
Hlavná kontrolórka Mesta Sereď 

Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení MsZ 
 

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladám poslancom MsZ 
správu o kontrole plnenia uznesení na zasadnutie MsZ konaného dňa 10.11.2016. 
Primátor mesta 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 z MsZ, konaného dňa 17.03. 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  
 
Uznesenia z rokovania MsZ v Seredi, konaného dňa 28.4. 2016 
Uznesenie č. 54/2016  

A. Berie  na  vedomie  
Informatívnu správu o potrebe a možnostiach financovania rekonštrukcie budov 

B. Schvaľuje   
poskytnúť účelovú dotáciu spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. na realizáciu rekonštrukcie objektu 
Sokolovňa a vyregulovanie kúrenia v MsKS NOVA 
Vypracovať zmluvu medzi SMS a Mestom Sereď o dotácii na rekonštrukciu objektu Sokolovne a vyregulovania 
kúrenia v Nove. Zodpovedný: konateľka SMS v termíne do 16.05.2016. 
Pri kontrole plnenia uznesení v mesiaci jún bolo konštatované. Zmluva o dotácii je vypracovaná.  Zmluva bude 
podpísaná a dotácia poskytnutá po schválenej zmene  rozpočtu, ktorá bude predmetom  rokovania MsZ 
konaného dňa 14.06.2016.  
Uznesenie je splnené. Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie bola podpísaná dňa 08.09.2016. 
Zverejnená bola v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. dňa 08.09.2016 /SMS s.r.o /. Finančné 
prostriedky vo výške 95 000 € boli z rozpočtu mesta uhradené dňa 14.09.2016.  
 
Uznesenie č.62/2016          
A.   Berie na vedomie 
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely,   nachádzajúcej  sa na Trnavskej ul. 
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 žiadateľa, je 
dlhodobo užívaný ako dvor a na pozemku je postavená murovaná garáž vo vlastníctve žiadateľa. Nie je naň 
priamy prístup z verejnej komunikácie, 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. 
1838/47 - orná pôda vo výmere cca 133 m2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
zapísanej na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného operátu  ako parcela registra "E“, 



v k. ú. Sereď, na LV č. 591,   žiadateľom Jánovi Chlebíkovi a manž. Erike, rod. Forrovej, obaja bytom 
v Seredi, Trnavská 902/85. 
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľa. 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku v zákonom stanovenej lehote . Z: Ing. Florišová, 
JUDr. Pastuchová   
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Uznesenie je splnené. Žiadateľ predložil geometrický plán, zámer bol zverejnený v zmysle zákona 
t.j. najneskôr 15 dní pred jeho schvaľovaním.  
 
Uznesenie č. 63/ 2016 
A.  Berie na vedomie 
Informáciu o zámere prenajať  nehnuteľný majetok  mesta  - časť  parcely,     nachádzajúcej  sa na Trnavskej 
ulici, 
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 pozemkov  vo vlastníctve žiadateľa, 
ktorý ho dlhodobo užíva ako záhradu, nie je naň prístup z verejnej komunikácie a je pre mesto z hľadiska 
územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, 
C.  Schvaľuje 
V zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.9, zámer prenajať nehnuteľný majetok 
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  zreteľa: časť parcely č. 1838/47 - orná pôda vo 
výmere cca 339 m2,  zapísanej 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 0,10 €/m2/rok,  na dobu neurčitú,   žiadateľom  Jánovi Chlebíkovi a manž. Erike, rod. Forrovej, obaja  
bytom  v Seredi, Trnavská 902/85. 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku v zákonom stanovenej lehote . Z: Ing. Florišová, 
JUDr. Pastuchová .  
Uznesenie je splnené. Žiadateľ predložil geometrický plán, zámer bol zverejnený v zmysle zákona 
t.j. najneskôr 15 dní pred jeho schvaľovaním.  
 
Uznesenie č.71/2016  
Súhlasí   
S obstaraním územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 2/2016“ za 
podmienky, že navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď uhradí všetky náklady spojené s obstaraním 
predmetnej územnoplánovacej dokumentácie. 
Uznesenie č.72/2016 
Súhlasí     
s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie zmien a doplnkov „Územný plán mesta Sereď, zmeny  a doplnky   
č.  3/2016 za  podmienky ,  že  navrhovatelia   zmien  a doplnkov  ÚPN – M Sereď   uhradia   všetky   náklady   
spojené  s obstaraním  predmetnej   územnoplánovacej  dokumentácie.   

Zabezpečiť  pri plnení uznesení č. 69-72 kontrolu a potrebnú súčinnosť pri realizácii schválených uznesení. 
(urbanistické štúdie). Z: Ing. Halabrínová v termíne do 30.11.2016 
Uznesenia č. 71-72/2016 sú v plnení. Splnené budú schválením v MsZ / územný plán/.   

 
Uznesenia z rokovania  MsZ  v Seredi,  konaného  dňa   14. 06. 2016 
Uznesenie č. 85/2016 
A  Berie na vedomie  
Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov 
B. Prerokovalo  
V bode programu č.7 projekt ,,Modernizácie vybavenia kina NOVA Sereď II"' 
C. Schvaľuje 
a) predloženie Žiadosti o dotáciu Domom kultúry Sereď v rámci Výzvy 4/2016 Audiovizuálneho fondu na rok 
2016, program 4/ podprogram 4.3 na účel realizácie projektu ,,Modernizácie vybavenia kina NOVA Sereď II"' 
(ďalej ,,projekt"), 
b/ po schválení Žiadosti o dotáciu, zabezpečenie realizácie projektu Domom kultúry Sereď, 
c/ dofinancovanie projektu do výšky 20 000,00 Eur z rozpočtu mesta Sereď.  



Uznesenie je splnené v časti bodu C písm a). 
Žiadosť o dotáciu DK Sereď v rámci Výzvy 4/2016 na Audiovizuálny fond bola zaslaná dňa 
04.08.2016 a 16.08.2016 doplnená.  
 
Uznesenie  č. 102/2016 
A. Berie na vedomie 

Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časť parcely nachádzajúcej sa v k. ú. Stredný 
Čepeň, 
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 je zastavaný rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa 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, časti parcely č. 163/101 - ostatná plocha vo výmere cca 37 m2, zapísanej 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu na LV č. 591 ako parcela registra 
„E“, v k. ú. Stredný Čepeň, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  žiadateľovi 
Igorovi  Biharymu,  bytom v Seredi, Dolnomajerská 1129/23. 
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľa 
Uznesenie zostáva v plnení.  
 
Uznesenie č. 106/2016 
Schvaľuje  
V súlade s § 11, ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, zriadenie vecného bremena 
v súvislosti so stavbou „Múzeum holokaustu“, ako prípad hodný osobitného zreteľa, k nehnuteľnosti:  parcela č. 
1894/100 - ostatné plochy, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu 
ako parcela registra „E“ v k. ú. Sereď,  na LV č. 4806. 
       Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť: 
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 na účel 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. 19/2016. 
       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, pretože ide o zásobovanie elektrickou 
energiou Múzeum holokaustu na Kasárenskej ulici v Seredi. 
Zabezpečiť vypracovanie a podpísanie Zmluvy o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Západoslovenská 
distribučná, a.s. Bratislava. Z: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová T: do 31.8.2016 
Uznesenie je splnené.  Zmluva bola podpísaná dňa 01.07.2016,  zverejnená dňa 02.07.2016.  
 
Uznesenie č. 107/2016 
Schvaľuje  
Variant  č.  3. Výkup pozemkov pod budovou od vlastníka, ktorý súhlasí s prevodom za sumu znaleckého 
posudku (časť parcely „E“ č. 1077/3 vo výmere 116 m2) a pozemku v správe SPF (časť parcely „E“ č. 1075 vo 
výmere 267 m2) a platenie úhrad za užívanie ostatných pozemkov. 
Odovzdať text uznesenia Mgr. Kováčovej – výkup pozemkov pod MŠ Fándlyho. Pripraviť a realizovať výkupy 
v zmysle uznesenia Zodpovední:, Mgr. Kováčová, Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová v termíne: do 30.6.2016 
a 30.9.2016.  
Uznesenie zostáva v  plnení:  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem 
Kúpna zmluva s predávajúcimi, p. Grečová a p. Miháliková /116m2/bola podpísaná  dňa 14.10.2016, 
 zverejnená dňa 15.10.2016.  



Nájomná zmluva s prenajímateľmi p. Grečová a p. Miháliková /884m2/bola podpísaná dňa 
14.10.2016, zverejnená 15.10.2016.  
Nájomná zmluva s p. Marcinčinom  /596m2/ bola podpísaná dňa 24.06.2016 a zverejnená dňa 
25.06.2016.  
Žiadosť na SPF o kúpu pozemku bola zaslaná dňa 29.09.2016. Slovenský pozemkový fond do 
ukončenia kontroly plnenia uznesení, nedal stanovisko k predaju pozemku.  
Nájomné zmluvy na ostatné parcely nie sú uzatvorené z dôvodu, že vlastníci nesúhlasia s podmienkami  
uzatvorenia zmluvy. Vlastníci pozemkov požadujú náhradu za užívanie pozemku od roku 2012 – 2014 
– /každý rozdielne/ ako podmienku uzatvorenia nájomnej zmluvy v zmysle schváleného uznesenia. 
O náhradu za užívanie pozemkov spätne nepožadujú v prípade kúpy pozemkov za cenu určenú 
vlastníkmi. Kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom vlastníci pozemkov neakceptujú.  
 
Uznesenia z MsZ v Seredi, konaného dňa 08.09. 2016 
Uznesenie č. 117/2016 
A. Berie  na  vedomie  
Správu z vykonanej finančnej kontroly hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami použitými na 
zabezpečenie  XVII. ročníka Seredského hodového jarmoku  ako aj príjmov získaných z tohto podujatia.  
bez pripomienok 
B. Ukladá riaditeľovi Domu kultúry 
Splniť uložené a odporúčané opatrenia na odstránenie nedostatkov a ich príčin v termínoch ako boli uložené 
a odporúčané hlavnou kontrolórkou v Správe z vykonanej kontroly. 
Uznesenie zostáva v plnení. 
 
Uznesenie č. 121/2016 
B. Uznáša   sa  
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie  Územný plán mesta Sereď  
Zverejniť VZN mesta Sereď č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná 
časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď spôsobom obvyklým. Po zvesení originál VZN 
odovzdať do evidencie k p. Adamčíkovej. Z: Ing. Halabrínová v termíne do 15.10.2016 
Uznesenie je splnené. VZN č. 5/2016 bolo zverejnené spôsobom obvyklým dňa 12.09.2016 
 
Uznesenie č. 133/2016 
A. Berie na vedomie  
Žiadosť Slovenského hydrometeorologického  ústavu, Jeseniova 17, 833 15 Bratislava o prenájom pozemku  v 
k.ú. Sereď na umiestnenie monitorovacej stanice kvality ovzdušia.  
B. Schvaľuje  
Zámer umiestniť monitorovaciu stanicu kvality ovzdušia na území mesta Sereď s tým, že pozemok na jej 
umiestnenie bude určený po vzájomnej dohode odborných útvarov mesta a žiadateľa a následne riešený vzťah 
žiadateľa k pozemku nájmom na dobu neurčitú. 
Rokovať so zástupcami Slovenského hydrometeorologického ústavu o možnostiach umiestnenia monitorovacej 
stanice za účasti p. Veselického, p. Florišovej a p. Pastuchovej. O výstupe z rokovania informovať prednostu 
úradu a následne poslancov na stretnutí dňa 4.10.2016. Z: JUDr. Pastuchová v termíne do  20.9.2016. 
Uznesenie je splnené: 
Zámer  prenajať pozemok osobitným zreteľom pred schvaľovaním nájmu bol zverejnený zákonným 
spôsobom.   
 
Uznesenie  č. 135/2016 
Schvaľuje  
V súlade s §-om 9a, ods.8, písm. e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku,  novovytvorenej  parcely  č . 195/2 - zastavaná plocha , diel (3) vo výmere 17 m2,  



novovytvorenej parcely č. parcely 194/1 - záhrada  diel (2) vo výmere 173 m2, ktoré boli odčlenené 
geometrickým plánom č. 5-5/2016, úradne overeným dňa 23. 05. 2016  pod číslom 562/2016, od pôvodnej  
parcely č. 163/101 - ostatná  plocha, evidovanej na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ na LV č. 591 
v k. ú. Stredný Čepeň a novovytvorenej parcely č. 193/1- zastavaná plocha, odčlenenej od pôvodnej parcely č. 
163/101 – ostatná plocha diel (1) vo výmere 470 m2 a od pôvodnej parcely č. 164/1 - ostatná plocha, diel (4) vo 
výmere 1 m2, obe evidované Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako 
parcely registra „E“ na LV č. 591 v k. ú. Stredný Čepeň, v celkovej výmere 661m2 za cenu 20,00 €/m2,  
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý je sčasti 
zastavaný rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa, časť dlhodobo užíva ako dvor a  záhradu pri rodinnom 
dome a  je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, Jánovi Biharimu a manželke 
Salomene, obaja bytom  v Seredi, Námestie slobody 29/6. 

Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradia kupujúci. 
Zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy. Z: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová T: do 31.10.2016 
Uznesenie je splnené.  Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 05.10.2016, zverejnená dňa 06.10.2016. 
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností bol podaný na OÚ Galanta, katastrálny odbor dňa 
18.10.2016.  
 
Uznesenie  č. 136/2016 
Schvaľuje 
V zmysle  §-u 9a, ods.8, písm. e)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod nehnuteľného 
majetku: diel (10) vo výmere  4 m2  odčlenený od parcely č. 34/46 - ostatná plocha, ktorá je evidovaná Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“,  v k. ú. Dolný Čepeň, 
na LV č. 591a  pričlenený k  novovytvorenej parcele č. 163/1  - zastavaná plocha, diel (8) vo výmere    36 m2 
a diel (9) vo výmere 9m2 odčlenené od parcely č. 82/6 - ostatná plocha, ktorá je evidovaná Okresným úradom 
v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“,  v k. ú. Dolný Čepeň, na LV č. 
591 a pričlenené k  novovytvorenej parcele č. 163/1  - zastavaná plocha  geometrickým plánom č.  4/2015 zo dňa 
02. 12. 2015, úradne overeným dňa 13. 01. 2016 pod číslom 1377/2015  v celkovej výmere 49 m2, za cenu 20,00 
€/m2, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  zreteľa, pretože  ide o pozemok,   ktorý sa  
nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemku  vo vlastníctve žiadateľa, je dlhodobo užívaný ako   súčasť 
záhradky rodinného domu a z hľadiska územno-plánovacej koncepcie je pre mesto inak nevyužiteľný, Jozefovi 
Václavíkovi a manželke Andrei, rod. Rajčanovej, obaja bytom v Seredi, Dolnočepenská 1643/61. 
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradia kupujúci. 
Zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy. Z: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová T: do 31.10.2016 
Uznesenie je splnené.  Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 05.10.2016, zverejnená dňa 06.10.2016. 
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností bol podaný na OÚ Galanta, katastrálny odbor dňa 
18.10.2016.  
 
Uznesenie č. 137/2016 
Schvaľuje 
V súlade s  § 9a, ods. 8, písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, prevod nehnuteľného 
majetku - parcely č.  17/2 - vodná plocha   vo výmere 116 m2,  zapísanej  na Okresnom úrade v Galante, 
katastrálny odbor, na katastrálnej mape  ako parcela registra  "C“,   v  k.  ú. Dolný Čepeň, na LV č. 591,  za cenu  
20 €/m2,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  zreteľa,  z dôvodu,  že   ide o pozemok, 
ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemku  vo vlastníctve žiadateľov, je dlhodobo užívaný ako   
súčasť záhrady pri rodinnom dome, je neprístupný z verejnej komunikácie   a z hľadiska územno-plánovacej 
koncepcie je pre mesto inak nevyužiteľný, Ing. Ladislavovi Pospišovi a manželke Ing. Alene Pospišovej, rod. 
Štrbovej, obaja bytom v Seredi, Družstevná 1733/4. 
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradia kupujúci. 
Zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy. Z: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová T: do 31.10.2016 
Uznesenie je splnené.  Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 13.10.2016, zverejnená dňa 14.10.2016. 
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností bol podaný na OÚ Galanta, katastrálny odbor dňa 



18.10.2016.  
Uznesenie  č. 138/2016 
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 evidovaného v právnom stave Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.3317, k.ú. 
Sereď: 
-bytu č. 6 vo výmere 77,41 m2 na 3.poschodí bytového domu súpisné číslo 1235 na  
ul. Dolnomajerská,  číslo vchodu 6  v Seredi postaveného na parcele registra „C“ č. 374/15 a prislúchajúcej 
pivnice č.6 vo výmere 2,25 m2, 
-spoluvlastníckeho podielu 204/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach bytového domu 
a príslušenstve,  
-spoluvlastníckeho podielu 204/10 000-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, 
žiadateľke Jane Fenclovej rod. Klottonovej, trvale bytom Sereď, Dolnomajerská  1235/6  za kúpnu cenu 
4 656,12 EUR. 
Zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy. Z: Mgr. Kováčová, T: do 31.12.2016 
Uznesenie je v plnení. 
 
Uznesenie č. 139/2016 
Schvaľuje 
V súlade s § 4 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď kúpu pozemku, ktorým je 
novovytvorená parcela č. 3535/15 - zastavaná plocha - vo výmere 116 m2 (diel 18), ktorá bola odčlenená 
geometrickým plánom č. 28/2015 vyhotoveným geodetom Petrom Černým úradne overeným dňa 09. 05. 2016 
pod číslom 464/2016 od pôvodnej parcely č. 1077/3 - zastavané plochy a nádvoria - evidovanej Okresným 
úradom Galanta - katastrálnym odborom na mape určeného operátu ako parcela reg. „E“ na LV č. 5125   
v  k.ú. Sereď v spoluvlastníctve Terézie Gréčovej v podiele ½ a Terézie Mihálikovej v podiele ½ za kúpnu 
cenu 39,44 €/m2.  
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
Zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy. Z: Mgr. Kováčová, JUDr. Pastuchová , T: do 31.10.2016 
Uznesenie je splnené. Kúpna zmluva bola podpísaná 14. 10.2016, zverejnená dňa 15.10.2016.  
 
Uznesenie č. 140/2016 
A. Berie   na  vedomie   
Žiadosť  nájomcu Mareka Horvátha na ukončenie Zmluvy o nájme ev. č. 4/8/NZ-33/2012 nebytových priestorov 
– polyfunkčného centra voľného času  na Mlynárskej ul. s. č. 4340 – „Relax“  s priľahlým pozemkom dohodou 
ku dňu 31.12.2016. 
B. Schvaľuje    
1.Spôsob ďalšieho nakladania s nebytovým priestorom – polyfunkčným centrom voľného času  na Mlynárskej 
ul. s č. 4340 – „Relax“  s priľahlým pozemkom -  prenájom formou vyhlásenia obchodnej  verejnej súťaže  
 2/1 Podmienky  obchodnej verejnej  súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie  nájomnej zmluvy  na 
polyfunkčné centrum voľného času na Mlynárskej ul. s. č. 4340  a priľahlého pozemku parc. č. 3127/41 
o výmere 497 m2 podľa predloženého návrhu: 

         -   s doplnením 
PONÚKNUTÁ CENA NÁJMU 75%  
ÚČEL NÁJMU 20% 
BENEFITY pre mesto Sereď a organizácie ním zriadené 5% 

2/2 Komisiu na vyhodnotenie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme polyfunkčného centra voľného času na 
Mlynárskej ul. s. č. 4340  a priľahlého pozemku parc. č. 3127/41  v tomto zložení: 
predseda komisie Ing. Bystrík Horváth 
členovia komisie:  

1. JUDr. Michal Irsák 



2. Božena Vydarená 
3. Róbert Stareček 
4. Pavol Kurbel 
5. PhDr. Michal Hanus 
6. Darina Nagyová, zároveň zapisovateľka (náhradník JUDr. Zuzana Pastuchová) 

Zabezpečiť zverejnenie OVS na halu Relax spôsobom obvyklým. Z: Ing. Florišová T: do 20.9.2016 
Uznesenie je splnené.  Mesto Sereď zverejnilo v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obci 
v znení neskorších predpisov zámer prenajať  nehnuteľný majetok : polyfunkčné centrum voľného času 
na Mlynárskej ul. s. č. 4340 a priľahlý pozemok  parc. č. 3127/41 vo výmere 497 m2,  formou 
vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže dňa 22.09.2016. 
 
Uznesenie  č. 142/2016 
Schvaľuje   
Procedurálny návrh poslanca MsZ o vyhlásení verejnej dražby nepotrebného majetku Mestského bytového 
podniku.  
Zvolať rokovanie ohľadom podmienok vyhlásenia verejnej dražby na nepotrebný majetok MsBP za účasti 
konateľa MsBP, JUDr. Pastuchovej, JUDr. Irsáka  a p. Irsáka. 
Z: Ing. Káčer T: 13.9.2016 o 10.30 hod. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem.  
Uznesenie je v plnení. Ku dňu ukončenia kontroly plnenia uznesení nebolo rozhodnuté 
o vyhlásení dražby na nepotrebný majetok MsBP.  
Dňa 10.11.2016 bude na rokovanie MsZ predložený materiál č. 14 D /nadobudnutie 
nehnuteľnosti do majetku mesta/ o predaji nehnuteľného majetku odchodnej spoločnosti 
MsBP s.r.o Sereď jedinému spoločníkovi Mestu Sereď.  
V prípade prijatia uznesenia o schválení odkúpenia majetku odporúčam MsZ uznesenie č. 
142/2016 zrušiť.  
 
Uznesenie č. 145/2016 
Schvaľuje   

1. 4. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2016  
a) v príjmovej časti 

− zvýšiť rozpočet na položke 113003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy 
o čiastku 13 000 € 

−    zvýšiť rozpočet na položke 223001 Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb 
(za separovaný odpad) o čiastku 35 000 € 

b) vo výdavkovej časti 
− v programe 3. Životné prostredie, podprogram 3.3 Odpadové hospodárstvo, prvok 

3.3.2. Zber, odvoz a uloženie odpadov vytvoriť položku 637004 Všeobecné služby 
(odvoz odpadov zo zberného dvora) s rozpočtom 48 000 € 

2.  rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom  ZŠ Juraja Fándlyho 
3.    rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Jana Amosa  Komenského 
4.    rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ  Komenského 
5.    rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ  D. Štúra 
6.    rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa 
7.    rozpočtové opatrenie predložené riaditeľom Domu kultúry v Seredi  
8.    použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu: 

a) na úhradu bežných výdavkov pre MŠ na Ul. D. Štúra v Seredi v objeme 7 829,- € s účelovým 
určením na riešenie havarijnej situácie  kanalizácie na MŠ na Ul. D.Štúra.  

b) na úhradu bežných výdavkov pre MŠ Komenského v objeme 2 591,- €  s účelovým určením na 
riešenie havarijnej situácie kanalizácie  MŠ Komenského – na elokovanom pracovisku na 
Murgašovej ulici 

Zapracovať schválené zmeny v zmysle 4. zmeny rozpočtu. Z:  Ing. Florišová + štatutári ZŠ, MŠ, ZUŠ, DK 
v termíne do 30.9.2016 
Uznesenie je splnené. 



 
 

Október 2016       Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 
 
 


