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

14. júna 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
5. Správy hlavnej kontrolórky
/hlavná kontrolórka/
A. Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ
B. Správa z vykonanej kontroly vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov - dotácií mesta
Sereď za obdobie rokov 2016, 2017 v zmysle uzatvorených zmlúv
C. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
6. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov
/projektový manažér/
A. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov
B. Spolufinancovanie projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Meste Sereď“
C. Zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Slovenskej agentúry životného prostredia ako
poskytovateľa NFP k projektu s názvom: Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď
7. Návrh VZN mesta Sereď o poskytovaní príspevku na dopravu na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
/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, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 8/2013 o určení školských
obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Sereď
/prednosta úradu/
10. Správa o hospodárení spoločnosti Správa majetku Sereď s.r.o. za rok 2017
11. Správa o hospodárení spoločnosti Naša domová správa s.r.o. za rok 2017
12. III. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2018

/konateľ spoločnosti/
/konateľ spoločnosti/
/prednosta úradu/

13. Nakladanie s majetkom mesta Sereď
/vedúca právneho a majetkového referátu/
A. Nájom majetku mesta
1. Pozemok na Jasnej ul.
2. Pozemok na Čepeňskej ul.
B. Zámer nájmu majetku mesta – Pozemok na Hornočepeňskej ul.
C. Prevod majetku mesta

D.

E.
F.

G.
H.

1. Pozemok na Hornočepeňskej ul.
2. Pozemok na Cukrovarskej ul. – výsledok OVS
Zámer prevodu majetku mesta
1. Pozemok na Novomestskej ul.
2. Pozemok na Nám. slobody
3. Pozemok na Nám. slobody
4. Pozemok na Nám. slobody
5. Pozemok na Vážskej ul.
Zámena pozemkov – Pozemok na Čepeňskej ul.
Vecné bremeno
1. Pozemky v k.ú. Horný Čepeň – uloženie eletroenerg. zariadení do pozemku mesta-ZDS
2. Pozemok na Vonkajšom rade (pred NHS) – zriadenie elektroenerg. stavby - ZDS
Nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku mesta - Pozemok na Komenského ul. – SPF
(parkovisko)
Zverenie majetku do správy ZŠ J. A. Komenského

14. Volebné obdobie 2018 - 2022
/prednosta úradu/
A. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov MsZ v Seredi pre volebné obdobie 2018 - 2022
B. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na funkčné obdobie 2018 - 2022
15. Informácia o činnosti a aktivitách ŠKF Sereď

/správna rada ŠKF/

16. Záver

Ing. Martin Tomčányi, v.r.

