
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 28.04.2016. 
Primátor mesta dňa 11.12.2015 zvolal pracovnú poradu za účelom rozdelenia úloh a určenia 
termínov zodpovedným zamestnancom pri plnení jednotlivých uznesení schválených MsZ.   
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení MsZ konštatujem:  
 
 
Uznesenia zo zasadnutia MsZ konaného  dňa  25.6. 2015 
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.   
Uznesenie je splnené schválením uznesenia č. 17/2016.  
 
Uznesenia zo zasadnutia MsZ v Seredi, konaného dňa 12.11. 2015 
Uznesenie č.  207/2015 
Schvaľuje  
Zriadenie vecného bremena  v súvislosti s inžinierskou stavbou „DS_Šulekovská ul. – zahustenie TS, VNK, 
NNK“ (elektroenergetická stavba, vrátane elektroenergetických zariadení), na parcelách: 

- č. 1398/2 - ostatná plocha,  evidovaná Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
katastrálnej mape ako parcela registra „C“ v k. ú . Dolný Čepeň na LV č. 591, 

- č. 155/1 - orná pôda,  č. l66/3 - ostatné plochy, č. 155/2 - ostatné plochy, č. 128/35  - ostatné plochy, 
128/102 - ostatné plochy, č. 166/4 – zastavaná plocha a nádvorie,  
všetky evidované Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako 
parcely registra „E“ v k. ú.  Dolný Čepeň, na LV č. 591, 

- č. 169/100 – zastavaná plocha a nádvorie, evidovaná Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“  v k. ú. Dolný Čepeň na LV č. 3289, 

- č. 169 - zastavaná plocha a nádvorie, č. 170/2 - zastavaná plocha a nádvorie, obe evidované 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“, 
v k. ú. Stredný Čepeň, na LV č. 591, 
v dĺžke 304 m, podľa vyznačenia a zamerania v geometrických plánoch č.  234/2015 a  č. 235/2015, 
úradne overených Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,  vypracovaných na   náklady 
oprávneného z vecného bremena. 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena (mesto Sereď - vlastník zaťažených 
nehnuteľností)  strpieť: 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 

stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd  peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 

a mechanizmami oprávneným,  z dôvodu výkonu povolenej činnosti.    
Vecné bremeno sa zriaďuje in rem, na dobu neurčitú, odplatne jednorazovo vo výške  15,00 €/1m trasy 
elektrického vedenia, celkom vo výške 4.560,00 eur, slovom štyritisícpäťstošesťdesiat eur, v prospech 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 46 Bratislava. 



Pripraviť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy o zriadení vecného bremena. (uloženie inžinierskych 
sietí). Z: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová T: 31.03.2016 
Uznesenie je splnené. Zmluva bola podpísaná a zverejnená v zmysle platnej právnej úpravy 
zák. č. 211/2000 Z.z. 
Uznesenia z MsZ v Seredi, konaného  dňa 10.12. 2015 
Uznesenie č.241/2015 
Schvaľuje 
Zriadenie vecného bremena,  v súvislosti  s projektom „odvodnenie skladového areálu Sereď – Západ, trasa 
B“, na parcelách: 

- č. 2437 - záhrady,  evidovaná Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape 
ako parcela registra „C“ v k. ú . Sereď na LV č. 4806 , 

- č. 1894/200 – ostatné plochy, evidovaná Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape 
určeného operátu  ako parcela registra „E“ v k. ú . Sereď na LV 
 č. 4806, 

- č. 1841/201- ostatné  plochy, evidovaná Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape 
určeného operátu ako parcela registra „E“ v k. ú. Sereď na LV  
č. 4806, 

   podľa vyznačenia a zamerania v geometrických plánoch  vypracovaných na náklady oprávneného z vecného 
bremena. 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena (mesto Sereď - vlastník zaťažených 
nehnuteľností)  strpieť: 

a) uloženie inžinierskych sietí – tlakovej dažďovej kanalizácie v rozsahu podľa geometrických plánov, 
b)  prístup osôb a príjazdu zariadení a mechanizmov k týmto inžinierskym sieťam, na účel ich 

využívania, vybudovania, prevádzkovania, údržby, výmeny, odstránenia a opráv, a s tým súvisiacich 
terénnych úprav, úprav pôdy a porastu, ako aj právo v nevyhnutnom rozsahu rúbať a okliešťovať 
dreviny a akékoľvek iné porasty ohrozujúce bezpečnú a spoľahlivú prevádzku inžinierskych sietí. 

Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne,  na dobu neurčitú, v prospech spoločnosti WPC FM Slovakia, s. r. o., 
Cintorínska 3/a, 811 08 Bratislava  s podmienkou, že  spoločnosť sa zaviaže umožniť bezodplatné zriadenie 
vecného bremena v prospech mesta, súvisiaceho s uložením inžinierskych sietí do telesa prístupovej 
komunikácie  v jej vlastníctve. 
Zabezpečiť vypracovanie a podpísanie zmluvy o zriadení vecného bremena – WPC FM Slovakia. 
Z: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová v termíne do 30.4.2016. 
V čase vykonania kontroly plnenia uznesení je zmluva zo strany mesta Sereď podpísaná. 
Zmluva bola  dňa 13.04.2016 poštou zaslaná druhej strane na podpis ku dňu ukončenia 
kontroly plnenia uznesení sa podpísaná zmluva nevrátila.  
 
Uznesenie  č.   245/2015 
A. Berie  na  vedomie 
Informáciu   o rokovaniach   vo veci  výkupu  pozemkov  na   MŠ  na  Ul. Fándlyho s vlastníkmi   pozemkov  .   
B. Odporúča   
Uskutočniť  ďalšie   rokovania s vlastníkmi pozemkov a k rokovaniu  prizvať poslancov  MsZ    Ing. Bystríka  
Horvátha  a p. Boženu Vydarenú. 
Dohodnúť termín stretnutia s vlastníkmi pozemkov na MŠ Fándlyho. 
Z: JUDr. Pastuchová v termíne do 30.4.2016.   
Uznesenie je splnené, stretnutie s vlastníkmi pozemkov bolo uskutočnené dňa 24.02.2016. 
 
Uznesenia z MsZ  konaného dňa 18.2. 2016 
Uznesenie č.   8/2016 
Schvaľuje   
a)   1. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2016          
b)   rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ D. Štúra 
c)   rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa   
d)   rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom  ZŠ Juraja Fándlyho 
e)   rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Jana Amosa  Komenského 
f)    rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ Komenského 



g)   rozpočtové opatrenie predložené riaditeľom Domu kultúry 
Uznesenie je splnené, prvá zmena rozpočtu  na rok 2016 bola zapracovaná a zverejnená dňa 
25.02.2016. 
 
Uznesenie č.   15/2016 
Schvaľuje 
V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom  časti 
parcely  č.  764 - záhrada  vo výmere 18 m2, ktorá je  zapísaná na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor 
na mape určeného operátu ako  parcela registra  „E“,  na   LV  č.  591, v  k. ú. Sereď,  za cenu  2,00 €/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: Dušanovi Irsákovi,  bytom v  Seredi,  Pivovarská 3220/29. 
Uznesenie je splnené. Nájomná zmluva bola podpísaná 10.03.2016. Zverejnená bola v zmysle 
zákona č. 211/2000 Z.z. dňa 17.03.2016.  
 
Uznesenie č.  16/2016 
Schvaľuje 
V zmysle § 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 strechy bytového domu 
na Čepeňskej ul. so súpisným číslom 4305, postaveného na parcele registra „C“ č. 765/4, evidovanej Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor na LV č. 591 v k. ú. Sereď, vo výmere 1 m2, za cenu 150,00 €/predmet 
nájmu/rok, na dobu neurčitú, za účelom umiestnenia telekomunikačného zariadenia, z dôvodu, že zariadenie 
skvalitní prístup obyvateľom mesta Sereď k internetovému pripojeniu, žiadateľovi:  Exprestech, s.r.o. so 
sídlom Hlavná ul. č. 41, 925 55 Vinohrady nad Váhom. 
Hlasovanie: prítomných  16,  za    16,  proti 0,  zdržalo  sa    0   
Uznesenie je splnené. Nájomná zmluva bola podpísaná dňa 16.03.2016 a zverejnená dňa 
17.03.2016.  
 
Uznesenie č.  17/2016 
Schvaľuje 
Prevod majetku  v zmysle  §  9a ods. 8,  písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku obcí v znení  neskorších  
predpisov, ako  prípad  hodný  osobitného  zreteľa  z  dôvodu,  že  je v záujme mesta usporiadať vlastnícke 
vzťahy k pozemkom  tak, aby boli  zachované podmienky pre riadnu prevádzku predškolského zariadenia 
a priestorovo sa neobmedzil dvor  objektu užívaného špeciálnou základnou školou formou zámeny parciel,  
a to: novovytvorenej parcely 3534/3 - orná pôda, diel (1) vo výmere 43 m2, ktorá bola geometrickým plánom 
odčlenená od pôvodnej  parcely č. 1088 - ostatná plocha, evidovanej  Okresným   úradom v Galante, katastrálny 
odbor na  mape určeného operátu ako parcela registra „E“, na LV č. 591, v k. ú. Sereď,  novovytvorenej parcely 
č. 3533/13 - zastavaná plocha, ktorá bola geometrickým plánom odčlenená od pôvodnej  parcely č. 3533/12 - 
zastavaná plocha, diel (6) vo výmere  92 m2  a od pôvodnej parcely č. 3533/8 - zastavaná plocha diel (7) vo 
výmere  18 m2, obe   evidované Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcely 
registra „C“,  na LV č. 591, v k. ú. Sereď,  v celkovej výmere 153 m2,  formou zámeny za novovytvorenú 
parcelu č. 3535/5 -  zastavaná plocha, diel (5) vo výmere 100 m2  a za novovytvorenú parcelu č. 3535/6 - 
zastavaná plocha, diel (6) vo výmere 47 m2,  ktoré boli geometrickým plánom odčlenené od pôvodnej  parcely č. 
1073 - orná pôda, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako 
parcela registra „E“, v k. ú. Sereď na LV č. 5122, vo vlastníctve žiadateľky, a to bez vzájomného finančného 
vyrovnania, z dôvodu, že je v záujme mesta usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom tak, aby boli zachované 
podmienky pre riadnu prevádzku predškolského zariadenia a priestorovo sa neobmedzil dvor objektu užívaného 
špeciálnou základnou školou s Lenkou Domčekovou, bytom v Seredi, Cukrovarská 146/5.   
Zabezpečiť vypracovanie a podpísanie zámennej zmluvy s Lenkou Domčekovou. 
Zodpovedný :  Ing. Florišová v termíne do 30.4.2016 
Uznesenie zostáva v plnení 
 
Uznesenie č.   18/2016 
Schvaľuje  
V zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v zmysle zákona 
NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, prevod nehnuteľného 
majetku: 



-bytu č. 58 vo výmere 36,52 m2 na 4.poschodí bytového domu súpisné číslo 1235 na ul. Dolnomajerská,  číslo 
vchodu 9  v Seredi postaveného na parcele registra „C“ č. 374/15 a prislúchajúcu pivnicu č.58 vo výmere 2,25 
m2, 
-spoluvlastníckeho podielu 100/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach bytového domu 
a príslušenstve,  
-spoluvlastníckeho podielu 100/10 000-in na pozemku, parcely registra „C“ č. 374/15 zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 788 m2 evidovanej na katastrálnej mape v katastrálnom území Sereď, 
-nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave Okresným úradom Galanta, Katastrálnym odborom, katastrálne 
územie Sereď  na LV 3317.  
Žiadateľovi Františkovi Dlábikovi rod. Dlábik, trvale bytom Sereď, Dolnomajerská  1235/9,  za kúpnu cenu 
1 598,21€. 
Uznesenie je splnené. Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 02.03.2016, zverejnená dňa 
03.03.2016.  
 
Uznesenie  č.  20/2016 
Schvaľuje  
V súlade s §11, ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, zriadenie vecného bremena 
k nehnuteľnostiam 
 

Parcelné 
číslo 

Registe
r KN LV č. Výmer

a v m2 Druh pozemku K.ú. Obec Okres 

3995/25 C 591 1 088 Zastavané plochy a nádvoria  Sereď Sereď Galanta 
3995/22 C 591 247 Zastavané plochy a nádvoria  Sereď Sereď Galanta 
3995/19 C 4806 3 989 Zastavané plochy a nádvoria  Sereď Sereď Galanta 
3992/109 C 4806 442 Orná pôda Sereď Sereď Galanta 
3992/86 C 4806 289 Ostatné plochy Sereď Sereď Galanta 
3995/30 C 4806 525 Zastavané plochy a nádvoria  Sereď Sereď Galanta 
4058/15 C 4806 146 Ostatné plochy Sereď Sereď Galanta 
3992/90 C 4806 811 Ostatné plochy Sereď Sereď Galanta 
3995/32 C 4806 1 651 Zastavané plochy a nádvoria  Sereď Sereď Galanta 
4058/17 C 4806 612 Ostatné plochy Sereď Sereď Galanta 

 
v súvislosti so stavbou „Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď“, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o prekládku  elektroenergetických zariadení v súvislosti s ďalším 
rozvojom  priemyselného parku Sereď - Juh.  
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na zaťaženej 
nehnuteľnosti: 
a)  zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;   
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné 
úpravy elektroenergetických zariadení  a ich odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,  strojmi 
a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností uvedených v bode a) a b); 
Vecné bremeno podľa  písm. a) a b) sa vzťahuje na časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu  vyznačenom v 
geometrickom pláne na zameranie vecného bremena č. 83/2015 zo dňa 13.11.2015. 
Vecné bremeno podľa písm. c) sa vzťahuje na celú zaťaženú nehnuteľnosť. 
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne, na dobu neurčitú,  „in personam“  v prospech oprávneného 
Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava.  
Uznesenie je splnené .  Zmluva bola podpísaná dňa 11.03.2016. Zverejnená bola dňa 24.03.2016  
 
Uznesenie č.  21/2016 
Schvaľuje 
S účinnosťou od 01. marca 2016 zverenie majetku mesta Sereď „Nábytok pre materskú školu“ do správy 
Materskej školy Ul. D. Štúra č. 2116/36 926 01 Sereď v celkovej hodnote   
1 600,00 € (slovom: tisíc šesťsto Eur) nasledovne:  

 
Účet 

Názov 
Obstarávacia 

cena Číslo Názov 



771028 Dlhodobý drobný hmotný majetok Nábytok pre MŠ - kancelársky 1 600,00 € 

Uznesenie je splnené.  Protokol o zverení majetku bol podpísaný dňa 22.02.2016 a zverejnený 
dňa 27.02.2016.  
Uznesenie  č.  22/2016 
Schvaľuje 
S účinnosťou od 01. marca 2016 zverenie majetku mesta Sereď „Rekonštrukcia kanalizácie MŠ Komenského A 
- havária“ v obstarávacej hodnote  20 008,91 € -  do správy Materskej školy Komenského ul. 1137/37, 926 01 
Sereď nasledovne:  

Účet 
Názov 

Obstarávacia 
cena Číslo Názov 

021 2 Budovy, haly, stavby Kanalizácia MŠ Komenského A - rekonštrukcia  20 008,91 € 

Uznesenie je splnené.  Protokol o zverení majetku bol podpísaný dňa 22.02.2016 a zverejnený 
dňa 27.02.2016.  
Uznesenie č. 23 /2016 
Schvaľuje: 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti 

Materskej školy Komenského A  v Seredi“ 
• v rámci  výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6  
• s výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany mesta  

15 % z celkových oprávnených výdavkov 
b) Uznesenie je splnené: Žiadosť o nenávratný finančný príspevok  na projekt s názvom 

„Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského A  v Seredi“  bola zaslaná 
dňa 15.03.2016. 

 
Uznesenie č.   24/2016 
Schvaľuje: 
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti 
Materskej školy Murgašova ulica v Seredi“  
• v rámci  výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6  
• s výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany mesta  
15 % z celkových oprávnených výdavkov 
Na základe vykonanej kontroly a vyjadrenia projektového manažéra konštatujem:  Projekt 
s názvom „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Murgašova ulica v Seredi“ sa 
nepodal z dôvodu, že budova MŠ podľa energetického auditu nespĺňala podmienky výzvy 
a bola by riadiacim orgánom ihneď v prvom kole vyradená. 

Uznesenie č.  26/2016 
Schvaľuje  
Spoluprácu mesta Sereď a spoločnosti Slovmedia SK s. r.o., Drevená 888, 924 01 Galanta ako 
prevádzkovateľom vysielania Regionálnej televízie KREA za cenu 4 000,000 €    od 1.3.2016 do 31.12.2016.  
Uznesenie je splnené: 
Zmluva o spolupráci bola podpísaná dňa 25.02.2016. Zverejnená v zmysle zák. č. 211/2000 
Z.z. 01.03.2016.  
 
Uznesenie č.  27/2016 
Súhlasí   
S obstaraním územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 1/2016“  za 
nasledovných podmienok: 

1. Navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď uhradí všetky náklady spojené s obstaraním predmetnej 
územnoplánovacej dokumentácie, 

2. Pred uzatvorením zmluvy o spolupráci navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď predloží súhlas vlastníkov 
pozemkov k navrhovanej zmene funkčného využívania územia. 



Na základe vykonanej kontroly dňa 18.04.2016 konštatujem:   
Zodpovedným zamestnancom bol vykonaný prieskum trhu– Výzva na predloženie cenovej 
ponuky na dodanie diela „Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č.1/2016“.  Dňa 
14.04.2016 sa otvárali obálky za účasti zamestnancov oddelenia ÚPaSP za účelom výberu 
úspešného uchádzača na základe vykonaného prieskumu trhu. 
Následne s úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo so zhotoviteľom 
územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M Sereď, Zmeny a doplnky č.1/2016 a Zmluva 
o spolupráci s navrhovateľom zmien a doplnkov územného plánu.  

Uznesenie č.  28/2016 
Schvaľuje   
Zámer mesta Sereď na ďalšie rozšírenie kapacity materských škôl 
Uznesenie č.   29/2016 
Schvaľuje  
Procedurálny   návrh  predložený  poslankyňou   MsZ    
Rozšírenie kapacity materských škôl v priestoroch Ul. D. Štúra B – výpoveď z nájmu pre detské jasle Slniečko 
k 30. 06. 2017 a úpravu a rozšírenie priestorov na 2 triedy materskej školy - žiadať finančné prostriedky na 
dostavbu cca 120 m2, rekonštrukciu hygienických zariadení, zariadenie priestorov a vybavenie jedálne. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Uznesenie je splnené: Projektová dokumentácia je spracovaná. Prebieha príprava  
/vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k projektovej dokumentácii/. 
Dňa 18.02.2016 sa uskutočnilo stretnutie s p. Vidovičovou /majiteľkou detských jaslí/  za 
účelom oznámenia výpovede z nájmu  k 30.06.2017 v prípade pridelenia finančných 
prostriedkov z  IROP /integrovaný regionálny operačný program – štrukturálne fondy/.  
 
Uznesenia z MsZ, konaného dňa 17.3. 2016 
Uznesenie č.   31/2016 
Schvaľuje 
Výpožičku  časti parcely  č. 733/44 - zastavaná plocha  a nádvorie, vo výmere  530 m2,  ktorá je zapísaná na 
Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor ako  parcela registra  „C“  na katastrálnej mape, v  k. ú. Sereď, na 
LV  č. 591, na dobu  určitú 25 rokov, v  súlade § 31,  
ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,  s prihliadnutím  na    osobitný   zreteľ  -  pozemok 
bude využitý  na  voľno-časové aktivity detí počas pobytu v školskom klube, na praktickú výučbu, ako tematická 
záhrada v zmysle platného Štátneho vzdelávacieho programu a je pre mesto z hľadiska územnoplánovacej 
koncepcie dočasne inak nevyužiteľný, žiadateľovi: Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Komenského ul. č. 
3064/41,  926 01  Sereď.  
Zabezpečiť vypracovanie a podpísanie zmluvy o výpožičke – pozemok pre Cirkevnú ZŠ v Seredi. 
Z: JUDr.Pastuchová, Ing.Florišováv termíne  do 6.4.2016 
Uznesenie je splnené:  Zmluva bola podpísaná dňa 05.04.2016. Zverejnená v zmysle zák. č. 
211/2000 Z.z. infozákon 06.04.2016. 
 
Uznesenie  č.  32/2016 
Schvaľuje 
a/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z výzvy,  s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 ,na 
projekt  „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy  
Komenského „A“ v Seredi“ s  maximálnym spolufinancovaním oprávnených výdavkov  projektu zo strany 
mesta Sereď vo výške 13 898,71 EUR z maximálnej výšky celkových oprávnených výdavkov  
277 974,18 EUR, 
b/Financovanie neoprávnených výdavkov predkladaného projektu, ktoré súvisia s obnovou budovy, 
v maximálnej výške 48 084,08 EUR.  
Zabezpečiť predloženie žiadosti o NFP a financovanie v zmysle schváleného uznesenia. (zníženie energetickej 
náročnosti MŠ Komenského A) 



Zodpovedný: Ing. Bíro, Ing. Práznovský v termíne podľa výzvy 
Uznesenie je v plnení 
 
Uznesenie   č.  33/2016 
Schvaľuje    
Doplnenie opatrenia 7.1.1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď na roky 2015 – 2024   
o aktivitu - Rozšírenie kapacity MŠ D. Štúra B a jeho zapracovanie do verzie 1.1 Plánu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Sereď na roky 2015 – 2024. 
Zabezpečiť doplnenie PHSR mesta Sereď na roky 2015-2024 (rozšírenie kapacity MŠ DŠ „B“) Zodpovedný: 
Ing. Krajčovič v termíne do 24.3.2016. 
Uznesenie je splnené: Dodatok bol zverejnený na internetovej stránke mesta 22.03.2016.  
 
Uznesenie  č. 34/2016 
Schvaľuje 
a) Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva vnútra SR na realizáciu projektu „ Riešenie bezpečnosti cestnej premávky na priechodoch pre 
chodcov v meste Sereď “ 
b) výšku celkových nákladov na projekt v sume 12 447,60 €, 
c) Výšku 5 % spolufinancovania projektu z celkových výdavkov na projekt, t.j. 622,38 €,  
Predložiť žiadosť o dotáciu + financovanie podľa schváleného uznesenia. (Riešenie bezpečnosti cestnej 
premávky na priechodoch pre chodcov v meste Sereď). 
Z: Ing. Bíro v termíne: po vyhlásení výzvy. 
Uznesenie je v plnení 
 


	UUznesenie je splnené.U Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 02.03.2016, zverejnená dňa 03.03.2016.

