
Hlavná kontrolórka Mesta Sereď 

Správa 

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a uznesenia č. 51/2009 predkladám 

poslancom MsZ správu o kontrole plnenia uznesení na zasadnutie MsZ konaného dňa 

14.02.2012 .  

Kontrolný orgán:     Mesto Sereď 

Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 

Kontrolovaný subjekt: MsÚ Sereď, rozpočtové organizácie Mesta Sereď 

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  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. 

Kontrolou plnenia uznesenia bolo zistené že uznesenie nie je splnené.  

Termín predkladania žiadostí o štátnu pomoc  pri výstavbe obecných nájomných bytov bola podľa zákona do 

28.februára príslušného roka. 

Pri konzultácii k predkladanej žiadosti Krajský stavebný úrad v porovnaní s predchádzajúcou praxou  požadoval 

predložiť i doklad o verejnom obstaraní dodávateľa stavby. Po zvážení časovej náročnosti procesu verejného 

obstarávania zákazky v predpokladanom objeme 1,2 mil. € a prerokovaní  s Krajským stavebným úradom bolo 

vedením mesta zvolené riešenie posunúť podanie žiadosti na začiatok januára 2013.  

Odporúčam MsZ zmeniť v časti „B“ uznesenie tak ako je uvedené v návrhu. 

Uznesením č.  61/2012 prišlo k zmene Uznesenia  č. 72/2011 zo dňa 19. 4.2011   v časti  B  

nasledovne: 
B. ukladá   prednostovi   MsÚ   

a/ zabezpečiť  proces verejného  obstarávania   dodávateľa v dostatočnom  časovom  predstihu,  aby bol 

dostatočný priestor  na prípadné  opravné prostriedky v obstarávaní,  

b/ zabezpečiť    prípravu  stavby tak, aby  mohla byť podaná  žiadosť o štátnu  pomoc  na výstavbu  nájomných  

bytov   v roku   2013 . 

 

 



Uznesenia z rokovania  MsZ v Seredi, konaného dňa  13.09.2011 
 

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 

Stanovisko komisie: 

Komisia navrhuje aby Mesto Sereď v súlade s platnou legislatívou prehodnotilo statickú a dynamickú dopravu 

v uvedenej lokalite a následne urbanistickou štúdiou navrhlo optimálne riešenie dopravnej situácie, v súlade 

s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.  

Vyhodnotenie ekonomickej efektívnosti vykurovania škôl z kotolne ZŠ P.O. Hviezdoslava (Uznesenie 

Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 167/2011 zo dňa 26.9.2011)  

Stanovisko komisie: 

Problematiku odporúčame riešiť prostredníctvom príslušného odborného útvaru MsÚ priamym oslovením 

projektanta vykurovania alebo energetického audítora. 

Dňa 21.03.2012 zasadala komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie, ktorá k uzneseniu č. 167/2011 prijala 

uvedené stanovisko.   

Na základe vyššie uvedeného odporúčam MsZ uznesenie č. 167/2011 zrušiť a  na základe poskytnutých 

informácií prijať nové uznesenie k riešeniu danej problematiky.  

 Uznesenie  č.  167/2011 zrušené uznesením  61/2012 zo dňa 19.04.2012 

 

Uznesenia z rokovania  MsZ v Seredi,  konaného  dňa  29.11. 2011 
Uznesenie č. 206/2011 
A. Schvaľuje  

Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 

odkúpenie časti nehnuteľnosti – diel „4“ vo výmere 34 m
2 

, ako novovytvorenú parcelu         č. 3004/3, zast. pl. 

odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 20.10.2011 vyhotoveným geodetom Petrom Černým od 

parcely registra „E“ č. 291/2 záhrady k. ú. Sereď, vedenej na LV č. 1168 od  

Magdalény Kunovskej , Stromová 1690/37 ,Sereď  v podiele  1/2 

za kúpnu cenu 17 €/m
2 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 

hradí kupujúci. 

B.  Ukladá prednostovi MsÚ 

Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.04.2012    

Uznesenie nie je splnené k uvedenému termínu z dôvodu prebiehajúcich rokovaní 

s podielovými spoluvlastníkmi predmetnej parcely. Pani Magdaléna Kunovská bola jediná so 

spoluvlastníkov, ktorá súhlasila s predajom už v novembri 2011. Na uskutočnenom rokovaní 

z  09.05.2012 vyjadril súhlas posledný so spoluvlasníkov predmetnej parcely. Mesto Sereď 

bude vyhotovovať jednu kúpnu zmluvu pre piatich podielových spoluvlastníkov.  Z dôvodu 

šetrenia finančných prostriedkov k povoleniu vkladu  do KN odporúčam MsZ zmeniť 

termín plnenia uznesenia tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie /do 30.06.2012/. 
 

Uznesenie č. 207/2011 
A. Schvaľuje 

Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“  

odkúpenie nehnuteľnosti – diel „5“ vo výmere 43 m
2 

, ako novovytvorenú parcelu č. 3004/4, zast. pl. odčlenenú 

geometrickým plánom č.30/2009 zo dňa 20.10.2011  vyhotoveným geodetom Petrom Černým od parcely 

registra „E“ č. 288/1   k.ú. Sereď, vedenej na LV č. 814 vo vlastníctve Jozefa Ďuricu, Kukučínova 110/2, Sereď 

v celosti za kúpnu cenu    17 €/m
2
. 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 

hradí kupujúci. 

B: Ukladá prednostovi  mestského  úradu   

Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.04. 2012    

Uznesenie je splnené. Návrh na vklad je podaný dňa 18.03.2012 
 



Uznesenie č.  210/2011 
A. Schvaľuje 

Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 

odkúpenie nehnuteľnosti – diel „10“ vo výmere 55m
2 

, ako novovytvorenú parcelu č. 3004/9, zast. pl. odčlenenú 

geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 20.10.2011 vyhotoveným geodetom Petrom Černým od parcely 

registra „E“ č. 278/4 ostatné plochy k.ú. Sereď, vedenej na LV č. 5802 od 

Mgr. Michala Bublinca Vinárska 123/5, Sereď v podiele 1/2 

za kúpnu cenu  17 €/m
2
. 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 

hradí kupujúci. 

B. Ukladá prednostovi mestského   úradu   

Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.04.2012    

Uznesenie je splnené v stanovenom termíne. KZ bola vyhotovená k 30.04.2012 k jej 

podpísaniu prišlo dňa 15.05.2012.  
 

Uznesenie č.  212/2011 bolo s časti  zmenené uznesením č. 3/2012 
A. Schvaľuje   

Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 

odkúpenie nehnuteľností – diel „13“ vo výmere 49m
2 

, ako novovytvorenú parcelu č. 3004/12, zast. pl.  

odčlenenú od parcely registra „E“ č. 272/4 záhrady a diel „15“  vo výmere 2 m
2
 ako novovytvorenú parcelu č. 

3054/4 odčlenenú od parcely registra „C“ č.  3054 záhrada geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 20.10.2011 

vyhotoveným geodetom Petrom Černým všetko  v k.ú. Sereď, vedené na LV č.3231  v spoluvlastníctve 

Jozefa Forgáča, Kostolná 120/9 Sereď v podiele 1/2  

Mariany Forgáčovej, rod. Vidovičovej, Kostolná 120/9, Sereď v podiele 1/2 

za kúpnu cenu  17 €/m
2
. 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 

hradí kupujúci. 

B.Ukladá prednostovi  mestského  úradu   

Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.04.2012 

Na základe vykonanej kontroly uznesení č.206/2011,207/2011,209/2011,210/2011,2011/2011, 212/2011 bolo 

zistené nasledovné:  

Od ostatného mestského zastupiteľstva prišlo k zmene geometrického plánu č. 30/2009, ktorý vypracoval geodet 

Peter Černý v časti dátum vyhotovenia geometrického plánu.  

Na základe uvedeného odporúčam MsZ schváliť zmenu uznesení č. 

č.206/2011,207/2011,209/2011,210/2011,2011/2011, 212/2011 v časti dátum vyhotovenia geometrického 

plánu, tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie.  

Uznesenie   č. 3/2012 
A.  Mení 

Dátum vyhotovenia geometrického plánu v uzneseniach: 

č.206/2011, č.207/2011, č.209/2011, č. 210/2011, č. 211/2011, č. 212/2011 v časti A nasledovne: 

Pôvodné znenie: zo dňa 20.10.2011 

Nové znenie: zo dňa 19.01.2012 

Uznesenie je splnené v stanovenom termíne.  

 

Uznesenia z rokovania MsZ konaného dňa 15.12.2011 
Uznesenie  č.  243/2011, uznesením č. 5/2012 bol zmenený termín plnenia. 
A. Schvaľuje  

V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, § 9, ods.9, písm. c/ prenájom nehnuteľného 

majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, keďže ide o priestory, ktoré 

tvoria súčasť areálu Gymnázia - časť objektu  na Školskej ul.,  súpisné číslo 117, vo výmere 57,36 m
2
, - úžitková 

plocha, za cenu 3.204,-€/rok, za účelom využívania pre potreby školy, na dobu určitú do 30.05.2018, 

žiadateľovi: Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď, 

B. Ukladá prednostovi mestského úradu  

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy. Termín: Termín: 30.06.2012 31.01.2012 
Žiadateľ listom zo dňa 23.05.2012 oznámil, že nemá o prenájom záujem, nakoľko 

nedošlo k dohode s TTSK Trnava ohľadom finančných podmienok za prenájom 

a finančných prostriedkov na rekonštrukciu bytovej jednotky. Na základe uvedeného 



odporúčam MsZ uznesenie č. 243/2011 zrušiť v celom rozsahu tak ako je uvedené 

v návrhu na uznesenie. 
 

Uznesenia z rokovania  Mestského  zastupiteľstva v Seredi, konaného  dňa  14.2. 2012 

     
Uznesenie  č.  36/2012 
A. Berie na vedomie 

Informatívnu správu o zámere vzájomného usporiadania pozemkov firmy Kovor  na Šulekovskej ulici   

B.  konštatuje, 

že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože je 

v záujme  mesta usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom tak, aby bola zachovaná prístupová cesta 

k pozemkom v  záhradkárskej osade pri železničnej trati, ktoré sú vlastníctvom mesta, 

C.  Schvaľuje 

 v zmysle § 9, ods. 2 písm.a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  usporiadanie vlastníckych 

vzťahov k pozemkom na Šulekovskej ul. prevod pozemku formou zámennej zmluvy, s finančným vyrovnaním  

prípadného rozdielu vo výmerách, určených geometrickým plánom vypracovaným na náklady žiadateľa, za cenu 

v zmysle VZN č.1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za cenu  8,133 €/m
2
, s firmou Kovor 

s.r.o., Šulekovská 16, 926 01 Sereď. 

Uznesenie č.  36/2012  zo dňa  14.2. 2012  v ukladacej  časti    „D“  bolo zmenené uzn. Č. 61/2012 

nasledovne: 

D. Ukladá  prednostovi MsÚ  

Zabezpečiť zverejnenie    zámeru  na usporiadanie  pozemkov  ihneď po predložení   geometrického plánu 

vypracovaného na náklady  a žiadateľa.  

Geometrický plán bol predložený dňa 28.05.2012. Zámer usporiadania pozemkov bol 

zverejnený dňa 29.05.2012.   
 

Uznesenie  č.  37/2012 
A. Schvaľuje 

V zmysle § 9a, ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  predaj   nehnuteľného 

majetku – Trafostanica  - uplatnením výnimočného postupu ako predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

pretože  ide o všeobecný záujem mesta, zachovať distribúciu elektrickej energie v  dotknutej časti mesta:  

- parcelu č. 126/113 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m
2
 a stavbu – trafostanicu so súpisným číslom 

3140 na tejto parcele postavenú, 

- parcelu 126/24 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 117 m
2
. Nehnuteľnosti sú evidované 

v právnom stave na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591 ako parcely registra „C“ 

evidované na katastrálnej mape v k. ú. Stredný Čepeň, za cenu 46.201,- €  Západoslovenskej energetike, a.s., 

Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 

Správny poplatok za návrh na povolenia vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľností   katastra nehnuteľností  

hradí  kupujúci. 

B. Ukladá prednostovi mestského úradu  

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy. Termín: 15.04.2012 

Uznesením č. 61/2012 bol zmenený termín plnenia k 30.06.2012 . 

 
Uznesenie  38/2012 
A.  Súhlasí 

v súlade s § 17 ods.1,  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní 

s majetkom mesta v platnom znení s bezodplatným zriadením vecného bremena  formou uzatvorenia 

„Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“, v súvislosti s uložením dažďovej kanalizácie do 

pozemkov, ktoré sú evidované na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta, v k.ú. Sereď: parcela 

registra „C“ č. 2437 – záhrada, evidovaná na katastrálnej mape na LV č. 4806 a parcela registra „E“ č.  1894/200 

– ostatná plocha, evidovaná na mape určeného operátu na LV č. 4806, s firmou Erste Group  Immorent  

Slovensko  s.r.o. Tomášikova   48 , 821 04 Bratislava. 

B. Ukladá prednostovi mestského úradu  

Zabezpečiť vypracovanie  a následné podpísanie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

termín: 15.04.2012 

Uznesenie je splnené. 
 

 



Uznesenie č.  43/201 
A. Schvaľuje 

V zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod vlastníctva 

nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave na Katastrálnom úrade Trnava, Správa katastra Galanta, katastrálne 

územie Sereď  na LV 4037 ako:  

- byt č. 21 na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 51 na ul. Garbiarska,  číslo vchodu 53  v Seredi  

postaveného na parcele č. 3063/95 a prislúchajúcu pivnicu č. 21,  

- spoluvlastnícky podiel 86/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu 

a príslušenstve,  

- spoluvlastnícky podiel 86/10 000-in k pozemku parcela registra „C“ číslo 3063/95 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 1251 m
2 
 evidovanej na katastrálnej mape v katastrálnom území Sereď 

Mgr. Igorovi Nitranskému, nar. 25. 11. 1966, trvale bytom Sereď, Garbiarska ul. 51/53 a Daniele Nitranskej, nar. 

19. 02. 1967, trvale bytom tiež tam za kúpnu cenu 769,15 €. 

B. Ukladá prednostovi mestského úradu  

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy  o prevode vlastníctva nehnuteľnosti. Termín: 31. marca 

2012. Uznesením č. 61/2012 bol zmenený termín plnenia uznesenia do 31.05.2012 

Uznesenie je splnené v termíne.   
                  

Uznesenie č.  44/2012 
A. Schvaľuje 

V zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod vlastníctva 

nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave na Katastrálnom úrade Trnava, Správa katastra Galanta, katastrálne 

územie Sereď  na LV 591 ako:  

- byt č. 2 v bytovom dome súpisné číslo 1004 na ul. Kasárenská, orientačné č. 53 k.ú. Sereď postavenom 

na parcele registra „C“ č. 2395,  

- spoluvlastnícky podiel 3 666/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a 

príslušenstve  

Jozefovi Mervovi, nar. 08. 02. 1964, trvale bytom Sereď, Kasárenská 1004/53 za kúpnu cenu 94,20 €.  

B. Ukladá prednostovi mestského úradu  

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti. Termín: 31. marca 

2012. Uznesením č. 61/2012 bol zmenený termín plnenia uznesenia do 31.05.2012 

Uznesenie je splnené v termíne.   
                   

Uznesenia z  rokovania  Mestského   zastupiteľstva v Seredi konaného  dňa   29.3. 2012 
Uznesenie č.  51/2012 
A. Berie na vedomie 

 Informáciu o zámere mesta predať  nehnuteľný majetok mesta – časť pozemku, nachádzajúceho sa  

v Priemyselnom parku , 

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 ide o všeobecný záujem mesta  vytvoriť kompaktné  územie („PP - Sereď JUH“)   s funkčným určením 

priemyselných, logistických aktivít v zmysle ÚPN mesta v lokalite Priemyselný park Sereď Juh,  

C.  Schvaľuje: 

v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9, ods.2,písm.a,   spôsob predaja 

nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa: novovytvorenú 

parcelu č. 4061/121 o výmere 8.719 m
2
  a novovytvorenú parcelu č. 4061/122 o výmere 273 m

2 
, ktoré parcely  

boli geometrickým plánom č. 30/2012  zo dňa 17.03.2012, odčlenené z pôvodnej parcely  č. 4061/111 – ostatná 

plocha, evidovanej v právnom stave   na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591 ako 

parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape, v kat. území Sereď,  spoločnosti COURBIS s.r.o., 

Orešanská 11, P.O.BOX 107, 01 Trnava,  

D.  Ukladá prednostovi mestského úradu  

Zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta previesť  nehnuteľný majetok formou uplatnenia výnimočného postupu 

najneskôr 15  dní pred  schvaľovaným  prevodom. 

Uznesenie je splnené v termíne .  

 
Uznesenie  č.  52/2012 
A. Berie na vedomie 



Správu o výsledku výberu uchádzača o predaj nehnuteľnosti na Pažitnej ul. : parc. 434 – zast. plochy a nádvoria  

a stavba so súpisným číslom 1017 na tejto parcele postavenú  

B.  Schvaľuje  

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, § 9a, ods.1, písm. b predaj nehnuteľností 

v k.ú. Sereď   vedených v právnom stave na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591 

ako parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 434  - zast. plochy a nádvoria o výmere 2.857 m
2
  

a stavbu so súpisným číslom 1017 na tejto parcele postavenú, za kúpnu  cenu  181.710,- € slovom 

jedenstoosemdesiatjedentisícsedemstodesať  eur,  

1. MVDr. Branislavovi Garajovi s manželkou Lenkou Garajovou, rod. Vlasákovou obaja bytom v Šintave č. 664 

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to   podiel  30/100-tín v pomere k celku,   

 2. Ing.Lenke Kollárikovej, rod. Garajovej, bytom v Seredi, D.Štúra 760/9 s manželom Ing. Jozefom Kollárikom, 

bytom Vinohrady nad Váhom 486, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to  podiel 70/100-tín 

v pomere k celku.   

      Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti   do katastra 

nehnuteľností hradí kupujúci. 

C.  Ukladá prednostovi mestského úradu  

zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy do 30. júna 2012.  

Uznesenie je splnené v termíne 

 
Uznesenie   č. 53/2012 
A. Berie na vedomie: 

Správu o výsledku výberu uchádzača o predaj nehnuteľností:  časť objektov v areáli „kasárne Váh“  

B.  Schvaľuje  

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, § 9a, ods.1, písm. b predaj   nehnuteľného 

majetku, evidovaného v právnom stave na KÚ Trnava, Správa katastra Galanta na LV č. 591 v k.ú. Sereď ako:  

 stavba bez súpisného čísla garáž   postavená na parc. reg. "C" č. 3723/10, 

za cenu  20.500,-€,  slovom dvadsaťtisícpäťsto eur, Jozefovi Špačinskému,  bytom v Seredi,  Jelšová 4417/24  

      Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľností  do katastra 

nehnuteľností hradí kupujúci. 

C. Ukladá prednostovi mestského úradu  

Zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy do 30. júna 2012.     

Uznesenie je splnené v termíne 

 
Uznesenie  č. 54/2012 
A. Berie na vedomie  

Správu o výsledku výberu uchádzača o predaj nehnuteľností:  časť objektov v areáli „kasárne Váh“  

B.  Schvaľuje : 

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, § 9a, ods .1, písm. b predaj   nehnuteľného 

majetku, evidovaného v právnom stave na KÚ Trnava, Správa katastra Galanta na LV č. 591 v k.ú. Sereď ako:  

 stavba bez súpisného čísla sklad   postavená na parc. reg. „C“ č. 3723/16, 

 stavba bez súpisného čísla sklad  postavená na parc. reg. „C“ č. 3723/17 

a   prístrešok (ESO 2), ktorý nemá charakter stavby a nie je predmetom zápisu do KN, postavený na parcele   

reg.     „C“ č. 3723/2 ,   

 prístrešok (ESO 3), ktorý nemá charakter stavby a nie je predmetom zápisu do KN, postavený na 

parcele   reg. „C“ č. 3723/2, 

 prístrešok (ESO 4) ), ktorý nemá charakter stavby a nie je predmetom zápisu do KN,  postavený na 

parcele   reg. „C“ č. 3723/2, 

       za cenu 20.000,-  € slovom dvadsaťtisíc eur, ONE TRADE s.r.o., Sereď. 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľností   do katastra nehnuteľností 

hradí kupujúci. 

C. Ukladá prednostovi mestského úradu 

Zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy do 30. júna 2012.     

Uznesenie je splnené v termíne 

 
 

Uznesenie  č.  56/2012 
A. Ukladá   prednostovi  mestského  úradu   



Zverejniť   predaj nehnuteľného  majetku priamym predajom  v zmysle   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí 

§ 9a, ods. 5  najneskôr  15  dní pred schvaľovaním  priameho predaja.   
 stavba bez súpisného čísla sklad   postavená na parc.  reg. "C" č. 3723/18, 

 stavba bez súpisného čísla sklad  postavená na parc. reg. "C" č. 3723/19, 

 
Uznesenie  č.  57/2012 
A.  Schvaľuje 

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu dosiahnutia 

optimalizácie nákladov súvisiacich s prevádzkou nehnuteľného majetku mesta, ako i zefektívnenia činností 

súvisiacich s ich prevádzkou  prenájom nehnuteľností  tvoriacich areál na Garbiarskej ul. v  Seredi    – 

nehnuteľností  zapísaných na Katastrálnom úrade v Trnave, Správe katastra v Galante vo vlastníctve mesta na 

LV č. 591 ako  parcely  registra „C“ evidované na katastrálnej mape a stavba  v k. ú. Sereď: 

 parcela č. 3063/94 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5.399 m
2
, 

 parcela č. 3063/93 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1.221 m
2
 a stavba so súpisným číslo 3964 

na tejto parcele postavená, 

uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, za cenu 5.220,- €/  predmet nájmu / rok, 

za účelom výkonu činností v súlade s predmetom činnosti uvedeným v obchodnom registri , na dobu neurčitú od  

01.05.2012 spoločnosti  Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10 Sereď  

B. Ukladá prednostovi mestského úradu  

zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej  zmluvy do 20.04.2012. 

Uznesenie nebolo splnené v termíne. Nájomná zmluva bola podpísaná 25.04.2012.  

 

Uznesenia z rokovania  Mestského  zastupiteľstva  v Seredi,  konaného   dňa  19.4. 2012 

 
Uznesenie č. 67/2012 
 A. Schvaľuje 

1. záverečný účet mesta  SEREĎ za rok 2011  

2. celoročné hospodárenie mesta SEREĎ za rok 2011 bez výhrad 

3. použitie rozdielu finančných operácií – za rok 2011 v čiastke 709 603 € nasledovne:  

Čiastkou 609 843 € vykryť schodok rozpočtového hospodárenia 

Čiastkou    30 709  €   tvoriť fond rozvoja bývania  

Čiastku 68 807  €   previesť do rezervného fondu 

dotáciu z KŠÚ Trnava v čiastke  244 €  použiť v rámci príjmových finančných operácií na vykrytie výdavkov 

spojených s dopravou žiakov ZŠ J. Fándlyho 

B. Ukladá prednostovi  MsÚ 

Zabezpečiť realizáciu uznesenia - bod  A ods. 3             T : 30. 6. 2012 

Uznesenie je splnené v termíne 

 
Uznesenie  č.  70/2012 
A.  Schvaľuje  

Peňažný vklad  vo výške 160 600.-€ do ostatných kapitálových fondov obchodnej spoločnosti Správa majetku 

Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46439773, zapísanej v obchodnom 

registri Okresného súdu v Trnave oddiel: Sro, vložka č.: 28462/T 

B. Ukladá prednostovi MsÚ   

Zabezpečiť vykonanie  všetkých  potrebných  úkonov k splneniu uznesenia do 31.05.2012.   

Uznesenie je splnené v termíne 
 

Uznesenie  č.  71/2012 
A. Schvaľuje  

Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 

1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46439773, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave oddiel: Sro, 

vložka č.: 28462/T   nepeňažným vkladom v hodnote 471 000.- € určenej znaleckým posudkom č. 53/2012 zo 

dňa 11.04.2012, ktorý bol vypracovaný znalcom z odboru stavebníctvo, oceňovanie nehnuteľností Ing. Kamilom 

Chovancom. 

B. Ukladá Prednostovi MsÚ   

Zabezpečiť vykonanie  všetkých  potrebných  úkonov k splneniu uznesenia do 31.05.2012.   

Uznesenie je splnené v termíne 



Uznesenie  č.   72/2012 
A. Schvaľuje  

Vklad nehnuteľného majetku do základného imania obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. so 

sídlom Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46439773, zapísanej v obchodnom registri Okresného 

súdu v Trnave oddiel: Sro, vložka č.: 28462/T, ktorý tvoria nehnuteľnosti   vo vlastníctve  mesta Sereď vedené 

Správou katastra v Galante ako stavby a parcely registra„C“ evidované na katastrálnej mape v podiele 1/1 

v pomere k celku na  

 LV č. 586  
- parc.  č. 3055 vo výmere 343 m

2
-zast.plochy a nádvoria  

- stavba- budova pre šport a rekreačnšé účely s.č. 2997 postavená na parc. č.3055    

- parc.  č. 3061/2 vo výmere 220 m
2
 – zast.plochy a nádvoria, 

- parc. č. 3061/27 vo výmere 35 m
2
 – zast.plochy a nádvoria, 

- parc. č. 3061/30  vo výmere 671 m
2
 – zast.plochy a nádvoria 

LV č. 5992 

- rozostavaná budova „ Telocvičňa „ postavená na parc. registra „C“ č. 3061/30 

vo všeobecnej hodnote 471 000.- € určenej znaleckým posudkom č. 53/2012 zo dňa 11.04.2012, ktorý bol 

vypracovaný znalcom z odboru stavebníctvo, oceňovanie nehnuteľností Ing. Kamilom Chovancom. 

B. Ukladá Prednostovi MsÚ   

Zabezpečiť vykonanie  všetkých  potrebných  úkonov k splneniu uznesenia do 31.05.2012.   

Uznesenie je splnené v termíne. Vklad do katastra bol povolený dňa 17.05.2012 

 
Uznesenie   č.  79/2012 
Ukladá prednostovi  MsÚ 

Spracovať analýzu   hospodárnosti   vynakladania   finančných prostriedkov spojených  s vedením   účtovníctva    

škôl  a školských zariadení  , ktorých zriaďovateľom   je Mesto  Sereď . T: do najbližšieho   zasadnutia MsZ.   

Uznesenie je splnené v termíne 

 
Uznesenie  č.  80/2012 
A.   Schvaľuje  

1.zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2012 

B. Ukladá prednostovi  MsÚ  a riaditeľom  rozpočtových   organizácií  zapracovať schválené zmeny do 

rozpočtov. T :  30.04.2012 

Uznesenie je splnené v termíne 

 
Uznesenie č. 82/2012 
A.  Berie na vedomie 

správu o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok - pozemok v lokalite Malý háj 

B. Konštatuje, 

že sa jedná o prenájom, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup ako prípad hodný osobitného zreteľa , o ktorom 

rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, z dôvodu zavedenia ekonomicky 

najefektívnejšieho spôsobu zberu, odvozu  a  zhodnocovania  biologicky  rozložiteľných   odpadov   z 

domácností,  v  súlade  s legislatívou SR, 

 C.  Schvaľuje 

v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenájom nehnuteľnosti 

uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa  – parcely č. 4012/3 – zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 23.793 m
2, 

evidovanej na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta ako  

parcela  registra „C“ evidovaná  na katastrálnej mape na LV č. 591  v k. ú. Sereď,   na dobu 25 rokov,  

spoločnosti   Syntachem s.r.o., Niklová ulica , Sereď, 

D. Ukladá prednostovi MsÚ 

Zabezpečiť zverejnenie zámeru v termíne najneskôr 15 dní pred schvaľovaním nájmu. 

Uznesenie je splnené v termíne 

 
Uznesenie č.  83/2012 
A. Schvaľuje 

v zmysle § 9, ods.2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod vlastníctva 

nehnuteľného majetku – parcely č. 432/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.641 m
2
 a

 
parcely č. 432/9 

– zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m
2
,  

 
evidované na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra 

Galanta ako  parcely  registra „E“  evidované na mape určeného operátu  v k.ú. Sereď na LV č. 591 , a to časť 



parc.č.454/2 – zastavané plochy a nádvoria, časť parc. č. 454/5 – zastavané plochy a nádvoria a časť parc.č.455 – 

zastavané plochy a nádvoria,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa  

z dôvodu, že parcely tvoria súčasť areálu, ktorého je vlastníkom firma Slovagro, spol. s r.o. Galanta a sú 

pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie nevyužiteľné . 

Výmera bude  spresnená geometrickým plánom , ktorý dá vypracovať žiadateľ  na vlastné      náklady. 

B. Ukladá prednostovi MsÚ 

Zabezpečiť zverejnenie zámeru v termíne najneskôr 15 dní pred schvaľovaním predaja. 

Uznesenie je splnené v termíne  
 
Uznesenie  č. 84/2012 
A.  Schvaľuje 

v zmysle § 9a, ods.8 písm. e) zákona  138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predaj  nehnuteľného 

majetku : novovytvorenú parcelu č. 4061/121 o výmere 8.719 m
2 

a novovytvorenú parcelu č. 4061/122 

o výmere 273 m
2
, ktoré parcely boli geometrickým plánom č. 30/2012 zo dňa 17.03.2012, odčlenené z pôvodnej 

parcely č. 4061/111 – ostatná plocha, evidovanej v právnom stave na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa 

katastra Galanta ako  parcela  registra „C“ evidovaná  na katastrálnej mape na LV č. 591  v k. ú. Sereď,  

uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa  z dôvodu, že ide o všeobecný záujem 

mesta vytvoriť kompaktné územie („PP-Sereď JUH“) s funkčným určením priemyselných, logistickým aktivít 

v zmysle ÚPN mesta v lokalite Priemyselný park Sereď Juh, za cenu 21,50 €/m
2
  , ktorá bude zvýšená o platnú 

daň z pridanej hodnoty,   spoločnosti COURBIS s.r.o., Orešanská 11, P.O. BOX 104, 917 01 Trnava. 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 

uhradí kupujúci. 

B. Ukladá prednostovi MsÚ 

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 30.06.2012. 

Uznesenie je splnené v termíne. 

 

Uznesenie  č. 85/2012 
A. Schvaľuje 

Odkúpenie  stavby  -  inžinierskych sietí vo vlastníctve EGLO Slovensko   s.r.o. so sídlom Priemyselná  12, 926 

01 Sereď , IČO  35911174,  a to rozvod vody  (rozšírenie  verejného  vodovodu DN 110 v celkovej  dĺžke  275 

m) a kanalizáciu   (rozšírenie   verejnej  kanalizácie  DN  300 v celkovej dĺžke  243,8m), ktoré  sú   postavené  na 

parc. reg.  „C“ č. 4085/53, parc. reg.  „C“ č. 4061/110 a parc. reg. „C“  č. 4085/61 v k,ú, Sereď   za celkovú  

dohodnutú   kúpnu  cenu    6000,-€ do vlastníctva  Mesta   Sereď   

B. Ukladá prednostovi   MsÚ 

Zabezpečiť  vyhotovenie  a následné   podpísanie  kúpnej   zmluvy  do   31.05. 2012 

Uznesenie je splnené v termíne. Kúpna zmluva bola podpísaná 10.05.2012 

 
Uznesenie  č.   87/2012 
A. Schvaľuje 

V zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod vlastníctva 

nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave na Katastrálnom úrade Trnava, Správa katastra Galanta, katastrálne 

územie Sereď  na LV 3765 ako:  

- byt č. 68 vo výmere 24,66 m
2
 na 12. poschodí bytového domu súpisné číslo 146 na ul. Cukrovarská,  

číslo vchodu 5  v Seredi postaveného na parcele č. 2859 a prislúchajúcu pivnicu č. 68 vo výmere 1,3 

m
2
,  

- spoluvlastnícky podiel 68/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu 

a príslušenstve,  

Rudolfovi Mičánimu, rod. Mičánimu, nar. 14. 04. 1948, trvale bytom Sereď, Cukrovarská 146/5 za kúpnu cenu 

155,11 €.  

B.  Ukladá prednostovi MsÚ 

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti. Termín: 31. 

decembra 2012 

 

Uznesenie  č.  88/2012 
A.  Schvaľuje 

v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod vlastníctva 

nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave na Katastrálnom úrade Trnava, Správa katastra Galanta, katastrálne 

územie Sereď  na LV 3317 ako:  



- byt č. 7 vo výmere 60,01 m
2 

na 4. poschodí bytového domu súpisné číslo 1235 na ul. Dolnomajerská,  

číslo vchodu 6  v Seredi postaveného na parcele č. 374/15 a prislúchajúcu pivnicu č. 7 vo výmere 2,25 

m
2
,  

- spoluvlastnícky podiel 158/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a 

príslušenstve  

- spoluvlastnícky podiel 158/10 000-in k pozemku parcela registra „C“  číslo: 374/15 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 788 m
2 
evidovanej na katastrálnej mape v katastrálnom území Sereď 

Martine Súkeníkovej, rod. Štibrányiovej, nar. 08. 04. 1972, trvale bytom Sereď, Dolnomajerská ul. č. 1235/6 za 

kúpnu cenu 3261,53 €. 

B. Ukladá prednostovi mestského úradu  

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti. termín: 31. 

decembra 2012 

 
Uznesenie č.  89/2012 
A. Schvaľuje  

Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 

odkúpenie nehnuteľnosti – diel „3“ vo výmere 9 m
2 

, ako novovytvorenú parcelu  č. 3004/2, zast. pl. odčlenenú 

geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 19.01.2012 vyhotoveným geodetom Petrom Černým od parcely 

registra „E“ č. 300/2 záhrady k.ú. Sereď, vedenej na LV č. 850 od  

Emílie Bosej, Jesenského 1111/41, 926 01 Sereď v podiele 1/6 v pomere k celku 

Gabriely Jendekovej, Športová 222, 925 63 Dolná Streda v podiele 1/6 v pomere k celku 

Dariny Mackovej, Vysoká 1441/8, 926 01 Sereď v podiele 1/6 v pomere k celku 

za kúpnu cenu 17 €/m
2 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 

hradí kupujúci. 

B. Ukladá prednostovi  MsÚ 

Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 15.05.2012    

Uznesenie nie je splnené v termíne z dôvodu rokovaní, ktoré prebiehali medzi vedením 

mesta a podielovými spoluvlastníkmi, ktorí nechceli dať súhlas k odpredaju pozemku. 
Výsledok rokovania z 09.05.2012 je: podielový spoluvlastník Jaroslav Macka vyjadril súhlas 

s predajom svojho spoluvlastníckeho podielu, na základe čoho MsÚ bude vyhotovovať jednu KZ a nie 

dve. Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov na správne poplatky, súvisiace s vkladom 

vlastníckeho práva. Odporúčam MsZ zmeniť termín plnenia uznesenia tak ako je uvedené 

v návrhu na uznesenie /do 30.06.2012/.  

 

Uznesenie  č.  90/2012 
A. Schvaľuje 

Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 

odkúpenie nehnuteľnosti – diel „4“ vo výmere 34 m
2 

, ako novovytvorenú parcelu    č. 3004/3, zast. pl. 

odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 19.01.2012 vyhotoveným geodetom Petrom Černým od 

parcely registra „E“ č. 291/2 záhrady k.ú. Sereď, vedenej na LV č. 1168 od  

Emílie Bosej, Jesenského 1111/41, 926 01 Sereď v podiele 1/12 v pomere k celku 

Gabriely Jendekovej, Športová 222, 925 63 Dolná Streda v podiele 1/12 v pomere k celku 

Dariny Mackovej, Vysoká 1441/8, 926 01 Sereď v podiele 1/12 v pomere k celku 

za kúpnu cenu 17 €/m
2 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 

hradí kupujúci. 

B. Ukladá   prednostovi MsÚ 

Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 15.05.2012   

Uznesenie nie je splnené v termíne z dôvodu rokovaní, ktoré prebiehali medzi vedením 

mesta a podielovými spoluvlastníkmi, ktorí nechceli dať súhlas k odpredaju pozemku. 

Výsledok rokovania z 09.05.2012 je: podielový spoluvlastník Jaroslav Macka vyjadril 

súhlas s predajom svojho spoluvlastníckeho podielu, na základe čoho MsÚ bude 

vyhotovovať jednu KZ a nie tri. /P. Kunovská dala súhlas na predaj v novembri 2011 ako prvá – 

jedna zmluva, p. Bosá, Jendeková, Macková dali súhlas v mesiaci apríl 2012 – druhá zmluva, p. 

Macka dal súhlas v mesiaci máj – ako tretí, čo by znamenalo vyhotoviť tretiu zmluvu na podiel k tej 

istej parcele/.   



Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov na správne poplatky, súvisiace s vkladom 

vlastníckeho práva. Odporúčam MsZ zmeniť termín plnenia uznesenia tak ako je 

uvedené v návrhu na uznesenie /do 30.06.2012/. 

 

 

 

V Seredi: 28.05.2012      Mgr. Zuzana Horváthová 

        Hlavná kontrolórka mesta 

 

 

 

 
 


