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. novembra 2017 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 a otázky poslancov
A. Interpelácie poslancov
B. Otázky poslancov
5. Správy hlavnej kontrolórky
A. Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ
B. Správy z vykonaných kontrol

/hlavná kontrolórka/

6. Mestský bytový podnik s.r.o. Sereď
/primátor mesta/
A. Odborné stanovisko Prof. Ing. Dušana Petráša, PhD. ku krokom prijatým MsZ vo veci tepelného
hospodárstva
B. Právny rozbor posúdenia platnosti niektorých zmlúv uzatvorených konateľom MsBP s.r.o. Sereď,
vrátane sumarizácie návrhov právnych riešení a konkrétnych postupov spojených s odstránením
negatívnych následkov neplatnosti právnych úkonov
C. Schválenie konateľa spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.
D. Schválenie člena Stálej komisie vytvorenej v súlade so Zmluvou o nájme nehnuteľností a
technologických zariadení uzatvorenej medzi prenajímateľom Mestský bytový podnik Sereď,
spol. s r.o. a nájomcom V. I. Trade Nitra s.r.o. zo dňa 12.11.2013
E. Schválenie členov Dozornej rady spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.
F. Schválenie zmeny Zakladateľskej listiny spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.
7. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

/projektový manažér/

8. Návrh VZN mesta Sereď o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
ovzdušia na území mesta Sereď
/prednosta úradu/
9. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď 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 úradu/
10. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku 2016/2017
/riaditelia škôl/
11. Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 2/2016 – schválenie návrhu územnoplánovacej
dokumentácie a návrhu VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN mesta Sereď č. 7/2015, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď
/prednosta úradu/

12. Územný plán mesta Sereď – Žiadosti o obstaranie zmien a doplnkov

/vedúca odd. ÚP a SP/

13. Urbanistická štúdia „Polyfunkčná zóna Prúdy“

/vedúca odd. ÚP a SP/

14. Urbanistická štúdia IBV ul. Športová – Sereď, lokalita BI-08/2 – Zadanie
15. 5. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2017
16. Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2018 - 2020

/vedúca odd. ÚP a SP/
/prednosta úradu/
/prednosta úradu/

17. Nakladanie s majetkom mesta
/vedúca právneho a majetkového referátu/
A. Nájom majetku
1. pozemok v k. ú. Dolný Čepeň
2. pozemok na ul. D. Štúra
B. Zámer prevodu majetku
1. pozemok na ul. D. Štúra
2. pozemky na Kukučínovej ul.
C. Prevod majetku
1. pozemok na Hornočepeňskej ul.
2. pozemok na Námestí slobody
D. Vecné bremeno
Pozemok na Hornočepeňskej ul.
E. Pozemok na Školskej ul. – zámer prevodu pozemku, zámer nájmu pozemku a súhlas
s umiestnením inžinierskych sietí
18. Občianske obrady
/vedúca organizačného odd./
A. Poriadok odmeňovania účinkujúcich pri občianskych obradoch a slávnostiach
B. Poplatky za uzavretie manželstva
19. Návrhy na ocenenie v zmysle VZN mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta Sereď
/vedúca organizačného odd./
20. Informácie o poskytovaní sociálnych služieb pre občanov bez domova v meste Sereď
/vedúca organizačného odd./
21. Záver

Ing. Martin Tomčányi v.r.

