
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 17.06.2014 
Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolovaný subjekt: Mesto Sereď, rozpočtové organizácie Mesta Sereď zriadené mestom,   
právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s 
majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu 
dotýkajúcom sa tohto majetku.  
 
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 17.06.2014. 
Zákonom stanovená lehota je 15 dní pred schvaľovaním v MsZ.  
 
Uznesenia  z  Mestského   zastupiteľstva  v  Seredi,   konaného  dňa  12.11. 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  18.2. 2014  
Uznesenie č. 18/2014  
A/  Berie na vedomie 
Informáciu o  zámere mesta prenajať  nehnuteľný majetok mesta - pozemok,   nachádzajúci  sa na Parkovej ul.- 
bývalé záhradníctvo, 
B/ Konštatuje, 
že  sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup nájmu majetku mesta z dôvodu hodného  
osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje Mestské  zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z  
dôvodu, že nájomca sa bude  podieľať na vybudovaní nového tenisového areálu pre zabezpečenie športových 
aktivít občanov mesta, 
C/ Schvaľuje 



V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zámer nájmu parcely  č. 
5/1 - záhrada, evidovanej na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela 
registra "C" na LV č. 591 , v k. ú. Sereď vo výmere 7.626 m2, za cenu 1,0 €/rok, na dobu určitú 20 rokov 
nájomcovi Tenisovému klubu Sereď, 
 D/ Ukladá Prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru  najneskôr v zákonom stanovenej lehote. 
Na základe kontroly plnenia uznesení konštatujem: Zámer prenajať  nehnuteľný majetok 
nebol zverejnený, pretože prenájom nie je predmetom rokovania MsZ dňa 17.06.2014. 
Zákonom stanovená lehota je 15 dní pred schvaľovaním v MsZ.  
 
Uznesenie č.  21/2014 
A/ Súhlasí 
v  súlade  s  § 11, ods. ) Zásad  hospodárenia  a  nakladania  s majetkom mesta  v platnom   znení, so  zriadením 
 vecného bremena   formou    uzavretia   zmluvy   o   budúcej   zmluve o zriadení vecného bremena pre stavbu 
"DS_Sereď, TS, VNK, NNK, NNV“".  Vecného bremeno spočíva v práve  spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s., Čulenova 6,  Bratislava, uložiť elektrické rozvody do časti parcely zapísanej na 
Okresnom úrade  v Galante, katastrálny odbor ako parcela registra "E"  č. 1841/301  - ostatné plochy,  
evidovaná na mape určeného  operátu v k. ú. Sereď na LV 4806,   v dĺžke podľa   vyznačenia   a  zamerania v 
geometrickom pláne , ktorý bude vypracovaný na náklady oprávneného z vecného bremena, 
Vecné bremeno sa zriaďuje odplatne, za cenu  určenú podľa znaleckého posudku, vypracovaného na náklady 
oprávneného z vecného bremena.   
B/Ukladá  Prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie  zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. termín: 
18.04.2014. 
Uznesenie je splnené: Zmluva bola podpísaná 08.04.2014. 
 
Uznesenia z rokovania  MsZ  v Seredi, konaného dňa   15.4. 2014 
Uznesenie č.  47/2014 
A. Uznáša  sa  
na Všeobecne  záväznom nariadení č.2/2014, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 
B. Ukladá  prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia  termín: ihneď 
Uznesenie je splnené. 
                                   
Uznesenie č.  48/2014 
A. Uznáša  sa  
na Všeobecne  záväznom nariadení č.3/2014, o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní 
služieb na trhových miestach v meste Sereď, trhovom poriadku pre mestské trhovisko a trhových 
poriadkoch pre príležitostné trhy  
s pripomienkami 

-    §  2 vypustiť poslednú vetu:  „O zriadení   ďalšieho trhového miesta  rozhoduje primátor  mesta „  
- § 25  bod  10  -  doplniť    ....   „počas  konania  trhu“.     
- § 3 ods. 3 – slovo vlastník  nahradiť  slovami  „ mesto  Sereď“   
- v  § 6  nazvať  „Druhy   predávaných výrobkov a poskytovaných  služieb pri    ambulantnom predaji  „ 

ostatné  paragrafy  posunúť  a prečíslovať  
- V novom  § 6 bude  veta: „druhy predávaných výrobkov a služieb  ustanovuje   osobitný predpis  / 

vložiť  pod čiaru odkaz na   zákon č.  178/1998Z.z.  § 9 ods. l písm.a) až  g )/ 
B. Ukladá prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia  termín: ihneď 
Uznesenie je splnené. 
                                    
 
 



Uznesenie č.   49/2014 
A. Vyhovuje  
Protestu prokurátora Pd 42/13-9- z 31.12.2013   
B. Uznáša  sa 
na Všeobecne  záväznom nariadení č.4/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  mesta  
Sereď  č. 2/2009 o určení pravidiel času predaja v prevádzkarniach obchodu a služieb na území mesta Sereď 
- bez pripomienok 
C. Ukladá prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia. Termín: ihneď 
Uznesenie je splnené. 
   
Uznesenie č.  50/2014 
A. Uznáša sa 
na Všeobecne záväznom  nariadení  mesta Sereď č. 5 /2014 o zákaze požívania alkoholických    nápojov na 
území mesta Sereď 

- s pripomienkami 
- doplniť  § 3 ods. 2 písm. d/  ... a účastníci  sobášneho  obradu   

B. Ukladá  náčelníkovi MsP: 
Zabezpečiť vyhlásenie všeobecne záväzného nariadenia. Termín: ihneď 
Uznesenie je splnené. 
                                    
Uznesenie č.  52/2014 

           A. Schvaľuje 
  1. Záverečný účet mesta  SEREĎ za rok 2013  
  2. Celoročné hospodárenie mesta SEREĎ za rok 2013 bez výhrad 
  3. Použitie   kladného rozdielu finančných operácií – za rok 2013 v čiastke  1 123 508,12 €  nasledovne: 
a/  Čiastkou 577 391 € vykryť schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 
b/  Čiastkou    13 488,90  €   tvoriť fond rozvoja bývania  
c/  Dotáciu z OÚ Trnava v čiastke  118,28 €  použiť v rámci príjmových finančných operácií  roku 2014 na 

vykrytie výdavkov spojených s dopravou žiakov ZŠ J. Fándlyho 
d/  Zostatok úveru v čiastke 309 204,85 €  použiť v rámci príjmových finančných operácií na rok 2014 na 

vykrytie výdavkov spojených s nájomnými bytmi na Dolnomajerskej ulici 
e /  Čiastku  223 305,09 €  previesť do rezervného fondu 
B.  Berie na vedomie 
 1.   Stanovisko  k záverečnému účtu hlavného kontrolóra za rok 2013 
 2.  Správu audítora za rok 2013 
 C.  Ukladá prednostovi  MsÚ 
 Zabezpečiť realizáciu uznesenia - bod  A ods. 3  T : 30. 6. 2014 
Uznesenie je splnené.  
 
Uznesenie  č.  55/2014 
A. Schvaľuje   
    a)   2. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2014          
    b)  rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZŠ J.A. Komenského 
    c)   rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom ZŠ J. Fándlyho    s  pripomienkou zvýšenia   rozpočtu 

v programe 4.1. Základ  rozpočet  ZŠ J.Fándlyho  09.1.2.1. na položke 633016 – Reprezentačné výdavky 
o čiastku 100,- € 

     d)   rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ Komenského 
     e)   rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZUŠ J.F.Kvetoňa 
B. Ukladá prednostovi MsÚ a riaditeľom škôl   zapracovať schválené zmeny do rozpočtov T :  30.4.2014  
Uznesenie je splnené v uloženom termíne.  
 
 
 



Uznesenie č.  56/2014 
A. Schvaľuje 
V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  nájom  
parcely   č.  3739/7 - ostatná plocha,  zapísanej  na  Okresnom   úrade v Galante, katastrálny odbor  na  
katastrálnej  mape ako parcela registra „C“  v  k. ú. Sereď, na LV č. 591, vo výmere 3872 m2,  za  cenu 1,00  
€/doba nájmu, na  dobu  určitú do 31. 12. 2014, s podmienkou úprav predmetu nájmu na náklady nájomcu,  
Občianskemu združeniu Raketová dráha, so sídlom v Seredi, ul.  A. Hlinku 3044/15, uplatnením 
výnimočného postupu ako prípad hodný   osobitného   zreteľa   z dôvodu , že pozemok bude  nájomca využívať 
na športové aktivity občanov mesta a širokého okolia so zameraním na bikros, bmx a skateboarding. 
B.Ukladá prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 30.04.2014. 
Uznesenie je splnené. Nájomná zmluva bola podpísaná 24.04.2014. Zverejnená na web. 
stránke mesta bola dňa 20.05.2014.  
 
Uznesenie  č.  57/2014 
A. Schvaľuje 
V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom 
spevnenej plochy na parcele registra „C“ č. 3723/2 – zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Sereď, vo výmere 
5.578 m2 na  dobu   určitú do 31.12.2014  ,   za  cenu 
1,00 € /doba nájmu, s podmienkou úprav predmetu nájmu na náklady nájomcu,  Občianskemu  združeniu 
Spokojný pes, so  sídlom v Seredi, ul. 8.mája 1813/57, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný   
osobitného   zreteľa   z dôvodu, že nájomca bude užívať predmet nájmu pre potreby kynologického klubu , 
ukážky výcviku pre verejnosť,  školy a škôlky a  je pre mesto z  hľadiska územnoplánovacej koncepcie inak 
nevyužiteľný.  
B. Ukladá Prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 30.04.2014. 
Uznesenie je splnené. Nájomná zmluva bola podpísaná dňa 30.04.2014. Zverejnená na 
web. stránke mesta bola dňa 01.05.2014.  
 
Uznesenie  č.  58/2014 
A. Schvaľuje 
V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájom  časti parcely „C“ 
č.  1036 - zastavané plochy a nádvoria, ktorá je  evidovaná na Okresnom úrade v Galanta, katastrálny odbor   ako  
parcela    registra „E“ č. 764 ,  evidovaná   na   mape určeného operátu na LV č. 591  v k. ú. Sereď, vo výmere 18 
m2 , za cenu 2,-€/m2/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 vo vlastníctve žiadateľa,  
Štefanovi Chudačikovi, bytom v Seredi, Mlynárska 38/32. 
B. Ukladá prednostovi MsÚ 
Uznesenie je splnené: Nájomná zmluva bola podpísaná dňa 30.04.2014. Zverejnená na 
web. stránke mesta bola dňa 07.05.2014.  
 
Uznesenie č.  59/2014 
A. Berie na vedomie 
Informáciu o zámere nájmu nehnuteľného majetku mesta   – časť  parcely,  nachádzajúcej  sa na ul. Vonkajší 
rad, 
B. Konštatuje, 
 že  sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup nájmu majetku mesta z dôvodu hodného  
osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské  zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov , 
pretože  ide o pozemok,   ktorý sa  nachádza v bezprostrednej blízkosti areálu vo vlastníctve žiadateľa, bol 
dlhodobo využívaný ako súčasť areálu,   z hľadiska územno-plánovacej koncepcie je pre mesto inak 
nevyužiteľný, 
C. Schvaľuje 
Spôsob nájmu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  zreteľa 
v zmysle §-u 9a, ods.9, písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časť 
parcely  č. 1106/2 - ostatná plocha  vo výmere  



1.400 m2, evidovanej na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného operátu  ako parcela 
registra "E“, v k. ú. Sereď,  na LV č. 4806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
žiadateľovi  Milošovi Hrachovi, bytom v Seredi, Novomestská 43/43. 
D. Ukladá prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru najneskôr v zákonom stanovenej lehote.  
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení konštatujem:  
Uznesenie je splnené. Zámer bol zverejnený dňa  02.06.2014 na stránke Mesta Sereď 
v súlade s platnou právnou úpravou t.j. 15 dní pred rokovaním MsZ. 
 
Uznesenie  č.  60/2014 
A. Schvaľuje 
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku - novovytvorenej parcely č.3241/7-  zast. plocha vo výmere 3 m2, ktorá bola 
geometrickým plánom č. 12/2014 zo dňa  01.04.2014, úradne overeným Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor dňa 07.04.2014 pod číslom 515/2014,  odčlenená od pôvodnej parcely, evidovanej Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor,  na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ č. 962/1 – ostatná 
plocha ,  v k. ú. Sereď na LV 591, za cenu 50,00 €/m2,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 
osobitného  zreteľa, z dôvodu estetickej a funkčnej úpravy terénu, ako funkčnej súčasti objektu parkoviska 
pripravovanej stavby „ručná umyváreň“ na náklady kupujúceho: Radoslavovi  Viskupovi,  Železničná 
4360/48A, 926 01 Sereď .  
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 15.06.2014. 
Uznesenie je splnené. Kúpna zmluva je podpísaná dňa 19.05.2014.  
 
Uznesenie  č. 61/2014 
A. Schvaľuje 
V zmysle § 9a, ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod 
vlastníctva nehnuteľného majetku  -  novovytvorenej parcely č. 3506 – zastavaná plocha, diel „2“ vo výmere 
18 m2, odčlenenej geometrickým plánom č. 11/2014, úradne overeným Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor dňa 06.03.2014 pod číslom 342/2014,  od pôvodnej parcely č. 1066/4 – zastavaná plocha, evidovanej 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,  ako parcela registra „E“, na mape určeného operátu v k. ú. 
Sereď, na LV č. 591, za cenu 30,00 €/m2  Ing. Erike Kuracinovej, bytom v Seredi, Fándlyho 745/5.  
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradí kupujúca. 
B. Ukladá prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 15. júna 2014. 
Uznesenie nie je splnené v stanovenom termíne.   
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení konštatujem.  
Dňa 16.05.2014 bola doručená žiadosť p. Kuracinovej o doplnenie uznesenia 
o kupujúceho Ing. Richarda Kuracinu a zároveň žiada aby uznesenie obsahovalo 
ustanovenie o nadobudnutí nehnuteľností do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.  
Na základe uvedeného odporúčam doplniť uznesenie v jeho častiach A a  B tak ako je 
uvedené v návrhu na uznesenie.  
 
 
Uznesenie  č.  62/2014 
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 Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, katastrálne 
územie Sereď  na LV 3512 ako:  

- byt č. 18 vo výmere 49,35 m2 na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 1211 na ul. Čepenská,  číslo 
vchodu 15  v Seredi postaveného na parcelách registra „C“ č. 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 
a prislúchajúcu pivnicu č. 18 vo výmere 1,30 m2,   

- spoluvlastnícky podiel 113/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu 
a príslušenstve,  



Zuzane Repkovej rod. Komačkovej, trvale bytom Sereď, Čepenská 1211/15 za kúpnu cenu 309,72 €.  
B.Ukladá prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti.  Termín: do 
31.08.2014 
Uznesenie je splené. Kúpna zmluva bola podpísaná dňa  05.05.2014, zverejnená na 
web.stránke mesta dňa 06.05.2014.  

          
 
 
Uznesenie  č.  63/2014 
A. Berie na vedomie 
Správu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - objekt v bývalých "Kasárňach Váh"   
B. Schvaľuje 
1. v zmysle § 9, ods. 2, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
spôsob prevodu nehnuteľného majetku stavbu  bez   súpisného čísla postavenú na parcele reg. „C“ č. 3723/19,   
zapísanú  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor  ako iná budova v k. ú. Sereď,  na LV č.591, 
vyhlásením obchodnej verejnej súťaže , 
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže bez pripomienok, 
3. komisiu pre vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v zložení: 
predseda komisie: Ing. Bystrík Horváth   
členovia komisie: Ing.arch.  Róbert Kráľ , Ing. Norbert Kalinai,  JUDr. Michal Irsák,  Darina  Nagyová  
C.Ukladá prednostovi MsÚ   
Zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže termín: 30.04.2014 
Uznesenie je splené: Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená a zverejnená dňa 
29.04.2014    
 
Uznesenie  č.  64/2014 
A.Berie na vedomie 
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta – časť parcely, nachádzajúcej  sa na Šulekovskej 
ulici, 
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 pozemok,   ktorý sa  nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov  vo vlastníctve nadobúdateľa, 
ktorý ho užíva, nachádza sa  medzi súkromnými pozemkami, nie je naň priamy prístup z verejnej komunikácie a  
z hľadiska územno-plánovacej koncepcie je pre mesto inak nevyužiteľný, 
C. Schvaľuje 
V zmysle §-u 9, ods.2, písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob prevodu 
nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  zreteľa: časť parcely  č. 
30 - ostatná plocha vo výmere 211 m2 , evidovanej na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na mape 
určeného operátu  ako parcela registra,    "E“, v k. ú. Dolný Čepeň,  na LV č. 591  žiadateľovi Branislavovi 
Bokorovi, bytom v Seredi, Šulekovská   2112/34B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľa. 
D.Ukladá prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť zverejnenie zámeru najneskôr v zákonom stanovenej lehote.  
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení konštatujem:  
Uznesenie je splnené. Zámer bol zverejnený dňa  02.06.2014 na stránke Mesta Sereď 
v súlade s platnou právnou úpravou t.j. 15 dní pred rokovaním MsZ. 
 
Uznesenie  č.  65/2014 
A.Vyhlasuje 
V súlade s § 17   Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta za neupotrebiteľný  
majetok:  

- skleník  inv.č. 4496/1998  v zostatkovej cene k 31.03.2014 :        221,64 € 
- skleník inv. č. 4497/1997 v zostatkovej  cene   k 31.03.2014 :   6.381,94 € 
- prístavok ku skleníku  inv. č. 4499/1998 v zostatkovej cene  k 31.03.2014 : 1.929,07 € 

B.Ukladá prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť odstránenie stavieb a následné vyradenie z účtovnej evidencie termín:  do 31.05.2014.  



Uznesenie je splnené, neupotrebiteľný majetok bol vyradený z účtovnej evidencie dňa 
28.04.2014.  
      

 

v Seredi,  dňa  09.06.2014    Mgr. Zuzana Horváthová 
       hlavná kontrolórka mesta 
 


