
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 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov § 12 ods. 1 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň 
  
  

14. februára 2012 o 8,00 hod.    
do Veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi. 

  
 
 
 
  
  

Program: 
 

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. a) Správa hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení MsZ 

b) Správa hlavnej kontrolórky o kontrole vybavovaných sťažností fyzických  
     a právnických osôb podaných na mesto Sereď v roku 2011 a o podaných petíciách  
     na Mestský úrad v Seredi za rok 2011 

      c) Správa hlavnej kontrolórky z kontroly hospodárenia s verejnými finančnými  
          prostriedkami, stav pohľadávok Mesta Sereď ako i spôsob ich zabezpečovania  
          a vymáhania k 31.12.2011 Mestským bytovým podnikom s.r.o. Sereď                                    
                                                   /hlavná kontrolórka/ 
 
6. Informatívna správa o príprave projektov 

                                                          /projektový manažér/ 
 

7. Návrh VZN  mesta Sereď č. 1/2012 zo dňa 14.2.2012 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka 
školského zariadenia na území Mesta Sereď na rok 2012 

                                                        /prednosta úradu/ 
 

8. Návrh VZN mesta Sereď č. 2/2012 zo dňa 14.2.2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
mesta Sereď č. 1/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi 

                                                   /prednosta úradu/ 
 
9. Návrh VZN mesta Sereď č. 3/2012 zo dňa 14.2.2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk 

v meste Sereď 
                                                         /prednosta úradu/ 



 
                 

10. Návrh VZN mesta Sereď č. 4/2012 zo dňa 14.2.2012 o podmienkach poskytovania 
príspevku na stravovanie  nepracujúcich seniorov 

                                                  /prednosta úradu/ 
 
11. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Sereď za rok 2011 
                                                  /náčelník MsP/ 

 
12.  Nakladanie s majetkom mesta 

A) Nadobudnutie nehnuteľností do majetku mesta 
     1) Návrh na kúpu nehnuteľného majetku - Sokolovňa 
                                           /JUDr. Pastuchová/ 
      2) Návrh na kúpu nehnuteľného majetku - objekt na Jesenského ul.  
                                           /vedúca finančného odd./ 
B) Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta 
                                           /vedúca finančného odd./ 
C) Prenájom nehnuteľného majetku mesta 
                                           /JUDr. Pastuchová/ 
D) Zámer predať nehnuteľný majetok mesta 
                                           /vedúca finančného odd./ 
E) Predaj nehnuteľného majetku mesta 
                                           /vedúca finančného odd./ 
F) Zriadenie vecného bremena 
                                           /vedúca finančného odd./ 
G) Zverenie nehnuteľného majetku Mesta Sereď  do správy  Materskej školy na 

Komenského ulici  č. 1137/37 v Seredi – návrh  
                   /vedúca odd. ŠRKŠ/ 
H) Predaj nehnuteľného majetku - bytov vo vlastníctve mesta 
                                          /vedúca odd. ŠRKŠ/ 
 

13. Rôzne 
a) Informácia o príprave VZN o parkovaní 

                                                  /vedúci odd. rozvoja mesta/ 
       b) Informácia o schválených kritériách na poskytovanie dotácií v zmysle VZN Mesta  
           Sereď č. 5/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Sereď pre oblasť športu a  
           pre oblasť školstva a mládeže 
                                 /predseda Školskej a športovej komisie/ 
      c) Obsahové ciele rozvoja kultúry zapracované do náplne činnosti Domu kultúry v  
          Seredi 
                                                 /riaditeľ DK/ 
  
14. Záver 
 
 
 
 

                                  
                                                                   Ing. Martin Tomčányi   v.r.   

 


