
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 

  
  

11. decembra 2012 o 8,00 hod.   
do Veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi. 

  
 
 

Návrh programu: 
 

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 
C. Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2013 
                                                /hlavná kontrolórka/ 

 
6. Informatívna správa o príprave projektov 

                                                          /projektový manažér/ 
  

7. Návrh VZN mesta Sereď č. 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/ 
  

8. Návrh VZN mesta Sereď č. 16/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady    /prednosta úradu/ 

 
9. Návrh VZN mesta Sereď č. 17/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi           /prednosta úradu/ 
 

10. Návrh VZN mesta Sereď č. 18/2012, ktorým sa upravuje postup pri prevode bytov 
a nebytových priestorov z majetku mesta Sereď 
                                              /prednosta úradu/ 
 



11. Návrh VZN mesta Sereď č. 19/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 
3/2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Sereď 
                                              /prednosta úradu/ 
 

12. Priemyselná zóna Sereď Juh – Memorandum o súčinnosti a spolupráci 
                                                          /vedúca odd. ÚPaSP/ 
 

13. Územný plán mesta Sereď – žiadosť o poskytnutie dotácie 
                                                         /vedúca odd. ÚPaSP/ 
 

14. Zmena rozpočtu na rok 2012 
                                       /prednosta úradu/ 

 
15. Návrh viacročného rozpočtu na roky 2013 – 2015 

A. Návrh viacročného rozpočtu Domu kultúry 
                                       /riaditeľ DK/ 

B. Návrh viacročného rozpočtu škôl a školských zariadení 
                                      /riaditelia škôl a školských zariadení/ 

C. Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď 
                                      /prednosta úradu/ 
 

16. Návrh VZN mesta Sereď č. 14/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 
1/2012 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/ 
 

17. Návrh VZN mesta Sereď č. 15/2012  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 2013  

                                                        /prednosta úradu/ 
 

18. Nakladanie s majetkom mesta Sereď 
A. Prenájom majetku mesta 
B. Prevod majetku mesta   

                                  /vedúca finančného odd./ 
C. Zámer nakladania s nehnuteľným majetkom mesta   

                                  /prednosta úradu/ 
 

19. Rôzne 
A. Harmonogram zasadnutí MsZ na rok 2013  
                                              /prednosta úradu/ 
B. Nájomné byty – investičný zámer 
                                               /vedúci odd. rozvoja mesta/ 
C. Hlavný architekt mesta   /primátor mesta/ 
D. Žiadosť o zámenu pozemku 
                                                /zástupca primátora mesta/ 
E. Nová organizačná štruktúra na MsÚ platná od 1.1.2013 
                                                /prednosta úradu/ 
F. Žiadosť o pokračovanie spolupráce 



                                                 /zástupca primátora/ 
G. Protest prokurátora proti VZN mesta Sereď 
                                                    /zástupca primátora/ 
H. Zmena v Dozornej rade Mestského bytového podniku Sereď 
                                                  /primátor mesta/ 
 

20. Záver 
 
 
 
 
                                                                             Ing. Martin Tomčányi  v.r.   


	11. decembra 2012 o 8,00 hod.
	do Veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi.

