
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 

  

17. februára 2022  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 

 
6. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Sereď za rok 2021                                /náčelník MsP/ 
 
7. Financovanie škôl a školských zariadení                                                               /vedúca odd.  ŠRKaŠ/ 

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

B. Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 
C. Poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre deti Školského klubu detí pri 

Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, 926 01 Sereď 
D. Poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre deti Súkromného centra 

špeciálno-pedagogického poradenstva, Slnečná 5, 926 01 Sereď 
 

8. Návrh VZN mesta Sereď, 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 v znení neskorších nariadení                                                      /vedúca odd. ŠRKaŠ/ 
 

9. Návrh na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď                  
                                                           /vedúca odd. ÚP a SP, vedúca právneho a majetkového referátu/ 

                                                                                                     
10. Urbanistická štúdia Polyfunkčná zóna „Prúdy“ – Zmena 05/2022                       /vedúca odd. ÚP a SP/ 

 
11. Príprava a realizácia projektov                                                   /prednosta úradu a projektový manažér/ 

A. Schválenie projektu „Obnova športového areálu pri ZŠ J. A. Komenského v Seredi“ 
B. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov 

 
12. 1. zmena rozpočtu  mesta Sereď na rok 2022                                                               /prednosta úradu/ 

A. Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 
B. 1. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 

                                                           
 



13. Nakladanie s majetkom mesta Sereď                                     /vedúca právneho a majetkového referátu/ 
A. Zámer nájmu majetku mesta – OVS kaštieľ – neprenajaté časti kaštieľa, terasa a pozemok 
B. Nájom majetku mesta – Pozemok na Cukrovarskej ul.  
C. Zámer prevodu majetku mesta – Pozemok na Strednočepeňskej ul.  
D. Prevod majetku mesta          

1. Pozemok v lokalite „Rameno Horný Čepeň“  
2. Pozemok na Družstevnej ul. – výsledok OVS 

E. Vecné bremeno 
1. Pozemok na Šulekovskej ul.  
2. Pozemok na Športovej ul.  
3. Pozemok na Čepeňskej ul.  

F. Nadobudnutie nehnuteľností do vlastníctva mesta Sereď                      /vedúci odd. rozvoja mesta/ 
                   

14. Záver 
 
 

 
                                                                                                                     Ing. Martin Tomčányi v.r. 
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