
P R I M Á T O R   M E S T A   S E R E Ď 
z v o l á v a 

v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň 

  

12. decembra 2019  o 8,00 hod.  
do Veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi. 

 
  

 
Návrh programu:  

 
1. Otvorenie a schválenie programu MsZ 
 
2. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov  

 
3. Informatívna  správa o činnosti MsÚ a mesta Sereď od ostatného zasadnutia MsZ    

                                                                                                                               /primátor mesta/  
4. Interpelácie poslancov     
 

5. Správy hlavnej kontrolórky                                                                                    /hlavná kontrolórka/ 
A. Správa o kontrole plnenia uznesení 
B. Správy z vykonaných kontrol 
C. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 

 
6. Príprava a realizácia projektov                                                                                /projektový manažér/ 

A. Projekt „Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi“ 
B. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov 

 
7. Návrhy na ocenenie v zmysle VZN mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta Sereď za rok 

2019                                                                                                             /vedúca organizačného odd./ 
 

8. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej 
školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení    
                                                                                                                                       /prednosta úradu/ 
 

9. Návrh VZN mesta Sereď o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady       
                                                                                                                                             /prednosta úradu/ 

 
10. Informácia o správe a stave cintorína                                                            /prevádzkovateľ pohrebísk/  

                                                                                                        
11. V. zmena rozpočtu na rok 2019                                                                                     /prednosta úradu/ 
 

12. Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2020 – 2022                                   /prednosta úradu/ 
A. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 /hlavná kontrolórka/ 

 
13. Návrh rozpočtu mestom založených organizácií na rok 2020                               /konatelia spoločností/ 

A. Mestský bytový podnik Sereď, s.r.o 
1. Návrh rozpočtu Mestský bytový podnik, s.r.o. 
2. Súhlas MsZ k nakladaniu s majetkom spoločnosti Mestský bytový podnik, s.r.o. 
                                                                                                                                /prednosta úradu/ 

B. Návrh rozpočtu  Správa majetku Sereď, s.r.o.          
C. Návrh rozpočtu Naša domová správa, s.r.o.           

 



14. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2020                    /prednosta úradu/   
 
 

15. Nakladanie s majetkom mesta Sereď                                    /vedúca právneho a majetkového referátu/ 
A. Nájom pozemkov mesta 

1. Nebytové priestory na Školskej ul.  
2. Nebytové priestory na M.R.Štefánika  
3. Mestské trhovisko na Mlynárskej ul.  
4. Pozemok na Vonkajšom rade  

B. Zámer nájmu majetku mesta a zriadenie vecného bremena 
1. Pozemok v k.ú. Sereď 
2. Pozemok na Jelšovej ul.   

C. Zámer nájmu majetku mesta 
1. Pozemok na Spádovej ul.  
2. Nebytové priestory na Novomestskej ul.  
3. Drobné plechové stavby na území mesta  

D. Zámer prevodu majetku mesta 
1. Pozemok na Záhradnej ul.   
2. Pozemok na Pažitnej ul.  

E. Prevod majetku mesta 
                  Pozemok na ul. Starý most  

F. Vecné bremeno 
                  Žiadosť o zriadenie VB – uloženie inžinierskych sietí do pozemku mesta  

G. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď 
Prehodnotenie minimálnych cien nájomného za nehnuteľný majetok mesta 

H. Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke pre Cirkevnú ZŠ sv. Cyrila a Metoda    /vedúca odd. ŠRKaŠ/ 
I. Zverenie majetku mesta Sereď do správy ZŠ J.A.Komenského                                                                                                            
J. Petícia obyvateľov bytového domu na  Čepeňskej ul.                                      /viceprimátor mesta/ 

                                                                                                                           
 

16. Vyhodnotenie účasti členov stálych komisií pri MsZ na zasadnutiach komisií od 12/2018 do 11/2019 
                                                                                                                                       /prednosta úradu/ 
 

17. Oznámenie o výsledkoch vybavenia podnetu od Verejnej ochrankyne práv         /vedúca odd. ŠRKaŠ/ 
 
 

18. Záver  
 
 

 
                                                                                                                     Ing. Martin Tomčányi v.r. 
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