
 
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 18.02.2014 
Kontrolný orgán:     Mesto Sereď 
Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolovaný subjekt: MsÚ Sereď, rozpočtové organizácie Mesta Sereď 
Uznesenia  z  Mestského  zastupiteľstva  v  Seredi,  konaného  dňa   19.09. 2013  
 
Uznesenie  č.  187/2013  
A. Berie na vedomie 
Informáciu o zámere mesta predať  nehnuteľný majetok – budovu s pozemkom na Garbiarskej ul.  
č. 3964 
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  spoločenský význam navrhovaného využívania objektu -  vybudovanie predškolského zriadenia, 
pastoračného centra a charity, je pre mesto prínosom, 
C. Schvaľuje 
V zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9, ods.2, písm. a)     spôsob prevodu 
nehnuteľného majetku zapísaného Správou katastra v Galante ako parcely registra „C“, evidované na katastrálnej 
mape v k. ú. Sereď na LV 591,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa:  časť  
parcely č. 3063/94 – zastavaná plocha nádvorie  vo výmere 4524  m2  , parcelu č.3063/93- zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 1.221 m2 a budovu so súpisným číslom 3964 na nej postavenú, nadobúdateľovi   
Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Sereď, Kostolná 1, 926 01 Sereď.    
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom. 
D.Ukladá prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta predať nehnuteľný  majetok najneskôr v zákonom stanovenej lehote. 
Na základe kontroly plnenia uznesení konštatujem: Zámer predať nehnuteľný majetok 
nebol zverejnený, pretože predaj nie je predmetom rokovania MsZ dňa 18.02.2014. 
Zákonom stanovená lehota je 15 dní pred schvaľovaním v MsZ.  
 
Uznesenie  č.  192/2013 bolo zrušené uznesením č. 256/2013 A/ 
 
Uznesenie č.  197/2013  
A. Súhlasí  
V súlade s § 11, ods. 1) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta s uzavretím zmluvy o zriadení 
vecného bremena pre stavbu "Obytný súbor Dolnomajerská II. Etapa - Preložka plynovodu". Obsahom 
vecného bremena je  povinnosť mesta ako vlastníka pozemku v prospech oprávneného -  spoločnosti SPP - 
distribúcia, a.s., a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava 
 -strpieť uloženie inžinierskych sietí (plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu na časti pozemku - 
zapísanom na Správe katastra v Galante ako parcela registra "C" č. 733/13 - zastavaná plocha a nádvorie, 
evidovaná na mape určeného operátu v k. ú. Sereď  na LV 591 v dĺžke tak, ako bude vyznačené a zamerané v 
geometrickom pláne po zabudovaní plynárenského zariadenia a  
- strpieť na pozemku  parc. č. 733/13 prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného 
bremena za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení 
B. Ukladá  Prednostovi MsÚ   
zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy o zriadení vecného bremena. Termín: do 30 dní od 
kolaudácie plynárenského zariadenia.  
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení konštatujem: Uznesenie je v plnení. 
Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.01.2014. Termín na 
podpísanie zmluvy o zriadení vecného bremena je v zmysle prijatého uznesenia do 
24.02.2014.  



 
 
 
Uznesenia  z  Mestského   zastupiteľstva  v  Seredi,   konaného  dňa  12.11. 2013 
 Uznesenie  č.  220/2013  
A. Schvaľuje 
1/ Založenie  obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkmi bude  Mestský bytový podnik Sereď spol. s r.o. so 85 % 
majetkovou účasťou a Mesto Sereď s 15 % majetkovou účasťou s názvom Naša domová správa s.r.o. so sídlom 
Legionárska 1127, 926 01 Sereď za účelom  správy a údržby bytového a nebytového fondu so základným 
imaním vo výške 5 000 € slovom päťtisíc Eur. 
2/ 15 % majetkovú účasť mesta Sereď v obchodnej spoločnosti Naša domová správa s.r.o. vo forme peňažného 
vkladu vo výške 750 € slovom sedemstopäťdesiat Eur 
3/ 85% majetkovú účasť Mestského bytového podniku spol. s r.o. v obchodnej spoločnosti Naša domová správa 
s.r.o. vo forme peňažného vkladu vo výške 4 250 € slovom štyritisícdvestopäťdesiat Eur 
4/ Zástupcu štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti Naša domová správa s.r.o   
Konateľa : Ing. Miroslava Marka dátum narodenia 02.11.1968, trvale bytom Jazdecká 836/61, 917 08  Trnava. 
5/ Spoločenskú zmluvu spoločnosti Naša domová správa s.r.o 
- so schválenými  pripomienkami 
 B. Ukladá  konateľovi Mestského bytového podniku a prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť všetky náležitosti k podaniu návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra a následné podanie 
návrhu na príslušný registrový súd. Termín:  v zákonnej  lehote  .  
Na základe vykonanej kontroly  ku dňu 10.12.2013 boli podklady na podanie návrhu na zápis do OR sú 
pripravené. Čaká sa na súhlas  správcu dane. Po doručení súhlasu bude návrh podaný na príslušný registrový 
súd.  
Uznesenie je splnené, zápis spoločnosti do OR  bol vykonaný k 01.01.2014 
 
Uznesenie č.  227/2013   
A. Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. e)    zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod 
nehnuteľného majetku : novovytvorenú parcelu č. 3282/17 – zastav.pl. vo výmere 358 m2, ktorá bola 
geometrickým plánom č. 45/2013 odčlenená od pôvodnej parcely č. 3282/2-zastav.pl., evidovanej Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor, na katastrálnej mape  na LV 591, v k. ú. Sereď, ako parcela registra „C“, za 
cenu 20,00 €/m2, ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty,  uplatnením výnimočného postupu ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov 
vo vlastníctve nadobúdateľov a pozemok dlhodobo užívajú, nie je naň priamy prístup z verejnej komunikácie, 
preto je z hľadiska územnoplánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, do spoluvlastníctva 
nadobúdateľom: Ing. Ján Lukáčik a manž. Marta v podiele 1/6-ina obaja trvale bytom v Seredi, Kukučínova 
102/18, Tomáš Žákovič a manželka Anna v podiele 1/6-ina, obaja trvale bytom v Seredi, Mlynárska 37/29, 
Mário Ďuračka a manželka Zuzana v podiele 1/6-ina , obaja trvale bytom v Seredi, Mládežnícka 163. Jozef 
Čochráč a manželka Martina v podiele 1/6-ina obaja trvale bytom v Seredi, Mládežnícka 163, Vladimír Hladký 
a manželka Mária v podiele 1/6-ina, obaja trvale bytom v Seredi, Mládežnícka 163.,  Stanislav Svátek a Martina 
Slobodová v podiele 1/6-ina, obaja trvale bytom v Seredi, Mládežnícka 163. 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
uhradia  kupujúci. 
B. Ukladá prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 12.01.2014. 
Uznesenie je splnené zmluva bola podpísaná a v súlade s platnou právnou úpravou 
zverejnená dňa 13.12.2013 na web. stránke mesta 
 
Uznesenie č.  228/2013  
 A. Schvaľuje 
 V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. e)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod nehnuteľného 
majetku  novovytvorenú parcelu č. 3282/18 -zastav.pl. vo výmere 100 m2, ktorá bola geometrickým plánom 
č.45/2013 od pôvodnej parcely č. 3282/2-zastav.pl.,evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor 
na katastrálnej mape v k. ú. Sereď,  na LV 591,   ako parcela registra „C“,  za cenu 20,00 €/m2, ktorá bude 
zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov vo vlastníctve 
nadobúdateľov a pozemok dlhodobo užívajú, nie je naň priamy prístup z verejnej komunikácie, preto je 



z hľadiska územnoplánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, do spoluvlastníctva nadobúdateľom: 
Mária Pospíšková v podiele 1/5-ina,  Jarmila Kolaříková v podiele 1/5-ina,  Eva Švehlová v podiele 1/10-
ina, Miroslava Švehlová v podiele 1/10-ina, Pavel Majko a manželka Zita v podiele 1/5-ina, Ing. Ľubomír 
Šimončík a manželka Ľudmila v podiele 1/5-ina , všetci bytom v Seredi, Mládežnícka 162/4, 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
uhradia  kupujúci. 
B. Ukladá  Prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 12.01.2014. 
Uznesenie je splnené zmluva bola podpísaná a v súlade s platnou právnou úpravou 
zverejnená dňa 08.01.2014 na web. stránke mesta 
 
Uznesenie č.  229/2013 
A.Schvaľuje   
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. e) zákona  č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení       prevod 
nehnuteľného majetku  novovytvorenú parcelu č. 3282/19 – zast.pl. vo výmere  26 m2, ktorá bola 
geometrickým plánom č.45/2013 od pôvodnej parcely č. 3282/2 – zastav.pl., evidovanej Okresným úradom 
v Galante, katastrálny odbor, na katastrálnej mape  na LV 591, v k. ú. Sereď, ako parcela registra „C“, za cenu 
20,00 €/m2, ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty, uplatnením výnimočného postupu ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemku vo 
vlastníctve nadobúdateľky a pozemok dlhodobo užíva, nie je naň priamy prístup z verejnej komunikácie, preto je 
z hľadiska územnoplánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, nadobúdateľke Márii Pospíškovej, 
bytom v Seredi, Mládežnícka 162/4,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 12.01.2014. 
Uznesenie je splnené zmluva bola podpísaná a v súlade s platnou právnou úpravou 
zverejnená dňa 10.12.2013 na web. stránke mesta 
 
Uznesenie č.  230/2013  
A. Schvaľuje   

      V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod 
nehnuteľného majetku  novovytvorenú parcelu č. 3282/20 – zastav.pl. vo výmere 25 m2, ktorá bola 
geometrickým plánom č.45/2013 od pôvodnej parcely č. 3282/2 – zastav.pl.,  evidovane 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na katastrálnej mape na LV 591,  v k. ú. Sereď ako parcela 
registra „C“, za cenu 20,00 €/m2, ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty,  uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej 
blízkosti pozemkov vo vlastníctve nadobúdateľky a pozemok dlhodobo užíva, nie je naň priamy prístup 
z verejnej komunikácie, preto je z hľadiska územnoplánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný,  
nadobúdateľke Jarmile Kolaříkovej, bytom v Seredi, Mládežnícka 162/4, 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
uhradí  kupujúca. 
B. Ukladá prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 12.01.2014. 
Uznesenie je splnené zmluva bola podpísaná a v súlade s platnou právnou úpravou 
zverejnená dňa 12.12.2013 na web. stránke mesta 
 
Uznesenie č.  231/2013  
 A. Schvaľuje   
V zmysle §-u 9a, ods. 8, písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod 
nehnuteľného majetku  novovytvorenú parcelu č. 3282/21 – zastav.pl. vo výmere 26 m2, ktorá bola 
geometrickým plánom č.45/2013 od pôvodnej parcely č. 3282/2 – zastav.pl.,  evidovanej Okresným úradom 
v Galante, katastrálny odbor, na katastrálnej mape LV 591,  v k. ú. Sereď, ako parcela registra „C“,  za cenu 
20,00 €/m2, ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty,   uplatnením výnimočného postupu ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov vo 
vlastníctve nadobúdateliek a pozemok dlhodobo užívajú, nie je naň priamy prístup z verejnej komunikácie, preto 
je z hľadiska územnoplánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný,   do podielového vlastníctva, každej 
v ½-ici ,  nadobúdateľkám Eve Švehlovej a Miroslave Švehlovej, obe bytom v Seredi, Mládežnícka 162/4.  



Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
uhradia  kupujúce. 
B.  Ukladá  prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 12.01.2014. 
Uznesenie je splnené zmluva bola podpísaná a v súlade s platnou právnou úpravou 
zverejnená dňa 08.01.2014 na web. stránke mesta 
 
Uznesenie č.  232/2013   
A.Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods. 8, písm. e)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod nehnuteľného 
majetku  novovytvorenú parcelu č. 3282/22 – zastav.pl. vo výmere 23 m2, ktorá bola geometrickým plánom 
č.45/2013 od pôvodnej parcely č. 3282/2 – zastav.pl.,  evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor, na katastrálnej mape na LV 591, v k. ú. Sereď ,ako parcela registra „C“, za cenu 20,00 €/m2, ktorá bude 
zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov vo vlastníctve 
nadobúdateľov a pozemok dlhodobo užívajú, nie je naň priamy prístup z verejnej komunikácie, preto je 
z hľadiska územnoplánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný,   do vlastníctva   nadobúdateľom 
Pavlovi Majkovi a manželke Zite, obaja bytom v Seredi, Mládežnícka 162/4.  
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
uhradia kupujúci. 
B.Ukladá prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 12.01.2014. 
Uznesenie je splnené zmluva bola podpísaná a v súlade s platnou právnou úpravou 
zverejnená dňa 08.01.2014 na web. stránke mesta 
 
Uznesenie  č. 234/201 
A. Schvaľuje 
1. V zmysle  § 9, ods.2, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení      vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa na ul. Vonkajší rad 798 
(bývalý objekt Tecom-u Sereď s.r.o.),  zapísaného  na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na LV č. 
591 na katastrálnej mape, v k. ú. Sereď ako:  

1. parcela registra „C“ č. 2813/1- zastavané plocha  vo výmere 4.009 m2, na ktorej je zriadené vecné 
bremeno spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez parcelu č.2813/1 v prospech Tecom Sereď s r.o. 
a umiestnené „prefagaráže“ vo vlastníctve Tecom-u Sereď s r.o., 

2. parcela registra „C“ č. 2813/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 717 m2, na ktorom je postavená 
stavba (garáže a sklady) vo vlastníctve Tecom Sereď s.r.o., 

3.  Parcela registra „C“  č. 2813/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere  542 m2 a stavba bez súpisného 
čísla - hala sklad na tejto   parcele postavená, 

4. parcela registra „C“č. 2813/4- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 68 m2 a stavba bez súpisného 
čísla  (pôvodné čerpadlo PH) na tejto parcele postavená, 

5. parcela registra „C“č.2813/5-zastavané plochy a nádvoria vo výmere 295 m2 a stavba bez súpisného 
čísla – administratívna budova na tejto parcele postavená, 

6. parcela registra „C“č. 2813/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 33m2 a stavba bez súpisného 
čísla  – kotolňa na tejto parcele postavená, 

7. parcela registra „C“č. 2813/7- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2 a stavba so súpisným 
číslom 798 – vrátnica Tekom,   

8. novovytvorenú parcelu registra „C“ č. 2813/9- zastav. plocha vo výmere 139 m2, ktorá bola odčlenená 
od parcely registra  „E“ č. 1106/2- ostatné plochy , evidovanej na mape určeného operátu  na LV č. 
4806 v k. ú. Sereď. 

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže 
     - bez pripomienok     

3.Komisiu pre výber uchádzača o predaj majetku mesta  
       v  zložení:   predseda: Ing. Bystrík  Horváth , členovia: JUDr. Michal   Irsák,   Ing.  Norbert  Kalinai, Ing.  
Arch.  Róbert  Kráľ, Darina  Nagyová  
B. Ukladá  prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže.  Termín : 31.12.2013  
Uznesenie je splnené, OVS bola vyhlásená dňa 20.12.2013 



 
 
 
 
Uznesenie č. 243/2013.  Uznesením č. 256/2016 B/  zo dňa 10.12.2013 bola schválená zmena 
termínu do 31.12.2014.  
A. Schvaľuje  
Investičný  zámer  na  pozemku č.  2561, 2562/1 a 2562/2 – sociálne  byty   v Seredi – nadstavba  s 9 nájomnými   
bytmi  na Trnavskej ulici  v Seredi   
B. Ukladá Prednostovi   MsÚ  
Predložiť  návrh  spôsobu realizácie  zámeru.  Termín:  31.12.2014. 
 
Uznesenia  z  rokovania   MsZ konaného  dňa   10.12.2013  
Uznesenie  č. 262/2013 
A/ Schvaľuje 
Zmenu rozpočtu MŠ Ul.  Komenského Sereď na rok 2013   
B/ Ukladá , Riaditeľke  MŠ   
Zapracovať schválené zmeny do rozpočtu školy T :  20.12.2013 
Uznesenie je splnené v stanovenom termíne.  
 
Uznesenie č. 263/2013  
A/ Schvaľuje 
Zmenu rozpočtu MŠ Ul.  D. Štúra Sereď na rok 2013   
B/Ukladá Riaditeľke školy  
Zapracovať schválené zmeny do rozpočtu školy T :  20.12.2013 
Uznesenie je splnené v stanovenom termíne.  
 
Uznesenie  č. 264/2013    
A/ Schvaľuje 
Zmenu rozpočtu ZŠ Komenského Sereď na rok 2013  s pripomienkou   zapracovať  do zmeny  rozpočtu  čiastku  
78 880,- € do  položky   635 006 údržba budov, priestorov  a objektov    
B/ Ukladá Riaditeľke školy  
Zapracovať schválené zmeny do rozpočtu školy T :  20.12.2013 
Uznesenie je splnené v stanovenom termíne.  
 
Uznesenie č. 265/2013   
A/ Schvaľuje 
Zmenu rozpočtu ZŠ Fándlyho Sereď na rok 2013   
B/ Ukladá     Riaditeľovi školy  
Zapracovať schválené zmeny do rozpočtu školy T :  20.12.2013 
Uznesenie je splnené v stanovenom termíne.  
 
Uznesenie č.  266/2013  
A/Schvaľuje 
Zmenu rozpočtu ZŠ P.O. Hviezdoslava Sereď na rok 2013   
B/ Ukladá riaditeľke školy  
Zapracovať schválené zmeny do rozpočtu školy  T :  20.12.2013 
Uznesenie je splnené v stanovenom termíne.  
 
Uznesenie č. 267/2013  
A/  Schvaľuje  
Zmenu rozpočtu  ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského  č. 1136/36, 926 01 Sereď na rok 2013 
B/ Ukladá  riaditeľke školy  
Zapracovať schválené zmeny do rozpočtu školy T :  20.12.2013  
Uznesenie je splnené v stanovenom termíne.  
 
Uznesenie č.  268/2013  



A/Schvaľuje   6. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2013 s nasledovnými doplneniami: 
1.)  
       Program 1.           Rozvoj mesta 
       Podprogram 1.1.  Doprava 
       Prvok 1.1.1.         Oprava a údržba MK 
                
04.5.1. Cestná doprava   -42 600 
635 Rutinná a štandardná údržba     
635006 Budov, priestorov, objektov -42 600   
  
 2.)  Program 1.         Rozvoj mesta 
       Podprogram 1.1. Doprava 
       Prvok 1.1.1.   Výstavba, rekon. súvislé opravy MK 
                
04.5.1. Cestná doprava   +42 600 
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie     

717002 Rekonštr. modernizáci astavieb +42 600   
 
3.)  
       Program 1.         Rozvoj mesta 
       Podprogram 1.2. Výstavba a územné plánovanie 
       Prvok 1.2.4.         Údržba majetku mesta 
                
01.1.1.6. Výdavky verejnej správy   -10 680 
635 Rutinná a štandardná údržba     
635006 Budov, priestorov, objektov -10 680   
 
4)  
       Program 4.             Vzdelávanie 
       Podprogram  4.11.  Opravy a údržba 
        4a)  Mesto  
                
09.Vzdelávanie   -68 200 
635 Rutinná a štandardná údržba     
635006 Budov, priestorov, objektov -25 600   
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie     
717002 Rekonštr. modernizáci astavieb -42 600   
 
 
 4b) Základná škola J. A. Komenského 
 
09.1.2.1 Základné vzdelávanie   + 78 880 
635 Rutinná a štandardná údržba     
635006 Budov, priestorov, objektov +78 880   

 
B/Ukladá  prednostovi MsÚ, riaditeľom škôl a riaditeľovi  Domu kultúry  
Zapracovať schválené zmeny do rozpočtov T :  20.12.2013 
Uznesenie je splnené v stanovenom termíne.  
 
Uznesenie  č.  279/2013  
A/ Berie na vedomie  
Viacročný rozpočet MESTA SEREĎ  na roky 2014-2016 
B/ Schvaľuje  
Programový rozpočet  MESTA SEREĎ na rok 2014 



  

  

  
Rozpočet na rok 2014 

v € 
Bežné príjmy 7 625 670 

Kapitálové príjmy 284 290 

Finančné operácie 
príjmové  

966 507 

Príjmy spolu 8 876 467 

  

  

  

  
Rozpočet na rok 2014 

v € 
Bežné výdavky 7 625 670 

Kapitálové výdavky 1 197 400 

Finančné operácie výdavkové 53 397 

Výdavky spolu 8 876 467 

  
C/ Ukladá  Prednostovi MsÚ , riaditeľom DK a škôl   
Zabezpečiť rozpis  rozpočtu a poskytnutie informácii  MF SR o schválenom rozpočte  v zmysle § 12 ods. 4 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových  pravidlách  územnej samosprávy v platnom znení  
Uznesenie je splnené rozpis rozpočtu na rok 2014 bol poskytnutý MF SR v termíne 
určenom zákonom.  
 
Uznesenie č. 280/2013  
A/Schvaľuje  
v zmysle §-u 9a, ods.9, písm. c)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, nájom nehnuteľného 
majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  zreteľa,  pretože  ide o pozemok,   
ktorý sa  nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov  vo vlastníctve žiadateľov, pozemok dlhodobo užívajú 
ako záhradu, nie je naň prístup z verejnej komunikácie a je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie 
inak nevyužiteľný: novovytvorenú parcelu č. 2485/10 – orná pôda, 2485/11- orná pôda  a 2485/12 – orná pôda 
v celkovej výmere 360 m2, ktoré boli geometrickým plánom  č. 63/2013 zo dňa  06.10.2013 úradne overeným  
dňa 22.10.2013, odčlenené od pôvodnej parcely č. 2485, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor,  na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ č. 1838/47 – orná pôda, v k. ú. Sereď,  na LV 591, za 
cenu 0,10 €/m2/rok,  na dobu neurčitú, žiadateľom: Ondrej Plaštiak a manželka Emília, obaja bytom 
v Seredi, Trnavská 902/98 
B/Ukladá prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy.  Termín: 31.01.2014 
Uznesenie je splnené zmluva bola podpísaná a v súlade s platnou právnou úpravou 
zverejnená dňa 19.12.2013  na web. stránke mesta 
 
Uznesenie č.  281/2013  
A. Schvaľuje 
V zmysle §-u 9a, ods.9, písm. c)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, nájom nehnuteľného 
majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  zreteľa,  časť nebytových priestorov na 
Legionárskej ul. 1127 vo výmere 300 m2, evidovaných Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na LV č. 
591 v k. ú. Sereď, na dobu určitú od 01.01.2014  do 31.12.2014, za cenu 10.000,00 €/rok  na výkon činností, v 
súlade so živnostenským oprávnením, z dôvodu zabezpečovania výroby a rozvodu  tepla a teplej úžitkovej vody 
a ďalších činností pre občanov mesta Sereď, Mestskému bytovému podniku Sereď, spol. s r.o. Legionárska 
ul. 1127, Sereď  



B/ Ukladá prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy. Termín: 30.12.2013 
 Uznesenie je splnené zmluva bola podpísaná a v súlade s platnou právnou úpravou 
zverejnená dňa 18.12.2013  na web. stránke mesta 
 
Uznesenie  č.  282/2013 
A/  Schvaľuje 
v zmysle §-u 9a, ods.8, písm. e)    zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod nehnuteľného 
majetku mesta  
• novovytvorenú parcelu č. 2485/13-zast. plocha vo výmere 47 m2 , ktorá bola geometrickým plánom č. 63/2013 
zo dňa  06.10.2013 úradne overeným  dňa 22.10.2013, odčlenená od pôvodnej parcely č. 2485, evidovanej 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,  na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ č. 1838/47 – 
orná pôda, v k. ú. Sereď,  na LV 591,za cenu 20,00 €/m2, 
• novovytvorenú parcelu č. 2485/14- zast. plocha vo výmere 21 m2 , ktorá bola geometrickým plánom  č. 
63/2013 zo dňa  06.10.2013 úradne overeným  dňa 22.10.2013, odčlenená od pôvodnej parcely č. 2485, 
evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,  na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ 
č. 1838/47 – orná pôda, v k. ú. Sereď,  na LV 591, za cenu 20,00 €/m2, ktorá bude zvýšená o platnú daň z 
pridanej hodnoty,   
uplatnením  výnimočného  postupu  ako  prípad  hodný osobitného  zreteľa,  pretože  ide o pozemok,   ktorý sa  
nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov  vo vlastníctve nadobúdateľov, na pozemku je postavená 
murovaná garáž vo vlastníctve nadobúdateľov.  Nie je naň priamy prístup z verejnej komunikácie a  z hľadiska 
územno-plánovacej koncepcie je pre mesto inak nevyužiteľný, nadobúdateľom : Ondrej Plaštiak a manželka 
Emília, obaja bytom v Seredi, Trnavská 902/98 
B/  Ukladá  prednostovi MsÚ 
zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy. Termín: 10.02.2014 
Uznesenie je splnené zmluva bola podpísaná a v súlade s platnou právnou úpravou 
zverejnená dňa 19.12.2013 na web. stránke mesta. 
 

 

 V Seredi: 10.02.2014    Mgr. Zuzana Horváthová 
       Hlavná kontrolórka mesta 
 

        

  

  

  

  
 


