
Hlavná kontrolórka Mesta Sereď 

Správa 
V zmysle uznesenia č. 51/2009 predkladám poslancom MsZ správu o kontrole plnenia 
uznesení do riadneho zasadnutia MsZ dňa 27.10.2009.  
 
Kontrolný orgán:     Mesto Sereď 
Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolovaný subjekt: MsÚ Sereď, rozpočtové organizácie Mesta Sereď 
Uznesenie z MsZ konaného  dňa 02.09. a 09.09.2008 
Uznesenie č. 145/2008 
A. Schvaľuje 
Prevádzkovanie Domova dôchodcov Senior v objekte terajšej Špeciálnej  základnej  školy v Seredi na Fándlyho 
ulici č. 752  Družstvom   Pro Senior, Jesenského 3000/56, Sereď a jeho  prevádzkovanie za podmienky získania  
nenávratného  finančného príspevku na rekonštrukciu  objektu zo štrukturálnych fondov  
Na základe vykonanej kontroly uznesení konštatujem:  

• Mesto Sereď od roku 2008 doposiaľ nezískalo nenávratný finančný príspevok zo 
štrukturálnych fondov na rekonštrukciu objektu terajšej základnej špeciálnej školy na 
Fándlyho ul. č. 752. 

• Uznesením č.  117/2011 MsZ schválilo výpožičku  predmetného objektu na Fándlyho ul., 
uplatnením výnimočného postupu ako výpožičku z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
z dôvodu,  že nebytové priestory sú dlhodobo využívané na zabezpečovanie výchovno-
vzdelávacieho procesu mentálne a kombinovane  postihnutých  detí, na dobu určitú do 
30.6.2017 pre Špeciálnu základnú školu.  

• V prípade, že by Mesto Sereď v budúcnosti získalo finančné prostriedky z nenávratného 
finančného príspevku na rekonštrukciu objektu zo štrukturálnych fondov, bude 
prevádzkovanie zabezpečovať prostredníctvom vlastnej organizácie, resp. obchodnej 
spoločnosti. 

• Vyjadrenie na základe rozhodnutia európskeho súdneho dvora (tzv. zákazky IN DA 
HOUSE.  Verejný obstarávateľ nemusí v súvislosti so zabezpečovaním úloh, ktoré mu boli 
zverené vo verejnom záujme, bezpodmienečne postupovať podľa právnych predpisov 
upravujúcich oblasť verejného obstarávania (Zákon 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní), len 
v prípade keď zákazku zadáva organizácii, nad ktorou vykonáva podobnú kontrolu, ako 
vykonáva nad svojimi vlastnými organizačnými útvarmi a zároveň tento subjekt vykonáva 
podstatnú časť svojej činnosti pre verejného obstarávateľa, ktorý nad ním vykonáva kontrolu 
/organizácia zriadená alebo založená mestom/. Voči spoločnosti, ktorá nespĺňa uvedené 
podmienky, nemôže byť uplatnený vyššie uvedený postup. Takáto spoločnosť /Družstvo 
Pro Senior/ sa musí zúčastniť ako uchádzač alebo záujemca vo verejnom obstarávaní, 
ktoré vyhlasuje obec ako verejný obstarávateľ. V súvislosti s účasťou takéhoto subjektu vo 
verejnom obstarávaní dávame do pozornosti skutočnosť, že verejný obstarávateľ musí pri 
zadávaní zákaziek dodržiavať princípy verejného obstarávania. Na základe uvedeného 

odporúčam MsZ uznesenie zrušiť. 

Uznesenia MsZ zo dňa 28.10.2008 

Uznesenie č. 184/2008  
A. Súhlasí 
1.S vybudovaním rozvodov el. energie a s umiestnením trafostanice na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Sereď  
v Priemyselnom parku Sereď- Juh pre potreby investorov na pozemku, ktorý bude v rámci konania o umiestnení 
stavby preukázaný ako najvýhodnejší  



2. Súhlasí  s odpredajom pozemku potrebného k výstavbe trafostanice pre spoločnosť ZSE, a.s. Bratislava po 
vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby, z dôvodu verejného záujmu za cenu 1.- Sk/m2. 

Naplnenie tohto uznesenia je viazané  na záujem investorov  
 
Uznesenie č. 185/2008  
A. Súhlasí 
S uložením prekladaného potrubia VTL plynovodu DN 300 na pozemok parc. č. 4061/22 k.ú. Sereď vo 
vlastníctve Mesta Sereď 
So zriadením vecného bremena k uloženému potrubiu VTL DN 300 na pozemku parc. č. 4061/22 k.ú.  Sereď vo 
vlastníctve Mesta Sereď.  

Naplnenie tohto uznesenia je viazané  na záujem investorov  

 
Uznesenia z rokovania MsZ v Seredi,  konaného dňa  09.11. 2010 
Uznesenie č. 202/2010 
A. Schvaľuje   
Procedurálny návrh  ponechať   finančnú  čiastku  vo výške  50 000 €   nerozdelenú  na položke  4 .11 , ktorá  
bude  použitá    na  krytie   havarijných  situácií   na úseku školstva . 
Uznesenie je splnené čiastočne, na položke 4.11 je k 30.11.2010 vyčlenená suma vo výške 26.777 € z dôvodu 
rozpisu rozpočtov na školy a školské zariadenia v rozsahu zabezpečenia riadnej činnosti a prevádzky.  
Odporúčam uznesenie ponechať v sledovaní a z dôvodu priaznivého vývoja naplňovania podielových daní 
resp. zmenou rozpočtu zabezpečiť plnenie uznesenia vo výške 50.000 €.        

 
Uznesenia z rokovania  MsZ v Seredi, konaného dňa   15.02.2011 
Uznesenie  č. 43/2011 
A.  Berie na vedomie 
Že na rekonštrukciu a modernizáciu  miestnych komunikácií,  výstavbu a rekonštrukciu  parkovísk  je 
v schválenom rozpočte mesta v roku 2011 vyčlenených spolu 250 tisíc  €. 
B. Schvaľuje 
1. Rekonštrukciu a modernizáciu úsekov miestnych komunikácií, výstavbu a  rekonštrukciu parkovísk v roku 

2011 takto:     
a/  cesty – Námestie slobody CMZ s predpokladaným nákladom 111 tis.  €, Záhradná s predpokladaným 
nákladom 47 474,- €,  
b/  chodníky – Horný Čepeň s predpokladaným nákladom 55 860,- €, 
c/ Legionárska pri objekte p. Spišiaka s predpokladaným nákladom 4 752,- €, 
Legionárska – úprava existujúceho  parkoviska medzi bytovými domami 1123 a 2998 s predpokladaným 
nákladom 21 185,- €, 
Cukrovarská pri bytovom dome č. 147 s predpokladaným nákladom 5 tis. € 
2. Pre prípad možnosti realizácie vo väčšom finančnom objeme v poradí tak ako sú uvedené v stĺpci 1 tabuľky – 
Návrh MK na opravu v roku 2011 
C.  Ukladá prednostovi  MsÚ 
Zabezpečiť prípravu a realizáciu stavieb podľa schváleného zoznamu podľa bodu B ods. 1 tak, aby stavebné 
práce boli ukončené najneskôr do 31.10.2011. 
Uznesenie je splnené, stavebné práce sú ukončené. Po ukončení prác bolo zistené, že prišlo 
k úspore cca. 20.000 €, za ktoré sa vybudovali chýbajúce ohrádky na smeti.   
 
Uznesenia z rokovania   MsZ v Seredi, konaného dňa  19.04. 2011 
Uznesenie  č.  72/2011 
A. Schvaľuje  
Investičný zámer na výstavbu dvoch bytových domov s  malometrážnymi nájomnými bytmi v počte 2 x 16 bytov 
v lokalite Dolnomajerská ulica formou dokončenia zástavby podľa pôvodnej štúdie z roku 2008. 
B. Ukladá prednostovi MsÚ  
1. Zabezpečiť prípravu stavby tak, aby mohla byť podaná žiadosť o štátnu pomoc na výstavbu nájomných bytov 
v roku 2012. 
 



Uznesenia z rokovania MsZ v Seredi , konaného dňa  19.05. 2011 
Uznesenie  č.  86/2011 
A. Schvaľuje   
1.Prenájom nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako prenájom z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, nakoľko objekty sa nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve štátu v záplavovom území rieky 
Váh , na opravu a údržbu je potrebné vynakladať značné finančné prostriedky, ktoré zaťažia rozpočet mesta:  
- stavba bez súpisného čísla sklad (časť PHM) budova  vo  výmere 84 m2 na pozemku registra C KN 
s parcelným č.     3723/17, 
- priľahlá spevnená plocha podľa náčrtu  
za cenu 170,-€/mesiac, na dobu určitú 10 rokov, za účelom zriadenia chránenej stolárskej dielne žiadateľovi  :  
Marián Mičáni, D. Štúra 758/3, Sereď 
Uznesenie nie je splnené v termíne. Žiadateľ zrušil žiadosť osobne dňa 30.06.2011.  
Odporúčam MsZ uznesenie zrušiť v plnom rozsahu 
Uznesenie č. 86/2011 bolo zrušené uznesením č.136/2011 dňa 13.09.2011 
 
Uznesenia z rokovania  Mestského  zastupiteľstva v Seredi, konaného  dňa  14.6. 2011 
Uznesenie  č. 114/2011 
A. Schvaľuje  
nasledovné body k zmenám rozpočtu mesta Sereď na rok 2011: 
1. Na realizáciu projektu „Bližšie k občanom“ spolufinancovania v čiastke 3 408 €  
2. Použitie grantu z nadácie Orange zameraného na zvyšovanie kvality života seniorov s názvom „Zelená pre 
seniorov 2011“ v čiastke 865 € na úhradu výdavkov v zmysle projektu. 
3. Presun finančných prostriedkov vo výške  6840,- €  zo ZŠ  P. O. Hviezdoslava na mesto  Sereď   
4. Nákup 7 ks interaktívnych tabúľ pre základné školy v meste Sereď v čiastke 23 940 €. 
5. Presun finančných prostriedkov v čiastke 2 012 € v rozpočte MŠ Komenského elokované pracovisko 
Podzámska z bežných do kapitálových výdavkov na nákup sporáka a digestora.  
6. Vyčlenenie  čiastky 7 900 € na maľovanie chodieb na ZŠ Fándlyho. 
7. Vyčlenenie čiastky 1 070 € pre MŠ D. Štúra a elokované pracovisko  MŠ Fándlyho a Pažitná  na nákup 
a montáž uzatváracích ventilov.  
8. Vyčlenenie čiastky 682 € MŠ Komenského a elokované pracovisko  MŠ Murgašova na nákup a montáž 
uzatváracích ventilov  
9.  Vyčlenenie čiastky 750 € na nákup termo-nádob pre MŠ Komenského. 
B. Ukladá , Prednostovi  MsÚ  a riaditeľom  základných  a materských  škôl   
zapracovať schválené čiastky finančných prostriedkov do 2. zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 2011 
T :  30.11.2011 
Uznesenie je splnené v termíne. Schválené čiastky sú zapracované do II. zmeny rozpočtu Mesta 
Sereď na rok 2011. 
 
Uznesenie  č. 119/2011 
A. Berie na vedomie 
Informáciu  o výsledku opakovanej  obchodnej – verejnej súťaže na predaj   nehnuteľnosti -  stavby  bez 
pozemku (objekt bývalej MŠ – Jesenského  ul. ) 
B. Konštatuje , 
že nebytové  priestory , ktoré sú vlastníctvom mesta sú v zlom technickom  stave, v prípade ponechania 
v majetku mesta je nutné zabezpečiť  opravy a údržbu, rozsah ktorých  by značne zaťažil  rozpočet mesta. 
Stavby nie sú vlastníctvom mesta, sú na pozemku patriacom I.D.C. Holding, ktorý vlastní  ostatnú časť areálu.  
Stavby (hospodársky  pavilón  a kotolňa), tvorili  neoddeliteľnú súčasť  celého komplexu, preto sú samostatne  
nepredajné. Mesto priestory  nepredalo ani na základe vyhlásenia  opakovanej obchodno-verejnej súťaže, na 
základe ktorej nebol doručený  žiaden návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. 
Z uvedených  dôvodov je možné v zmysle  zák. č. 138/1991 zb. o majetku obcí v platnom znení § 9a, ods. 8 
písm. e/ , uplatniť výnimočný postup  ako prevod z dôvodu hodného osobitného  zreteľa, o ktorom   rozhodne   
mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
C. Schvaľuje   
1. predaj nehnuteľného majetku   zapísaného  v Katastri nehnuteľností v k. ú Sereď  na liste vlastníctva  591:  
- stavba bez pozemku  (hospod. Pavilón) s.č. 3015 na parc. č. 712/2  
- stavba bez pozemku (plynová kotolňa) na parc. č.  712/3 so súčasťami  
Formou uplatnenia   výnimočného  postupu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, aj za cenu, ktorá bude iná ako 
cena  stanovená znaleckým posudkom. 
D. Ukladá  prednostovi  MsÚ  



Zabezpečiť zverejnenie  zámeru predať nehnuteľný majetok  formou  uplatnenia  
výnimočného   postupu  v termíne: do  30.11. 2011  

 
Uznesenia z rokovania  MsZ v Seredi, konaného dňa  13.09.2011 
Uznesenie  č.  141/2011 
A . Uznáša sa 
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Sereď č. 9/2011 zo dňa 13.09.2011 o podmienkach prenajímania 
nájomných bytov na sociálne bývanie v meste Sereď 
B .  Ukladá prednostovi MsÚ 
zabezpečiť zverejnenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sereď č. 9/2011 o podmienkach prenajímania 
sociálnych bytov na účel sociálneho bývania v meste Sereď v zmysle platných právnych predpisov  
Uznesenie je splnené, VZN bolo zverejnené v súlade s platnou právnou úpravou 
 
Uznesenie  č.  143/2011 
A. Uznáša sa 
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Sereď č.10/2011 zo dňa 13.09.2011 o zásadách hospodárenia 
s bytovým majetkom Mesta Sereď  so schválenou  pripomienkou  
B.  Ukladá, prednostovi MsÚ 
 Zabezpečiť zverejnenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Sereď č. 10/2011 o zásadách hospodárenia 
s bytovým majetkom Mesta Sereď v zmysle platných právnych predpisov 
Uznesenie je splnené, VZN bolo zverejnené v súlade s platnou právnou úpravou 
 
Uznesenie  č. 144/2011 
A. Uznáša sa 
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Sereď č. 11/2011 zo dňa 13. 09. 2011, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach, ktorých je Mesto Sereď zriaďovateľom 
B. Ukladá ,prednostovi MsÚ  
zabezpečiť vyhlásenie  všeobecne záväzného nariadenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
Uznesenie je splnené, VZN bolo zverejnené v súlade s platnou právnou úpravou. 
 
Uznesenie  č.  148/2011 
A. Berie  na  vedomie   
Správu  o hospodárení    za I. polrok  2011    v  
Materskej škole  Ul.  D.  Štúra   
Materskej škole  Ul. Komenského      
B. Ukladá riaditeľkám  MŠ 
l. Predkladať správy  o hospodárení v členení za jednotlivé elokované  pracoviská   
2. V správe   o hospodárení   rozpisovať položku 637 – služby položkovite 
 
Uznesenie  č.  149/2011 
A. Berie  na vedomie 
Správu o hospodárení   za I. polrok  2011     
ZŠ P. O. Hviezdoslava   
ZŠ J. A. Komenského  
ZŠ J. Fándlyho  
ZUŠ J. F. Kvetoňa   
B.  Ukladá riaditeľom  ZŠ a ZUŠ  
V správe  o hospodárení   rozpisovať položku  637 – služby položkovite 
 
Uznesenie  č.  151/2011 
A. Schvaľuje   
Nasledovné body  návrhu rozpočtových  opatrení  na rok  2011  
1. Realizáciu projektu v rámci grantového programu MK SR „Obnovme si svoj dom“-  v objeme 21 000 € 
so spolufinancovaním v čiastke  6 000 €  
2. Zvýšenie rozpočtu o čiastku 5 000 € na položke bežné transfery jednotlivcom – na výplatu 
jednorazových  finančných príspevkov pri narodení dieťaťa 



3. Presun kapitálových finančných prostriedkov v čiastke 5 000 €  z rozpočtu  ZŠ J. A. Komenského 
a v čiastke  10 000 € z rozpočtu MŠ Komenského do rozpočtu mesta  na položku rekonštrukcia a modernizácia 
budov v majetku mesta  
4. Presun finančnej  čiastky 6 312 € rozpočtovanej v mestskom rozpočte na vydávanie Seredských 
noviniek do rozpočtu Domu kultúry  
5. Vykrytie výdavkov Domu kultúry súvisiacich s organizovaním SHJ 2011 v čiastke 5 637 € 
6. Zvýšenie bežných transferov poskytovaných športovým klubom a telovýchovných jednotám  na bežnú 
činnosť v zmysle VZN mesta č. 5/2006 o čiastku  20 000 € 
7. Vyčlenenie čiastky 10 000 € na ošetrovanie a výsadbu drevín 
8. Finančnú čiastku 20 000 € na neplánované výdavky spojené s verejným obstarávaním stavebných prác 
(súvislé a bežné opravy MK a rekonštrukcia svetelnej križovatky pri Hutníku) dodávateľským spôsobom  
9. Vyčlenenie čiastky 360 € pre ZUŠ na nákup uzatváracieho ventilu  
10. Úhradu výdavkov v čiastke  5 832 €  MŠ Komenského súvisiacich   s vyúčtovaním plynu v budove  na 
Jesenského ulici 
B.  Ukladá, prednostovi  MsÚ  a riaditeľom  ZŠ , ZUŠ, MŠ a DK                                   
Zapracovať schválené čiastky finančných prostriedkov do 2. zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 2011 . T :  
30.11.2011 
Uznesenie je splnené v termíne. Schválené čiastky sú zapracované do II. zmeny rozpočtu Mesta 
Sereď na rok 2011. 
 
Uznesenie  č. 156/2011 
A. Berie na vedomie: 
Informáciu o zámere mesta predať časť nehnuteľného majetku mesta - pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Stredný 
Čepeň – časť parcely  registra „E“ č. 264/1, 268/1 a 121. 
B.   Konštatuje: 
 že  sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup prevodu majetku mesta z dôvodu hodného  
osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje Mestské  zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 
pretože pozemky sú dlhodobo užívané a časť je zastavaná stavbou vo vlastníctve žiadateľov.  V zmysle ÚP 
mesta nie sú určené na rozvojové aktivity a výstavbu mesta.     
C.  Schvaľuje: 
 v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a,  ods. 8,  písm. e/  predaj nehnuteľného 
majetku – časť pozemku z parcely registra „E“ č. 264/1- 379 m2, č.268/1- ostatná   plocha  - 8m2, č.1321 – 46 m2 
, vedeného v KN na LV č. uplatnením výnimočného postupu ako prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
D. Ukladá prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta predať nehnuteľný majetok.  Termín: ihneď 
Uznesenie je splnené, zámer Mesta Sereď predať nehnuteľný majetok bol zverejnený dňa 
04.10.2011 všetkými zákonom stanovenými spôsobmi /web.stránka mesta, regionálna tlač 
Hlohovecko-Seredsko, úradná tabuľa/. 
 

Uznesenie  č.  157/2011 
A. Berie na vedomie 
Informáciu o prenájme pozemku na Pažitnej ul. 
B.   Konštatuje, 
že na pozemku sú dlhodobo umiestnené garáže, vo vlastníctve Tibora Holúbeka, Autoškola Profesionál Galanta, 
preto je možné určiť že sa jedná o  prípad hodný osobitného zreteľa,  o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou všetkých  poslancov 
C.   schvaľuje  
Prenájom pozemku, časť parcely č. 427, k.ú. Sereď o výmere 38 m2, uplatnením     výnimočného postupu ako 
prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
D.   Ukladá  prednostovi Mestského úradu 
Zabezpečiť zverejnenie spôsobu prenájmu pozemku na Pažitnej ul. Termín:  ihneď 
Uznesenie je splnené, zámer Mesta Sereď prenajať nehnuteľný majetok bol zverejnený dňa 
04.10.2011 všetkými zákonom stanovenými spôsobmi /web.stránka mesta, regionálna tlač 
Hlohovecko-Seredsko, úradná tabuľa/. 
 

Uznesenie  č.  158/2011 
A. Berie na vedomie: 
Informáciu o prenájme pozemku na Čepenskej ul. 



B.   Konštatuje: 
že na pozemku sú dlhodobo umiestnená garáže, vo vlastníctve súkromnej osoby, preto je možné určiť že sa jedná 
o  prípad hodný osobitného zreteľa,  o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých  
poslancov 
C.   Schvaľuje : 
Prenájom pozemku, časť parcely č. 1036/13, k.ú. Sereď o výmere 19 m2, uplatnením     výnimočného postupu 
ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
D.  Ukladá prednostovi Mestského úradu 
Zabezpečiť zverejnenie spôsobu prenájmu pozemku na Čepenskej ul. Termín:  ihneď 
Uznesenie je splnené, zámer Mesta Sereď prenajať nehnuteľný majetok bol zverejnený dňa 
04.10.2011 všetkými zákonom stanovenými spôsobmi /web.stránka mesta, regionálna tlač 
Hlohovecko-Seredsko úradná tabuľa/. 

 
Uznesenie   č. 159/2011 
A. Berie na vedomie: 
 Informáciu o predĺžení nájomnej zmluvy nebytových priestorov – budovy na Školskej ul. 
 B.   Konštatuje: 
 že nebytové priestory sú dlhodobo využívané na zabezpečovanie výchovno-vzdelávacie   účelu, preto sa jedná 
o prípad hodný osobitného zreteľa,  o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých  
poslancov. 
 C.  Schvaľuje : 
 Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Školskej ul. do 20.05.2018, uplatnením      výnimočného 
postupu ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 D.   Ukladá prednostovi Mestského úradu  
 Zabezpečiť zverejnenie spôsobu prenájmu budovy na Školskej ul.  Termín: ihneď 
Uznesenie je splnené, zámer Mesta Sereď prenajať nehnuteľný majetok bol zverejnený dňa 
04.10.2011 všetkými zákonom stanovenými spôsobmi /web.stránka mesta, regionálna tlač 
Hlohovecko-Seredsko, úradná tabuľa/. 
 
Uznesenie  č.  160/2011 
A. Berie na vedomie: 
Správu o výsledku výberu uchádzača o prenájom časti nebytového priestoru – suterén lekárne na Kuzmányho ul. 
3054 
B.  Schvaľuje : 
Prenájom  časti suterénu nebytového priestoru  na Kuzmányho ul. č. 3054, vo výmere 129 m2, za cenu 
14,€/m2/rok na dobu určitú 5 rokov, na skladové účely firme H-SPORT, s.r.o., Niklová 3039/5, Sereď  
D.Ukladá  prednostovi Mestského úradu  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 31.10.2011.     
Uznesenie je splnené v termíne. Nájomná zmluva bola podpísaná 30.09.2011.  
Uznesenie  č.  161/2011 
A. Schvaľuje : 
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 1/2006 o hospodárení 
a nakladaní s majetkom mesta nadobudnutie nehnuteľného majetku : 
_ Pozemky : parc. registra „C“ č. 3055 vo výmere 603 m2-zast.plochy a nádvoria, 
_ parc. registra „C“ č. 3061/2 vo výmere 621 m2 – zast.plochy a nádvoria, 
_ parc. registra „C“ č. 3061/27 o výmere 42 m2 – zast.plochy a nádvoria, 
_ Stavby – budova pre šport a rekreačné účely s.č. 2997, postavená na parc.č. 3055, 
_ Stavby rozostavané – telocvičňa na parc.č. 3055, 3061/2, 3061/27 všetky v k.ú.Sereď, 
_ všetky v k.ú. Sereď, vedené v Katastri nehnuteľností na LV č. 586, do majetku mesta 
za cenu 8361, 91 € a po zrealizovanom predaji následne poskytne priestory spätne AŠK 

� účely využívania na športovo-relaxačnú činnosť formou výpožičky.  
B.  Ukladá : 
Prednostovi Mestského úradu  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie Zmluvy o prevode nehnuteľností  do majetku mesta do 31. 
októbra 2011. 
Uznesenie nie je splnené v termíne 
Vykonanou kontrolou bolo zistené: Uznesenie nehovorí o časti rozostavanej stavby, ale o 
celej rozostavanej stavbe, hoci Mesto Sereď je podielovým spoluvlastníkom predmetnej 



rozostavanej stavby na základe ukončenia zmluvy o zverení finančných prostriedkov 
podpísanej medzi Mestom Sereď a Lokomotívou ŠK. 
Mesto Sereď postupuje v súlade s platnými zmluvami a platnou legislatívou  a to:  
Na Správu Katastra v Galante dalo zapísať spoluvlastnícky podiel Mesta Sereď na rozostavanej stavbe 
– telocvičňa tak ako je to uvedené v zmluve o združení finančných prostriedkov. Dňa 29.11.2011 t. j. 
v deň zasadania MsZ Mesto Sereď má spoluvlastnícky podiel zapísaný na LV č. 5992 v kat. území 
Sereď. 
Mesto Sereď pripraví kúpno-predajnú zmluvu na nehnuteľnosť po schválení nového uznesenia. Po 
odkúpení nehnuteľností citovaných v časti A uznesenia č. 161/2011 Mesto Sereď vypracuje následne 
zmluvu o výpožičke resp. nájomnú zmluvu.  
Podstatnou náležitosťou zmluvy o výpožičke je doba výpožičky,  ktorú uznesenie neobsahuje.  
V prípade schválenia inej zmluvy je potrebné schváliť v uznesení aká zmluva sa bude schvaľovať 
/nájomná, výpožička...../. V  prípade uzatvorenia nájomnej zmluvy musia byť schválené MsZ 
podmienky za akých sa bude majetok prenajímať, výška nájmu, doba nájmu. 
Uznesenie odporúčam zrušiť v celom rozsahu, jeho realizácia tak ako je prijaté, nie je 
možná.  
Na základe výsledkov rokovania Mesta Sereď a zástupcov AŠK Lokomotíva Sereď, ktoré sa 
uskutočnilo v 46 týždni boli dohodnuté podmienky, ktoré sú zapracované do pripraveného 
návrhu na uznesenie.  
Na základe uvedeného odporúčam  MsZ schváliť nové navrhované uznesenie:  
 
Uznesenie č. 164/2011 
A.  Berie na vedomie:  
Informatívnu správu o zámere mesta predať nehnuteľný majetok 
B.  Konštatuje,  
 že  sa jedná o prípad, pri ktorom  ide o záujem mesta z dôvodu zastavenia neefektívneho vynakladania 
finančných prostriedkov do  nehnuteľností   a získanie  finančných  prostriedkov   do rozvojových zámerov 
mesta   
C. Schvaľuje  
1. v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a ods. 8 písm. predaj nehnuteľného 
majetku formou obchodnej verejnej súťaže:  rodinný dom na Pekárskej ul. postavený na parcele  139/1  
2. v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a ods. 8 písm. predaj nehnuteľného 
majetku formou obchodnej verejnej súťaže:  časť objektu bývalých „kasární Váh“ 
- stavba bez súpisného čísla garáž vo výmere 675 m2, na pozemku registra C KN s parc.č. 3723/11, 
- stavba bez súpisného čísla garáž vo výmere 675 m2,  na pozemku registra C KN s parc.č. 3723/12, 
- stavba bez súpisného čísla garáž vo výmere 675 m2,na pozemku registra C KN s parc.č. 3723//13, 
- stavba bez súpisného čísla garáž vo výmere 675 m2, na pozemku registra C KN s parc.č. 3723/14 
- prístrešok (ESO 5) vo výmere 1800 m2,   na pozemku registra C KN s parc.č. 3723/2  
- priľahlé spevnené plochy. 
3. v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a ods. 8 písm.  predaj nehnuteľného 
majetku formou obchodnej verejnej   objekt na Vonkajšom rade: 
 parcela 2813/1 – zastavaná plocha /dvor/   o výmere 4.079 m2, parcela č. 2813/2 – zastavaná plocha /pozemok 
bez nadstavby/   o výmere  719 m2,  parcela č. 2813/3 – zastavaná plocha /pozemok s nadstavbou –   sklady/ 
o výmere 285 m2,  parcela č. 2813/4 – zastavaná plocha /pozemok s nadstavbou –  rampa /  o výmere 68 m2, 
parcela č. 2813/6 /pozemok s nadstavbou – plynová kotolňa/ o výmere 33m2,  parcela  č. 2813/7 /pozemok 
s nadstavbou – vrátnica/ o výmere 13 m2             
4. Komisiu  na vyhodnotenie  obchodnej verejnej súťaže v zložení: 
Ing. Bystrík Horváth – predseda komisie, Ing. Norbert Kalinai – člen, Mgr. Marcel Královič – člen JUDr.   
Michal Irsák  – člen, Ing. Marek Lovecký – člen , MUDr. Miroslav Bucha – člen Ing. arch. Róbert Kráľ – člen 
Darina Nagyová – člen komisie 
D. Ukladá prednostovi Mestského úradu  
1.  zabezpečiť na jednotlivé nehnuteľnosti  vypracovanie znaleckých posudkov, termín:  na rokovanie  MsZ  
2. zabezpečiť vypracovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže, termín: najbližšie rokovanie MsZ 

Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesenia č. 164/2011 konštatujem:  
Obce nemajú povinnosť vypracovať znalecké posudky pri predaji nehnuteľností na základe 
obchodnej verejnej súťaže. Táto povinnosť je obciam uložená iba v prípade priameho predaja. 
Poslancom MsZ pripájam presné znenie podmienok pri prevode nehnuteľností. 



Zákon č. 138/1991 Zb.o majetku obcí v § 9a hovorí 

 (1) Ak tento zákon neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku 

obce sa musia vykonať 

a) na základe obchodnej verejnej súťaže, 22b) 

b) dobrovoľnou dražbou 22c) (ďalej len "dražba") alebo 

c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku 
stanovenej podľa osobitného predpisu. 22d) 
 (2) Obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej 

úradnej tabuli, na internetovej stránke obce, ak ju má obec zriadenú, a v 
regionálnej tlači. Ak ide o prevod podľa odseku 1 písm. a) a b), musí 

oznámenie v regionálnej tlači obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené 
podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby. 
 (3) Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní minimálne na 15 

dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže. 

 (4) Na prevod majetku obce dražbou sa vzťahuje osobitný zákon. 22c) 

 (5) Obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej 
na 15 dní. Zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. 

Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak 

všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu 22d) 

presiahne 40 000 eur. Nehnuteľnosť musí byť jednoznačne identifikovaná tak, 

aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou. Stanovenie všeobecnej hodnoty 

majetku obce 22d) pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu 

obecným zastupiteľstvom staršie ako šesť mesiacov. 

Uznesenie nie je splnené v ukladacej časti bod. 1 t.z. znalecký posudok nebol vypracovaný 
v termíne k prevodu nehnuteľností /rodinný dom na Pekárskej ulici, nehnuteľnosti na 
Vonkajšom rade, popísané v časti „C“ tohto uznesenia.  
Uznesenie je v ukladacej časti bod 2 splnené. Podmienky OVS /obchodnej verejnej súťaže/ boli 
predložené MsZ na jeho zasadnutí dňa 02.11.2011.  
V súlade s vyššie uvedeným Odporúčam MsZ: 
Zrušiť bod 1 z časti „D“ uznesenia 164/2011  
 
Uznesenie  č.  166/2011 
A. Súhlasí  
s tým, aby v článku 4.1. Dohody o zabezpečovaní plnenia  úloh mestského  hasičského  zboru bola druhá veta 
v tomto znení: Výška finančného príspevku je stanovená na 0.27 € na jedného obyvateľa a bude stanovená na 
základe počtu obyvateľov mesta, pričom základom pre určenie počtu obyvateľov bude evidencia obyvateľov k 1. 
januáru príslušného roka vedená na Mestskom úrade v Seredi.  
B. Ukladá, prednostovi  MsÚ  
Zabezpečiť vyhotovenie dodatku č. 2 k dohode o zabezpečovaní plnenia  úloh mestského  hasičského  zboru 
s platnosťou od 1.1. 2012 . Termín : 15.10. 2011   
Uznesenie je splnené v termíne.. Dodatok č. 2 k Dohode  uvedenej v časti „A“ tohto uznesenia 
bol podpísaný dňa 05.10.2011 
 
Uznesenie  č.  167/2011 
A. Berie na vedomie: 
Vyhodnotenie ekonomickej efektívnosti vykurovania škôl z kotolne ZŠ P.O. Hviezdoslava 
B. Ukladá, komisii  pre rozvoj mesta   
Posúdiť a predložiť MsZ odporúčanie na riešenie problematiky 
 
Uznesenia z Mestského  zastupiteľstva v Seredi, konaného  dňa  02.11. 2011 
Uznesenie  č.  174/2011 
A. Zakladá 
Obchodnú spoločnosť – spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom   Správa majetku Sereď, s.r.o. 
so sídlom Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 
B. Schvaľuje  
1a) 100% majetkovú účasť mesta Sereď v obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. vo forme 
peňažného vkladu vo výške 5 000.- € . 
1b) za  štatutárny orgán  obchodnej spoločnosti  Správa majetku Sereď, s.r.o.   
Konateľa: Ing. Tibora Krajčoviča, bytom  Sereď  , 8 mája  2749/12, rod. číslo XXXXXXXXXX  



1c) za členov  do kontrolného orgánu Správa majetku Sereď, s.r.o.   
Dozornú radu:     
Ing. Marek Lovecký, bytom  Sereď , M.R. Štefánika  1179/4, rod. číslo XXXXXXXXXX      
Ing. Ľubomír  Kyselý, bytom  Sereď  Hviezdoslavova  1328/20 , rod. číslo XXXXXXXXXX 
Ing. Marián Sidor, bytom  Sereď  , Trnavská cesta 913/78, rod. číslo XXXXXXXXXX 
Mgr. Marta Némethová, bytom Sereď , Jesenského  1112/47, rod. číslo XXXXXXXXXX  
Mgr. Marcel Královič, bytom  Sereď ,  Trnavská 898/77 , rod. číslo  XXXXXXXXXX  
 
Uznesenie  č.  175/2011 
A. Schvaľuje 
Zakladateľskú listinu spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. 
B.  Ukladá, Prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť všetky náležitosti k  podaniu návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra a následné podanie 
návrhu na príslušný  registrový súd do 30.11. 2011 .  
 
Uznesenie  č.  176/2011 
A. Schvaľuje 
Pozmeňujúci  návrh poslanca MsZ v bode B/Podmienky súťaže vypustiť  bod č. 8 „Súťažný návrh je možné 
meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu ukončenia   predkladania návrhov“ . 
Uznesenie je splnené, zo Súťažného návrhu bolo vypustené ustanovenie citované v rámci 
uznesenia. 
 
Uznesenie č.  179/2011 
 A. Schvaľuje  
 Podmienky obchodnej verejnej súťaže  so schválenými   doplneniami    
 B.  Ukladá , prednostovi MsÚ  
1.Zverejniť podmienky obchodnej verejnej súťaže. Termín:  ihneď 
2. Predložiť výsledky obchodnej verejnej súťaže na schválenie v Mestskom zastupiteľstve, termín: po ukončení 
súťaže   
Uznesenie je v bode „B“ pod por.č. 1 splnené v termíne, OVS bola zverejnená dňa 10.11.2011 
všetkými zákonom stanovenými spôsobmi. 
Uznesenie je v bode „B“ pod por. Č. 2 splnené, výsledky obchodnej, verejnej súťaže sú 
poslancom MsZ predložené na jeho zasadnutí dňa 29.11.2011. 
 
Uznesenie  č. 180/2011 
A. Berie na vedomie 
Informáciu o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok – objekty cintorína  na Kasárenskej a Hornočepeňskej 
ul.  
B. Konštatuje, 
že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 
pretože je v záujme mesta prenajať objekty cintorína nájomcovi, ktorý súčasne vykonáva  pohrebné služby 
a spravuje objekty cintorína na základe mandátnej zmluvy. 
C. Schvaľuje 
v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, § 9a, ods. 9, písm.c prenájom  
nebytových priestorov nachádzajúcich sa na miestnom cintoríne  v Seredi na Kasárenskej ul. – obslužný objekt 
a Dom smútku a  na cintoríne na Hornočepenskej ul. – Dom smútku uplatnením výnimočného postupu ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 
D. Ukladá, prednostovi Mestského úradu 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory termín: do 10.11. 2011 
Uznesenie je splnené, OVS bola zverejnená dňa 10.11.2011 všetkými zákonom stanovenými 
spôsobmi.  
 
Uznesenie  č.  181/2011 
A. Schvaľuje 
V zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších   zmien a doplnkov 
prenájom nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Sereď, časť parc.č. 427 o výmere  38 m2 uplatnením výnimočného 
postupu ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku sú dlhodobo umiestnené 



prefabrikované garáže vo vlastníctve žiadateľa,  za cenu  130.- €/rok, na dobu neurčitú-  žiadateľovi:  Mgr. Tibor 
Holúbek, Autoškola Profesionál  s.r.o. , Nová Doba 1641/32, Galanta. 
B.  Ukladá. prednostovi Mestského úradu  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy   do 31.12. 2011  
 
Uznesenie  č.  182/2011 
A.  Schvaľuje     
V zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  zmien a doplnkov 
prenájom nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Sereď, časť parc.  registra E č. 764, evidovanú na LV č. 591 ako 
parcelu „C“ č. 1036, výmere 18 m2 uplatnením výnimočného postupu ako prenájom z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa , pretože na pozemku je dlhodobo umiestnená prefabrikovaná garáž vo vlastníctve žiadateľa ,  
za cenu 2,00 €/m2/rok na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou -  žiadateľovi:  
Miloš Mihálik, Dolnomajerská 1223/3, Sereď 
B. Ukladá, prednostovi Mestského úradu  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej  zmluvy  do 31.12.2011. 
 
Uznesenie   č.  183/2011 
A. Schvaľuje   
V zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  zmien a doplnkov 
predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Školskej ul. do 20.05.2018, uplatnením výnimočného postupu 
ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože nebytové priestory sú dlhodobo využívané na 
zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho  procesu - žiadateľovi: Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi. 
B. Ukladá, prednostovi Mestského úradu  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie  dodatku k nájomnej zmluve do 31.12.2011. 
 
 
 
 
V Seredi: 21.11.2011      Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka  
 

 


