
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 08.12.2016. Primátor mesta zvolal pracovnú 
poradu dňa 11.11.2016 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.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. 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.  
Dňa 04.11.2016 bola podpísaná nájomná zmluva s prenajímateľom p. Domčeková  na výmeru 
/655m2/.  
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.  
  
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. 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 splnené, kúpna zmluva bola podpísaná dňa 14.11.2016, zverejnená dňa 
15.11.2016.  
 
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 plnenia prijatých uznesení dňa 25.11.2016 konštatujem: MsZ 
na svojom zasadnutí dňa 10.11.2016 schválilo uznesenie č. 184/2016, ktorým schválilo 
odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva mesta Sereď.  
Odporúčam preto MsZ zrušiť uznesenie č. 142/2016 v celom rozsahu.   
 
Uznesenia z rokovania  MsZ v Seredi,  konaného  dňa 10.11. 2016 
Uznesenie  č. 167/2016 
Schvaľuje   
1. 5. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2016  
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 
8.   Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu bežných  výdavkov pre 
       MŠ na Ul. D. Štúra v Seredi v objeme 2 165,- €  s účelovým  určením na dofinancovania 
        havarijnej situácie  kanalizácie na MŠ  na Ul. D.Štúra 
 9.  Odmenu  pre  hlavnú kontrolórku  mesta  Sereď    pri príležitosti  životného   jubilea   50 
      rokov  vo  výške   jedného  mesačného  funkčného platu     
Zapracovať schválené zmeny do rozpočtov v zmysle uznesenia. Zodpovední:  Ing. Florišová, štatutári ZŠ, MŠ, 
ZUŠ, DK. T: do 30.11.2016 
Uznesenie je splnené v celom rozsahu. 
 
Uznesenie č.171/2016 
Schvaľuje  
V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  nájom 
nehnuteľného majetku mesta, a to časti parcely č.303 zastavané plochy a nádvoria  evidovanej na Okresnom 
úrade v Galante, katastrálny odbor na  mape určeného operátu ako parcela registra  „E“ na LV č. 591. v k. ú. 
Sereď vo výmere  12 m2 za účelom   umiestnenia  monitorovacej stanice kvality ovzdušia na dobu neurčitú  za 
cenu 1 €/m2/ rok uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože sa jedná o 



 využitie pozemku na verejnoprospešný účel - umiestnenie monitorovacej stanice kvality ovzdušia  v záujme 
ochrany a podpory verejného zdravia, rozšírenie monitorovacích bodov Národnej monitorovacej siete kvality 
ovzdušia  a  skvalitnenie hodinového informovania obyvateľstva mesta Sereď o kvalite ovzdušia žiadateľovi 
Slovenskému hydrometeorologickému ústavu,  Jeseniova 17,  833 15 Bratislava. 
Zabezpečiť vypracovanie NZ. Zodpovední: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová T: do 31.12.2016 

Uznesenie č. 172/2016  
Schvaľuje 
V súlade s § 27, ods. 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, nájom nehnuteľností 
evidovaných na Okresnom úrade v Galante, katastrálnom odbore, na LV č. 591, v k. ú. Sereď, ako: 
a.) stavba - polyfunkčné centrum voľného času, súpisné číslo 4340, na parcele č. 3127/40 - zastavané plochy a 
nádvorie vo výmere 775 m2 
b) parcela č. 3127/41 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 497m2, evidovaná na Okresnom úrade v 
Galante, katastrálnom odbore na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, za cenu 3.600,00 €/rok, na dobu 
určitú od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2021, na športovo-relaxačnú činnosť a prevádzkovanie bufetu Oľge Chánovej, 
bytom v Pate, Nitrianska 268/17.  
Zabezpečiť vypracovanie NZ.  Zodpovední: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová. T: do 30.11.2016 
Uznesenie je splnené: Nájomná zmluva bola vypracovaná a podpísaná 21.11.2016. V súlade 
so zákom č. 211/2000 Z.z. zverejnená dňa 22.11.2016.  
 
Uznesenie  č. 173/2016 
Schvaľuje 
V súlade s § 9a, ods. 9, písm. c)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom 
nehnuteľného majetku  -  stavbu so súpisným číslom 118, postavenú na parcelách registra „C“ č. 3049 
a 3050 v k. ú. Sereď, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  zreteľa,  s cieľom 
pokračovať  v optimalizácii nákladov, súvisiacich s prevádzkou nehnuteľného majetku mesta, ako 
i zefektívnenia činností, súvisiacich s ich prevádzkou, za cenu 1,00 €/rok/predmet nájmu, na dobu neurčitú, od 
01. 01. 2017, spoločnosti Správa majetku mesta Sereď , s. r. o.,  sídlom v Seredi, Námestie republiky 
1176/10. 
Zabezpečiť vypracovanie NZ. Zodpovední: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová. T: do 31.12.2016 
Uznesenie je splnené. Nájomná Zmluva bola podpísaná a zverejnená dňa 28.11.2016.  
Uznesenie  č.174/2016 
Schvaľuje 
V súlade s § 9a, ods. 9, písm. c)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, nájom  časti 
nehnuteľného majetku  -  vnútro areálovú komunikáciu a spenenú plochu pri prístrešku označenom ako „ESO 
6“,  v areáli bývalých kasární „Váh“, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  zreteľa 
z dôvodu, že plocha je dlhodobo využívaná  a  upravená na prevádzkovanie autoškôl  a  pre mesto je dočasne 
inak nevyužiteľná,  za cenu 44,00 €/mesiac/ predmet nájmu, na dobu určitú, od 01. 01. 2017 do 30. 06. 2021, na 
nácvik prvkov predpísaných skúšobným poriadkom v autoškolách a parkovanie motorových vozidiel na 
tento nácvik používaných, žiadateľovi Petrovi Urbánkovi – Autoškola BB, so sídlom v Seredi, Parková 
2880/17. 
Zabezpečiť vypracovanie NZ.  Zodpovední: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová. T: do 20.12.2016 

Uznesenie  č. 175/2016 
Schvaľuje 
V zmysle §-u 9a, ods. 9, písm. c)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom 
nehnuteľného majetku -  novovytvorenej parcely č. 2485/9  - orná pôda, vo  výmere 273 m2, ktorá bola 
geometrickým plánom  č. 57/2016 zo dňa  04. 10. 2016,  úradne overeným  dňa 07. 10. 2016, odčlenená od 
pôvodnej parcely č. 1838/47- orná pôda, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,  na mape 
určeného operátu ako parcela registra „E“, v k. ú. Sereď,  na LV 591, za cenu 0,10 €/m2/rok, na dobu neurčitú, 
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  zreteľa,  pretože  ide o pozemok,  nachádzajúci 
sa v bezprostrednej blízkosti pozemkov  vo vlastníctve žiadateľov, ktorí ho dlhodobo užívajú ako záhradu, nie je 
naň prístup z verejnej komunikácie a je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, ,  
žiadateľom Jánovi Chlebíkovi  a manželke Erike, rod. Forrovej, obaja bytom v Seredi, Trnavská 902/98. 
Zabezpečiť vypracovanie NZ.  Z: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová. T: do 31.1.2017 



Uznesenie je splnené. Nájomná zmluva bola podpísaná dňa 23.11.2016, zverejnená dňa 
24.11.2016.  
 
Uznesenie č. 176/2016 
Schvaľuje 
V  zmysle § 9a, ods. 8, písm. e)    zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod nehnuteľného 
majetku mesta - novovytvorenej parcely č. 2485/15 - zast. plocha vo výmere 52 m2 a novovytvorenej parcely 
č. 2485/16 - zast. plocha vo výmere 120 m2  , ktoré boli geometrickým plánom č. 57/2016 zo dňa  04. 10. 2016, 
úradne overeným  dňa 07. 09. 2016, odčlenené od pôvodnej parcely č. 1838/47 - orná pôda, evidovanej 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,  na mape určeného operátu ako parcela registra „E“, v k. ú. 
Sereď,  na LV 591, za cenu 20,00 €/m2, uplatnením  výnimočného  postupu  ako  prípad  hodný osobitného  
zreteľa,  pretože  ide o pozemok,   ktorý sa  nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov  vo vlastníctve 
nadobúdateľov, na pozemku je postavená murovaná garáž vo vlastníctve nadobúdateľov a časť je užívaná ako 
dvor pri rodinnom dome.  Nie je naň priamy prístup z verejnej komunikácie a  z hľadiska územno-plánovacej 
koncepcie je pre mesto inak nevyužiteľný, nadobúdateľom : Jánovi Chlebíkovi a manželke  Erike, rodenej  
Forrovej, obaja bytom v Seredi, Trnavská 902/85. 
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradia nadobúdatelia. 
Zabezpečiť vypracovanie KZ.  Zodpovední: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová do 31.1.2017. 
Uznesenie je splnené. Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 23.11.2016, zverejnená dňa 
24.11.2016.  
 
Uznesenie  č. 177/2016 
A. Berie na vedomie 
Zámer usporiadať majetkovo-právne užívanie  pozemku, nachádzajúceho sa na Pažitnej ulici  
B. Konštatuje, 
že sa pri prevode majetku sa uplatní zákonná výnimka, pretože sa jedná o pozemok   zastavaný stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa, 
C. Schvaľuje  
Prevod  nehnuteľného  majetku  uplatnením  zákonnej výnimky, v súlade s  §-om 9a, ods. 8, písm. b) 
zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov -  novovytvorenej  parcely č. 555/1 - 
zastavaná plocha vo výmere 12 m2, ktorá bola geometrickým plánom č. 33/2016 zo dňa 07. 09. 2016, úradne 
overeným dňa 12. 09. 2016, pod číslom 1060/2016,  od pôvodnej parcely č. 456/1- zastavaná plocha, evidovanej 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,  na mape určeného operátu ako parcela registra „E “,  na LV č. 
591,  v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2,  žiadateľovi:  Igorovi Krčmárikovi a manželke Anne, obaja  bytom 
v Seredi, Pažitná 1014/15. 
Zabezpečiť vypracovanie KZ. Zodpovední: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová . T: do 31.12.2016 

Uznesenie č. 178/2016 
A.  Berie na vedomie 
Zámer usporiadať majetkovo-právne užívanie  pozemku, nachádzajúceho sa na Pažitnej ulici  
B. Konštatuje, 
že sa pri prevode majetku sa uplatní zákonná výnimka, pretože sa jedná o pozemok   zastavaný stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa, 
C. Schvaľuje : 
Prevod  nehnuteľného  majetku  uplatnením  zákonnej výnimky, v súlade s  §-om 9a, ods. 8, písm. b) 
zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov- novovytvorenej  parcely č. 557/2 - zastavaná 
plocha vo výmere 2 m2, ktorá bola geometrickým plánom č. 33/2016 zo dňa 07. 09. 2016, úradne overeným dňa 
12. 09. 2016, pod číslom 1060/2016,  od pôvodnej parcely č. 456/1 – zastavaná plocha, evidovanej Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor,  na mape určeného operátu ako parcela registra „E “,  na LV č. 591, v k. ú. 
Sereď, za cenu 20,00 €/m2,  žiadateľom Ing. Miroslavovi Mikovičovi a manželke Andrei Mikovičovej,  
obaja bytom v Seredi, Železničná 1032/3, 926 01 Sereď. 
Zabezpečiť vypracovanie KZ. Zodpovední: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová . T: do 31.12.2016 

Uznesenie č. 179/2016 
A. Berie na vedomie 
Zámer usporiadať majetkovo-právne užívanie  pozemku, nachádzajúceho sa v Malej uličke, formou prevodu,  
B. Konštatuje: 



pri prevode majetku sa uplatní zákonná výnimka, pretože ide o pozemok  zastavaný stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou. 
C. Schvaľuje 
Prevod  vlastníctva nehnuteľného majetku uplatnením zákonnej výnimky podľa § 9a, ods. 8 písm. b) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to novovytvorenej parcely č. 1165/8 vo výmere 
5 m2, odčlenenej geometrickým plánom č. 63/2011, úradne overeným pod číslom 1258/2011 dňa 09. 11. 2011, 
od pôvodnej parcely č. 2/210, diel „3“,  evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na mape 
určeného operátu ako parcela registra „E“ v k. ú. Sereď na LV č. 591,  za cenu 60,00  €/m2  a  novovytvorenej 
parcely č. 1165/9 vo výmere 57 m2,  odčlenenej geometrickým plánom č. 63/2011, úradne overeným pod 
číslom 1258/2011 dňa 09. 11. 2011, od pôvodnej parcely č. 2/210, diel “4”, evidovanej Okresným úradom v 
Galante, katastrálny odbor,  na mape určeného operátu ako parcela registra „E“,  v k. ú. Sereď,  na LV č. 591,  za 
cenu 40,00 €/m2, žiadateľovi   Mariánovi Banášovi, bytom v Seredi, Malá ulička 2862/10. 
Zabezpečiť vypracovanie KZ.  Zodpovední: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová. T: do 31.1.2017 

Uznesenie č. 180/2016 
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.3617, k.ú. 
Sereď: 
-bytu č. 18 vo výmere 75,12 m2 na 2.poschodí bytového domu súpisné číslo 1147 na ul. A.Hlinku,  číslo vchodu 
10  v Seredi postaveného na parcele registra „C“ č. 268, č.269, č.270 a prislúchajúcej pivnice č.18 vo výmere 
2,70 m2, 
-spoluvlastníckeho podielu 599/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach bytového domu 
a príslušenstve,  
Žiadateľom do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Vladimíra Žáčka rod. Žáček, trvale bytom 
Sereď, A.Hlinku 1147/10, Sereď a Jane Žáčkovej rod. Bartekovej, trvale bytom Sereď, A.Hlinku 1147/10 za 
kúpnu cenu 312,54€.  
Zabezpečiť vypracovanie KZ.  Zodpovedná: Mgr. Kováčová. T: do 31.1.2017 
 
Uznesenie č. 181/2016 
A. Berie na vedomie 
Informáciu o zámere majetkovo-právneho užívania nehnuteľného majetku mesta -  pozemku,  nachádzajúceho  
sa  na Pažitnej 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 pozemku  vo vlastníctve žiadateľa, 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, 
C.  Schvaľuje 
V zmysle § 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, a to:   parcely č.  
545 - zastavaná  plocha a nádvorie  vo výmere 158 m2,  zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor, na katastrálnej mape  ako parcela registra "C“, v  k. ú. Sereď, na LV č. 591,   žiadateľovi Michalovi 
Čapkovičovi a manželke Eve, rod. Gajdoštínovej, obaja bytom v Seredi, Pažitná ul. č. 1030. 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru prevodu majetku v zákonom stanovenej lehote.  Zodpovedná: Ing. Florišová.  
Uznesenie je splnené. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 23.11.2016. 
 
 
Uznesenie č. 184/2016 
Schvaľuje  
V súlade s § 4, ods. 3,  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, odkúpenie nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve Mestského bytového podniku Sereď, spol. s r.o. Mlynárska 4677/39 926 01 Sereď 
evidovaného Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom v k.ú. Sereď na  LV č. 4305 do vlastníctva 
Mesta Sereď:  
1. parcelu č. 2817 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 444 m

2
, evidovanú na katastrálnej mape ako 

parcela registra „C“ a stavbu bez súpisného čísla na tejto parcele postavenú - kotolňa K4 za kúpnu cenu 1€,  



2. parcelu č. 3127/29 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m
2
, evidovanú na katastrálnej mape ako 

parcela registra „C“ a stavbu - garáž so súpisným číslom 3521 na tejto parcele postavenú za kúpnu cenu 
2050 €,  
3. parcelu č. 3127/30 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m

2
, 

  
evidovanú na katastrálnej mape 

ako parcela registra „C“ a stavbu - garáž so súpisným číslom 3520 na tejto parcele postavenú za kúpnu 
cenu 2050 € ,  
4. parcelu č. 3127/31 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m

2
, 

  
evidovanú na katastrálnej mape 

ako parcela registra „C“ a stavbu - garáž so súpisným číslom 3519 na tejto parcele postavenú za kúpnu 
cenu 2050 €.  

Zabezpečiť vypracovanie KZ.  Zodpovední: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová.  T: do 31.12.2016 
 
Uznesenie č.   186/2016 
A. Berie    na   vedomie 
Informáciu o stave pohľadávok a spôsobe ich riešenia na byte č.61, na ul. Dolnomajerská 1235/9 v Seredi 
B. Schvaľuje    
1. V súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod nehnuteľného 
majetku  
-bytu č. 61 na 5.poschodí bytového domu súpisné číslo 1235 na ul. Dolnomajerská,  číslo vchodu 9  v Seredi 
postaveného na parcele registra „C“  č. 374/15. 
-spoluvlastníckeho podielu 100/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu 
a príslušenstve,  
-spoluvlastníckeho podielu 100/10 000-in na pozemku parcely registra „C“: č. 374/15 zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 788 m2evidovaného v právnom stave Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom 
na LV č.3317, k.ú. Sereď dobrovoľnou dražbou, 
2. V súlade s §22 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď podmienky dobrovoľnej 
dražby:  
- výška dražobnej zábezpeky: 10 % z ceny stanovej znaleckým posudkom 
- najnižšie podanie:  cena určená znaleckým posudkom 
- minimálne prihodenie: 200,- € 
- licitátor nie je oprávnený znížiť najnižšie podanie 
Zabezpečiť vykonanie dobrovoľnej dražby. Zodpovední:  Mgr. Kováčová, JUDr. Pastuchová.  T: do 28.2.2017 
 
 
 
 
 
 
V Seredi: 25.11.2016      Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 
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