
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 17.09.2015. 
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení MsZ konštatujem:  

Prednosta MsÚ dňa 25.06.2015 zvolal pracovnú poradu za účelom rozdelenia úloh 
a určenia termínov zodpovedným zamestnancom pri plnení jednotlivých uznesení 
schválených MsZ. Z pracovnej porady bola spísaná zápisnica. Úlohy, určené termíny 
plnenia a zodpovedných zamestnancov určených prednostom úradu budú pri každom 
schválenom uznesení  farebne odlíšené /modrým podfarbením/. Dňa 28.07.2015 boli uložené 
prednostom úradu úlohy vyplývajúce z uznesení schválených MsZ dňa 27.07.2015. 
 
Uznesenia z MsZ konaného  dňa 12.2. 2015  
Uznesenie č.     7/2015 
MsZ Žiada   Riaditeľa   Domu   kultúry  v Seredi   
Zabezpečiť   opravu   údajov  uvedených   v záhlaví  Zmlúv o poskytnutí   finančných prostriedkov  
z audiovizuálneho fondu  uzatvorených  dňa   30.07. 2014 a 10.09. 2012   v termíne   do 28.02. 2015   
Uznesenie nie je splnené. 
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil opravu Zmluvy uzatvorenej 10.09.2012 v termíne 
uloženom MsZ.  
 
Uznesenie  z rokovania MsZ konaného dňa 12.05.2015. 
Uznesenie č. 79/2015 
A. Schvaľuje  
1. Investičný zámer mesta realizovať výstavbu technickej infraštruktúry v Priemyselnej zóne Sereď – Juh za 
podmienky zabezpečenia jej financovania z dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva SR podľa 
zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších 
predpisov  
2. Návrh zmluvy o postúpení práv a povinností  
bez pripomienok  
3. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 1  
bez pripomienok  
4. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 2  
bez pripomienok  
5. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o realizácii investície  
bez pripomienok  
6. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu technickej infraštruktúry v Priemyselnej zóne Sereď – 
Juh na základe výzvy Ministerstva hospodárstva SR „Výzva na predkladanie žiadostí na podporu rozvoja 
priemyselnej výroby a služieb v roku 2015“ v znení jej  
Dodatku č. 1  
B. Poveruje primátora mesta  

1. Vykonať potrebné úkony k podaniu žiadosti o dotáciu na projekt „Vybudovanie technickej 
infraštruktúry v Priemyselnej zóne Sereď – Juh pre potreby investorov zvyšujúcich zamestnanosť v 
regióne“ na základe výzvy Ministerstva hospodárstva SR „Výzva na predkladanie žiadostí na podporu 
rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2015“ v znení jej Dodatku č. 1 
2. Rokovať   o zabezpečení    garancií  prípadných rizík  mesta pri  realizácii  projektu „Vybudovanie  
technickej  infraštruktúry  v Priemyselnej zóne  Sereď -  Juh  pre potreby investorov  zvyšujúcich   
zamestnanosť v regióne“  a návrh  zabezpečenia  garancií   rizík   predložiť   na prerokovanie  
mestskému zastupiteľstvu   pred podpisom zmluvy  o dielo so zhotoviteľom  stavby   

Uznesenie č. 79/2015 v časti „B“ zostáva v plnení.  



 
Uznesenia z rokovania   MsZ  konaného dňa 23.4. 2015 
Uznesenie č.   64/2015 bolo v celom rozsahu zrušené  v bode „A“ uznesenia č.  85/2015.  
 
Uznesenie č. 72/2015 
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 3585 ako:  
-byt č. 12 vo výmere 62,20 m2 na 2.poschodí bytového domu súpisné číslo 1124 na ul. Legionárska,  číslo 
vchodu 2  v Seredi postaveného na parcele registra „C“ č. 316, 317, 318, 319 a prislúchajúcu pivnicu č.12 vo 
výmere 2,76 m2, 
-spoluvlastnícky podiel 354/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a príslušenstve,  
-spoluvlastnícky podiel 354/10 000-in na pozemku, parcely registra „C“: 
č. 316 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 160 m2 
č. 317 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 158 m2 
č. 318 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 157 m2 
č. 319 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 159 m2 
evidovanej na katastrálnej mape v katastrálnom území Sereď 
do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Matilde Kubányiovej rod. Nyitraiovej, trvale bytom Sereď, 
Legionárska 1124/2 a Miroslavovi Kubányimu rod. Kubányi, trvale bytom Sereď, Legionárska 1124/2 za 
kúpnu cenu 369,69€.  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy.  
Termín plnenia do 30.06.2015. Zodpovední: JUDr. Pastuchová, Mgr. Kováčová 
Uznesenie je splnené.  
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností bol na príslušný katastrálny odbor podaný dňa 
11.06.2015.  Rozhodnutie o povolení vkladu do KN bolo vydané dňa 03.07.2015.  
 
Uznesenia z MsZ  konaného  dňa   25.6. 2015 
Uznesenie č. 92/2015 
A. Berie na vedomie   
Informáciu o priestorových   podmienkach  materských  škôl  v meste   Sereď   
B. Schvaľuje 
Zámer   usporiadania   vlastníckych  vzťahov   k pozemkom  využívaných  pre   Materskú  školu  na   Fándlyho 
ulici  formou   výkupu  
C. Odporúča  
Primátorovi   mesta   rokovať  s vlastníkmi  o podmienkach    odpredaja    pozemkov   na  Fándlyho ulici  
D. Poveruje    
Primátora   mesta,  za    účasti  poslanca   JUDr.   Irsáka    rokovaním  s vlastníkmi  pozemkov  na   Fándlyho 
ulici.   
Začať konať o usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom využívaných pre Materskú školu na Fándlyho 
ulici.  Informovať prednostu  na pracovnej porade v novembri 2015. 
Z: Mgr. Kováčová, JUDr. Pastuchová, Ing. Florišová, v termíne do 30.11.2015 
Uznesenie zostáva v plnení.  

 
Uznesenie  č.   93/2015 
A. Berie    na  vedomie 
Informatívnu  správu   o zámere   vzájomného    usporiadania    pozemkov  na   Fándlyho 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 pod predškolským zariadením  
tak, aby boli zachované nevyhnutné podmienky pre riadnu prevádzku predškolského zariadenia a priestorovo 
neobmedzil dvor objektu užívaného špeciálnou základnou,  



C.  Schvaľuje 
V zmysle § 9, ods. 2 a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  zámer usporiadať vlastnícke 
vzťahy prevodom pozemku formou zámeny  pre  Lenku  Domčekovú,  bytom  Sereď,  Cukrovarská  146/5.   
Zámer nebol zverejnený, nie je predmetom rokovania na rokovaní MsZ dňa 17.09.2015.  
 
Uznesenie č. 97/2015  
Schvaľuje  
Začatie  realizácie  investičnej akcie  na   Športovej  ulici od   časti   Kapustnísk. 
Uznesenie   č.   98/2015 
A. Schvaľuje    
Variantu  A   / riešenia investičnej akcie Športová ulica 
Pripraviť výkaz na súťaž obnova povrchu Športovej ulici a vyhlásiť verejnú súťaž v súlade s uzneseniami č. 
97,98/2015..  
Z: Ing.Práznovský, Bc.Koričanský . T: do 3.7.2015.  
Uznesenia č. 97,98/2015 sú splnené. 

Uznesenie č.  101/2015 
Schvaľuje   
1. IV. Zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2015          
2. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Jána Amosa Komenského 
3. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom ZŠ Juraja Fándlyho  
4. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ Komenského 
5. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou MŠ D. Štúra  
6. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZUŠ J. F. Kvetoňa 
7. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom Domu kultúry Sereď 
8. Rozčlenenie    položky  610  na  mzdy   a odmeny  
9. Variantu  A / riešenia investičnej akcie Športová ulica 
Zaslať riaditeľom škôl a škôlok IV. Zmenu rozpočtu mesta Sereď na r. 2015. 
Z: Mgr. Kováčová, Ing. Florišová   T: ihneď  
Uznesenie je splnené dňa 29.06.2015. 
 
Uznesenie  č. 102/2015  
Schvaľuje 
V zmysle  § 9a, ods. 9, písm. c )  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov nájom 
nehnuteľného majetku,  nebytových priestorov na Krásnej ul., so  súpisným číslom 1312, evidovaných na  
Okresnom  úrade v Galante, katastrálny odbor,  v  k. ú. Dolný Čepeň  na LV č. 591, vo výmere 366 m2 za cenu 
26,50 €/m2/rok a pozemku, tvoriaceho súčasť areálu,  časť parcely č. 1378/1-zastavané plochy a  nádvoria vo 
výmere 736 m2, evidovanej na katastrálnej mape ako parcela registra “C“, v  k. ú. Dolný Čepeň  na LV č. 591, 
za cenu 0,10 €/m2/rok, na dobu  určitú do 31. 05. 2020, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľ zabezpečuje pre mesto dopravné značenie, opravy svetelnej 
signalizácie, objekt dlhodobo užíva na základe nájomnej zmluvy, na vlastné náklady ho zhodnotil  a  tento je  
pre  mesto  dočasne   nevyužiteľný, spoločnosti  HIT SLOVENSKO, s. r.o., so sídlom v Seredi, Krásna ul. 
1312.  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy (HIT Slovensko). 
Z: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová do 31.8.2015 
Uznesenie je splnené, nájomná zmluva bola podpísaná dňa 29.07.2015. 
 
Uznesenie č. 103/2015 
Schvaľuje 
V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájom  časti parcely  
č. 1733/1 – zastavané plochy a nádvoria,  ktorá je  evidovaná  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor 
ako parcela  registra  „E“ určeného operátu  v  k. ú. Sereď,  na LV  č. 591, za  cenu  0,10  €/m2/rok,  vo výmere  
42 m2, na  dobu neurčitú  s ročnou výpovednou lehotou, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 
osobitného   zreteľa,  pretože pozemok  je dlhodobo  užívaný na záhradku a dvor a je z hľadiska 
územnoplánovacej koncepcie pre mesto  inak nevyužiteľný, žiadateľovi: Ladislavovi Šándorovi, bytom 
Bratislavská 811, 926 01  Sereď,   
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy (Ladislav Šándor) 



Z: Ing. Florišová, JUDr.Pastuchová do 30.9.2015. 
Uznesenie zostáva v plnení 
 
Uznesenie  č.104/2015  
A. Berie na vedomie 
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta – pozemku  na Cukrovarskej 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 za prevádzkou žiadateľov, je dlhodobo 
užívaný na zásobovanie prevádzok a je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak  nevyužiteľný, 
C. Schvaľuje  
V zmysle §-u 9, ods.2, písm. a)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spôsob 
prevodu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  
časti parcely č. 293 -  zastavaná plocha a nádvorie a časti parcely č. 294 - zastavaná plocha a nádvorie, obe  
evidované Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ určeného operátu, v k. ú. 
Sereď, na LV č. 591, v celkovej výmere cca 21 m2,   žiadateľovi Jozefovi Drábikovi  a manželke Helene,  
obaja bytom v Seredi, Poľná 837/22. 
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľov. 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta – pozemku na Cukrovarskej ul. (Jozef 
Drábik) 
Z: Ing. Florišová,  JUDr. Pastuchová  v zákonom stanovenej lehote.  
Uznesenie je splnené  
Zámer prevodu majetku bol zverejnený na úradnej tabuli dňa  02.09.2015 v zákonom 
stanovenej lehote t. j. 15 dní pred schvaľovaním nájmu v MsZ.  
 
Uznesenie  č. 105/2015 
A. Berie na vedomie 
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta – pozemku  na Cukrovarskej 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 za prevádzkou žiadateľov, je dlhodobo 
užívaný na zásobovanie prevádzok a je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak  nevyužiteľný, 
C. Schvaľuje  
V zmysle §-u 9, ods.2, písm. a)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spôsob 
prevodu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  
časti parcely 294 - zastavaná plocha  a nádvorie,  evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor 
ako parcela registra „E“ určeného operátu, v k. ú. Sereď, na LV č. 591, vo výmere cca 23 m2,   žiadateľom  
Petrovi Šramovi, bytom v Seredi, Železničná 1072/32 a manželke Pharm.Dr. Rozálii Šramovej,  bytom 
Vinohrady n/Váhom  44. 
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľov. 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta – pozemku na Cukrovarskej ul. (Peter 
Šram). 
Z: Ing. Florišová, JUDr.Pastuchová  v zákonom stanovenej lehote.  
Uznesenie je splnené  
Zámer prevodu majetku bol zverejnený na úradnej tabuli dňa  02.09.2015 v zákonom 
stanovenej lehote t. j. 15 dní pred schvaľovaním nájmu v MsZ.  
 
Uznesenie č. 106/2015 
A. Berie na vedomie 
Informáciu o zámere  usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemku vo vlastníctve mesta  pod 
murovanými garážami na Dolnostredskej ulici, 
B. Schvaľuje 
Zámer mesta usporiadať majetkovo-právne vzťahy k pozemku pod radovými garážami na  Dolnostredskej  ul. 
formou prevodu nehnuteľného majetku v súlade s § 9a, ods.8, písm. b, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, 
v znení neskorších predpisov, a to  časti  parcely č. 964/13 - zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na 



Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, ako parcela registra „E“ určeného operátu,  v k. ú.,  Sereď na 
LV č. 591, za cenu 
20,00  €/m2, vlastníkom murovaných garáží na časti tejto  parcely postavených. 
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľov. 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru, ktorý sa týka usporiadania vlastníckych vzťahov. 
Z: Ing. Florišová, JUDr.Pastuchová  v zákonom stanovenej lehote.  
Zámer nebol zverejnený, nie je predmetom rokovania na rokovaní MsZ dňa 
17.09.2015.  
 
Uznesenie č. 107/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku: parcely č. 3127/34 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, zapísanej  

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C “  na LV č. 591 
v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2,  žiadateľke:  Gabriela Oškerová, Novomestská 34/22, 926 01 Sereď, 
K uzneseniam 107/2015 - 129/2015 sa ukladá Zabezpečiť prevod nehnuteľného majetku (Garáže na 
Mlynárskej ul.) 
Z: Ing. Florišová, JUDr.Pastuchová  do 31.12.2015 
Uznesenie je splnené  
 
Uznesenie č. 108/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku: parcely č. 3127/25 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2,  zapísanej  

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C“ na LV č. 591 
v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľom: Ladislav Chatrnúch a manželka Mária, obaja bytom Dlhá 
1976/5, 926 01 Sereď. 
Uznesenie je splnené  
 
Uznesenie č. 109/2015  
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/8 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, zapísanej  Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C “  na LV č. 591 v k. ú. 
Sereď, za cenu 20,00 €/m2,  žiadateľom:  Marián Šišo a Jana Šišová, obaja bytom Severná 3561/12, 926 01 
Sereď. 
Uznesenie je splnené  
 
Uznesenie č. 110/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/27 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, zapísanej  

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C “  na LV č. 591 
v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2,  žiadateľovi:  Marek Grosman, Spádová 1154/1, 926 01 Sereď. 
Uznesenie je splnené  
 
Uznesenie č. 111/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/29 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, parcely č. 3127/30 
- zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2 a parcely č. 3127/31 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere  
18 m2, všetky zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcely 
registra „C “  na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2,  žiadateľovi:  Mestský bytový podnik Sereď, 
Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď. 
Uznesenie je splnené  
  
Uznesenie č. 112/2015 



Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku,  parcely č. 3127/33 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, zapísanej  

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C “  na LV č. 591 
v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2,  žiadateľom:  Ing. Ján Földeši a Mgr. Helena Földešiová, obaja bytom 
Novomestská 42/38, 926 01 Sereď 
Uznesenie zostáva v plnení.  
 
Uznesenie č. 113/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/28 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, , zapísanej  

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C “  na LV č. 591 
v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2,  žiadateľke:  Tatiana Koborová, Krátka 1797/3, 926 01 Sereď, 
Uznesenie je splnené  
 
Uznesenie č. 114/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/9 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2 a parcely č. 
33127/17 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere  35 m2, obe zapísané Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcely registra „C“ na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 
€/m2,  žiadateľovi:  Bc. Marián Váczi, Námestie slobody 29/7, 926 01 Sereď. 
Uznesenie je splnené  
 
Uznesenie č. 115/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/35 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, zapísanej  

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C “  na LV č. 591 
v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2,  žiadateľovi:  Karol Buch a Ľubica Buchová, obaja bytom  Cukrovarská 
3042/62,  926 01 Sereď. 
Uznesenie je splnené  
 
Uznesenie č. 116/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/19 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2 a parcely č. 
33127/32 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere  18 m2, obe zapísané Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcely registra „C“ na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 
€/m2,  žiadateľom:  Juraj Kollárik a   
Zuzana Kolláriková, obaja bytom Mlynárska 38/31, 926 01 Sereď. 
Uznesenie je splnené  
 
Uznesenie č. 117/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku: parcely č. 3127/14 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, zapísanej  

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C “  na LV č. 591 
v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2,  žiadateľke:  Gabriela Kulichová, Mlynárska 38/32, 926 01 Sereď. 
Uznesenie je splnené  
Uznesenie č.118/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/11 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, zapísanej  

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C“ na LV č. 591 
v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2,  žiadateľovi:  Pavol Duda, Pažitná 1013/9,  926 01 Sereď. 



Uznesenie je splnené  
 
Uznesenie č. 119/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku,  parcely č. 3127/10 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, zapísanej  

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C “  na LV č. 591 
v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2,  žiadateľke:  Monika Gažová, Novomestská 34/32,  926 01 Sereď. 
Uznesenie je splnené  
 
Uznesenie č. 120/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku,  parcely č. 3127/2 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere  vo výmere 30 m2, 
zapísanej  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C “  na 
LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľom: Peter Drábik a Anna Drábiková, Novomestská 
41/35, 926 01 Sereď. 
Uznesenie je splnené  
 
Uznesenie č. 121/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/15 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, zapísanej 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C “  na  LV č. 591 
v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2,  žiadateľovi:  Mgr. Lukáš Černý, Námestie slobody 29/6, 926 01 Sereď. 
Uznesenie je splnené  
 
Uznesenie č. 122/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/6 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, zapísanej Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C “  na  LV č. 591 v k. ú. 
Sereď, za cenu 20,00 €/m2,  žiadateľke:   Viera  Černá, Námestie slobody 29/6, 926 01 Sereď. 
Uznesenie je splnené  
 
Uznesenie č. 123/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/3 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, zapísanej Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C “  na  LV č. 591 v k. ú. 
Sereď, za cenu 20,00 €/m2,  žiadateľovi:  Peter Šipoš, Vinárska 128/24, 926 01 Sereď. 
Uznesenie je splnené  
 
Uznesenie č. 124/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/38 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere  vo výmere 24 m2, 
zapísanej  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C “  na 
LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľom: Rudolf Kalivoda a Miroslava Kalivodová , obaja 
bytom Novomestská 42/40, 926 01 Sereď. 
Uznesenie je splnené  
 
Uznesenie č. 125/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/7 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, zapísanej Okresným 



úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C “  na  LV č. 591 v k. ú. 
Sereď, za cenu 20,00 €/m2,  žiadateľovi:  Ing. Miroslav Kubík,  Kuzmányho 2683/2, 926 01 Sereď. 
Uznesenie zostáva v plnení.  
 
Uznesenie č.126/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/4 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere  vo výmere 19 m2, 
zapísanej  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C “  na 
LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľom: Tibor Holička a Mgr. Ľubica Holičková, obaja 
bytom Severná 3557/8, 926 01 Sereď. 
Uznesenie je splnené  
 
Uznesenie č . 127/2015 
Schvaľuje 
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/26 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere  vo výmere 18 m2, 
zapísanej  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C “  na 
LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľom: Miroslav Mosný a Terézia Mosná, obaja bytom 
Námestie slobody 30/10, 926 01 Sereď. 
Uznesenie je splnené  
 
Uznesenie č. 128/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/23 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere  vo výmere 18 m2, 
zapísanej  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C “  na 
LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľom: Ing. Lukáš Irsák, Pivovarská 4357/1A, 926 01 
Sereď. 
Uznesenie je splnené  
 
Uznesenie č. 129/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/20 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere  vo výmere 18 m2, 
zapísanej  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C “  na 
LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľom: Ľudovít Vaško, Novomestská 41/36, 926 01 Sereď. 
Uznesenie je splnené  
 
Uznesenie č.130/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  prevod 
nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa - 
novovytvorenej parcely č. 374/34 - zastavaná plocha, vo výmere 62 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým 
plánom č. 5-6/2015 zo dňa 11. 06. 2015,  od pôvodnej  parcely č. 374/1 - zastavané plochy a nádvoria, 
evidovanej  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C“,  na 
LV č. 591, v k. ú. Sereď,  za cenu 20,00 €/m2, ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty,   z dôvodu, 
že ide o pozemok, ktorý sa nachádza za oplotením medzi verejným priestranstvom pred bytovým domom 1114 
a záhradou vo vlastníctve žiadateľov a bol dlhodobo užívaný ako súčasť tejto záhrady, s podmienkou 
bezodplatného zriadenia vecného bremena „in rem“ na dobu neurčitú, spočívajúceho v povinnosti strpieť 
uloženie podpier s betónovými pätkami a umožniť vstup na pozemok v prípade potreby manipulácie s nimi, 
žiadateľom:  Rudolfovi Horváthovi a Eve Horváthovej, rod. Zindrovej,  obaja bytom v Šintave, Dlhá ul. 
222,  
Zabezpečiť prevod nehnuteľného majetku (Rudolf Horváth a Eva Horváthová). 
Z: Ing. Florišová, JUDr.Pastuchová  do 30.9.2015 
Uznesenie je splnené.  
Kúpno-predajná zmluva bola podpísaná dňa 21.08.2015. Návrh na vklad bol na príslušný 
katastrálny odbor podaný a zaevidovaný pod V 3961/2015.  



Uznesenie č.131/2015 
Schvaľuje   
Prevod správy nehnuteľného majetku ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. č. 763/7A, 926 01 Sereď do správy 
Materskej školy, Ul. D.Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď s účinnosťou od 01. júla 2015 nasledovne: 

 

Parcela 

 

Výmera 
v m2 

 

Obstarávacia 
cena 

 

Mesačný 
odpis 

 

Oprávky 
k 30.06.2015 

Zostatková cena 
k 30.06.2015 

Budova, parcela 
registra „C“ č. 
2853 

  

41 864,24 

 

175,00 

 

41 864,24 

 

0 

Pozemok, 
parcela registra 
„C“ č. 2853 

 

2 741 

 

42 078,27 

 

x 

 

x 

 

 

42 078,27 

Bez  pripomienok   
Zabezpečiť prevod správy nehnuteľného majetku ZŠ Juraja Fándlyho 
Z: Ing. Florišová, Mgr. Kováčová T: do 31.7.2015 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Správca ZŠ J. Fándlyho uviedol nesprávnu cenu 42 078,27 € pri parcele registra „C“ č. 
2853 o výmere 2 741m2. Cena majetku, ktorá zodpovedá účtovnej evidencii predmetného 
majetku  má byť 13 647,68 €.  
Odporúčam MsZ schváliť zmenu uznesenia nasledovne v časti: 
Parcela registra „C“ č. 2853  o výmere 2 741m2 za cenu 13 647,68 €. 
Ostatné údaje v uznesení zostávajú nezmenené.  
Uznesenie je splnené. Prevod správy majetku bol uskutočnený dňa 25.06.2015.  
 
Uznesenie č. 132/2015 
Schvaľuje 
Zverenie majetku mesta Sereď (rekonštrukciu kanalizácie v objekte MŠ Ul. D. Štúra – elokované triedy na 
Fándlyho ul.)  do správy  Materskej školy, Ul. D. Štúra č. 2 116/36, 926 01 Sereď s účinnosťou od  1. júla 2015 
nasledovne: 

 

názov 

 

Obstarávacia cena 

 

Oprávky 
k 30.06.2015 

 

Zostatková cena 
k 30.06.2015 

Rekonštrukcia kanalizácie v objekte MŠ 
Ul. D. Štúra – elokované triedy na 
Fándlyho ul. 

 

11 061,30 

 

94,00 

 

10 967,30 

Zabezpečiť zverenie majetku mesta Sereď (rekonštrukciu kanalizácie v objekte MŠ Ul. D. Štúra – elokované 
triedy na Fándlyho ul.) do správy Materskej školy Ul. D. Štúra. 
Z:Ing. Florišová, Mgr. Kováčová  T: do 31.7.2015 
Uznesenie je splnené prevod správy majetku bol uskutočnený dňa 25.06.2015.  
 
Uznesenie  č.  134/2015  
Schvaľuje   
Doplnenie  bodu  11 v   čl. V  Prehlásenia a záväzky zmluvných strán v Kúpnej zmluve uzatvorenej medzi 
mestom Sereď a spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s. Bratislava zo dňa 10.12.2002 formou dodatku 



ku kúpnej zmluve nasledovne: v rozsahu 40 parkovacích miest  po  ľavej strane statickej dopravnej plochy pri 
pohľade od vjazdu   
Pripraviť dodatok k zmluve uzatvorenej medzi mesto a spoločnosťou LIDL. 
Ing. Florišová, JUDr.Pastuchová,    T: do 31.8.2015 
Uznesenie je splnené, dodatok k zmluve bol pripravený v určenom termíne. 
 
Uznesenia z rokovania   MsZ  konaného   dňa   27. 07. 2015 
Uznesenie č.  137/2015 
A. Schvaľuje    
1. Návrh Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti s pripomienkami  

 Článok  1 -  bod  1.1.2. – parcelné číslo  sa  mení   na parcelu  3940/1vo výmere 255 936 m2 
 V bode 1.1.6 –doplniť    bod  3.5.  
 Článok   7. -   bod  7.2.2. -  kúpna  cena  nemôže  byť   nižšia   než  21,-€/m2 
 Článok   7. -   bod  7.3. -  výber  spôsobu  výkonu   záložného práva    podľa  tohto článku  7.  tejto 

zmluvy  je oprávnený uskutočniť   záložný   veriteľ      
 Článok   8-  trvanie  záložného práva  -  bod  8.3 – posúva  sa dátum   záložného  práva   do  30.6. 

2016  
 Článok   8. – dopĺňa  sa   o bod  8.4.  v nasledovnom  znení  

Pokiaľ  do dátumu 30.6. 2016  dôjde zo  strany   mesta   k oznámeniu  o výkone  záložného práva, 
záložné právo  sa  mení  z doby  určitej  na dobu  neurčitú  do  uspokojenia   pohľadávky.     

2. Návrh Zmluvy o spolupráci s pripomienkami  
 Článok   3.  – bod  3.5 nové znenie    
 Spoločnosť  Rebod SK  sa zaväzuje  uhradiť   celú  resp.    časť poskytnutej  dotácie v prípade,  že   

mesto   Sereď  ju  bude  musieť  vrátiť  poskytovateľovi  , na  účet  mesta  Sereď   do  10  dní   odo  
dňa    doručenia     výzvy  mesta  Sereď    na  úhradu uvedených   finančných  prostriedkov  
spoločnosti   Rebod  SK      

 Bod  3.5  sa  mení  na  bod   3.6  
 Doplniť Bod. 3.7 s nasledovným znením 

Spoločnosť   Rebod  SK   sa  zaväzuje   zabezpečiť    vinkuláciu   v prospech  mesta  Sereď    na  
financovanie  nákladov     v bodoch 3.3.  a 3.4.  vo výške   50 000,-€  najneskôr   do  10  dní   odo  dňa   
účinnosti      tejto  zmluvy   a zároveň    sa spoločnosť  Rebod  SK  zaväzuje , že  v prípade  čerpania    
vinkulovaných   finančných   prostriedkov doplní   finančné prostriedky   do výšky   50 000,-€ vždy 
do   14  dní   odo dňa   odpísania   finančných    prostriedkov   z účtu     

 Doplniť  nový  článok    Sankcie   
V prípade, že spoločnosť Rebod SK poruší  akúkoľvek  povinnosť  vyplývajúcu  z bodu 3.7,  
spoločnosť  Rebod SK  sa zaväzuje   uhradiť    zmluvnú pokutu  vo výške   0,05 % za každý   deň    
omeškania  z príslušnej    sumy  ( 50 tis. Eur/ nedoplnených  finančných prostriedkov) 

B. Poveruje primátora 
Na vykonanie všetkých potrebných úkonov k podpísaniu zmlúv  
K uzn. č 137/2015 –pripraviť s REBODom zmluvy na podpis a až po ňom podpis Zmluvy o dielo s víťazom 
aukcie VO.  
Zodpovedná JUDr.Pastuchová  v termíne do 06.08.2015 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

- Pripomienky boli do zmlúv zapracované z časti tak ako boli schválené. V niektorých 
bodoch bolo upravené znenie , ktoré nemá vplyv na obsah pripomienok. V bode 3.7 
Zmluvy o spolupráci bola pripomienka zmenená obsahovo /vinkulácia zmenená na 
bežný účet s dispozičným právom/. 

Na základe uvedeného odporúčam MsZ schváliť zmenu uznesenia v zmysle predloženého 
návrhu na uznesenie.  
- V zmysle schváleného uznesenia bol zapracovaný do Zmluvy o spolupráci bod 6 
„Zmluvná pokuta“ v nasledovnom znení.  
 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že REBOD SK zaplatí Mestu Sereď  v prípade, porušenia 

povinností vyplývajúcich z bodu 3.7 Zmluvy,  zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo sumy 
50. 000.- EUR za každý aj začatý deň omeškania so zriadením  účtu   a zmluvnú pokutu   vo 
výške 0,05 % z nedoplnených finančných prostriedkov za každý aj začatý deň omeškania 
s doplnením finančných prostriedkov na  účet.    



 6.2  Zmluvné strany sa dohodli, že REBOD SK zaplatí Mestu Sereď v prípade, že neuhradí 
riadne a včas   finančné prostriedky podľa  bodu 3.5 Zmluvy zmluvnú pokutu  vo výške 0,05 
%  z neuhradenej  sumy za každý aj začatý deň omeškania s úhradou. 

Uznesenie je splnené, do zmluvy bol zapracovaný nový článok  „ Zmluvná pokuta“ 
 
Uznesenie č.   138/2015 
A. Schvaľuje 
1. Realizáciu projektu –„Prestavba areálu futbalového štadióna“ s akceptovaním podmienok stanovených   

vládou SR a Konferencie SFZ  
2. MsZ sa zaväzuje, že v prípade pridelenia dotácie sa bude spolupodieľať   spolufinancovaním projektu zo 

strany mesta vo výške 40%  
K uzneseniu č.  138/2015 – zaslať výpis s Uznesením na SFZ a Úrad vlády + poslancovi MsZ MUDr.Buchovi.  
Zodpovedná: Jarmila Kolláriková v termíne do 15.08.2015. 
Uznesenie bolo splnené dňa 12.08.2015.    
 
Uznesenie  č. 139/2015 
A. Berie na vedomie  
Informáciu o zámere využitia pozemku na Dolnomajerskej ulici v Seredi  
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 bol určený uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 76/2015 zo dňa 23. 
04. 2015 na budovanie parkovacích miest v danej lokalite, bude využitý na rozšírenie kapacity parkovacích 
miest k polyfunkčnému objektu s nájomnými bytmi na Komenského ulici a je pre mesto dočasne nevyužiteľný,  
C. Schvaľuje  
V zmysle § 9a, ods. 9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov spôsob nájmu 
nehnuteľného majetku mesta uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to časti 
parciel č. 733/13 - zastavaná plocha a nádvorie a č. 374/2-zastavaná plocha a nádvorie, obe evidované 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcely registra „C“ v k. ú. Sereď, na 
LV č. 591, v celkovej výmere cca 450 m

2
, na výstavbu 14 parkovacích miest, na dobu neurčitú, spoločnosti 

LRL PROFITECH, s.r.o., so sídlom v Seredi, Slnečná 1408. 
Uznesenie je splnené  
Zámer nájmu majetku bol zverejnený na úradnej tabuli dňa  02.09.2015 v zákonom 
stanovenej lehote t. j. 15 dní pred schvaľovaním nájmu v MsZ.  
 
 
 
V Seredi:  
August, september  2015     Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 
 
 

 

  


