
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 

  

15.februára 2018 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 a otázky  
A. Interpelácie poslancov 
B. Otázky poslancov 

 
5. Správy hlavnej kontrolórky                                                                                     /hlavná kontrolórka/ 

A. Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ 
B. Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin 

zistených pri vykonaných kontrolách v roku 2017 
C. Správa o kontrole vybavovaných sťažností a petícií podaných na mesto Sereď v roku 2017 
D. Správa o kontrolnej činnosti a ostatných činnostiach hlavnej kontrolórky mesta za rok 2017 

vyplývajúcich zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
E. Správa z kontroly dodržiavania zákonnosti pri dosahovaní príjmov ako aj vynaložených 

výdavkov z podujatí organizovaných v amfiteátri Sereď rozpočtovou organizáciou DK ako aj 
z podujatí organizovaných v súčinnosti s mestom Sereď za obdobie rokov 2015 – 2016, 
zameraná najmä na dodržiavanie základných pravidiel hospodárenia 

F. Správa z kontroly postupu konateľa MsBP a splnenie podmienok verejného ponukového konania 
(VPK) na výber strategického partnera spoločnosti pri uzatvorení Zmluvy o nájme nehnuteľností 
a technologických zariadení zo dňa 12.11.2013 a uzatvorení následnej Dohody o postupe práv 
a povinností zo Zmluvy o nájme nehnuteľností a technologických zariadení zo dňa 14.11.2013  
 

6. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov                                           /projektový manažér/ 
A. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov 
B. Projekt „Riešenie bezpečnosti cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v meste Sereď –  
     II. etapa“ 
 

7. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní základnej 
umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď  /prednosta úradu/ 

 
8. Návrh VZN mesta Sereď, 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 neskorších nariadení                                                               /prednosta úradu/ 
 

9. Návrh VZN mesta Sereď o zrušení VZN č. 4/1995 Udržiavanie čistoty na verejných priestranstvách  
                                                                                                                                      /prednosta úradu/ 
 
 



10. Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2018                                                                   /prednosta úradu/              
A. Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v roku 2018 pre oblasť športu                                                                

                                                                                                                          
B. I. zmena rozpočtu na rok 2018                                                                         
 

11. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície za rok 2017                                        /náčelník MsP/ 
 

12. Územný plán mesta Sereď – Žiadosti o obstaranie zmien a doplnkov                /vedúca odd. ÚP a SP/ 
A. Kontrakt SK, s.r.o., Sereď 
B. Slovatys, s.r.o., Trnava 
 

13. Nakladanie s majetkom mesta Sereď               /vedúca právneho a majetkového referátu/ 
A. Zámer nájmu majetku 

1. Trhovisko na Mlynárskej ul.  
2.  Pozemok na Kostolnej ul.  
3. Pozemok na Krásnej ul.  

B. Prevod majetku - Pozemok na Strednočepeňskej ul.  
C. Vecné bremeno – Pozemok – REBOD SK 
D. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď – zmena                  /prednosta úradu/ 

 
14.  Urbanistická štúdia                                                                                              /vedúca odd. ÚP a SP/ 

A. IBV Dolnočepeňská ulica, Sereď - Časť 2a lokality BI-17 Zadanie 
B. IBV Šulekovská ulica, Sereď – Časť 3a lokality BI-17 Zadanie 
 

15. Žiadosť Slovmedia SK spol. s r.o. Galanta o pokračovanie spolupráce v roku 2018  
                                                                                                                       /zástupca primátora mesta/ 
 

16. Doplnenie  člena Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ                              /predseda komisie/ 
           

17. Záver                                                              
        
 
 

                                                                                                                  Ing. Martin Tomčányi, v.r. 
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