
Hlavná kontrolórka Mesta Sereď 

Správa 

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladám poslancom MsZ správu o 

kontrole plnenia uznesení na zasadnutie MsZ konaného dňa 11.06.2013 

Kontrolný orgán:     Mesto Sereď 

Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 

Kontrolovaný subjekt: MsÚ Sereď, rozpočtové organizácie Mesta Sereď 

 

Uznesenie  č.   277/2012  
A. Schvaľuje 

v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.8, písm. e) prevod nehnuteľného 

majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  pretože  je  v záujme mesta 

vyriešiť prístup a vchod  do budovy pošty, ako i parkovanie pre občanov mesta Sereď, a to  novovytvorenú 

parcelu č. 136/2 – zast. plocha vo výmere 30 m
2
, ktorá bola geometrickým plánom č.79/2012 úradne overeným 

Správou katastra Galanta dňa 7.11.2012 pod číslom 1251/2012 , odčlenenú z parcely registra „E“ č. 596 - zast. 

plocha,  evidovanej  na mape určeného  operátu   na   LV 591  v  k. ú.  Sereď ako  diel
 „ 

1“
 
 vo výmere 11 m

2  
  a z 

parcely  registra „E“ č. 919/2 – ostatná plocha , evidovanej na mape určeného operátu LV č. 4806 v k. ú. Sereď  

ako diel „2“ vo výmere 19m
2
,  za cenu 70,- €/m

2
, ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty a o cenu 

geometrického plánu  227,00 €, Slovenskej pošte, a. s. Banská Bystrica   

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 31.12.2012. 

Uznesenie nie je splnené v stanovenom termíne. Zmluva bola zo strany Mesta Sereď pripravená a odoslaná 

k pripomienkovaniu. Slovenská pošta v termíne zmluvu nepodpísala. Zmluva bude zo strany Slovenskej pošty 

podpísaná podľa jej vyjadrenia v polovici februára, kedy bude predložená na schválenie predstavenstvu. Dňa 

18.02.2013 bola ukončená kontrola plnenia uznesení, do ukončenia kontroly nezaslala Slovenská pošta a.s. 

podpísanú zmluvu. Na základe uvedeného odporúčam MsZ predĺžiť termín plnenia uznesenia do 31.03.2013.   

Dňa 11.03.2013 Slovenská pošta a.s. oznámila mailovou poštou nasledovné: „Príjemný deň, SP, a.s.,  - kúpa 

pozemku pod vstup pre imobilných  v k. ú. Sereď  rieši súvislosti   t.j. varianty - presťahovanie pošty / 

rekonštrukcia. Ešte nie je schválená kúpa. S pozdravom.“  
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení konštatujem: Zmluva nebola podpísaná ani v predĺženom 

 termíne do 31.03.2013.  

Uznesenie nie je splnené v termíne. Slovenská pošta dňa 29.05.2013 oznámila e-mailom, 

že časové obdobie schvaľovacie procesu nevedia jednoznačne povedať. Materiál 

ohľadne odkúpenia pozemku v zmysle uznesenia bude predložený na poradu 

generálnemu riaditeľovi a následne na schválenie v Predstavenstve SP, a.s.  V prípade, 

že nepríde k podpísaniu zmluvy do 11.06.2013 odporúčam MsZ predĺžiť termín plnenia 

uznesenia do 30.08.2013.  
 

Uznesenia z  rokovania   MsZ v  Seredi ,  konaného  dňa   26.2. 2013 

Uznesenie č.  15/2013  
A .  Schvaľuje 

odňatie nehnuteľného majetku mesta Sereď zo správy rozpočtovej organizácie Dom kultúry Školská 118/1 Sereď 

ku dňu 31.03.2013 podľa §11 ods. 3 písm. f)   Všeobecne  záväzného  nariadenia   č.  1/2006  o hospodárení 

a nakladaní s majetkom mesta Sereď v platnom znení v záujme lepšieho využitia zvereného majetku pre mesto. 

Jedná sa o  nehnuteľný majetok mesta Sereď vedený Správou katastra v Galante na LV č. 4284 ako stavby 

a parcely registra „C“ v k.ú. Sereď 

 stavba s.č. 118 – dom kultúry postavená na parc. č. 3049 a 3050 

 parcela č. 3050, zast. pl. a nádvoria vo výmere 2218 m
2
 

 stavba s.č. 759 – mestské kultúrne stredisko NOVA postavená na parc. č. 2835/1 

 parcela č. 2835/1 zast. pl. a nádvoria vo výmere 2672 m
2
 

v nasledovnej účtovnej hodnote:  

 



Veci Obstarávacia cena Oprávky k 31.3.2013 Zostatková cena k 31.3.2013 

budova s.č. 118 899 761,30 € 845 441,25 € 54 320,05 €  

 

pozemok parc. č.  3050    11 043,30 €   

budova s.č. 759               1 718 350,25 € 439 265,01 € 1 279 085,24 € 

pozemok parc. č. 2835/1 13 304,12 €   

                                      
B/ ukladá Prednostovi MsÚ a riaditeľovi Domu kultúry  

Zabezpečiť  odovzdanie a prevzatie majetku   do 31.03.2013 a výmaz zápisu správy v katastri nehnuteľností.  

Uznesenie bolo splnené v termíne.   

Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení bolo zistené nasledovné: Správa 

katastra v Galante, povolila vklad vlastníckeho práva budovu súp. číslo 759 „Kino 

Nova“ do vlastníctva SMS s.r.o. Sereď dňa 21.03.2013. Z toho dôvodu je potrebné 

zmeniť termín odňatia Správy majetku z rozpočtovej organizácie Domu Kultúry Sereď 

a účtovnú hodnotu majetku k termínu odňatia správy.  

Odporúčam MsZ zmeniť uznesenie č. 15/2013 v zmysle predloženého návrhu na 

uznesenie. Ostatné ustanovenia uznesenia zostávajú nezmenené.  

 
Uznesenie  č.   28/2013  
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 v súvislosti so 

stavbou "DS Sereď Kasárenská ul. - VN, TS, NN", ktoré spočíva v práve povinnosti mesta Sereď  strpieť  : 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby a vstup, prechod pre peších a prejazd motorovými a 

nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami , 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné 

úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie a vstup, prechod pre peších a prejazd motorovými a 

nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami, 

na časti parcely č.1894/100 - ostatné plochy, zapísanej na Správe katastra v Galante ako parcela registra "E" 

evidovaná na  mape  určeného  operátu  v k. ú. Sereď  na LV 4806,   vyznačenej v geometrickom pláne č. 

207/2012 zo dňa 22.10.2012, spoločnosti Západoslovenská  distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava,  

zastúpenej na základe plnej moci Západoslovenskou energetickou, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  

B. Ukladá prednostovi MsÚ  

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy o zriadení vecného bremena. Termín:  30.04.2013. 

V čase vykonania kontroly plnenia uznesení  dňa 03.04.2013 – 08.04.2013 je zmluva podpísaná iba zo 

strany Mesta Sereď. MsZ bude podaná aktuálna informácia o plnení uznesenia na zasadnutí dňa 

16.04.2013.  

Uznesenie nie je splnené v termíne do 30.04.2013 ani v termíne vykonania kontroly 

plnenia uznesení MsZ dňa 30.05.2013. V prípade, že nepríde k podpísaniu zmluvy do 

11.06.2013 odporúčam MsZ predĺžiť termín plnenia uznesenia do 30.08.2013.  
 

Uznesenie  č.   31/2013  
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 Správe katastra Galanta, katastrálne územie Sereď  na LV 3317 

ako:  

 byt č. 50 vo výmere 35,52 m
2
 na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 43 na ul. Novomestská,  

číslo vchodu 43  v Seredi postaveného na parcele č. 3070  a prislúchajúcu pivnicu č. 50 vo výmere 1,32 

m
2
,  

 spoluvlastnícky podiel 83/10000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu 

a príslušenstve,  

 spoluvlastnícky podiel 83/10000-in k pozemku parcela registra „C“  číslo: 3070 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 235 m
2 
evidovanej na katastrálnej mape v katastrálnom území Sereď 

Gabriele Šimekovej, nar. 14. 03. 1971, trvale bytom Sereď, Novomestská 43/43 za kúpnu cenu 312,33€.  

B. Ukladá prednostovi MsÚ 

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti. termín: 30.06.2013 

Uznesenie je splnené k MsZ 16.04.2013.   



Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení bolo zistené, že Správa katastra 

rozhodnutím zo dňa 20.05.2013  prerušila konanie o povolení vkladu. V kúpnej zmluve 

bola uvedená jedna parcela pod bytovým domom. Bytový dom je postavený na troch 

parcelách, čím prišlo k zmene výmery plochy pozemku a následne kúpnej ceny. 

Odporúčam MsZ schváliť zmenu uznesenia č. 31/2013 tak ako je uvedené v návrhu na 

uznesenie. Ostatné ustanovenia uznesenia zostávajú nezmenené.  

 

Uznesenia z MsZ v Seredi konaného dňa 16.4. 2013       
Uznesenie  č.   61/2013  
A/ Berie na vedomie 

Informáciu o vzdaní sa Róberta Áča, nar. 28.08.1952, trvale bytom Sereď, Stromová ul. 29, funkcie konateľa 

obchodnej spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď  spol. s r.o., Legionárska 1127,  

926 01  Sereď. 

B/ Schvaľuje 

Vymenovanie  Ing. Martina Káčera, nar. 18.04.1973,  rod. Číslo 730418/6087   trvale bytom Homolova 2168/35, 

841 02  Bratislava -Dúbravka, dňom  17.4. 2013   do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Mestský bytový 

podnik  Sereď , spol. s r.o., Legionárska 1127, 926 01  Sereď  na   dobu určitú   do  15.9. 2013 . 

C/ Ukladá Prednostovi MsÚ    

Zabezpečiť vykonanie všetkých potrebných  úkonov súvisiacich so zmenou konateľa spoločnosti Mestský 

bytový podnik Sereď , spol. s r.o., Sereď   do  30.4. 2013 . 

Uznesenie je splnené v termíne. 

 
Uznesenie   č.   64/2013  
A/ Berie   na   vedomie  

Správu z následnej finančnej kontroly zameranú na hospodárnosť, účinnosť a efektívnosť hospodárenia 

s verejnými finančnými prostriedkami tak v príjmovej  časti rozpočtu - položka 212 003 ako aj výdavkovej časti 

rozpočtu - položka 04.1.2  časti rozpočtu, týkajúcich sa areálu „Kasárne Váh“.  

B/  Ukladá   Prednostovi   MsÚ 

na   rokovanie   MsZ  v júni  pripraviť   návrh odpredaja  majetku v lokalite kasárne   Váh  postupom  podľa     

zákona   o  majetku  obcí   

Uznesenie je splnené. Návrh je predložený poslancom MsZ na júnovom zasadnutí. 

 
Uznesenie  č.  79/2013  

        A/ Schvaľuje    

 záverečný účet mesta  SEREĎ za rok 2012  

 celoročné hospodárenie mesta SEREĎ za rok 2012 bez výhrad 

 použitie  prebytku hospodárenia – za rok 2012 nasledovne 

- Čiastku      12 548  €  prideliť do rezervného fondu  

                       b)  Čiastkou    38 685  €   tvoriť fond rozvoja bývania     

 dotáciu z KŠÚ Trnava 16 392,56 €  použiť v rámci príjmových finančných operácií rozpočtu v roku 

2012 nasledovne: 

a) V čiastke 197,56 € na vykrytie výdavkov spojených s dopravou žiakov  

ZŠ J. Fándlyho 

b) V čiastke 16 392 € na úhradu výdavkov ZŠ J.A. Komenského  

spojených s havarijnou opravou rozvodov vody a kanalizácie  

 kladný rozdiel finančných operácií v čiastke 277 151 € použiť na tvorbu rezervného fondu 

B/ Ukladá prednostovi  MsÚ 

Zabezpečiť realizáciu uznesenia - bod  A ods. 3-5  T : 30. 6. 20135                                                                                          

Uznesenie je splnené v termíne. 
                                                                                    

Uznesenie č.   82/2013  
A/ Schvaľuje     
1. Zámer mesta prenajať nehnuteľný majetok mesta  zapísaný na Správe katastra v Galante ako parcela reg. „C“ 

evidovaná na katastrálnej mape č. 4012/3  -zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23.793 m
2
 v k.ú. Sereď na 

LV č. 591 formou obchodnej verejnej súťaže. 

2.   Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

- bez pripomienok 



3.   Komisiu na výber uchádzača o prenájom majetku mesta v zložení: 

predseda   Ing. Bystrík Horváth 

členovia    Ing. Norbert Kalinai, JUDr. Michal Irsák, Darina Nagyová, Ing. Vladimír Práznovský, Ing. Tibor 

Krajčovič, Bc. Branislav Koričanský  

B/  Ukladá prednostovi  MsÚ  

Zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže    T.: 25.04.2013             

Uznesenie je splnené v termíne.                                                                                                   
 

Uznesenie č.   83/2013  
A/  Schvaľuje 

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

„C“ č.  1036 - zastavané plochy a nádvoria, ktorá je
  

evidovaná na, Správe katastra Galanta   ako  parcela    

registra „E“ č. 764 ,  evidovaná   na   mape určeného operátu na LV č. 591  v k. ú. Sereď, vo výmere 18 m
2
 , za 

cenu 2,-€/m
2
/rok , na dobu neurčitú s ročnou výpovednou  lehotou,   uplatnením výnimočného postupu ako 

prípad hodný osobitného zreteľa  z dôvodu , že na pozemku je dlhodobo umiestnená prefabrikovaná garáž , ktorá 

je v súkromnom  vlastníctve, Andrei Dúbravcovej,  bytom v Seredi, A. Hlinku 1149/5. 

B/Ukladá prednostovi MsÚ 

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 31.05.2013. 

Uznesenie je splnené v termíne.                                                                                                   
 

Uznesenie    č.  84/2013  
A/ Berie na vedomie 

Dôvodovú správu o zámere predať nehnuteľný majetok  -  časť parcely na Krásnej ul. formou zámennej 

zmluvy 

B/ Konštatuje, 

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

je v záujme mesta vylepšiť podmienky zásobovania elektrickou energiou obyvateľov v danej lokalite, 

C/ Schvaľuje 

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

nehnuteľného majetku formou zámennej zmluvy: parcelu registra „C“ č. 1304/2 – ostatná plocha vo 

výmere  20 m
2
,  ktorá bola geometrickým plánom č. 5/2013 zo dňa 20.02.2013, overeným Správou katastra 

Galanta dňa 28.02.2013 pod číslom 227/2013, odčlenená z pôvodnej parcely registra „E“ č. 128/102, 

vedenej Správou katastra Galanta na mape určeného operátu v k. ú. Dolný Čepeň na LV č. 591 do 

vlastníctva Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, za parcelu registra „C“ č. 

1380/3 - ostatná plocha vo výmere 20 m
2
, vedenú Správou katastra Galanta na katastrálnej mape v k. ú. 

Dolný Čepeň na LV č. 3379 do vlastníctva mesta Sereď s tým, že zmluvné strany si navzájom nedoplácajú 

žiadne finančné prostriedky. 

D/ Ukladá prednostovi MsÚ  

Zabezpečiť zverejnenie zámeru najneskôr v zákonom stanovenej lehote. 

Uznesenie je splnené v termíne.    Zámer bol zverejnený dňa 25.04.2013 v zákonom 

stanovenej lehote  najneskôr 15 dní pred schválením v MsZ.                                                                                               

 
Uznesenie č. 85/2013  
A/Berie na vedomie 

Informatívnu správu o výsledku výberu uchádzača o predaj nehnuteľného majetku mesta – Denné centrum  na 

Námestí slobody,  

B/ Schvaľuje 

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

majetku zapísaného  na Správe katastra v Galante ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape v k.ú. 

Sereď  na LV č. 591: parcela č. 77 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 397 m
2 

a stavba so súpisným číslom  

1187 na tejto   parcele postavená, parcela č. 78 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m
2
 a stavba bez 

súpisného čísla - garáž na  tejto parcele postavená, parcela č. 79 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 43 m
2
, 

parcela č. 80/1  - záhrady vo výmere 795 m
2
, za cenu 51.000,-€ , slovom päťdesiatjedentisíc eur,  Mgr. Michaele 

Pastorkovej, bytom v Seredi, Lipová 2416/19. Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho 

práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností hradí  kupujúci. 

C/ Ukladá Prednostovi MsÚ 

 Zabezpečiť  podpísanie kúpnej zmluvy do 15.06.2013. 

Uznesenie je splnené v termíne.                                                                                                   

 



Uznesenie  č.   86/2013  
A/Berie na vedomie 

Informatívnu správu o výsledku výberu uchádzača o predaj nehnuteľného majetku mesta – Denné centrum  na 

Jesenského ulici,  
B/  Schvaľuje 

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

majetku zapísaného  na Správe katastra v Galante ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape v k. 

ú. Sereď  na LV   č. 591 -   parcela č. 695 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 248 m
2
,    parcela č. 697/1- 

zastavané plochy a   nádvoria vo výmere 86 m
2
 a  stavba so súpisným   číslom   1103  na   týchto   parcelách 

postavená,     parcela    č. 696-zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m
2
 a stavba bez súpisného čísla na nej 

postavená,  parcela č. 697/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 121 m
2
,   parcela č. 698/1 - záhrady vo 

výmere 44 m
2
,  parcela č. 698/2 - záhrady vo výmere 18m

2
, za cenu 72.501 €, slovom 

sedemdesiatdvatisícpäťstojeden  eur, Jánovi Kurbelovi, bytom v Seredi, 8.mája 1814/59. 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 

hradí  kupujúci. 
C/ Ukladá prednostovi MsÚ: 

Zabezpečiť  podpísanie kúpnej zmluvy do 15.06.2013  

Uznesenie je splnené v termíne.                                                                                                   

 
Uznesenie č. 87/2013  
A/ Schvaľuje 
V súlade s § 17, od.1) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 1/2006 v znení neskorších zmien 

a dodatkov, uzatvorenie zmluvy o   zriadení vecného bremena, bezodplatne,  na dobu neurčitú, spočívajúcom 

v práve Západoslovenskej distribučnej, a. s.  Čulenova 6, 816 47 Bratislava, umiestniť energetické zariadenia – 

VN a NN na pozemkoch mesta Sereď: 

1. zapísaných na Správe katastra v Galante v k. ú. Stredný Čepeň na LV 591: 

-  parcela registra „C“ č. 212/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3445 m
2
 

-  parcela registra „E“ č. 596/101 – ostatné plocha vo výmere 75 m
2
, 

-  parcela registra „E“ č. 596/102 – ostatné plochy vo výmere 874 m
2
, 

-  parcela registra „C“ č. 126/161 – orná pôda vo výmere 165m
2
, 

-  parcela registra „E“ č. 126/1 –zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12662 m
2
, 

 - parcela registra „C“ č. 126/152 – orná pôda vo výmere 386 m
2
, 

- parcela registra „C“ č. 126/48 – orná pôda vo výmere 405 m
2
, 

- parcela registra „C“ č. 126/2 – orná pôda vo výmere 153 m
2
, 

- parcela registra „E“ č. 190 – ostatné plochy vo výmere 2485 m
2
, 

- parcela registra „E“ č. 187/2 – trvalé trávne porasty vo výmere 351 m
2
, 

- parcela registra „E“ č. 187/9 –ostatné plochy vo výmere 527 m
2
, 

2.    zapísaných na Správe katastra v Galante v k. ú. Dolný Čepeň na LV č. 3289: 

- parcela registra „C“ č. 3849/17 – ostatné plochy vo výmere 28 m
2
, 

- parcela registra „C“ č. 3849/14 – ostatné plochy vo výmere 674 m
2
, 

3. zapísanej na Správe katastra v Galante v k. ú. Sereď na LV č. 591: 

 -parcela registra „E“ č. 179/1 – ostatné plochy vo výmere 324 m
2
. 

Správny poplatok za návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností hradí oprávnený z vecného 

bremena 

B/  Ukladá prednostovi MsÚ  

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie Zmluvy o zriadení vecného bremena v termíne: 31.05.2013 

Uznesenie je splnené v termíne.                                                                                              

Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení  dňa 30.05.2013 bolo zistené 

nasledovné:  

V uznesení je nesprávne uvedené:  

v bode č. 1  - parc. č. 126/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12662 m
2 

ako parcela 

registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, správne má byť uvedená parcela 

registra „C“ evidovaná v katastrálnej mape, 

v bode č. 2  má byť uvedené LV č. 591 k.ú Sereď a nie LV 3289 k.ú. Dolný Čepeň 

v bode č. 3  má byť uvedené LV č. 3289 kat. územie Dolný Čepeň a nie LV 591 kat. úz. 

Sereď 

Odporúčam MsZ schváliť zmenu uznesenia č. 87/2013 v zmysle predloženého návrhu na 

uznesenie, ostatné ustanovenia uznesenia zostávajú nezmenené. 



Uznesenie  č.  91/2013  
A/ Schvaľuje   

2. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2013 

B/ Ukladá  Prednostovi MsÚ a riaditeľom škôl                  

Zapracovať schválené zmeny do rozpočtov T :  15.5.2013  

Uznesenie je splnené v termíne.                                                                                                   
                                                           
Uznesenie   č.  94/2013 
A/  Vyhovuje    

 protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Galante sp. zn. Pd 11/13-6 zo dňa 06.03.2013 proti Všeobecne 

záväznému nariadeniu č. 1/2002 zo dňa 07.05.2002 Štatút Mestskej polície a proti Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 8/2012 zo dňa 11.09.2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2002 Štatút Mestskej polície Mesta 

Sereď 

B/.  Ukladá  náčelníkovi MsP  

pripraviť návrh všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 22 ods. 3  zákona č.  564/1991 Zb. o obecnej polícii 

v znení neskorších predpisov s návrhom na zrušenie  Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2002 zo dňa 

07.05.2002 Štatút Mestskej polície a  Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2012 zo dňa 11.09.2012, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN č. 1/2002 Štatút Mestskej polície Mesta Sereď na zasadnutie MsZ dňa 18.06.2013 

Uznesenie je splnené v termíne.    
 

Uznesenia z MsZ v Seredi konaného dňa 21.05. 2013       
Uznesenie č.  102/2013  
A. Berie na vedomie 

Informatívnu správu o výsledku výberu uchádzača o prenájom nehnuteľného majetku mesta – pozemku 

v lokalite Malý háj 

B. Schvaľuje 

v zmysle § 9a, ods. 9  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájom  parcely č. 4012/3 – 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 23.793 m
2, 

evidovanej na  Správe katastra Galanta ako  parcela  registra 

„C“ evidovaná  na katastrálnej mape na LV č. 591  v k. ú. Sereď,   na dobu určitú do 30.06.2045, za cenu 4.080,-

€/rok/predmet nájmu,   spoločnosti   TEKADEX s.r.o., Gaštanová 1051/5 , 956 33 Chynorany 

C. Ukladá prednostovi MsÚ 

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 30.06.2013. 

Uznesenie je splnené v termíne.    
 

Uznesenie  č.  103/2013 
A.  Schvaľuje 

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

„E“ č.  952 - záhrada, vo výmere 413 m
2
,  ktorá je

  
evidovaná na Správe katastra Galanta,  na   mape určeného 

operátu na LV č. 591  v k. ú. Sereď, za cenu 0,10 €/m
2
/rok, na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou, 

Danielovi Lőfflerovi,  bytom v Seredi, Mládežnícka 157/1,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad 

hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok dlhodobo užíva ako záhradu. 

B. Ukladá prednostovi MsÚ 

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 31.07.2013. 

 
Uznesenie  č. 104/2013   
A. Schvaľuje 

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

„E“ č.  952 - záhrada vo výmere 413 m
2
, ktorá je

  
evidovaná na Správe katastra Galanta, na mape určeného 

operátu na LV č. 591  v k. ú. Sereď, za cenu 0,10 €/m
2
/rok, na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou, 

Milošovi Mičánimu,  bytom v Seredi, Cukrovarská 3024/62, uplatnením výnimočného postupu ako prípad 

hodný osobitného zreteľa  z dôvodu , že pozemok dlhodobo užíva ako záhradu. 

B. Ukladá prednostovi MsÚ 

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 31.07.2013. 

 

Uznesenie  č.  105/2013  
A. Schvaľuje 

Prevod nehnuteľného majetku formou zámennej zmluvy: parcelu registra „C“ č. 1304/2 – ostatná plocha vo 

výmere  20 m
2
,  ktorá bola geometrickým plánom č. 5/2013 zo dňa 20.02.2013, overeným Správou katastra 



Galanta dňa 28.02.2013 pod číslom 227/2013, odčlenená z pôvodnej parcely registra „E“ č. 128/102, vedenej 

Správou katastra Galanta na mape určeného operátu v k. ú. Dolný Čepeň na LV č. 591 do vlastníctva 

Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, za parcelu registra „C“ č. 1380/3 - ostatná 

plocha vo výmere 20 m
2
, vedenú Správou  katastra Galanta na katastrálnej mape v k. ú. Dolný Čepeň na LV č. 

3379 do vlastníctva mesta Sereď s tým, že zmluvné strany si navzájom nedoplácajú žiadne finančné prostriedky. 

Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradí Západoslovenská distribučná a.s. 

B. Ukladá  prednostovi MsÚ  

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zámennej zmluvy . Termín: do  31.07.2013 
           

Uznesenie  č.  106/2013 
A. Schvaľuje 

v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.8, písm. e)     prevod nehnuteľného 

majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  pretože  ide o pozemok, ktorý 

je dlhodobo nevyužívaný, predajom sa vytvoria podmienky na vybudovanie komplexných služieb v danej 

lokalite pre obyvateľov, vlastníkov a užívateľov motorových vozidiel a je pre mesto z hľadiska územno-

plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný – novovytvorenú parcelu č. 3282/13 – zast.pl. vo výmere 93 m
2
 , 

odčlenenú geometrickým  plánom  č.12/2013 zo dňa 02.04.2013, vypracovaným geodetom Jánom Takáčom, 

od pôvodnej parcely registra „E“ č. 962/1 – ostatná plocha, vedenej na Správe   katastra   Galanta na katastrálnej 

mape v k. ú. Sereď na LV č. 591 a novovytvorenú parcelu č. 3282/14 – zastav. pl. vo výmere 153 m
2
, odčlenenú 

geometrickým plánom č.12/2013 zo dňa 02.04.2013, vypracovaným geodetom Jánom Takáčom, za cenu   50,00 

€/m
2
, ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty  Radoslavovi Viskupovi, bytom v Seredi, D. Štúra 

760/9. 
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 31.07.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

V Seredi dňa 03.06.2013     Mgr. Zuzana Horváthová 

        Hlavná kontrolórka mesta 


