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Zápisnica    

z  rokovania  Mestského   zastupiteľstva  v  Seredi,  

konaného  dňa   6.8. 2014 

 
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi otvoril a viedol Ing. Martin Tomčányi, primátor 

mesta Sereď. Na zasadnutí MsZ dňa 6.8.2014 sa zúčastnilo 14 poslancov, piati  boli 

ospravedlnení .  

 

2/ Mandátová komisia bola schválená v zložení: 

Ing. Marek  Lovecký  

Michal  Koričanský 

Ing. Ľubomír  Kyselý    

 

Návrhová komisia bola schválená v zložení: 
Božena Vydarená 

Ing.  Bystrík Horváth 

Róbert  Stareček  

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 

Róbert Šipka 

Mgr. Marta Némethová  

 

Program rokovania  

Návrh na  určenie rozsahu   funkcie    primátora   na funkčné  obdobie   2014 – 2018 

 

 

Ing. Krajčovič – v zmysle  ustanovení    zákona  č.  369/90 Zb.  o obecnom zriadení   v znení   

neskorších  predpisov  má  MsZ právomoc   určiť  rozsah   výkonu funkcie   primátora mesta  

Sereď  na ďalšie   volebné   obdobie  najneskôr  90  dní  pred  konaním  volieb   do orgánov  

samosprávy obcí. V roku 2014  boli  na základe   rozhodnutia  predsedu  NR SR voľby  do 

orgánov  samosprávy   určené na  15.11. 2014. Termín  na určenie  rozsahu  výkonu funkcie   

primátora  mesta  na  celé  funkčné  obdobie    podľa  určeného   termínu    konania volieb   je   

do 17.8. 2014,  preto   bolo potrebné  zvolať  rokovanie  MsZ .  Vzhľadom   na  rozsah    

činností ,  ktoré   primátor mesta  Sereď   zabezpečuje   pre riadne  fungovanie    mesta     

a kvalitné  zabezpečovanie  potrieb obyvateľov  je navrhnuté,  aby primátor  mesta  Sereď    

mal určený  plný  úväzok na celé  funkčné  obdobie rokov 2014 – 2018.               

 

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi  prerokovalo  a   

A. Určuje   

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov na celé funkčné obdobie rokov 2014 – 2018 rozsah výkonu funkcie 

primátora mesta Sereď na plný pracovný úväzok.  
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Po prerokovaní   tohto bodu programu  primátor  mesta   rokovanie    MsZ   ukončil.  

Poďakoval  všetkým prítomným za  účasť.  

 

V Seredi,  dňa  7.8. 2014 

 

 

Zapísala:  Kolláriková 

 

 

 

 

 

  Ing. Tibor  Krajčovič       Ing. Martin Tomčányi 

     prednosta  MsÚ            primátor   mesta  

 

 

 

 

 

Overovatelia  zápisnice: 

 

Róbert  Šipka                           ......................... 

 

Mgr. Marta  Némethová           .........................  


