) – PRO-TEC
Sereď
C. Zámer prevodu majetku
1. Rozostavaný pavilón G na Komenského ul.
2. Pozemok v k.ú. Stredný Čepeň
3. Pozemok na Pažitnej ul.

4. Pozemok na Strednočepenskej ul.
5. Pozemok na Vonkajšom rade
D. Splátkový kalendár – Povolenie splátok zmluvnej pokuty - Tekadex
12. Harmonogram zasadnutí MsZ na rok 2015

/prednosta úradu/

13. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Sereď na funkčné obdobie 2015 – 2021
/primátor mesta/
14. Záver

Ing. Martin Tomčányi, v.r.

