
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 09.02.2017. 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. 
Uznesenia č. 71 /2016 zostáva v plnení/.   
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 

 
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.   
Uznesenie č. 72/2016 je splnené. 
 
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 je splnené, zámer prevodu nehnuteľného majetku bol zverejnený v zákonom 
stanovenej lehote pred schvaľovaním prevodu v MsZ dňa 09.02.2017.  
 
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 bolo splnené v termíne do 31.12.2016. 
 
Uznesenie č. 142/2016 bolo v celom rozsahu zrušené uznesením č. 197/2016 v bode A. 
 
Uznesenia z rokovania  MsZ v Seredi,  konaného  dňa 10.11. 2016 
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 10 €/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 je splnené. Nájomná zmluva bola vypracovaná dňa 09.12.2016, dňa 20.01.2017 
bola podpísaná a 21.01.2016 bola zverejnená.. Uznesením č. 197/2016 v bode B bola 
schválená dňa 08.12.2012 MsZ cena za nájom nehnuteľného majetku 10€/m2/rok z pôvodnej 
ceny 1 €/m2/rok. 
 
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 je splnené. Nájomná zmluva bola podpísaná dňa 08.12.2016, zverejnená dňa 
10.12.2016. 
 
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 je splnené. Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 06.12.2016, zverejnená dňa 
10.12.2016.  
 
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 je splnené. Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 06.12.2016, zverejnená dňa  
17.12.2016.  
 
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 je splnené. Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 06.12.2016, zverejnená dňa 
07.12.2016.  
 
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 je splnené. Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 12.12.2016, zverejnená dňa 
13.12.2016.  
 
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 je splnené. Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 08.12.2016, zverejnená dňa 
09.12.2016.  
 
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 
Uznesenie je v plnení. 
 
Uznesenia z rokovania MsZ  konaného  dňa  8.12.2016 
Uznesenie č.  202/2016 
Schvaľuje   
a)   6. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2016  
b)   Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom  ZŠ Juraja Fándlyho 
c)   Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Jana Amosa Komenského 
d)   Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ Komenského 
 e)   Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ  D. Štúra 
f) Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa  
g) Rozpočtové opatrenie predložené riaditeľom Domu kultúry 
Zapracovať schválené zmeny do rozpočtov v zmysle uznesenia. Z: Florišová+štatutári škôl a DK T: do 
16.12.2016 
Uznesenie je splnené. 
 
Uznesenie  č. 203/2016 
A. Berie na vedomie  
Viacročný rozpočet MESTA SEREĎ    na roky 2017-2019 



B. Schvaľuje  
programový rozpočet  MESTA SEREĎ na rok 2017 

Príjmy Rozpočet na rok 2017  v € 

Bežné príjmy 8 800 922 

Kapitálové príjmy 492 056 

Finančné operácie príjmové  1 946 264 

Príjmy spolu 11 239 242 

 

Výdavky Rozpočet na rok 2017  v € 

Bežné výdavky 8 659 652 

Kapitálové výdavky 2 438 320 

Finančné operácie výdavkové 141 270 

Výdavky spolu 11 239 242 

 
Zabezpečiť zverejnenie schváleného rozpočtu mesta na rok 2017. Z: Florišová T: do 23.12.2016 
Uznesenie je splnené. 
 
Uznesenie č.207/2016 
Uznáša  sa 
Na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 8/2016  zo dňa 8.12. 2016, ktorým sa mení Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl 
a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení 
Zabezpečiť zverejnenie  VZN č. 8/2016, ktorým sa mení VZN mesta Sereď č. 1/2015 o financovaní základnej 
umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď spôsobom obvyklým. Po 
zvesení odovzdať do centrálnej evidencie k p. Adamčíkovej. Z: Kováčová. T: do 16.12.2016 
Uznesenie je splnené. 
 
Uznesenie č.208/2016 
Schvaľuje    
Procedurálny návrh poslanca MsZ -  výšku príspevku  na  stravovanie pre nepracujúcich   seniorov  určiť vo 
výške  0,60,-€ za  jedno hlavné   jedlo  (obed) 
Uznesenie č.  209/2016 
Uznáša sa 
Na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 9/2016 zo dňa 8.12.2016, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Sereď č. 4/2012 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov 
s pripomienkou , schválenia procedurálneho návrhu  poslanca  
Zapracovať schválenú zmenu výšky príspevku do VZN č. 9/2016 zo dňa 8.12.2016, ktorým sa mení Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Sereď č. 4/2012 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich 



seniorov s pripomienkou. Následne ho zverejniť spôsobom obvyklým, po zverejnení založiť do centrálnej 
evidencie.  Z: Adamčíková T: do 16.12.2016 
Uznesenie je splnené.  
 
Uznesenie č. 211/2016 
Schvaľuje 
V  zmysle § 9a,  ods. 9,  písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  nájom: 
•  nebytových priestorov  na mestskom cintoríne  v Seredi na Kasárenskej ul., zapísaných na  Okresnom úrade 

v Galante, katastrálny odbor,  v k. ú. Sereď, na LV č. 591   – obslužný objekt , súp. číslo 3088 a  Dom 
smútku, súp. č. 4303/61A  vo výmere 603 m2,  za cenu 4,00 €/m2/rok, 

•   nebytových priestorov na miestnom cintoríne na Hornočepenskej ul., zapísaných na Okresnom úrade 
v Galante, katastrálny odbor v k. ú. Horný Čepeň, na LV č.  101 - Dom smútku,  súp. č. 4717/137,  vo 
výmere 23 m2,  za cenu 4,00 €/m2/rok , 

• hnuteľného majetku, nachádzajúceho sa na oboch cintorínoch a vitríny na oznámenia, nachádzajúcej sa na 
Námestí republiky, na dobu určitú do 31. 12. 2020  s podmienkou, že  nájomca : 
- osadí nové dvere na dome smútku na Hornočepenskej ulici,  
- zámkovou dlažbou upraví plochy pod urnové schránky na cintoríne na Kasárenskej ulici,  
- v treťom roku prevádzkovania vybuduje 30 kusov urnových schránok,   
- vo štvrtom roku prevádzkovania vybuduje ďalších 30 kusov urnových schránok,   

uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské 
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože je v záujme mesta prenajať objekty cintorína 
nájomcovi, ktorý zabezpečuje prevádzku cintorínov na základe  zmluvy na prevádzkovanie pohrebísk v meste 
Sereď,  žiadateľke Edite Kašíkovej,  bytom Dolná Streda č. 422. 
Zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy s p. Kašíkovou.  Z: EF+KN T: do  20.12.2016 
Uznesenie je splnené. Zmluva bola podpísaná 16.12.2016, zverejnená 17.12.2016 
 
Uznesenie č. 212/2016 
A.  Berie na vedomie  
Zámer ďalšieho nakladania s nehnuteľným majetkom mesta, budovou bývalej základnej školy na Garbiarskej 
ulici  
 B.  Schvaľuje 
1.V súlade s §-om 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov,   
nájom  nehnuteľností  tvoriacich  areál   na   Garbiarskej ulici  v Seredi,  zapísaných Okresným úradom 
v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  na LV č. 591, v k. ú. Sereď, z dôvodu dosiahnutia 
optimalizácie nákladov súvisiacich s prevádzkou nehnuteľného majetku mesta, ako i zefektívnenia činností 
súvisiacich s ich prevádzkou a to: 
•  parcely č. 3094/94 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3962 m2, 
• parcely č. 3094/93 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1221 m2 a stavbu so súpisným č. 3964 na tejto    
parcele postavenú, 
• parcely č. 3064/148 -  zastané plochy a nádvoria vo výmere 1437 m2, 
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, za cenu  1,00 €/predmet nájmu/doba 
nájmu, na účel výkonu činností v súlade s predmetom činnosti uvedeným v obchodnom registri, na dobu 
neurčitú,  a to  od 01. 01. 2017 spoločnosti  Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 
1176/10 Sereď. 
Zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy zo spoločnosťou Správa majetku Sereď s.r.o., (Areál na Garbiarskej 
ulici). Z: EF+ZP  T: do 20.12.2016 
Uznesenie je splnené. Zmluva bola podpísaná 09.12.2016, zverejnená 16.12.2016 
 
Uznesenie č.   213/2016 
Schvaľuje  
a)V zmysle  § 9a, ods.9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, nájom 
nehnuteľného majetku zapísaného  na  Okresnom úrade v Galante,  katastrálny odbor  v k. ú. Sereď na LV č. 
591, a to  parcelu   registra „C“ č. 3063/93 - zast.  plocha a nádvorie vo výmere 1.221 m2 a budovu so súpisným 
číslom  3964 na nej postavenú;  parcelu č. 3063/94 - zast.  plocha a nádvorie vo výmere 3.962 m2,  formou 
vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže   
b) podmienky obchodnej verejnej súťaže 

           -  bez pripomienok: 
c) komisiu pre výber uchádzača o nájom majetku mesta  



v  zložení:   
predseda: Ing. Marek Lovecký  
Členovia: Mgr. Marcel  Královič, PhDr. Michal  Hanus,  Ing. Iveta Belányiová, Bc.Anton  Dúbravec, Ing. Tibor 
Krajčovič,  Darina  Nagyová -  zároveň  zapisovateľka    
Zabezpečiť vyhlásenie OVS na areál na Garbiarskej ulici. Z: EF T: 20.12.2016. Termín bol na návrh 
zodpovedných zamestnancov zmenený na 02.01.2017.  
Uznesenie je splnené zámer bol zverejnený od 02.01.2017 do uzávierky súťaže OVS t.j. do 
19.04.2017.  
 
Uznesenie č. 214/2016 
Schvaľuje 
V súlade s  § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov nájom 
nehnuteľného majetku mesta, stavbu „Priemyselný park - Logistické centrum  a ľahká priemyselná výroba Sereď 
- časť stavebného objektu SO 611 Rekonštrukcia vedení VN 22 kV“ za cenu 1,00 €/predmet nájmu/celá doba 
nájmu,  na dobu určitú 20 rokov, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu, že ide o plynulé zabezpečenie  energetických potrieb priemyselnej zóny Sereď - Juh a objekt nie je 
možné využiť iným spôsobom, spoločnosti REBOD SK, a. s., so sídlom v Novej Dedinke, Hlavná 483/90. 
Zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy so spoločnosťou REBOD SK, (rekonštrukcia vedení, Priemyselný 
park).  Z:EF+ZP T: do 31.03.2017 
 
Uznesenie  č. 215/2016  
Schvaľuje 
v súlade s  § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov nájom 
nehnuteľného majetku mesta, stavbu „Priemyselný park - Logistické centrum  a ľahká priemyselná výroba Sereď 
- časť stavebného objektu SO 611 Rekonštrukcia vedení VN 22 kV“ za cenu 1,00 €/predmet nájmu/celá doba 
nájmu,  na dobu určitú 20 rokov, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu, že ide o plynulé zabezpečenie  energetických potrieb priemyselnej zóny Sereď - Juh a objekt nie je 
možné využiť iným spôsobom, spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s., so sídlom v Bratislave, 
Čulenova 6. 
Zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Zapadoslovenská distribučná (priemyselný park).  
Z:EF+ZP T: do 31.03.2017. 
 
Uznesenie č. 216/2016 
Schvaľuje 
V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájom  parcely  č. 545 - 
zastavané plochy  a nádvoria, vo výmere  158 m2,  ktorá je zapísaná na Okresnom úrade v Galante, katastrálny 
odbor na katastrálnej mape ako  parcela registra  „C“, v  k. ú. Sereď, na LV  č. 591, za  cenu 0,10 €/m2/rok, na 
dobu  neurčitú,  uplatnením  výnimočného  postupu   ako  prípad    hodný    osobitného   zreteľa  z dôvodu, že  
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, žiadateľovi Michalovi Čapkovičovi, bytom v Seredi, 
Pažitná 1030/2. 
Zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy s Michalom Čapkovičom ( pozemok na Pažitnej ulici). Z:EF+ZP   
T: do 31.03.2017 
Uznesenie je splnené. Nájomná zmluva bola podpísaná dňa 11.01.2017, zverejnená dňa 
12.01.2017.  
 
Uznesenie č. 218/2016 
Schvaľuje  
Prevod nehnuteľného majetku uplatnením zákonnej výnimky  v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm. b) zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:  parcely č. 3127/22 -  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  Jane Srncovej,  bytom v Seredi,  Novomestská 
42/38. 
Uznesenie je splnené. Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 17.01.2017, zverejnená dňa 
19.01.2017.  



Uznesenie č. 219/2016 
Schvaľuje  
Prevod nehnuteľného majetku uplatnením zákonnej výnimky v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm. b) zák. č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  majetku: parcely  
č. 3127/16 -  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 
Danielovi Kollárikovi bytom v Seredi, Pažitná 1013/9  a manž.  Gabriele  bytom  v Seredi ,Cukrovarská  
147/7 . 
Zabezpečiť vypracovanie kúpnych zmlúv s Danielom Kollárikom a Janou Srncovou (pozemky pod garážami ).  
Úloha týkajúca sa uznesení č. 218/2016, 2019/2016. Z:EF+ZP T: do 31.1.2017 
 
Uznesenie  č. 220/2016 
A. Berie  na  vedomie  
Nadobudnutie nehnuteľností do majetku mesta a zámer ich následného predaja, 
B. Schvaľuje    
1. V súlade s § 9-om ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob  prevodu 

nehnuteľného majetku a to: 
1. parcely č. 2817 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 444 m2,  evidovanú  na katastrálnej mape ako 

parcela registra „C“  a stavby bez súpisného čísla na tejto parcele postavenej - kotolňa K4, 
2. parcely č. 3127/29 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18  m2,  evidovanej  na katastrálnej mape 

ako parcela registra „C“ a stavby - garáž so súpisným číslom 3521  na tejto parcele postavenej,  
3. parcely č. 3127/30 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2  evidovanej  na katastrálnej mape 

ako parcela registra „C“ a stavby - garáž so súpisným číslom 3520  na  tejto parcele postavenej,  
4.  parcely č. 3127/31 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 evidovanej  na katastrálnej mape 

ako parcela registra „C“ a stavby - garáž so súpisným číslom 3519 na tejto parcele postavenej, 
     formou dobrovoľnej dražby,  

2. V súlade s § 22-om ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď podmienky dobrovoľnej 
dražby:  

a) výška dražobnej zábezpeky: 10 % z ceny určenej  znaleckým posudkom,  
b) najnižšie podanie: cena určená znaleckým posudkom, 
c) licitátor nie je  oprávnený  znížiť najnižšie podanie, 
d) minimálne prihodenie:  

- pri garážach 50,00 €,  
- pri kotolni   100,00€ 
Zabezpečiť v spolupráci s dražobnou spoločnosťou vyhlásenie dobrovoľnej dražby na 3 garáže + kotolňa. 
Informovať o termíne a podmienkach zverejnenia prednostu úradu do 14.12.2016.  Z:EF+ZP T: v texte 
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení dňa 25.01.2017 konštatujem: 
Dražobná spoločnosť bola vybraná na základe prieskumu trhu.  Dňa 24.01.2017 bola 
podpísaná a 25.01.2017 zverejnená zmluva o výkone dražby.  
Riaditeľ divízie dražieb zároveň oznámil : „Časový horizont ďalších dražobných úkonov bude závisieť 
od úspešnosti znaleckej obhliadky ale vzhľadom na zákonné lehoty potrebné na registrácie 
v príslušných zákonných registroch predpokladáme termín konania jednotlivých dražieb: 10 . týždeň, 
tzn. v termíne od 06 – 10.marca 2017“  
 
Uznesenie č. 221/2016 
Schvaľuje   
V súlade s § 11, ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, zriadenie vecného bremena 
v súvislosti so stavbou „Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď“, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o uloženie vodovodného potrubia potrebného pre prívod pitnej 
vody na dotknutý pozemok,  k nehnuteľnostiam: 
 

Parcelné 
číslo Register KN LV č. Druh pozemku K .ú. Obec Okres 

3992/86 C 4806 Ostatné plochy  Sereď Sereď Galanta 
3995/30 C 4806 Zastavané plochy a nádvoria  Sereď Sereď Galanta 
4085/76 C 4806 Ostatné plochy Sereď Sereď Galanta 

   



 Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech  oprávnenej nehnuteľnosti    „in rem“,  predmetom ktorého je 
povinnosť mesta Sereď ako vlastníka  zaťaženej nehnuteľnosti strpieť v rozsahu  vyznačenom v geometrickom 
pláne na zameranie vecného bremena č. 3-30/2016 zo dňa  06. 09. 2016: 
a)  zriadenie a uloženie vodovodnej stavby 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie  a     akékoľvek iné stavebné 
úpravy vodovodnej stavby a jej 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 sa zriaďuje bezodplatne, na dobu neurčitú,  v prospech    parcely registra „C“ č. 
4085/10, vedenej na LV č. 6279, ktorá je v súčasnosti vo výlučnom vlastníctve oprávneného Mountpark 
Logistics EU Sereď 01 SK s.r.o., so sídlom Mostová 2, Bratislava. Náklady na zriadenie vecného bremena znáša 
spoločnosť REBOD SK, a. s., so sídlom Nová Dedinka,   Hlavná 483/90 ako platiteľ.  
 Zabezpečiť vypracovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena ( uloženie vodovodného potrubia – priemyselná 
park) so spoločnosťou REBOD SK.  Z:  EF+ZP T:  do 31.03.2017.  
 
Uznesenie  č. 222/2016 
Schvaľuje  
V súlade s § 11, ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, zriadenie vecného bremena 
v súvislosti so stavbou „Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď“, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o uloženie vodovodného potrubia potrebného pre prívod pitnej 
vody na dotknutý pozemok,  k nehnuteľnostiam: 
 

Parcelné 
číslo 

Registe
r KN LV č. Druh pozemku K .ú. Obec Okres 

3992/75 C 4806 Ostatná plocha Sereď Sereď Galanta 
3995/19 C 4806 Zastavané plochy a nádvoria  Sereď Sereď Galanta 

   
     Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech  oprávnenej nehnuteľnosti    „in rem“,  predmetom ktorého je 
povinnosť mesta Sereď ako vlastníka  zaťaženej nehnuteľnosti strpieť v rozsahu  vyznačenom v geometrickom 
pláne na zameranie vecného bremena č. 3-29/2016 zo dňa 06. 09. 2016: 
a)  zriadenie a uloženie vodovodnej stavby 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie  a    akékoľvek iné stavebné 
úpravy vodovodnej stavby a jej 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 sa zriaďuje bezodplatne, na dobu neurčitú,  v prospech parcely registra „C“  
č. 3992/58, vedenej na LV č. 5796, ktorá je v súčasnosti v podielovom spoluvlastníctve oprávneného č. I.   
REBOD SK, a. s. so sídlom v Novej Dedinke,   Hlavná 483/90  a oprávneného č. II.  Green Field Property a. s.,  
so sídlom v Piešťanoch, Námestie SNP  
č.4/1476. Náklady na zriadenie vecného bremena znáša spoločnosť REBOD SK, a. s., so sídlom Nová Dedinka,   
Hlavná 483/90 ako oprávnený č. I.         
Zabezpečiť vypracovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena ( uloženie vodovodného potrubia – priemyselná 
park) so spoločnosťou REBOD SK.  Z:  EF+ZP T:  do 31.03.2017.  
 
 
 
          

Január 2017     Mgr. Zuzana Horváthová 
       Hlavná kontrolórka mesta 
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