
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 

  

28. apríla 2020 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                                                                                     /hlavná kontrolórka/ 

A. Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ 
B. Správy z vykonaných kontrol 

 
6. Územný plán a urbanistická štúdia                                                                       /vedúca odd. ÚP a SP/ 

A. Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 7/2019, 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                                   

B. Urbanistická štúdia „IBV Kasárenská – Sereď – Zmena č. 2/2020“ 
 

7. VZN školstvo                                    /prednosta úradu/ 
A. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní ZUŠ, MŠ a 

školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení              
B. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom 
 

8. Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2019                                        /riaditelia škôl/ 
 

9. Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2019                                                    /riaditeľ DK/ 
 

10. Záverečný účet mesta Sereď za rok 2019                                                                     /prednosta úradu/  
• Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta                              /hlavná kontrolórka/ 
 

11. Správa o hospodárení spoločnosti Mestský bytový podnik s.r.o., Sereď za rok 2019                    
                                                                                                                                /konateľ spoločnosti/ 

 
12. Správa o hospodárení spoločnosti Naša domová správa s.r.o., Sereď za rok 2019             

                                                                                                                                /konateľ spoločnosti/                                                                  
 

13. Rozpočtové opatrenia mesta súvisiace so súčasnou situáciou v súvislosti s COVID-19  
                                                                                                                                      /prednosta úradu/ 
A.  Prehodnotenie výšky platu primátora mesta 
B.  Prehodnotenie výšky dotácií z rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 
C.  Informácia o prijatých opatreniach mesta na zmiernenie dopadu vplyvu COVID–19 



 
14. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov                                           /projektový manažér/ 

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

A. Zámer nájmu majetku mesta  
             Nebytové priestory na Krásnej ul. 

B. Zámer prevodu majetku mesta 
             Pozemok na Trnavskej ul.  

C. Prevod majetku mesta 
1. Pozemok na Krátkej ul.  
2. Pozemok na Krátkej ul.  

D. Nájom majetku mesta a zriadenie vecného bremena 
Pozemok v „Madona parku“  

E. Žiadosť obyvateľov Čepeňskej ul. v Seredi o zrušenie Nájomnej zmluvy č. 639/2018  
                   uzatvorenej medzi mestom Sereď a Polis development, s.r.o.                         /viceprimátor mesta/ 

 
16.  Schválenie podmienok verejného obstarávania mesta Sereď tovary a služby na nasledujúce roky 

A. VO na energie mesta na roky 2021 a 2022 
B. VO na miestnu dopravu v meste Sereď na rok 2021 
C. VO cez SMS na projektovú dokumentáciu a zhotovenie futbalového štadióna 

 
17. Návrh na doplnenie člena Finančnej a majetkovej komisie    /predseda komisie/ 
 
18. Záver                                                              

        
 
 

                                                                                                                  Ing. Martin Tomčányi, v.r.  
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