
 
 

Finančná a majetková komisia pri Mestskom zastupiteľstve  v Seredi 

 

P o z v á n k a 

 

Pozývam Vás na  zasadnutie finančnej a majetkovej  komisie  na deň 

 

13. 12. 2017 o 17.00 hod. (streda) 

(mala zasadačka MsÚ) 

Program rokovania:  

 

1. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN mesta Sereď č. 1/2015 o financovaní 

základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení 

neskorších nariadení                                                                                                                                         

2. 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                                                                

3. Návrh VZN mesta Sereď o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi                                                                                                                                       

4. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 8/2014 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších nariadení 

5. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 3/2016 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď (doplnenie prílohy č. 1)                                               

6. 6. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2017                                                              

7. Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2018 – 2020                                  

8. Návrh rozpočtu mestom založených organizácií na rok 2018                               

A. Návrh rozpočtu Mestského bytového podniku s. r. o. na rok 2018  

B. Návrh rozpočtu Správy majetku Sereď s. r. o. na rok 2018                  

C. Návrh rozpočtu Naša domová správa, s. r. o. na rok 2018                      

9. Nakladanie s majetkom mesta                                         

A. Nájom majetku mesta 

1. Pozemok na Čepeňskej ul.  

2. Pozemok na Čepeňskej ul.  

3. Pozemok na Kostolnej ul. 

4. trhovisko na Mlynárskej ul.  

B. Zámer nájmu majetku mesta 

Pozemok na Poštovej ul.  

C. Zámer prevodu majetku mesta 

1. Pozemok v k. ú. Stredný Čepeň  

2. Pozemok v k. ú. Stredný Čepeň - 

D. Prevod majetku mesta 

1. Pozemok na Kukučínovej ul.  

2. Pozemok na Pažitnej ul.  

E. Vecné bremeno 

Pozemok v k. ú. Stredný Čepeň – Zs.distribučná pre stavbu „DS Sereď, I.D.C. 

Holding, VNV, VNK“ 

 

 



F. Kaštieľ 

Odňatie majetku zo správy Domu kultúry 

G. Nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku mesta 

Pozemok na Komenského ul. 

H. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Prehodnotenie minimálnych cien nájomného 

10.  Harmonogram spracovania koncepcií mesta Sereď 

11.  Smernica o sťažnostiach 

12. Harmonogram zasadnutí MsZ v Seredi na rok 2018 

13. Rôzne  

-  Zasadnutia komisií v roku 2018  

- MHD (prílohy) 

                     

                Ing. Bystrík Horváth, v. r. 

                          predseda komisie 

 
 
 
 


