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

13. septembra 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 poslancov
5. Správy hlavnej kontrolórky
/hlavná kontrolórka/
A. Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ
B. Správy z vykonaných kontrol
1. Správa z vykonanej kontroly zákonnosti pri čerpaní kapitálových finančných prostriedkov
(investičné akcie) z rozpočtu mesta za roky 2016 – 2017
2. Správa o výsledku kontroly splnenia prijatého opatrenia na odstránenie nedostatkov a ich
príčin zistených pri vykonanej kontrole v roku 2017
3. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly hospodárenia s verejnými finančnými
prostriedkami použitými na zabezpečenie XIX. ročníka SHJ, ako aj príjmov získaných
z tohto podujatia
6. Územný plán a urbanistické štúdie
/vedúca odd. ÚP a SP/
A. Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 4/2018, schválenie návrhu územnoplánovacej
dokumentácie a návrhu VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M Sereď
B. Urbanistická štúdia IBV Šulekovská ulica – Zmena 01/2018
C. Urbanistická štúdia pre lokalitu OV-10 Sereď – Zadanie
D. Urbanistická štúdia „Dolnostredská ulica“ Sereď - Zadanie
7. Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2018
/riaditelia škôl a školských zariadení/
8. Zriadenie elokovaného pracoviska ZUŠ v Pate

/vedúca odd. ŠRKaŠ/

9. Správa o vyhodnotení XIX. Seredského hodového jarmoku

/riaditeľ DK/

10. Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry za I. polrok 2018

/riaditeľ DK/

11. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Sereď za I. polrok 2018
12. Príprava a realizácia projektov
A. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov
B. Žiadosť Obchodnej akadémie Sereď o basketbalové koše
13. Správy o plnení rozpočtu mesta Sereď

/náčelník MsP/
/projektový manažér/
/vedúca odd. ŠRKaŠ/
/vedúca finančného odd./

A. Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Sereď k 30.6.2018
B. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Sereď k 30.6.2018
14. IV. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2018

/prednosta úradu/

15. Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2019 – 2021

/prednosta úradu/

16. Nakladanie s majetkom mesta Sereď
/vedúca právneho a majetkového referátu/
A. Nájom majetku mesta
1. Pozemok na Hornočepeňskej ul.
2. Pozemok na Čepeňskej ul.
3. Pozemok na Čepeňskej ul.
B. Prevod majetku mesta
1. Pozemok na Námestí slobody
2. Pozemok na Pekárskej ul.
3. Pozemok na Vážskej ul.
4. Pozemok na Novomestskej ul.
C. Zámena pozemkov
1. Pozemok na Čepeňskej ul.
2. Pozemok na ul. 8. mája
D. Zámer prevodu majetku mesta
1. Pozemok na Pekárskej ul.
2. Pozemok na Strednočepeňskej ul.
E. Zverenie nehnuteľného majetku mesta Sereď do správy ZŠ J. A. Komenského
/vedúca odd. ŠRKaŠ/
17. Informatívna správa o príprave koncepcií mesta
A. Program rozvoja bývania v meste Sereď na roky 2019 - 2023
B. Koncepcia rozvoja školstva v meste Sereď do roku 2023
C. Koncepcia rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Sereď do roku 2023
D. Koncepcia rozvoja kultúry v meste Sereď do roku 2023
E. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sereď na roky 2019 - 2023

/prednosta úradu/

18. Záver

Ing. Martin Tomčányi v.r.

