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.decembra 2017 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 poslancov
A. Interpelácie poslancov
B. Otázky poslancov
5. Správy hlavnej kontrolórky
/hlavná kontrolórka/
A. Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ
B. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
C. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Sereď k návrhu rozpočtu Mesta Sereď na rok 2018
D. Správa z metodickej kontroly zameranej na dodržiavanie zákona č. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora.
6. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

/projektový manažér/

7. 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
/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 nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
/prednosta úradu/
10. 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
/prednosta úradu/
11. 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)
/prednosta úradu/
12. VI. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2017

/prednosta úradu/

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

/prednosta úradu/

14. Návrh rozpočtu mestom založených organizácií na rok 2018
/konatelia spoločností/
A. Mestský bytový podnik, spol. s r.o.
1. Návrh rozpočtu Mestského bytového podniku s.r.o. na rok 2018
2. Zrušenie uznesenia č. 262/2017 a schválenie zmeny Zakladateľskej listiny spoločnosti
Mestský bytový podnik, spol. s r.o.
B. Návrh rozpočtu Správy majetku Sereď, s.r.o. na rok 2018
C. Návrh rozpočtu Naša domová správa, s.r.o. na rok 2018
15. Územný plán mesta Sereď – Žiadosti o obstaranie zmien a doplnkov
A. Kontrakt SK, s.r.o., Sereď
B. Slovatys, s.r.o., Trnava
C. Sajva, s.r.o., Sereď, Brutto, s.r.o., Sereď
D. Rebod SK, a.s., Nová Dedinka
E. Viva Sereď, s.r.o., Sereď, Forchem, s.r.o., Bratislava
F. Modpack, s.r.o., Nitra
G. a t p Bratislava, s.r.o., Bratislava

/vedúca odd. ÚP a SP/

16. Nakladanie s majetkom mesta
/vedúca právneho a majetkového referátu/
A. Nájom majetku mesta
1. Pozemok na Čepeňskej ul. – zmena nájomcu – Adamčík
2. Pozemok na Čepeňskej ul. – zmena nájomcu – Dzivý
3. Nájom objektu trhoviska na Mlynárskej ul.
B. Zámer nájmu majetku mesta
Pozemok na Poštovej ul. - Godáň
C. Zámer prevodu majetku mesta
1. Pozemok v k.ú. Stredný Čepeň – Róka
2. Pozemok v k.ú. Stredný Čepeň - Bihariová
D. Prevod majetku mesta
1. Pozemok na Kukučínovej ul. – Ryboví
2. Pozemok na Pažitnej ul. - Cakoví
E. Vecné bremeno
Pozemok v k.ú. Stredný Čepeň – Zs.distr. pre stavbu „DS Sereď, I.D.C. Holding, VNV, VNK“
F. Odňatie majetku zo správy Domu kultúry
G. Nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku mesta – pozemok na Komenského ul.
H. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
17. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2018

/prednosta úradu/

18. Harmonogram spracovania koncepcií mesta Sereď

/prednosta úradu/

19. Smernica o sťažnostiach

/vedúca právneho a majetkového referátu/

20. Záver

Ing. Martin Tomčányi, v.r.

