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

10. novembra 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
6. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

/hlavná kontrolórka/

/projektový manažér/

7. Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 3/2016 schválenie návrhu územnoplánovacej
dokumentácie a návrhu zmien a doplnkov VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M Sereď
/vedúca odd. ÚP a SP/
8. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa dopĺňa VZN č. 8/2013 o určení školských obvodov základných
škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď
/prednosta úradu/
9. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku 2015/2016
/riaditelia škôl/
10. Urbanistická štúdia „IBV Trnavská ulica, Sereď – časť 2 lokality BI-52“ – Zadanie
/vedúca odd. ÚP a SP/
11. ELDI Group, s.r.o., Sereď, STEHEL CONTRUCTION, s.r.o. Šintava – Žiadosť o obstaranie
územného plánu zóny
/vedúca odd. ÚP a SP/
12. V. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2016

/prednosta úradu/

13. Príprava rozpočtu mesta Sereď na rok 2017

/prednosta úradu/

14. Nakladanie s majetkom mesta
A. Nájom majetku
1. pozemok SHMÚ
2. výsledky OVS – hala Relax
3. nebytový priestor na Školskej ul.
4. spevnené plochy v objekte „kasární Váh“
5. pozemok na Trnavskej ul.
B. Prevod majetku
1. pozemok na Trnavskej ul.
2. pozemky na Pažitnej ul.

/vedúca finančného odd./
/vedúca právneho referátu/
/predseda komisie/

C.

D.
E.
F.

3. pozemok v Malej uličke
4. byt na ul. A.Hlinku 1147/10
Zámer prevodu majetku
1. pozemok na Pažitnej ul.
2. pozemok na Kasárenskej ul.
Nadobudnutie nehnuteľností do majetku mesta
Návrh na predaj bytu č. 61 na Dolnomajerskej ul. 1235/9 dražbou
Ukončenie zámeru prestavby bývalej ZŠ na Garbiarskej ul.

/vedúca odd. ŠRKaŠ/

/prednosta úradu/
/vedúca odd. ŠRKaŠ/
/prednosta úradu/

15. Návrhy na ocenenie v zmysle VZN mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta Sereď
/vedúca organizačného odd./
16. Záver

Ing. Martin Tomčányi v.r.

