Uznesenia
z rokovania Mestského zastupiteľstva konaného dňa 13.9.2011
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a prijalo
Uznesenie č. 134/2011
A. Schvaľuje
- program rokovania
Hlasovanie: prítomných 18 za 17, proti 0, zdržal sa 1

Uznesenie č. 135/2011
A. Berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti Mestského úradu v Seredi a mesta Sereď od ostatného
rokovania MsZ
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 136/2011
A. Ruší
V plnom rozsahu uznesenie č. 86/2011 v zmysle ods. 2 § 9 VZN č. 1/2006 o hospodárení
a nakladaní s majetkom mesta /cit. „ ak z dôvodov na strane nadobúdateľa nedôjde
k uzavretiu zmluvy do 60 dní odo dňa schválenia prevodu uznesením MsZ, mestský úrad
predloží návrh na jeho zrušenie na najbližšom rokovaní MsZ“/.
B. Berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
Hlasovanie: prítomných 19, za 19, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 137/2011
A. Berie na vedomie
Informatívnu správu o príprave projektov
Hlasovanie : prítomných 18, za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1

Uznesenie č. 138/2011
A. Berie na vedomie
1.Správu z následnej finančnej kontroly príjmov z nájomných zmlúv a následného čerpania
finančných prostriedkov investovaných do nehnuteľného majetku mesta Sereď, ktorý bol
zverený „zmluvami o zverení majetku správy“ Domu Kultúry.
2. Prijaté opatrenia riaditeľa Domu kultúry ku kontrolným zisteniam.
Hlasovanie: prítomných 19, za 19, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 139/2011
A. Berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky z následnej finančnej kontroly hospodárenia s verejnými
finančnými prostriedkami použitými na zabezpečenie XII. ročníka SHJ ako aj príjmov
získaných z tohto podujatia.
Hlasovanie :prítomných 19, za 18, proti 0, zdržalo sa 0, nahlasoval 1

Uznesenie č. 140/2011
A. Berie na vedomie
Správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania podmienok „VZN č. 5/2006
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Sereď v rokoch 2009/2010.
Hlasovanie: prítomných 19, za 19, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 141/2011
A . Uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Sereď č. 9/2011 zo dňa 13.09.2011 o podmienkach
prenajímania nájomných bytov na sociálne bývanie v Meste Sereď
B . Ukladá
Prednostovi Mestského úradu
Zabezpečiť zverejnenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sereď č. 9/2011 o
podmienkach prenajímania sociálnych bytov na účel sociálneho bývania v meste Sereď
v zmysle platných právnych predpisov.
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 142/2011
A. Schvaľuje
Procedurálny návrh poslanca vypustiť z návrhu VZN č. 10/2011 o zásadách hospodárenia
s bytovým majetkom § 5 bod 4
Hlasovanie : prítomných 17, za 16, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1

Uznesenie č. 143/2011
A. Uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Sereď č.10/2011 zo dňa 13.09.2011 o zásadách
hospodárenia s bytovým majetkom Mesta Sereď so schválenou pripomienkou .
B. Ukladá
Prednostovi Mestského úradu
Zabezpečiť zverejnenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sereď č. 10/2011 o zásadách
hospodárenia s bytovým majetkom Mesta Sereď v zmysle platných právnych predpisov
Hlasovanie : prítomných 17, za 16, proti 0, zdržal sa 1
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Uznesenie č. 144/2011
A. Uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Sereď č. 11/2011 zo dňa 13. 09. 2011, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je Mesto Sereď zriaďovateľom
B. Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť zverejnenie Všeobecne záväzného nariadenia č.11/2011 v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 145/2011
A. Berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení rozpočtu mesta Sereď k 30.6. 2011
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 146/2011
A. Berie na vedomie
Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Sereď k 30.6. 2011
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 147/2011
A. Berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení rozpočtu Domu kultúry v Seredi za I. polrok 2011
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 148/2011
A. Berie na vedomie
Správu o hospodárení za I. polrok 2011
Materskej škole Ul. D. Štúra
Materskej škole Ul. Komenského

v

B. Ukladá
Riaditeľkám MŠ
l. Predkladať správy o hospodárení v členení za jednotlivé elokované pracoviská
2. V správe o hospodárení rozpisovať položku 637 – služby podrobne
Hlasovanie: prítomných 19, za 19, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 149/2011
A. Berie na vedomie
Správu o hospodárení za I. polrok 2011
ZŠ P. O. Hviezdoslava
ZŠ J. A. Komenského
ZŠ J. Fándlyho
ZUŠ J. F. Kvetoňa
B. Ukladá
Riaditeľom ZŠ a ZUŠ
V správe o hospodárení rozpisovať položku 637 – služby podrobne
Hlasovanie: prítomných 19, za 19, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 150/2011
A. Berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície v Seredi za I. polrok 2011
Hlasovanie: prítomných 19, za 19, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 151/2011
A. Schvaľuje
Nasledovné body návrhu rozpočtových opatrení na rok 2011
1. Realizáciu projektu v rámci grantového programu MK SR „Obnovme si svoj
dom“- v objeme 21 000 € so spolufinancovaním v čiastke 6 000 €
2. Zvýšenie rozpočtu o čiastku 5 000 € na položke bežné transfery jednotlivcom
– na výplatu jednorazových finančných príspevkov pri narodení dieťaťa
3. Presun kapitálových finančných prostriedkov v čiastke 5 000 € z rozpočtu ZŠ
J. A. Komenského a v čiastke 10 000 € z rozpočtu MŠ Komenského do
rozpočtu mesta na položku rekonštrukcia a modernizácia budov v majetku
mesta
4. Presun finančnej čiastky 6 312 € rozpočtovanej v mestskom rozpočte na
vydávanie Seredských noviniek do rozpočtu Domu kultúry
5. Vykrytie výdavkov Domu kultúry súvisiacich s organizovaním SHJ 2011
v čiastke 5 637 €
6. Zvýšenie bežných transferov poskytovaných športovým klubom
a telovýchovných jednotám na bežnú činnosť v zmysle VZN mesta č. 5/2006
o čiastku 20 000 €
7. Vyčlenenie čiastky 10 000 € na ošetrovanie a výsadbu drevín
8. Finančnú čiastku 20 000 € na neplánované výdavky spojené s verejným
obstarávaním stavebných prác (súvislé a bežné opravy MK a rekonštrukcia
svetelnej križovatky pri Hutníku) dodávateľským spôsobom
9. Vyčlenenie čiastky 360 € pre ZUŠ na nákup uzatváracieho ventilu
10. Úhradu výdavkov v čiastke 5 832 € MŠ Komenského súvisiacich
s vyúčtovaním plynu v budove na Jesenského ulici

B. Ukladá
Prednostovi MsÚ a riaditeľom
ZŠ , ZUŠ, MŠ a DK
Zapracovať schválené čiastky finančných prostriedkov do 2. zmeny rozpočtu Mesta Sereď na
rok 2011 . T : 30.11.2011
Hlasovanie : prítomných 17, za 16, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1 .
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Uznesenie č. 152/2011
A. Neschvaľuje
Zámer Mesta Sereď predať časť nehnuteľného majetku mesta - pozemok z parcely
registra „E“ č. 116/1 ostatná plocha v k.ú. Dolný Čepeň, vedeného v KN na LV č. 3289
Hlasovanie : prítomných 18, za 5, proti 7, zdržalo sa 6

Uznesenie č. 153/2011
A. Poveruje
Primátora mesta
Rokovať so zástupcami Enermontu s.r.o. Bratislava
umiestnenie stavby - trafostanice .
Hlasovanie: prítomných 18, za 17, proti 0, zdržal sa 1

a hľadať vhodnú lokalitu

na

Uznesenie č. 154/2011
A. Neschvaľuje
Zámer Mesta Sereď predať časť pozemku z parcely registra „C“ č. 427 – ost. pl.
o výmere cca 10 m2 v k.ú. Sereď
Hlasovanie : prítomných 19, za 10, proti 5, zdržali sa 4
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení §-u 9a, ods. 8, písm e/ hlasovaním
poslancov nebola splnená zákonná podmienka 3/5 väčšiny prítomných poslancov

Uznesenie č. 155/2011
A. Neschvaľuje
Zámer Mesta Sereď predať nehnuteľnosť - časť pozemku na Parkovej ulici k.ú. Sereď
Hlasovanie: prítomných 17, za 2, proti 8, zdržalo sa 7

Uznesenie č. 156/2011
A. Berie na vedomie:
Informáciu o zámere mesta predať časť nehnuteľného majetku mesta - pozemok nachádzajúci
sa v k.ú. Stredný Čepeň – časť parcely registra „E“ č. 264/1, 268/1 a 121.
B. Konštatuje:
že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup prevodu majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje Mestské zastupiteľstvo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože pozemky sú dlhodobo užívané a časť je
zastavaná stavbou vo vlastníctve žiadateľov. V zmysle ÚP mesta nie sú určené na rozvojové
aktivity a výstavbu mesta.
C. Schvaľuje:
v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods. 8, písm. e/ predaj
nehnuteľného majetku – časť pozemku z parcely registra „E“ č. 264/1- 379 m2, č.268/1ostatná plocha - 8m2, č.1321 – 46 m2 , vedeného v KN na LV č. 591 uplatnením
výnimočného postupu ako prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
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D. Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta predať nehnuteľný majetok. Termín: ihneď
Hlasovanie: prítomných 18, za 14, proti 0, zdržali sa 4
Uznesenie č. 157/2011

A. Berie na vedomie
Informáciu o prenájme pozemku na Pažitnej ul.
B. Konštatuje
že na pozemku sú dlhodobo umiestnené garáže, vo vlastníctve Tibora Holúbeka, Autoškola
Profesionál Galanta, preto je možné určiť že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, o
ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
C. Schvaľuje
Prenájom pozemku, časť parcely č. 427, k.ú. Sereď o výmere 38 m2, uplatnením
výnimočného postupu ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
D. Ukladá :
Prednostovi Mestského úradu
Zabezpečiť zverejnenie spôsobu prenájmu pozemku na Pažitnej ul. Termín: ihneď
Hlasovanie: prítomných 18, za 17, proti 0, zdržal sa 1

Uznesenie č. 158/2011

A. Berie na vedomie:
Informáciu o prenájme pozemku na Čepenskej ul.
B. Konštatuje:
že na pozemku je dlhodobo umiestnená garáže, vo vlastníctve súkromnej osoby , preto je
možné určiť že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
C. Schvaľuje :
Prenájom pozemku, časť parcely č. 1036/13, k.ú. Sereď o výmere 19 m2, uplatnením
výnimočného postupu ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
D. Ukladá :
Prednostovi Mestského úradu
Zabezpečiť zverejnenie spôsobu prenájmu pozemku na Čepenskej ul.
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0
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Termín: ihneď

Uznesenie č. 159/2011

A. Berie na vedomie:
Informáciu o predĺžení nájomnej zmluvy nebytových priestorov – budovy na Školskej ul.

B.

Konštatuje:

že nebytové priestory sú dlhodobo využívané na zabezpečovanie výchovno-vzdelávacie
účelu, preto sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
C. Schvaľuje :
Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Školskej ul. do 20.05.2018, uplatnením
výnimočného postupu ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
D. Ukladá :
Prednostovi Mestského úradu
Zabezpečiť zverejnenie spôsobu prenájmu budovy na Školskej ul. Termín: ihneď

Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 160/2011
A. Berie na vedomie:
Správu o výsledku výberu uchádzača o prenájom časti nebytového priestoru – suterén
lekárne na Kuzmányho ul. 3054
B. Schvaľuje :
Prenájom časti suterénu nebytového priestoru na Kuzmányho ul. č. 3054, vo výmere 129 m2,
za cenu 14,-€/m2/rok na dobu určitú 5 rokov, na skladové účely firme H-SPORT, s.r.o.,
Niklová 3039/5, Sereď
C. Ukladá :
Prednostovi Mestského úradu
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 31.10.2011.
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 161/2011
A. Schvaľuje :
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 1/2006 o hospodárení
a nakladaní s majetkom mesta nadobudnutie nehnuteľného majetku :
 Pozemky : parc. registra „C“ č. 3055 vo výmere 603 m2-zast.plochy a nádvoria,

parc. registra „C“ č. 3061/2 vo výmere 621 m2 – zast.plochy a nádvoria,

parc. registra „C“ č. 3061/27 o výmere 42 m2 – zast.plochy a nádvoria,
 Stavby – budova pre šport a rekreačné účely s.č. 2997, postavená na parc.č. 3055,
 Stavby rozostavané – telocvičňa na parc.č. 3055, 3061/2, 3061/27 všetky v k.ú.Sereď,
 všetky v k.ú. Sereď, vedené v Katastri nehnuteľností na LV č. 586, do majetku mesta
za cenu 8361, 91 € a po zrealizovanom predaji následne poskytne priestory spätne AŠK
Lokomotíva, na účely využívania na športovo-relaxačnú činnosť formou výpožičky.

7

B. Ukladá :
Prednostovi Mestského úradu
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie Kúpnej zmluvy do 31. októbra 2011.
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 162/2011
A. Schvaľuje
Procedurálny návrh poslanca doplniť do zámeru predaja nehnuteľností objekt bývalej
ZŠ na Garbiarskej ulici, objekt Denného centra na Jesenského ulici a objekt Denného
centra Námestie slobody s tým, že objekt Denného centra bude predaný ten, kde bude
výhodnejšia ponuka .
Hlasovanie: prítomných 17, za 15, proti 2, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 163/2011
A. Berie na vedomie:
Informatívnu správu o zámere mesta predať nehnuteľný majetok z dôvodu
neefektívneho vynakladania finančných prostriedkov do
nehnuteľností
finančných prostriedkov na investovanie do rozvojových zámerov mesta

zastavenia
a získanie

B. Schvaľuje:
Zámer na predaj nasledovných nehnuteľností
1. predaj nehnuteľného majetku : stará sála Domu kultúry na Školskej ul.
2. predaj nehnuteľného majetku : budova na Pažitnej ul. 1037/17,
3. predaj nehnuteľného majetku: budova Kina Nova na ul. D.Štúra 759/35 okrem
samotného kina ,
4. predaj nehnuteľného majetku : časť NP – miestnosť na Námestí slobody č.
4334/25A,
5. predaj nehnuteľného majetku : budova na Poštovej (Mestská polícia).
6. predaj objektu bývalej základnej školy na Garbiarskej ulici
7. predaj objektu Denného centra na Jesenského ulici
8. predaj objektu Denného centra na Námestí slobody s tým, že predá sa ten objekt,
ktorý bude výhodnejší
C. Poveruje
Primátora mesta Sereď
Rokovať s potencionálnymi záujemcami o kúpu nehnuteľností
Hlasovanie: prítomných 18, za 15, proti 1, zdržali sa 2
Uznesenie č. 164/2011
A. Berie na vedomie:
Informatívnu správu o zámere mesta predať nehnuteľný majetok
B. Konštatuje,
že sa jedná o prípad, pri ktorom ide o záujem mesta z dôvodu zastavenia neefektívneho
vynakladania finančných prostriedkov do
nehnuteľností
a získanie
finančných
prostriedkov do rozvojových zámerov mesta
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C. Schvaľuje
1. v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a ods. 8 písm.
predaj nehnuteľného majetku formou obchodnej verejnej súťaže: rodinný dom na
Pekárskej ul. postavený na parcele 139/1
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0
2. v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a ods. 8 písm.
predaj nehnuteľného majetku formou obchodnej verejnej súťaže: časť objektu
bývalých „kasární Váh“
stavba bez súpisného čísla garáž vo výmere 675 m2, na pozemku registra C KN
s parc.č. 3723/11,
- stavba bez súpisného čísla garáž vo výmere 675 m2, na pozemku registra C KN
s parc.č. 3723/12,
- stavba bez súpisného čísla garáž vo výmere 675 m2,na pozemku registra C KN
s parc.č. 3723//13,
- stavba bez súpisného čísla garáž vo výmere 675 m2, na pozemku registra C KN
s parc.č. 3723/14
- prístrešok (ESO 5) vo výmere 1800 m2, na pozemku registra C KN s parc.č.
3723/2
- priľahlé spevnené plochy.
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0
-

3. v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a ods. 8 písm.
predaj nehnuteľného majetku formou obchodnej verejnej: objekt na Vonkajšom rade
parcela 2813/1 – zastavaná plocha /dvor/ o výmere 4.079 m2, parcela č. 2813/2 –
zastavaná plocha /pozemok bez nadstavby/ o výmere 719 m2, parcela č. 2813/3 –
zastavaná plocha /pozemok s nadstavbou – sklady/ o výmere 285 m2, parcela č.
2813/4 – zastavaná plocha /pozemok s nadstavbou – rampa / o výmere 68 m2,
parcela č. 2813/6 /pozemok s nadstavbou – plynová kotolňa/ o výmere 33m2,
parcela č. 2813/7 /pozemok s nadstavbou – vrátnica/ o výmere 13 m2
Hlasovanie: prítomných 18, za 17, proti 0, zdržal sa 1
4. Komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v zložení:
-

Ing. Bystrík Horváth – predseda komisie
Ing. Norbert Kalinai – člen komisie
Mgr. Marcel Královič – člen komisie
JUDr. Michal Irsák – člen komisie
Ing. Marek Lovecký – člen komisie
MUDr. Miroslav Bucha – člen komisie
Ing. arch. Róbert Kráľ – člen komisie
Darina Nagyová – člen komisie

D. Ukladá:
Prednostovi Mestského úradu
- zabezpečiť na jednotlivé nehnuteľnosti vypracovanie znaleckých posudkov ,
termín: na rokovanie MsZ
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-

zabezpečiť vypracovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže
termín: najbližšie rokovanie MsZ

Hlasovanie: : prítomných 18, za 15, proti 0, zdržali sa 3
Uznesenie č. 165/2011
A. Schvaľuje
Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Ulica Komenského č. 1137/37, 926 01
Sereď zo dňa 26.06.2002 s účinnosťou od 1. júla 2011.
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 166/2011
A. Súhlasí
s tým, aby v článku 4.1. Dohody o zabezpečovaní plnenia úloh mestského hasičského zboru
bola druhá veta v tomto znení: Výška finančného príspevku je stanovená na 0.27 € na jedného
obyvateľa a bude stanovená na základe počtu obyvateľov mesta, pričom základom pre určenie
počtu obyvateľov bude evidencia obyvateľov k 1. januáru príslušného roka vedená na
Mestskom úrade v Seredi.
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
B. Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť vyhotovenie dodatku č. 2 k dohode o zabezpečovaní plnenia úloh mestského
hasičského zboru s platnosťou od 1.1. 2012 . Termín : 15.10. 2011
Hlasovanie : prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 167/2011
A. Berie na vedomie:
Vyhodnotenie ekonomickej efektívnosti vykurovania škôl z kotolne ZŠ P.O. Hviezdoslava
B. Ukladá
komisii pre rozvoj mesta
Posúdiť a predložiť MsZ odporúčanie na riešenie problematiky
Hlasovanie: prítomných 12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 168/2011
A.Volí
do funkcie prísediacich pre Okresný Súd Galanta na obdobie rokov 2011 – 2015
Teréziu Ožvoldovú, nar. 14.10.1940, bytom Sereď, Fándlyho 745/6
Annu Karelovú, nar. 27.10. 1949, bytom Sereď, Družstevná 1725/8
Ing. Ladislava Mrnku, nar. 4.4.1946, bytom Sereď, Fraňa Kráľa 1272/7
Pavlínu Kostkovú, nar. 27.5.1943, bytom Sereď, Legionárska 1126/9
Hlasovanie: prítomných 15, za 14, proti 0, zdržal sa 1
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Uznesenie č. 169/2011
A. Schvaľuje
Komisiu na vyhodnotenie návrhov na oceňovanie občanov Mesta Sereď
zložení:
JUDr. Michal Irsák
Ing. Ľubomír Kyselý
Bc. Ľubomír Veselický
Michal Koričanský
Mgr. Marta Némethová
Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0

v tomto

Uznesenie č. 170/2011
A. Poveruje
komisiu sociálnu, zdravotnú, kultúry a bytovú
Vyhotovením programového zamerania kultúrnych akcií na rok 2013 tak, aby tieto boli
obsahovo zamerané na 700-sté výročie prvej písomnej zmienky o Meste Sereď.
Hlasovanie: prítomných 13, za 12, proti 0, zdržal sa 1

Uznesenie č. 171/2011
A. Schvaľuje
1. Vymedzenie úloh Školskej a športovej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 172/2011
A. Berie na vedomie
Správu o finančnom vyhodnotení 12. ročníka SHJ
Hlasovanie : prítomných 14, za 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1

V Seredi, dňa 14.9. 2011
Zapísala: Kolláriková

Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta

Návrhová komisia:
Božena Vydarená

........................

Pavlína Karmažinová

........................

Ing. Ľubomír Kyselý

........................
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