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

28.apríla 2016 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 a realizácii projektov

/projektový manažér/

7. Návrh VZN mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď
8. Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2015

/prednosta úradu/

/riaditelia škôl a školských zariadení/

9. Záverečný účet mesta Sereď za rok 2015 a stanovisko hlavnej kontrolórky
10. Správa o hospodárení Domu kultúry za rok 2015

/prednosta úradu/
/riaditeľ DK/

11. Správa o hospodárení Mestského bytového podniku, s.r.o. za rok 2015

/konateľ spoločnosti/

12. Správa majetku Sereď s.r.o.
/konateľ spoločnosti/
A. Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Sereď s.r.o. za rok 2015
B. Informatívna správa o potrebe a možnostiach financovania rekonštrukcie budov
13. Správa o hospodárení spoločnosti Naša domová správa s.r.o. za rok 2015
14. Prerokovanie platu primátora mesta
15. II. zmena rozpočtu na rok 2016

/konateľ spoločnosti/

/predseda Legislatívno-právnej komisie/
/prednosta úradu/

16. Nakladanie s majetkom mesta Sereď
/vedúca finančného odd./
A. Nájom majetku
B. Zámer prevodu majetku
C. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď
Prehodnotenie minimálnych cien pri prevodoch majetku mesta – dlhodobé užívanie
D. Výpožička majetku mesta
E. Zánik daňových nedoplatkov za komunálny odpad
/prednosta úradu/

17. Urbanistická štúdia
/vedúca odd. ÚP a SP/
A. Urbanistická štúdia IBV Trnavská ul., Kasárenská ul. 2 (lokalita BI-46, BI-49) – Sereď – Zadanie
B. Urbanistická štúdia IBV Trnavská ul. Sereď – časť 1 lokality BI-52 – Zadanie
18. Územný plán mesta Sereď
/vedúca odd. ÚP a SP/
A. Žiadosť o obstaranie zmien a doplnkov – REBOD SK a.s. Nová Dedinka
B. Žiadosť o obstaranie zmien a doplnkov – Andrej Žemla, Radoslav Bachratý, Marián Maruna
19. Vyhodnotenie dobrovoľnej zbierky na pomoc rodine Bohuslava Okoličányiho
/vedúca organizačného odd./
20. Záver
Ing. Martin Tomčányi, v.r.

