PRIMÁTOR MESTA SEREĎ
zvoláva
v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň

11.septembra 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. Správy hlavnej kontrolórky
A. Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ
B. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2012
C. Správa o následnej finančnej kontrole hospodárnosti a efektívnosti pri
vynakladaní verejných finančných prostriedkov v období príprav a konania XIII.
ročníka Seredského hodového jarmoku
D. Správa o kontrole verejného obstarávania – SMS s.r.o.
E. Správa o kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených
pri kontrolách
/hlavná kontrolórka/
6. Informatívna správa o príprave projektov
/projektový manažér/
7. Návrh VZN mesta Sereď č. 7/2012 zo dňa 11.9.2012 o dotáciách
/prednosta úradu/
8. Návrh VZN mesta Sereď č. 8/2012 zo dňa 11.9.2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN
mesta Sereď č. 1/2002 Štatút Mestskej polície Mesta Sereď
/náčelník MsP/

9. Návrh VZN mesta Sereď č. 10/2012 zo dňa 11.9.2012 o parkovaní vozidiel na
verejných priestranstvách /prednosta úradu/
10. Návrh VZN mesta Sereď č. 9/2012 zo dňa 11.9.2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN
mesta Sereď č. 4/2008 o miestnych daniach v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.12.2009
/prednosta úradu/
11. Správy o plnení rozpočtu mesta Sereď
A.
Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Sereď k 30.6.2012
B.
Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta
Sereď k 30.6.2012
/prednosta úradu/
12. Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry za I.polrok 2012
/riaditeľ DK/
13. Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za I.polrok 2012
/riaditelia škôl a školských zariadení/
14. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Sereď za I.polrok 2012
/náčelník MsP/
15. Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2012
/prednosta úradu/
16. Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2013 – 2015
/prednosta úradu/
17. Nakladanie s majetkom mesta Sereď
A.
Zámer mesta predať majetok
B.
Zámer mesta prenajať majetok
C.
Prenájom majetku mesta
D.
Prevod majetku mesta
E.
Zriadenie vecného bremena
/prednosta úradu/
18. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď
/vedúca odd. ŠRKŠ/
19. Rôzne
A. Protesty prokurátora voči VZN mesta Sereď
/zástupca primátora/
B. Schválenie poplatku za používanie verejného WC na Námestí Slobody
/vedúci odd. rozvoja mesta/
C. Oslavy 700-stého výročia prvej písomnej zmienky o meste Sereď
/vedúca odd. ŠRKŠ/
D. Pamätník na ul. D.Štúra
/zástupca primátora/
E. Umiestnenie pamätníka UN

/zástupca primátora mesta/
F. Žiadosť HK Slávia Sereď o prehodnotenie Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Sereď č. 15/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Sereď č. 7/2011 o
určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých je Mesto Sereď zriaďovateľom v znení VZN Mesta Sereď č.
11/2011
/vedúca odd. ŠRKŠ/
20. Záver
Ing. Martin Tomčányi v.r.

