
 
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 
  
  

6.novembra 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. Správy z vykonaných kontrol 
                                                /hlavná kontrolórka/ 

 
6. Informatívna správa o príprave projektov 

                                                          /projektový manažér/ 
 

7. Návrh VZN  mesta Sereď č. 10/2012 zo dňa 6.11.2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
mesta Sereď č. 9/2011 o podmienkach prenajímania nájomných bytov na účel 
sociálneho bývania v meste Sereď   

                                                   /prednosta úradu/ 
    

8. Návrh VZN mesta Sereď č. 11/2012 zo dňa 6.11.2012, 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    

                                                          /prednosta úradu/ 
  

9. Návrh VZN mesta Sereď č. 12/2012 zo dňa 6.11.2012 o ochrane ovzdušia 
a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na 
území mesta Sereď                                                      
                                            /prednosta úradu/ 



10. Návrh VZN mesta Sereď č. 13/2012 zo dňa 6.11.2012 Trhový poriadok – 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – 
príležitostný trh Seredský hodový jarmok                                                                  
                                            /prednosta úradu/ 
 

11. Návrh VZN mesta Sereď č. 14/2012 zo dňa 6.11.2012 o miestnych daniach     
                                                        /prednosta úradu/ 

 
12. Zmena rozpočtu na rok 2012 

                                       /prednosta úradu/ 
 

13. Nakladanie s majetkom mesta Sereď 
A. Zámer predať majetok mesta 
B. Zámer prenajať majetok mesta 
C. Prenájom majetku mesta 
D. Prevod majetku mesta       

                                     /vedúca finančného odd./ 
E. Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ P.O.Hviezdoslava  

                                          /vedúca odd. ŠRaKŠ/    
                               

14.  Priemyselná zóna Sereď Juh – ponuka a návrh spolupráce 
                                                         /ved. odd. ÚPaSP/  
 

15. Zadanie pre Územný plán mesta Sereď 
                                             /vedúca odd. ÚPaSP/ 

                          
16. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku 
2011/2012                             /riaditelia ZŠ, MŠ a ZUŠ/ 
 

17. Návrhy na ocenenie v zmysle VZN mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta 
Sereď                                   /vedúca organizačného oddelenia/ 
 

18. Návrh zmeny zriaďovacej listiny a štatútu Domu kultúry     
   /riaditeľ DK/ 
 

19. Rôzne 
A. Protesty prokurátora proti VZN mesta Sereď  
                                               /zástupca primátora/ 
B. Informácia o využívaní termálnej vody z geovrtu 
                                              /konateľ MsBP/ 
C. Správa o vyhodnotení XIII. Seredského hodového jarmoku      
                                             /riaditeľ jarmoku/  
D. Informácia o partnerstve s holandským mestom Alblasserdam   

                                      /prednosta úradu/                    
 

20. Záver 
                                                

            
                                                                                Ing. Martin Tomčányi  v.r.   


	6.novembra 2012 o 8,00 hod.
	do Veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi.

