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

19. júna 2019 o 8,00 hod.
do kinosály MsKS Nova 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. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
6. Zrušenie plánovaného Mestského zastupiteľstva 20.6.2019

/hlavná kontrolórka/

/vedúca org. oddelenia/

7. VZN o určení spôsobu bezúročného splácania ceny bytu alebo ateliéru vo vlastníctve mesta Sereď
/prednosta úradu/
8. Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Sereď s.r.o. za rok 2018

/konateľ spoločnosti/

9. Správa o hospodárení spoločnosti Naša domová správa s.r.o. za rok 2018

/konateľ spoločnosti/

10. Program odpadového hospodárstva mesta Sereď

/vedúca odd. ŽP/

11. Územný plán mesta Sereď a urbanistická štúdia
/vedúca odd. ÚP a SP/
A. Urbanistická štúdia „IBV Trnavská Kasárenská 2 – lokalita BI-46, BI-49 – Sereď“ – Zmena č. 1
B. Žiadosť o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď – KONTRAKT SK s.r.o.,
Sereď
C. Žiadosť o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď – DevelOP s.r.o.,
Vinohrady nad Váhom
D. Žiadosť o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď – BAU TRADE SK a.s.,
Sereď
E. Zmeny a doplnky č. 6/2018 schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie a návrhu VZN,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej
dokumentácie ÚPN-M Sereď
12. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov
A. Modernizácie vybavenia kina NOVA Sereď III.
/riaditeľ DK/
B. Schválenie spoluúčasti na projekte „Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď“
/prednosta úradu/
C. Atletická dráha ZŠ Fándlyho – schválenie spoluúčasti
/projektový manažér/
D. Koncepcia rozvoja cyklotrás v Seredi
/predseda komisie RM a ŽP/

E. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov
/projektový manažér/
F. Ponuka na odpredaj akcií Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. od obce Uhliská
/prednosta úradu/
13. III. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2019

/prednosta úradu/

14. Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2020 - 2022

/prednosta úradu/

15. Nakladanie s majetkom mesta Sereď
/vedúca právneho a majetkového referátu/
A. Zámer rekonštrukcie a modernizácie futbalového štadióna v Seredi
/poslanec M.Bucha, prednosta úradu/
B. Nájom majetku mesta
1. Pozemok na Čepeňskej ul. - Janovská
2. Pozemok na Šulekovskej ul. - STRABAG
C. Zámer nájmu majetku mesta
1. Pozemok na Novomestskej ul. - Farský
2. Pozemok na Mlynárskej ul. – Dáni
3. Pozemok na Cukrovarskej ul., ul. D.Štúra – Ing. Tóthová
4. OVS kaštieľ a prezentácia súčasného stavu
/prednosta úradu/
a. časť 1 – severná časť západného krídla vrátane zrúteného schodiska a celý suterén aj pod
časťou 2
b. časť 2 – južná časť západného krídla a zalomená časť južného krídla, okrem bastiónu
c. časť 3- rovná časť južného krídla
5. Pozemok na ul. D.Štúra – AB Sereď
D. Zámer prevodu majetku mesta
1. Pozemok na Tehelnej ul. - Kubica
2. Pozemok na Šulekovskej ul. - STRABAG
E. Vecné bremeno
1. Zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení – Zsl. Distribučná
2. Uloženie sietí na pozemku mesta - Hrabárik
F. Nadobudnutie nehnuteľného majetku – pozemok na Vinárskej ul. - Ďurica
16. Záver

Ing. Martin Tomčányi, v.r.

