
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 27.04.2017. 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. 
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. 71 /2016 zostáva v plnení.   
 
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.  
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení konštatujem:  
Dňa 14.03.2017 bola zverejnená podpísaná zmluva č. AVF 567/2016-4/4.3 medzi Domom 
kultúry rozpočtovou organizáciou /prijímateľ/ a Audiovizuálnym fondom /poskytovateľom/ na 
poskytnutie účelovej dotácie vo výške 18 000 €. Úhrada prvej splátky je podmienená 
predložením podrobnej technickej špecifikácie záväzných vecných výstupov zo strany 
prijímateľa dotácie.  
Citovaná zmluva o poskytnutí dotácie v čl. 1 ods. 3 obsahuje nesprávny údaj. „Na základe výzvy 
poskytovateľa č. 4/2016 zo dňa 19.1.2016 prijímateľ predložil zaregistrovanú žiadosť, ktorá bola 
poskytovateľovi doručená dňa 10.10.2011, kód žiadosti 7198963929 (ďalej len "žiadosť"). Žiadosť 



odporučila podporiť odborná komisia Audiovizuálneho fondu pre program č. ok4b-4/2016/4 
protokolom Digi/2-4/2016/4 zo dňa 19.10.2016. O poskytnutí finančných prostriedkov rozhodol 
riaditel' Audiovizuálneho fondu dňa 4.11.2016“.  
Dátum 10.10.2011 uvedený v zmluve nie je správny. Odporúčam riaditeľovi Domu kultúry 
zabezpečiť opravu dátumu v čl. 1 ods. 3 Zmluvy o poskytnutí dotácie.  
Dofinancovanie projektu podľa výsledku obstarávania predpokladá  kontrolovaný subjekt pod 
hranicou 20 000 € - uvedené v schvaľovacej časti uznesenia „C“ pod bodom  c/ . 
Kontrolovaný subjekt zabezpečuje proces obstarávania. Po jeho ukončení budem MsZ 
informovať o jeho výsledku.  
Uznesenie je splnené v časti bodu C písm b) splnené s časti , realizácia projektu bude 
zabezpečná po ukončení procesu verejného obstarávania. 
Uznesenie zostáva v časti bodu C písm. c/ 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.  
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.  
Uznesenie zostáva v  plnení:   
 
Uznesenia z rokovania MsZ v Seredi, konaného dňa 08.09.2016 
Uznesenie č. 119/2016 
Súhlasí  
S obstaraním územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky  č. 4/2016“ za 
podmienky, že navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN - M Sereď uhradí všetky  náklady spojené s obstaraním 
predmetnej  územnoplánovacej dokumentácie. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 119/2016 reagovalo na žiadosť spoločnosti Fontee s.r.o, 
so sídlom Pri železničnej stanici, Orechová Potôň. 
Spoločnosťou  Fontee s.r.o, so sídlom Pri železničnej stanici, Orechová Potôň,  bolo na Mesto 
Sereď doručené oznámenie o odvolaní žiadosti o zmenu Územného plánu mesta Sereď dňa 
03.04.2017. Odvolanie žiadosti o zmenu územného plánu tvorí prílohu ku kontrole plnenia 
uznesení. 
Spoločnosť doručila novú žiadosť, ktorá bude MsZ predložená na jeho zasadnutí dňa 
27.04.2017 v bode 21 C.  
Na základe vyššie uvedeného odporúčam MsZ zrušiť uznesenie č. 119/2016 v celom 
rozsahu.  
 



Uznesenia z rokovania  MsZ v Seredi,  konaného  dňa 10.11. 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 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Uznesenie je splnené. Dňa 29.03.2017 bola vykonaná dobrovoľná dražba. Byt č. 61 bol 
vydražený za 42 400 €.  
 
Uznesenia z rokovania MsZ  konaného  dňa  08.12.2016 
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 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Žiadateľ o uzatvorenie nájomnej zmluvy spoločnosť REBOD SK, a. s., so sídlom v Novej 
Dedinke, Hlavná 483/90, písomne oznámil dňa 20.03.2017 odstúpenie od nájomnej zmluvy na 
časť stavebného objektu SO 611 z dôvodu, že žiadateľom o uzatvorenie nájomnej zmluvy bude 
Západoslovenská distribučná a. s., so sídlom v Bratislave.  
Z vyššie uvedeného dôvodu odporúčam MsZ zrušiť uznesenie č. 214/2016 v celom rozsahu.  
 
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. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Uznesením č. 215/2016 bol schválený nájom nehnuteľného majetku na časť stavebného 
objektu SO 611.  
Žiadateľ o uzatvorenie nájomnej zmluvy Západoslovenská distribučná a.s. podala na mesto 
Sereď 10.03.2017 žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na celý objekt, teda aj na časť 
objektu, ktorý je citovaný v uznesení č. 214/2016.   
Nová žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy bude predložená MsZ na jeho zasadnutí  dňa 
27.04.2017 v bode 16 A nájom majetku bod č. 4.  
Na základe vyššie uvedeného odporúčam MsZ zrušiť uznesenie č. 215/2016 v celom 
rozsahu.  
 
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, 219/2016. Z:EF+ZP T: do 31.1.2017 
Uznesenie je splnené. Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 31.01.2017. Rozhodnutím o vklade 
do KN zo dňa 22.02.2017 vlastníctvo  nehnuteľného majetku prešlo na kupujúceho.  
 
 
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 je splnené. Dňa 29.03.2017 bola vykonaná aukcia - dobrovoľná dražba.  
Kotolňa K4 budova bez súpisného čísla postavená na parc.č.2817 bola vydražená za 73 600 € 
Garáž súp. číslo 3521 postavená na parc. č.  3127/29 bola vydražená za 7 900 €.  
Garáž súp. číslo 3520 postavená na parc. č. 3127/30 bola vydražená za 7 900 € 
Garáž súp. číslo  3519 postavená na parc. č. 3127/31 bola vydražená za 8 000 € 
 
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 je splnené.  
Rozhodnutím okresného úradu, katastrálneho odboru v Galante  o povolení vkladu  do KN zo 
dňa 16.02.2017 bol povolený vklad  Zmluvy o zriadení vecného bremena do KN /katastra 
nehnuteľností/.  
 
 
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.  
Uznesenie je splnené.  
Rozhodnutím okresného úradu, katastrálneho odboru v Galante  o povolení vkladu  do KN zo 
dňa 16.02.2017 bo povolený vklad  Zmluvy o zriadení vecného bremena do KN /katastra 
nehnuteľností/.  
 
Uznesenia zo zasadnutia MsZ v Seredi,  konaného dňa 9.2. 2017 
Uznesenie č. 15/2017 
Schvaľuje 
a)1.zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2017 

• V príjmovej časti  zvýšenia  prevodov z rezervného fondu – položka 454001 o čiastku   12 240,-Eur   
• Vo výdavkovej  časti  v programe  4 Vzdelávanie - podprograme  4.11 opravy a údržba prvku 4.11.2. 

Opravy  a údržba – kapitálové  schváliť   na položke  rekonštrukcia a modernizácia   stavieb čiastku  
366 753,-Eur  

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. Z: EF + štatutári T: do 1.3.2017 
Uznesenie je splnené. 
 
Uznesenie č. 16/2017 
Uznáša  sa 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 01/2017, ktorým sa mení a dopĺňa  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.1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 1/2015 o financovaní základnej 
umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste  Sereď v znení neskorších nariadení 
+ po zvesení odovzdať originál VZN do centrálnej evidencie k SA. Z: SK, SA. T: ihneď, do evidencie do 
28.02.2017 
Uznesenie je splnené. 
 
Uznesenie  č. 19/2017 
Schvaľuje  
Sadzobník nájomného za nájom pozemkov vo vlastníctve mesta, stanovujúci minimálnu 
ročnú sadzbu nájomného, určenú v Prílohe č. 5 k Zásadám hospodárenia  a nakladania 
s majetkom mesta  Sereď,  nasledovne:  
 
Nájom pozemku :                                                                              Cena 
 
    a) zastavaného stavbou využívanou na podnikanie           7,00 €/m2/rok 
 
    b) zastavaného skladom, garážou alebo využívaného 



        na umiestnenie prenosnej garáže             2,00 €/m2/rok 
 
    c) na budovanie spevnenej plochy, verejného parkoviska, 
        komunikácie, na zriadenie staveniska                 0,40 €/m2/rok  
 
    d)1 využívanie na záhradkárske účely (záhrada)                              0,10 €/m2/rok 
    d)2 využívania   ako  individuálne  záhrady                                   1,00 €/m2/rok  
     
     e) na poľnohospodárske využitie (orná pôda)                                70,00 €/ha/rok 
 
     f) tvoriaceho súčasť areálu prenajatého objektu                             0,10  €/m2/rok 
 
     g) zastavaného stavbou na bývanie a dvor pri rodinnom dome      
         využívaného  ako  predzáhradka              2,00 €/m2/rok 
 
     h) pre neziskové organizácie (napr. občianske združenia,  
         športové kluby)                                                                                0,10 €/m2/rok 
 
   ch) využívaného na parkovanie nákladných automobilov 
            v areáli   býv. kasární  „Váh“                                                      40,00 €/vozidlo/mesiac 
       
 
Uznesenie  č. 20/2017 
Schvaľuje   
Pripomienky   finančnej   a majetkovej   komisie  k prílohe   č.   7  „Sadzobník stanovujúci minimálnu sadzbu 
nájomného za predajné zariadenia a prenajatú plochu pre príležitostný trh – Seredský hodový jarmok“   
V Bode 2 doplniť 
a/ 3  dni  550,-€, 2 dni 450,-€, 1 deň okrem  nedele  300,- €, nedeľa   200,-€  
Uznesenie č .  21/2017 
Schvaľuje    
Pripomienky    legislatívno-právnej  komisie    k prílohe č.  8 -  Sadzobník, stanovujúci minimálnu sadzbu 
nájomného za predajné zariadenia a prenajatú   plochu pre príležitostný trh – Vianočné trhy“ a do Prílohy č. 9 – 
„Sadzobník, stanovujúci minimálnu sadzbu nájomného za predajné zariadenia a prenajatú   plochu pre 
príležitostný trh – Seredské kultúrne leto“  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  -  doplniť   
v písmene a) –e)   slovo  „najmä“   
 
Uznesenie č.  22/2017 
Schvaľuje: 
A/ Doplniť prílohu č. 7 „Sadzobník stanovujúci minimálnu sadzbu nájomného za predajné zariadenia 
a prenajatú plochu pre príležitostný trh – Seredský hodový jarmok“ Zásad hospodárenia a hospodárenia 
s majetkom mesta Sereď nasledovne:  
V Bode 2 doplniť 
a/ 3  dni  550,-€, 2 dni 450,-€, 1 deň  okrem nedele 300,- €, nedeľa   200,-€  
b/1 deň okrem  nedele   200 € 
c/1 deň  okrem  nedele    80 € 
V Bode 3 doplniť 
a/ 1 deň okrem  nedele    45 € 
b/1 deň okrem  nedele     25 € 
c/ 1 deň okrem  nedele     25 € 
V Bode  4 doplniť   -  1 deň okrem  nedele    45 € 
V Bode 5  doplniť  -   1 deň okrem  nedele   20 € 
V Bode 6  doplniť  -   1 deň okrem  nedele   25 € 
V Bode 7  doplniť  -   1 deň okrem  nedele    8 €. 
B/ Doplniť  do prílohy č. 8  - „Sadzobník, stanovujúci minimálnu sadzbu nájomného za predajné zariadenia a 
prenajatú   plochu pre príležitostný trh – Vianočné trhy“ a do Prílohy č. 9 – „Sadzobník, stanovujúci minimálnu 



sadzbu nájomného za predajné zariadenia a prenajatú   plochu pre príležitostný trh – Seredské kultúrne leto“  
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď bod č. 10 ) v nasledovnom znení: 

10) Nájomné za umiestnenie   zábavnej atrakcie   a technicko- zábavnej činnosti, je určené dohodou , s 
minimálnou cenou : 
a)   100,00 €/atrakcia  najmä:  

1. detská manéž, 
2. strelnica, 
3. malý kolotoč, 
4. detský vláčik, 
5. šmykľavka, 
6. helikoptéry, 
7. detské kamióny, 

b)  400,00 €/atrakcia najmä:  
1. bobová dráha, 
2. loď, 
3. chobotnice, 
4. lavica, 

c)   500,00 €/atrakcia  najmä:  
1. Calypso, 
2. Autodrom, 
3. Break dance, 

d)  700,00 €/atrakcia  najmä:  
1.   Extreme, 

         e)   800,00 €/atrakcia najmä :  1.   Move it 
 
Uznesenie č. 19/2017 až 22/2017 
Zabezpečiť zapracovanie a následné zverejnenie spôsobom obvyklým schválených zmien do Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Sereď. Z: ZP T: do 28.2.2017 
Uznesenia č. 19/2017-22/2017 sú splnené. 
 
Uznesenie č. 23/2017 
Schvaľuje 
V súlade s §-om 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,  nájom  časti parcely  č.  427/1- ostatná plocha  vo výmere 19 m2, ktorá je  zapísaná na Okresnom 
úrade v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako  parcela registra  „C“,  na   LV  č.  591, v  k. ú. 
Sereď,  za cenu  68,00 €/rok,  na  dobu   neurčitú s ročnou výpovednou lehotou,   uplatnením  výnimočného  
postupu  ako    prípad   hodný  osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku je dlhodobo umiestnená 
prefabrikovaná garáž, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa: Mgr.  Štefanovi Tóthovi, bytom v  Seredi,  Pažitná 
1013/3. 
Zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy – pozemok pod garážou Štefan Tóth Sereď. 
Z: ZP T: do 31.3.2017 
Uznesenie je splnené: Nájomná zmluva bola podpísaná dňa 13.03.2017, zverejnená v zmysle 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám bola dňa 23.03.2017. 
 
Uznesenie č. 24/2017 
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, a to  novovytvorenej  parcely č . 198/2 - zastavaná plocha, diel (2) vo výmere 194 m2 a  
novovytvorenej parcely č.  210/3 - záhrada, diel (4) vo výmere 20 m2, ktoré boli odčlenené geometrickým 
plánom č. 8/2017, úradne overeným pod číslom 98/2017,  od pôvodnej  parcely č. 163/101 - ostatná  plocha, 
evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor  na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ 



na LV č. 591 v k. ú. Stredný Čepeň,  za cenu 15,00 €/m2,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý je sčasti zastavaný rodinným domom vo vlastníctve žiadateľov, 
časť dlhodobo užívajú ako dvor a  záhradu pri rodinnom dome a  je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre 
mesto inak nevyužiteľný, Tiborovi Biharymu a  manželke  Anne,  obaja bytom v Seredi, Strednočepenská 
1836/2. 
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradia kupujúci. 
Zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy – pozemok na Strednočepenskej ulici, Tibor Bihary.  
Z:ZP T: do 30.4.2017 
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení dňa 18.04.2017 konštatujem:  
Návrh kúpnej zmluvy je vypracovaný, zo strany žiadateľa o prevod pozemku nie je podpísaný. 
Uznesenie zostáva v plnení.  
 
Uznesenie č. 25/2017 
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, a to  novovytvorenej parcely č. 201- zastavaná plocha,  vo výmere 39 m2, odčlenenej 
geometrickým plánom č. 8/2017, úradne overeným pod číslom 98/2017, od pôvodnej parcely č. 163/101 - 
ostatná plocha diel (3) vo výmere 38 m2 a od pôvodnej parcely č. 162 - ostatná plocha, diel (5) 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 za cenu 15,00 €/m2,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý je zastavaný rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa  
a  je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, Igorovi Biharymu,  bytom 
v Seredi, Dolnomajerská 1129/23. 
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci. 
Zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy – pozemok na Strednočepenskej ulici, Igor Bihary. 
Z:ZP T: do 30.4.2017 
Uznesenie je splnené: Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 22.03.2017, zverejnená v zmysle 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám dňa 23.03.2017. 
 
Uznesenie č. 26/2017 
A. Berie na vedomie 
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časť parcely nachádzajúcej sa v k. ú. Dolný 
Čepeň, na Dolnočepenskej 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 pred rodinným domom žiadateľky, je na 
ňom vybudovaná vodovodná šachta patriaca k rodinnému domu a je pre mesto  z hľadiska územno-plánovacej 
koncepcie  inak nevyužiteľný, 

C. Schvaľuje  
V súlade §-om 9, ods. 2, písm. a)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  spôsob 
prevodu nehnuteľného majetku, časti parcely č. 166/1 - ostatná plocha vo výmere cca 30 m2, zapísanej 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu na LV č. 591 ako parcela registra 
„E“, v k. ú. Dolný Čepeň, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  žiadateľke 
Andrei Horváthovej, bytom v Seredi, Dolnočepenská 1618/25. 
Výmera  pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľky. 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru prevodu majetku na Dolnočepenskej ulici- Andrea Horváthová Sereď. 
Z: ZP+DN T: 15 dní pred schvaľovaním v MsZ   
Uznesenie zostáva v plnení. 
 
Uznesenie č. 27/2017 
A. Berie na vedomie 
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časť parcely nachádzajúcej sa v k. ú. Dolný 
Čepeň, na Dolnočepenskej 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 pred rodinným domom žiadateľky, tvorí 



vstup do rodinného domu žiadateľky a  je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie 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. 166/1 - ostatná plocha vo výmere cca 2 m2, zapísanej Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu na LV č. 591 ako parcela registra „E“, v k. ú. 
Dolný Čepeň, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  žiadateľke Zuzane 
Stehelovej, bytom v Šintave č. 335. 
Výmera  pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľa. 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru prevodu majetku na Dolnočepenskej ulici – Zuzana Stehelová Šintava. 
Z: ZP+DN T: 15 dní pred schvaľovaním v MsZ  
Uznesenie zostáva v plnení. 
 
Uznesenie č. 28/2017 
A. Berie na vedomie 
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časť parcely nachádzajúcej sa v k. ú. Dolný 
Čepeň, na Družstevnej 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 je dlhodobo užívaný ako súčasť dvora a záhrady pri rodinnom dome vo 
vlastníctve žiadateľov a  pre mesto je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, 
C. Schvaľuje  

V súlade §-om 9, ods. 2, písm. a)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spôsob 
prevodu nehnuteľného majetku, časti parcely č. 166/4 -zastavaná plocha a nádvorie vo výmere cca 57 m2, 
zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu na LV č. 591 ako parcela 
registra „E“, v k. ú. Dolný Čepeň,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  
žiadateľom Ladislavovi Matušíkovi a manželke Ľubomíre, obaja bytom v Seredi, Mierová 2954/15. 
Výmera  pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľov. 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru prevodu majetku na družstevnej ulici – Ladislav Matušík Sereď. 
Z: ZP+DN T: 15 dní pred schvaľovaním v MsZ  
Uznesenie zostáva v plnení. 
 
Uznesenie č.  30/2017 
1 . Schvaľuje Investičný zámer Mesta Sereď – kúpu bytov v počte  24 nájomných bytov bežného štandardu 
v bytovom dome s názvom stavby „Pavilón G – bytový dom Komenského ulica Sereď“ postavených na 
parcelách č. 733/6 a 780/11 v k. ú. Sereď , v súlade so Zmluvou o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 
3.3.2015 a Dodatku č. 1 medzi Mestom Sereď a LRL PROFITECH, s.r.o., Slnečná 1408, Sereď, IČO: 36254592. 
Bytový dom je zhotovený v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. arch. Róbertom Kráľom, 
Architektonické štúdio s.r.o., Pekárska  10, 926 01 Sereď schválenou v stavebnom konaní  č. 10724/ÚPaSP 
584/2015 zo dňa 29.7.2015. Bytový dom je postavený v  súlade so zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na 
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. 
o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. 
2 .  Súhlasí s podmienkami na poskytnutie dotácie  ustanovenými zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na 
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov platnými v čase podania žiadosti 
o poskytnutie dotácie.    
3 .  Schvaľuje spôsob financovania kúpy 24 nájomných bytov v bytovom dome „Pavilón G – bytový dom 
Komenského ulica Sereď“ : 
a) prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške  701 250,00 € ako 65% z ceny diela, 
dotácie z Ministerstva dopravy  a výstavby Slovenskej republiky vo výške 377 590,00 € ako 35 % z ceny diela a 
vlastných zdrojov vo výške 13,60 €. 
b) v prípade nezískania dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby  SR,   prostredníctvom úveru zo Štátneho 

fondu rozvoja bývania vo výške  1 078 850,00 € ako 100% z ceny diela a vlastných zdrojov vo výške 3,60 €. 
4 .  Súhlasí s úpravou percentuálneho rozdelenia  financovania kúpy bytov podľa skutočnej výšky schválenej 
dotácie. 



5 .  Súhlasí so zapracovaním úveru poskytnutého  zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške  1 078 850,00 €, 
100% z ceny diela do rozpočtu mesta v prípade nezískania  dotácie 
6 .  Schvaľuje  predloženie žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania  na kúpu bytov v počte  24 
nájomných bytov bežného štandardu v bytovom dome s názvom stavby „Pavilón G – bytový dom Komenského 
ulica Sereď“ postavených na parcelách č. 733/6 a 780/11 v k. ú. Sereď s lehotou splatnosti 30 rokov s úrokovou 
sadzbou 1% a súhlasí s podmienkami na poskytnutie úveru ustanovenými zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom 
fonde rozvoja bývania platnými v čase podania žiadosti. 
7 .  Schvaľuje predloženie žiadosti o dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na kúpu 
bytov v počte  24 nájomných bytov bežného štandardu v bytovom dome s názvom stavby „Pavilón G – bytový 
dom Komenského ulica Sereď“ postavených na parcelách č. 733/6 a 780/11 v k. ú. Sereď a súhlasí 
s podmienkami na poskytnutie dotácie ustanovenými zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov platnými v čase podania žiadosti. 
8 .  Schvaľuje zabezpečenie záväzku voči Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky zriadením 
záložného práva na kupovanú nehnuteľnosť -  24 nájomných bytov s príslušnými spoluvlastníckymi podielmi na 
spoločných častiach,  spoločných zariadeniach a príslušenstve v bytovom dome s názvom stavby „Pavilón G – 
bytový dom Komenského ulica Sereď“ postavenom na parcelách č. 733/6 a 780/11 v k. ú. Sereď realizovanom 
na základe stavebného povolenia č. 10724/ÚPaSP 584/2015 zo dňa 29.7.2015. 
9 . Schvaľuje zabezpečenie záväzku voči Štátnemu fondu rozvoja bývania zriadením záložného práva na 
kupovanú nehnuteľnosť -  24 nájomných bytov s príslušnými spoluvlastníckymi podielmi na spoločných 
častiach,  spoločných zariadeniach a príslušenstve v bytovom dome s názvom stavby „Pavilón G – bytový dom 
Komenského ulica Sereď“ postavenom na parcelách č. 733/6 a 780/11 v k. ú. Sereď realizovanom na základe 
stavebného povolenia č. 10724/ÚPaSP 584/2015 zo dňa 29.7.2015 vrátane pozemkov zastavaných bytovým 
domom.  
10 . Schvaľuje zapracovanie splátok úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania do rozpočtu mesta počas trvania 
zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania.      
11 . Prijíma záväzok mesta:   
- zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania počas doby splatnosti 
- dodržať nájomný charakter bytov v bytovom dome „Pavilón G – bytový dom Komenského ulica Sereď“ 

počas doby splatnosti úveru zo ŠFRB, po dobu 30 rokov, 
- zriadiť záložné právo na 24 nájomných bytov v bytovom dome s názvom stavby „Pavilón G – bytový dom 

Komenského ulica Sereď“ po priznaní podpory pred prevodom finančných prostriedkov z fondu a po 
prevode vlastníckeho práva k bytom, 

-  dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu  (§ 22 zákona č. 443/2010 Z. z.). 
12 . Schvaľuje investičný zámer Mesta Sereď  - kúpu komplexnej technickej infraštruktúry  k bytovému domu 
s názvom stavby „Pavilón G – bytový dom Komenského ulica Sereď“ na základe Zmluvy o uzavretí budúcej 
kúpnej zmluvy a Dodatku č. 1 medzi Mestom Sereď a LRL PROFITECH, s.r.o., Slnečná 1408, Sereď, IČO: 
36254592   v zložení:  
technická vybavenosť- BD „G pavilón“, Komenského ulica, Sereď Parkovisko 1 (plocha parkoviska 174,2 
m2, plocha vnútornej  komunikácie parkoviska  160 m2, bezpečnostný odstup12,7 m2, ostatné spevnené plochy 
20,6 m2. Celková plocha stavby 367,5 m2) a  BD „G pavilón“, Komenského ulica, Sereď Parkovisko 2 
(plocha parkoviska 239,5 m2, plocha vnútornej  komunikácie parkoviska  269 m2, chodník 38,2 , ostatné plochy 
36,6 m2. Celková plocha stavby 583,3 m2), ktoré sú zhotovené v súlade s projektovými dokumentáciami 
vypracovanými Ing. Martin Škoda PhD., Lomonosovova 6, Trnava a schválenými v  stavebných konaniach č.     
23384/ÚPaSP 1417/2016 a 23385/ÚPaSP 1416/2016. Technická vybavenosť je realizovaná na parcelách č. 
733/13, 374/2, 1873/1, 1865/1, 1874/1, 1873/2 k. ú. Sereď.   
komplexná technická vybavenosť bytov - SO 02 elektrický kábel + prípojka elektro, SO 03 prípojka vody, SO 
04kanalizácia + prípojka, SO 05 prípojka teplovodu /ÚK + TÚV/ realizovaná na parcelách 733/6, 780/11 k. ú. 
Sereď schválená v stavebnom konaní  č. 10724/ÚPaSP 584/2015 zo dňa 29.7.2015.  
13.  Schvaľuje spôsob financovania kúpy technickej vybavenosti k bytovému domu s názvom stavby „Pavilón 
G – bytový dom Komenského ulica Sereď“ postavenému na parcelách č. 733/6 a 780/11 v k. ú. Sereď 
prostredníctvom dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky  vo výške 27 930 € a vlastných 
zdrojov vo výške 55 740,40 €. 



14 . Schvaľuje podanie žiadosti  o dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na 
obstaranie technickej vybavenosti k bytovému domu s názvom stavby „Pavilón G – bytový dom Komenského 
ulica Sereď“ postavenému na parcelách č. 733/6 a 780/11 v k. ú. Sereď 
15 . Schvaľuje vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na technickú vybavenosť k bytovému domu 
s názvom stavby „Pavilón G – bytový dom Komenského ulica Sereď“ postavenému na parcelách č. 733/6 
a 780/11 v k. ú. Sereď  z rozpočtu mesta  83 670,40 €, ak dotácia nebude poskytnutá. 
16 . Schvaľuje vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na kúpu komplexnej  technickej vybavenosti bytov 
vo výške 1€.  
17 . Schvaľuje investičný zámer Mesta Sereď  - kúpu 8 nebytových priestorov v bytovom dome s názvom 
stavby „Pavilón G – bytový dom Komenského ulica Sereď“ na základe Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej 
zmluvy a Dodatku č. 1 medzi Mestom Sereď a LRL PROFITECH, s.r.o., Slnečná 1408, Sereď, IČO: 36254592    
18 . Schvaľuje   spôsob financovania 8 nebytových priestorov v bytovom dome s názvom stavby „Pavilón G – 
bytový dom Komenského ulica Sereď“ z vlastných finančných prostriedkov. 
19 . Schvaľuje vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na kúpu 8 nebytových priestorov vo výške  
54 038,40 €.  
Zabezpečiť všetky potrebné úkony k predloženiu žiadosti o úver so Štátneho fondu rozvoja bývania – Pavilón G. 
Z: AŠ+ZP T: 27.2.2017 
Uznesenie je splnené Na základe vykonanej kontroly konštatujem: Žiadosť o poskytnutie 
úveru so ŠFRB – Pavilón G, ktorej súčasťou bolo schválené uznesenie č. 30/2017  bola 
podaná na ŠFRB dňa 21.02.2017.   
 
Uznesenie č. 31/2017 
Schvaľuje  
Spoluprácu mesta Sereď a spoločnosti Slovmedia SK spol. s r.o., Drevená 888, 924 01 Galanta ako 
prevádzkovateľom vysielania Regionálnej televízie KREA za cenu 4 000 € od 1.3.2017 do 31.12.2017.  
Zabezpečiť vypracovanie a podpísanie zmluvy o spolupráci zo spoločnosťou Slovmedia SK spol. s.r.o . 
Z: SA T: 24.2.2017 
Uznesenie je splnené. Zmluva o spolupráci pri televíznom vysielaní bola podpísaná dňa 
27.02.2017, zverejnená v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
dňa 28.02.2017. 
 
Uznesenie č. 32/2017 
A. Berie na vedomie 
Informáciu o ponuke Slovenského zväzu ľadového hokeja (ďalej len „SZĽH“) na vybudovanie objektu športovej 
haly v Seredi,  
B. Schvaľuje 

1. spoluprácu mesta Sereď so SZĽH v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry v Seredi za účelom 
výstavby športovej haly 

2. lokalitu na umiestnenie športovej haly v areáli Základnej školy Juraja Fándlyho na časti parcely reg. 
„C“ č. 2850/9 v k. ú. Sereď  

C. Poveruje primátora mesta  
K ďalším rokovaniam so SZĽH  za účelom spresnenia podmienok spolupráce pri budovaní objektu športovej 
haly v Seredi v areáli Základnej školy Juraja Fándlyho v Seredi.  
 
Uznesenie  č. 33/2017 
Schvaľuje 
Športovému klubu futbalu Sereď dotáciu na športovú činnosť na rok 2017 vo výške 95 633,- € s poukázaním 7% 
zo schválenej výšky dotácie na účet ŠKF Sereď B (Horný Čepeň). 
Uznesenie je splnené. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná dňa 13.03.2017, 
zverejnená v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám dňa 
14.03.2017. 
 
Uznesenie č.  34/2017 



Schvaľuje 
Asociácii športových klubov Lokomotíva Sereď dotáciu na športovú činnosť na rok 2017 vo výške 35 070,-€. 
Uznesenie je splnené Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná dňa 06.03.2017, 
zverejnená v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám dňa 
07.03.2017. 
 
Uznesenie č. 35/2017 
Schvaľuje 
Hádzanárskemu klubu Slávia OA Sereď dotáciu na športovú činnosť na rok 2017 vo výške 20 314,- €. 
Zabezpečiť realizáciu uznesení  č. 33-35/2017 – dotácie na športovú činnosť. Z:EF+SK T: 28.2.2017 
Uznesenie je splnené Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná dňa 28.02.2017, 
zverejnená v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám dňa 
01.03.2017. 
 
Uznesenia z MsZ  konaného  dňa  10. 04. 2017 
Uznesenie č. 38/2017 
Schvaľuje 
Zámer  
A) investičnej akcie -  kúpy bytov v počte 24   v bytovom dome na  Komenského ulici v  Seredi postavenom na 
parcelách  č. 733/6 a 780/11  evidovaných Okresným úradom v Galante, katastrálnym odborom na katastrálnej 
mape ako parcely reg. „C“ na LV č. 591v k. ú. Sereď  vrátane prislúchajúcich podielov na spoločných častiach 
a  spoločných zariadeniach domu a príslušenstve, parkoviska  postaveného na parcelách . reg. „C“ č. 780/17, 
780/18, 780/19 v  k.ú Sereď a parkoviska  postaveného na parcele reg. „C“ 733/24 v  k.ú Sereď  
v predpokladanej hodnote 1 187 292 €  
B) spôsobu financovania investičnej akcie  
z vlastných zdrojov vo výške 587 292 € 
z úveru vo výške 600 000 €.  
C) prijatia termínovaného úveru vo výške 600 000 € poskytnutého  bankou  Slovenskou sporiteľňou a.s.  za 
účelom financovania kapitálových výdavkov mesta Sereď za podmienok uvedených v ponuke banky zo dňa 
31.3. 2017  a to: 
1/ dlhodobý  úver  na  5 rokov 
2/ úroková  sadzba  0,53 % p.a. 
3/ úver vo výške   600 000,- Eur 
4/ typ úrokovej sadzby  5 ročný fix 
5/ bez spracovateľského poplatku a bez poplatkov za vedenie úverového účtu 
6/ požadované zabezpečenie: bez zabezpečenia  
 
Uznesenie č. 40/2017 
Schvaľuje 
Procedurálny  návrh predložený poslancom MsZ   -  žiada  hlavnú kontrolórku  mesta o vykonanie  kontroly  
výdavkov  a finančných operácií: 
 Celoročné  náklady za  spotrebu tepla   za  roky  2012, 2013, 2014, 2015, 2016  na budovách zriadených   
mestom   a to  MsÚ, MsP, ZŠ  J. Fándlyho,  ZŠ  J.A.  Komenského, MŠ  ul. D.  Štúra,  MŠ  ul. Komenského,  
ZUŠ, MsKS  Nova , DK 
 
Uznesenie č.43/2017 
Schvaľuje: 
-predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizáciu projektu „Rozšírenie MŠ D. Štúra 
v Seredi realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10“,  
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta Sereď a platným Programom rozvoja mesta Sereď;  
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP , t. j. vo výške 17 358,55 EUR v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci;  
-zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Sereď.  



Uznesenie je splnené. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola na sprostredkovateľský 
orgán zaslaná dňa 18.04.2017.  
 

 
 
 

 

 
 
 
 
  18. Apríl 2017      Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka 
 
 
 
 


	V Bode 2 doplniť
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