
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 

  

7.februára 2019 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                                                                                     /hlavná kontrolórka/ 

A. Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ 
B. Správy z vykonaných kontrol 

 
6. 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/ 
 
7. 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/ 
 

8. Schválenie konateľa SMS, spol. s r.o.                                                                           /primátor mesta/ 
 

9. Návrh Štatútu mesta Sereď                                                                                       /prednosta úradu/ 
 

10. Návrh zmeny Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Seredi   
                                                                  /vedúca org. odd., vedúca právneho a majetkového referátu/ 
 

11. Návrh zmeny Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Seredi    
                                                                  /vedúca org. odd., vedúca právneho a majetkového referátu/    
                                                                          

12. Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2019                                                                   /prednosta úradu/              
A. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Seredi                                                                                                                    
B. Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v roku 2019 pre oblasť športu     /vedúca odd. ŠRKaŠ/                                                           
C. I. zmena rozpočtu na rok 2019                                                                         
 

13. Príprava a realizácia projektov 
A. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov                                     /projektový manažér/ 
B. Spolufinancovanie projektu „Zariadenie a vybavenie odborných učební“     /vedúca odd. ŠRKaŠ/ 
C. Spolufinancovanie projektov škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto             /vedúca odd. ŠRKaŠ/ 

 
14. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície za rok 2018                                        /náčelník MsP/ 

 
15. Nakladanie s majetkom mesta Sereď               /vedúca právneho a majetkového referátu/ 



A. Nájom majetku mesta 
1. Pozemok na Vonkajšom rade 
2. Nebytové priestory na Školskej ul. 

B. Zámer nájmu majetku mesta 
1. Pozemok na Šulekovskej ul. 
2. Pozemok na Fándlyho ul. 

C. Prevod majetku mesta 
1. Pozemok na Strednočepeňskej ul.  
2. Pozemok na Novomestskej ul. 

D. Vecné bremeno 
1. Pozemok na Fándlyho ul. – uloženie inžinierskych sietí 
2. Pozemok na Mlynárskej ul. – uloženie inžinierskych sietí 

E. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď 
Prehodnotenie minimálnych cien za prevod a nájom nehnuteľného majetku mesta 

F. Zverenie majetku mesta do správy školy 
MŠ Komenského ul. – zverenie projektovej dokumentácie  
 

16.  Urbanistická štúdia                                                                                              /vedúca odd. ÚP a SP/ 
A. IBV Dolnočepeňská ulica, Sereď – Časť 2 lokality BI-17 – Zadanie    
B. Obytný súbor IBV „Pri železnici“ – lokalita BI-37 Sereď – Horný Čepeň - Zadanie  

                                                                                                                        
17. Žiadosť KREATIV GA spol. s r.o. Galanta o pokračovanie spolupráce v roku 2019  

                                                                                                            /vedúca organizačného oddelenia/ 
 

18. Schválenie členov Redakčnej rady Seredských noviniek                             /zástupca primátora mesta/ 
 

19. Záver                                                              
        
 
 

                                                                                                                  Ing. Martin Tomčányi, v.r.  
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