PRIMÁTOR MESTA SEREĎ
zvoláva
v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň

19. apríla 2018 o 8,00 hod
do Veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi.
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Zloženie sľubu poslanca Ing. arch. Róberta Kráľa
3. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov
4. Informatívna správa o činnosti MsÚ a mesta Sereď od ostatného zasadnutia MsZ

/primátor mesta/

5. Interpelácie poslancov
6. Správy hlavnej kontrolórky
/hlavná kontrolórka/
A. Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ
B. Správa o výsledku kontroly použitia schválených dotácií pre mládež v športovom klube HK
Slávia a v Športovom klube futbalu za obdobie 2016 – 2017
C. Správa o výsledku kontroly procesu inventarizácie majetku – pohľadávky, ku dňu riadnej
účtovnej závierky k 31.12.2017 v podmienkach mestskej samosprávy
7. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov
/projektový manažér/
A. Informatívna správa o realizácii projektov
B. Projekt „Rekonštrukcia elektroinštalácie telocvične ZŠ J. A. Komenského“
C. Projekt „Rekonštrukcia palubovky malej telocvične ZŠ J. Fándlyho“
8. Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2017
9. Súhlas MsZ so zriadením elokovaného pracoviska ZUŠ v Pate
10. Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2017
11. Záverečný účet mesta Sereď za rok 2017
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta

/riaditelia škôl a školských zariadení/
/vedúca oddelenia ŠRKŠ/
/riaditeľ DK/
/vedúca finančného oddelenia/
/hlavná kontrolórka/

12. Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.
/konateľ MsBP/
A. Správa o hospodárení MsBP Sereď, spol. s r.o. za rok 2017
B. Dohody o urovnaní
1. Schválenie poskytnutia pôžičky spoločnosťou Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.
2. Schválenie spoludlžníctva a zriadenie záložného práva k nehnuteľnému majetku spoločnosti
Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. súvisiaceho s poskytnutím úveru pre spoločnosť
Energetika Sereď, spol. s r.o. vo výške zostávajúcej istiny ku dňu podpisu dohody o urovnaní
3. Schválenie zriadenia záložného práva k nehnuteľnému majetku spoločnosti Mestský bytový
podnik Sereď, spol. s r.o.

13. Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2018
A. Žiadosť OZ Deťom pre život – Na bicykli deťom 2018
B. Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v roku 2018 pre oblasť športu
C. II. zmena rozpočtu na rok 2018
14. Územný plán mesta Sereď – Žiadosti o obstaranie zmien a doplnkov

/prednosta úradu/

/vedúca odd. ÚP a SP/

15. Nakladanie s majetkom mesta Sereď
/vedúca právneho a majetkového referátu/
A. Nájom majetku
1. Trhovisko na Mlynárskej ul. – výsledok OVS
2. Pozemok na Kostolnej ul.
3. Pozemok na Krásnej ul.
4. Nebytové priestory a pozemok na Školskej ul. – Gymnázium V. Mihálika Sereď
B. Zámer nájmu majetku - Pozemok na Novomestskej ul.
C. Prevod majetku – Pozemok na Strednočepeňskej ul.
D. Zámer prevodu majetku
1. Pozemok na ul. 8. mája
2. Pozemok na Dolnočepeňskej ul.
3. Pozemok na Hornočepeňskej ul.
4. Pozemok na Čepeňskej ul.
5. Pozemok na Cukrovarskej ul. – návrh na vyhlásenie OVS
E. Nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku mesta
16. Záver

Ing. Martin Tomčányi v.r.

