
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 22.06.2017. 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 splnené v schvaľovacej časti písm. a/.  Dňa  07.06.2017 bola zaslaná žiadosť 
na MV SR na základe vyhlásenej výzvy zverejnenej dňa  25.04.2017, evidovanej pod číslom V. 
Prezídia Policajného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie  dotácie z 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

 
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 19.01.2016 prijímateľ predložil zaregistrovanú žiadosť, ktorá bola poskytovatel'ovi 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. Nemožno doručiť žiadosť v roku 2011 na základe výzvy na 
predkladanie žiadostí z roku 2016. 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 zabezpečená po ukončení 
procesu verejného obstarávania. 
Na základe vykonanej kontroly dňa 14.06.2017 konštatujem:  
Zmluva o poskytnutí dotácie nie je opravená v čl. 1 ods. 3.  
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 zo zasadnutia MsZ v Seredi,  konaného dňa 9.2. 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 05.06.2017 konštatujem:  



Uznesenie je splnené. Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 24.04.2017. Zverejnená bola 
v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z. - infozákona dňa 28.04.2017 
 
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 je splnené: Zámer prevodu nehnuteľného majetku bližšie identifikovaného v časti 
„C“ uznesenia /výmera spresnená na základe geometrického plánu/ bol zverejnený v zákonom 
stanovenej lehote. 
 
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 je splnené: Zámer prevodu nehnuteľného majetku bližšie identifikovaného v časti 
„C“ uznesenia /výmera spresnená na základe geometrického plánu/ bol zverejnený v zákonom 
stanovenej lehote. 
 
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. /Vypracovaný geometrický plán na náklady žiadateľa, nie je 
možné zapísať do KN – súvisí s garážami na Šúlekovskej ulici/.   
 
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.  
 
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  
Zodp. Ing. Krajčovič, JUDr. Pastuchová, Ing. Florišová,  T: 25.4.2017 
Uznesenie je splnené:  
Úverová zmluva bola podpísaná dňa 12.05.2017. Zverejnená v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám bola dňa 13.05.2017.  
 
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 je splnené, kontrola bola predložená poslancom MsZ na jeho zasadnutí dňa 
22.06.2017. 
 
 
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.  
Zodpovedná: SK   T: do 18.4.2017 
Uznesenie je splnené s časti.  

- Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizáciu projektu „Rozšírenie 
MŠ D. Štúra v Seredi realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10“, bola 
na sprostredkovateľský orgán zaslaná dňa 18.04.2017.  

Dňa  12.05.2017  bola mestu Sereď doručená výzva na doplnenie žiadosti. Doplnenie 
žiadosti bolo zaslané na sprostredkovateľský orgán dňa 18.05.2017. 
 
Uznesenia z MsZ v Seredi,  konaného  dňa   27.4. 2017 
Uznesenie č.  52/2017 
Schvaľuje  
Procedurálny   návrh poslanca  MsZ  -   zapracovať   do VZN  názov  ulice „Amazonská“     
Uznesenie č.   53/2017 
Uznáša   sa   
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 02/2017 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v 
meste Sereď s pripomienkou. 
Zabezpečiť vyhotovenie  tabúľ a ich osadenie (názvy ulíc +  verejných priestranstiev) + dať do evidencie. 
Z: SA        T: do 30.6.2017 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Uznesenie je splnené. VZN č. 2/2017 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste 
Sereď bolo vyhlásené v súlade s ods. 8, 9 § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  Dňa 
28.04.2017 bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Sereď. VZN č. 2/2012 bolo zverejnené aj  
spôsobom v meste obvyklým – na internetovej stránke mesta.  
 
Uznesenie č. 55/2017 
Schvaľuje  
1.V súlade s § 4 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď v znení neskorších 
zmien a doplnkov nadobudnutie nehnuteľností kúpou  mestom  Sereď  od vlastníka LRL PROFITECH, 
s.r.o. Slnečná 1408, Sereď, 926 01 za kúpnu cenu 1 187 292 € s DPH   , a to: 
1. 
a) Bytu č. 1, vchod 41A  na prízemí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici v Seredi,  
zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres Galanta, v  podiele 1/1, 
b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu  
vo veľkosti 454/10 000 



2. 
a) Bytu č. 2, vchod 41A  na prízemí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici v Seredi,  
zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres Galanta, v  podiele 1/1, 
b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu  
vo veľkosti 402/10 000 
3. 
a) Bytu č. 3, vchod 41A  na prízemí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici v Seredi,  
zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres Galanta, v  podiele 1/1, 
b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu  
vo veľkosti 440/10 000 
4. 
a) Bytu č. 4, vchod 41A  na prízemí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici v Seredi,  
zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres Galanta, v  podiele 1/1, 
b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu  
vo veľkosti 446/10 000 
5. 
a) Bytu č. 5, vchod 41A  na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici v Seredi,  
zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres Galanta, v  podiele 1/1, 
b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu  
vo veľkosti 453/10 000 
6. 
a) Bytu č. 6, vchod 41A  na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici v Seredi,  
zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres Galanta, v  podiele 1/1, 
b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu  
vo veľkosti 360/10 000 
7. 
a) Bytu č. 7, vchod 41A  na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici v Seredi,  
zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres Galanta, v  podiele 1/1, 
b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu  
vo veľkosti 345/10 000 
8. 
a) Bytu č. 8, vchod 41A  na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici v Seredi,  
zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres Galanta, v  podiele 1/1, 
b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu  
vo veľkosti 262/10 000 
9. 
a) Bytu č. 9, vchod 41A  na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici v Seredi,  
zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres Galanta, v  podiele 1/1, 
b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu  
vo veľkosti 317/10 000 
10. 
a) Bytu č. 10, vchod 41A  na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici v Seredi,  
zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres Galanta, v  podiele 1/1, 
b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu  
vo veľkosti 406/10 000 
11. 
a) Bytu č. 11, vchod 41A  na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici v Seredi,  
zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres Galanta, v  podiele 1/1, 
b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu  
vo veľkosti 428/10 000 
12. 
a) Bytu č. 12, vchod 41A  na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici v Seredi,  
zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres Galanta, v  podiele 1/1, 
b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu  
vo veľkosti 399/10 000 
13. 
a) Bytu č. 13, vchod 41A  na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici v Seredi,  
zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres Galanta, v  podiele 1/1, 
b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu  
vo veľkosti 355/10 000 



14. 
a) Bytu č. 14, vchod 41A  na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici v Seredi,  
zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres Galanta, v  podiele 1/1, 
b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu  
vo veľkosti 456/10 000 
15. 
a) Bytu č. 15, vchod 41A  na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici v Seredi,  
zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres Galanta, v  podiele 1/1, 
b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu  
vo veľkosti 453/10 000 
16. 
a) Bytu č. 16, vchod 41A  na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici v Seredi,  
zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres Galanta, v  podiele 1/1, 
b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu  
vo veľkosti 360/10 000 
17. 
a) Bytu č. 17, vchod 41A  na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici v Seredi,  
zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres Galanta, v  podiele 1/1, 
b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu  
vo veľkosti 345/10 000 
18. 
a) Bytu č. 18, vchod 41A  na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici v Seredi,  
zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres Galanta, v  podiele 1/1, 
b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu  
vo veľkosti 262/10 000 
19. 
a) Bytu č. 19, vchod 41A  na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici v Seredi,  
zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres Galanta, v  podiele 1/1, 
b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu  
vo veľkosti 317/10 000 
20. 
a) Bytu č. 20, vchod 41A  na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici v Seredi,  
zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres Galanta, v  podiele 1/1, 
b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu  
vo veľkosti 406/10 000 
21. 
a) Bytu č. 21, vchod 41A  na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici v Seredi,  
zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres Galanta, v  podiele 1/1, 
b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu  
vo veľkosti 428/10 000 
22. 
a) Bytu č. 22, vchod 41A  na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici v Seredi,  
zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres Galanta, v  podiele 1/1, 
b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu  
vo veľkosti 399/10 000 
23. 
a) Bytu č. 23, vchod 41A  na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici v Seredi,  
zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres Galanta, v  podiele 1/1, 
b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu  
vo veľkosti 335/10 000 
24. 
a) Bytu č. 24, vchod 41  na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici v Seredi,  
zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres Galanta, v  podiele 1/1, 
b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu  
vo veľkosti 456/10 000 
a  
25.   
Inžinierskej stavby -  „ BD G PAVILÓN“ Komenského ulica, Sereď, Parkovisko 1    postavenej na parc. č. 
780/17, 780/18, evidovaných Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom  na LV č. 5278 na katastrálnej  



mape ako parc. reg. „C“, v  k.ú Sereď a parc. č. 780/19 evidovanej  Okresným úradom Galanta, katastrálnym 
odborom  na LV č. 4806 na katastrálnej  mape ako parc. reg. „C“, v  k.ú Sereď. 
26. 
Inžinierskej stavby - „ BD G PAVILÓN“ Komenského ulica, Sereď, Parkovisko 2    postavenej na parc. 733/24 
evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.591   na katastrálnej  mape ako parc. reg. 
„C“ ,v k.ú Sereď.  
2. v zmysle §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov 
prijatie úveru  mestom  Sereď  vo výške 600 000,- € poskytnutého  bankou  Slovenskou sporiteľňou a.s.  za 
účelom financovania kapitálových výdavkov mesta Sereď za nasledovných podmienok:  
1/ dlhodobý  úver  na  5 rokov 
2/ úroková  sadzba  0,53 % p.a. 
3/ typ úrokovej sadzby  5 ročný fix 
4/ bez spracovateľského poplatku a bez poplatkov za vedenie úverového účtu 
5/ bez zabezpečenia  
Zabezpečiť  vypracovanie a podpísanie kúpnej zmluvy s LRL PROFITECH, s.r.o. , podpísanie úverovej zmluvy 
so Slovenskou sporiteľňou a.s. a splátky úveru s príslušenstvom zapracovať do  III. zmeny rozpočtu. 
Z:ZP+EF      T: do 31.5.2017 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Uznesenie je splnené. 

- Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 28.04.2017. Zverejnená v súlade so zákonom č. 
211/2000 Z.z. dňa 03.05.2017. Vklad do katastra nehnuteľností bol povolený na 
základe právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu do KN dňa 26.05.2017. 

- Úverová zmluva bola podpísaná dňa 12.05.2017. Zverejnená v zmysle zák. č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám bola dňa 13.05.2017.  

- Dňa 26.05.2017 bol čerpaný úver vo výške 600 000 € v zmysle uzatvorenej zmluvy 
o úvere. Dňa 26.05.2017 bola uhradená kúpna cena.  

- Splátky úveru sú zapracované do III. zmeny rozpočtu. III. zmena rozpočtu 2017 bude 
schvaľovaná na rokovaní MsZ dňa 22.06.2017.  

 
Uznesenie č.  58/2017 
Schvaľuje:  
Procedurálne  návrhy poslanca  MsZ:   
1.v§ 5  ods. l  zmeniť  znenie  prvej vety  nasledovne:  „nájom  nájomného  bytu vzniká nájomnou  zmluvou, 
ktorej náležitosti  vymedzuje  § 6 tohto   nariadenia“   
2.v § 6 ods.  3 vypustiť   druhú vetu : .. O možnosti   opakovaného uzavretia  nájomnej  zmluvy bude   mesto  
Sereď  informovať   nájomcu   minimálne   tri mesiace pred stanoveným  termínom   skončenia nájmu“         
Uznesenie je splnené.  Procedurálny návrh je zapracovaný v schválenom VZN č. 3/2017 
Uznesenie  č.  59/2017 
Schvaľuje : Procedurálny    návrh  poslanca   MsZ  -  v  § 7    nájomné  za užívanie bytu  určiť  vo výške  2,70 
Eur/m2/mesiac.  
Uznesenie je splnené.  Procedurálny návrh je zapracovaný v schválenom VZN č. 3/2017 
Uznesenie č.  60/2017 
Uznáša   s a  
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 03/2017, ktorým sa upravuje postup poskytovania nájomného 
bývania v bytovom dome na Komenského ulici v Seredi  
 s prijatými   pripomienkami  
Zabezpečiť  vyvesenie VZN č. 3/2017 ktorým sa upravuje postup poskytovania nájomného bývania v bytovom 
dome na Komenského ulici v Seredi s prijatými pripomienkami a po zvesení ho odovzdať do centrálnej 
evidencie VZN.  Z: SK  T:  do 1.7.2017 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  



Uznesenie je splnené. VZN č. 3/2017, ktorým sa upravuje postup poskytovania nájomného 
bývania v bytovom dome na Komenského ulici v Seredi bolo vyhlásené v súlade s ods. 8, 9 § 6 
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  Dňa 28.04.2017 bolo zverejnené na úradnej tabuli 
mesta Sereď. VZN č. 3/2017 bolo zverejnené aj  spôsobom v meste obvyklým – na internetovej 
stránke mesta.  
 
Uznesenie č. 67/2017 
A) Schvaľuje   
1. záverečný účet mesta SEREĎ za rok 2016  
2. celoročné hospodárenie mesta SEREĎ za rok 2016 bez výhrad  
3. a) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia – za rok 2016 v čiastke 188 713,27 € nasledovne:  
-  Čiastkou 6 714,61 € tvoriť fond rozvoja bývania  
-  Čiastkou 181 998,66 € tvoriť rezervný fond  
b) použitie kladného rozdielu finančných operácií– za rok 2016 v čiastke 359 431,40 € na tvorbu rezervného 
fondu  
c) zahrnutie do príjmových finančných operácií mesta roku 2017 nevyčerpaných účelových finančných 
prostriedkov v čiastke 108 186,08 € a ich použitie vo výdavkoch roku 2017 na účely stanovené poskytovateľom 
a to :  
• na úhradu dopravného žiakov ZŠ Juraja Fándlyho v čiastke 145,20 € a ZŠ Jána Amosa Komenského v čiastke 
40,88 €  
• na úhradu kapitálových výdavkov spojených s rekonštrukciou telocvične ZŠ J.A. Komenského v čiastke 108 
000 €  
B) Berie  na  vedomie  
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016  
2. Správu audítora k  účtovnej závierke za rok 2016 
Uznesenie je v bode 3 písm. a-c splnené .  
 
Uznesenie č. 71/2017 
Schvaľuje  
a) 2. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2017  
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 v zmysle II. zmeny rozpočtu. 
Z: EF + štatutári ZŠ, MŠ, ZUŠ, DK   T: do 31.5.2017 
Uznesenie je splnené. 
 
Uznesenie č.  74/2017 
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. 556/1- zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 3m

2
, ktorá je zapísaná na Okresnom úrade v 

Galante, katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako parcela registra „E“, v k. ú. Sereď, na LV č. 591, za 
cenu 7,00 €/m

2
/rok, na dobu neurčitú, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu, že na pozemku sú vybudované schody, ktoré tvoria vstup do prevádzkovej jednotky v bezpodielovom 
spoluvlastníctve manželov, žiadateľke, Bc. Soni Kobelárovej s manželom, obaja bytom v Seredi, Andreja 
Hlinku 1147/9. 
Zabezpečiť vypracovanie a podpísanie nájomnej zmluvy -  Bc. Soňa  Kobelárová s  manželom 
Z:ZP       T: do 30.6.2017 
Uznesenie je splnené, nájomná zmluva bola podpísaná 15.05.2015, zverejnená bola dňa 
17.05.2017.  
 



Uznesenie č. 75/2017 
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. 362/1 - ostatná plocha vo výmere 3 m

2
, 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 0,40 
€/m

2
/rok, na dobu neurčitú, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, 

že pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti bytového domu s. č. 1125, na pozemku bude vybudovaný 
bezbariérový vstup do vchodu č. 5 bytového domu , vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome s. č. 
1125 zastúpeným správcom Naša domová správa s. r. o., Legionárska 1127, 926 01 Sereď 
Zabezpečiť vypracovanie a podpísanie nájomnej zmluvy s  vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome s. 
č. 1125 v zastúpení správcom  domová správa s. r. o., Legionárska 1127, 926 01 Sereď 

Z: ZP    T: do 30.6.2017 
Uznesenie je splnené. Nájomná zmluva bola podpísaná dňa 15.05.2017, zverejnená bola dňa 
16.05.2017.  
 
Uznesenie  č. 76/2017 
Schvaľuje 
v súlade s §-om 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom 
nehnuteľného majetku mesta, stavbu „Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba 
Sereď - stavebný objekt 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., Čulenova 6, 816 41 
Bratislava. 
Zabezpečiť vypracovanie a podpísanie Zmluvy o zriadení vecného bremena so spoločnosťou Západoslovenská 
distribučná, a.s. Bratislava. Z: ZP T: do 30.6.2017 
Uznesenie zostáva v plnení. 
 
Uznesenie č.77/2017 
Schvaľuje   
Procedurálny  návrh   poslanca  MsZ -  navrhol    výšku  ceny    za    prenájom  nebytového priestoru  v čiastke    
30,- Eur/m2/rok.  
Uznesenie č.   78/2017 
Schvaľuje 
V súlade s §-om 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom:  
1) časti nebytového priestoru v objekte „Polyfunkčné centrum voľného času“ na Mlynárskej ulici, súpisné číslo 
4340, vo výmere 18,31 m

2
, za cenu 30,- €/m2/rok , na dobu určitú od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2030,  

2) nebytového priestoru č. 3 na prízemí bytového domu na Mlynárskej ulici, súpisné číslo 40, vo výmere 11,00 
m

2
, za cenu 30,- €/ m2/rok, na dobu určitú od 01. 05. 2017 do 31. 12. 2030,  

3) nebytového priestoru č. 12 na prízemí bytového domu na Garbiarskej ulici, súpisné číslo 51, vo výmere 5,00 
m

2
, za cenu 30,- €/ m2/rok , na dobu určitú od 01. 05. 2017 do 31. 12. 2030,  

4) časti nebytového priestoru v objekte Špeciálnej základnej školy na Fándlyho ulici súpisné číslo 751, vo 
výmere 10,00 m

2
, za cenu 30,- €/ m2/rok  na dobu určitú od 01. 05. 2017 do 31. 12. 2030,  

uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide rekonštrukciu tepelného 
hospodárstva v meste, vrátane výmeny tlakovo nezávislých staníc s komfortnou reguláciou pre daný objekt, 
spoločnosti Energetika Sereď, s. r. o., so sídlom v Seredi, Mlynárska ul. 4677/39. 
Zabezpečiť vypracovanie a podpísanie nájomnej zmluvy  zo spoločnosťou Energetika Sereď,   s. r. o.  
Z:ZP       T: do 30.6.2017 
Uznesenie je splnené. Nájomná zmluva bola podpísaná dňa 28.04.2017, zverejnená bola 
28.04.2017.  
 



Uznesenie č.  81/2017  
A. Berie na vedomie:  
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely, nachádzajúcej sa na Námestí 
slobody. 
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 za prevádzkovou jednotkou vo vlastníctve 
žiadateľa 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. 3063/1 – ostatná plocha vo výmere cca 70 m

2
, zapísanej 

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, v k. ú. Sereď, na 
LV č. 591, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, spoločnosti K&L INVEST, 
s. r. o., so sídlom v Seredi, Železničná ul. 3086/60 a Danielovi a Adriane Krivosudským, obaja bytom v 
Seredi, Námestie slobody 3101/4 .  
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľov. 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku v zákonom stanovenej lehote. Z: ZP T: do 15 
dní pred schvaľovaním v MsZ. 
Uznesenie je splnené: Zámer prevodu nehnuteľného majetku bližšie identifikovaného v časti 
„C“ uznesenia /výmera spresnená na základe geometrického plánu/ bol zverejnený v zákonom 
stanovenej lehote. 
 
Uznesenie   č. 82/2017 
A. Berie na vedomie  
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely, nachádzajúcej sa na Námestí 
slobody.  
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 záhrady pri nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa 
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. 663 – vodná plocha vo výmere cca 88 m

2
, zapísanej 

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“, v k. ú. 
Sereď, na LV č. 4806, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, žiadateľovi 
Viliamovi Martinákovi, bytom v Seredi, Vysoká 2899/12.  
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľa. 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku v zákonom stanovenej lehote. Z: ZP T: do 15 
dní pred schvaľovaním v MsZ. 
Uznesenie je splnené: Zámer prevodu nehnuteľného majetku bližšie identifikovaného v časti 
„C“ uznesenia /výmera spresnená na základe geometrického plánu/ bol zverejnený v zákonom 
stanovenej lehote. 
 
Uznesenie č.84/2017  
Schvaľuje  
V súlade s §-om 31, ods. 3, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, výpožičku nebytových 
priestorov vo výmere 604,30 m

2 
- budova so súpisným číslom 751 na Fándlyho ul., na dobu určitú od 01. 07. 

2017 do 30. 06. 2022, na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu mentálne a kombinovane 
postihnutých detí, Špeciálnej základnej škole v Seredi., na Fándlyho ul. č. 751. 
Vypracovanie a podpísanie Zmluvy o výpožičke  -Špeciálna základná škola v Seredi.,  na Fándlyho ul. č. 751. 
Z:ZP       T: do 30.6.2017 
Uznesenie je splnené.  
Zmluva o výpožičke  bola podpísaná dňa 15.05.2017, zverejnená bola 16.05.2017.  



 
Uznesenie č. 86/2017  
Schvaľuje  
V súlade s §-om 11, ods. 3) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď , zriadenie vecného 
bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka oprávnených nehnuteľností, spočívajúce v povinnosti 
povinného z vecného bremena ako vlastníka povinných nehnuteľností strpieť v celom ich rozsahu,  
a) výstavbu a uloženie pozemnej komunikácie,  
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné 
úpravy pozemnej komunikácie a jej odstránenie,  
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a 
mechanizmami oprávneným z vecného bremena, alebo ním určených tretích osôb;  
 
povinné nehnuteľnosti: 

p. č. k. ú. Parcelné číslo 
v registri KN 

"C" 

Číslo LV v 
registri KN 

"C" 

Výmera 
parcely v m2 

Druh pozemku Vlastník 

1. Sereď 4056/7 4806 60 Zastavané plochy 
a nádvoria 

Mesto Sereď 1/1 

2. Sereď 4058/24 4806 14 Zastavané plochy 
a nádvoria 

Mesto Sereď 1/1 

3. Sereď 3995/36 4806 831 Zastavané plochy 
a nádvoria 

Mesto Sereď 1/1 

4. Sereď 4058/17 4806 612 Ostatné plochy Mesto Sereď 1/1 
5. Sereď 3995/32 4806 1651 Zastavané plochy 

a nádvoria 
Mesto Sereď 1/1 

6. Sereď 3992/90 4806 811 Ostatné plochy Mesto Sereď 1/1 
7. Sereď 4058/15 4806 146 Zastavané plochy 

a nádvoria 
Mesto Sereď 1/1 

8. Sereď 3995/30 4806 525 Zastavané plochy 
a nádvoria 

Mesto Sereď 1/1 

9. Sereď 3992/86 4806 289 Zastavané plochy 
a nádvoria 

Mesto Sereď 1/1 

10. Sereď 4057/18 4806 22 Zastavané plochy 
a nádvoria 

Mesto Sereď 1/1 

11. Sereď 4085/76 4806 162 Zastavané plochy 
a nádvoria 

Mesto Sereď 1/1 

12. Sereď 4085/19 4806 256 Ostatné plochy Mesto Sereď 1/1 
13. Sereď 3995/19 4806 3989 Zastavané plochy 

a nádvoria 
Mesto Sereď 1/1 

14. Sereď 3992/75 4806 779 Zastavané plochy 
a nádvoria 

Mesto Sereď 1/1 

15. Sereď 3992/109 4806 442 Orná pôda Mesto Sereď 1/1 
16. Sereď 3995/22 591 247 Zastavané plochy 

a nádvoria 
Mesto Sereď 1/1 

17. Sereď 3995/24 591 51 Zastavané plochy 
a nádvoria 

Mesto Sereď 1/1 

18. Sereď 3995/25 591 1088 Zastavané plochy 
a nádvoria 

Mesto Sereď 1/1 

19. Sereď 3992/77 4806 38 Orná pôda Mesto Sereď 1/1 
 
oprávnené nehnuteľnosti: 
 



p. č. k. ú. Parcelné číslo 
v registri KN 

"C" 

Číslo LV v 
registri KN 

"C" 

Výmera 
parcely v m2 

Druh pozemku Vlastník 

1. Sereď 3924/7 5765 150 797 Ostatné plochy REBOD SK 1/1 
2. Sereď 3924/43 5765 85 365 Ostatné plochy REBOD SK 1/1 
3. Sereď 3924/51 5765 45 954 Ostatné plochy REBOD SK 1/1 
4. Sereď 3940/1 5765 255 936 Ostatné plochy REBOD SK 1/1 
5. Sereď 3977/1 5765 639 002 Ostatné plochy REBOD SK 1/1 
6. Sereď 3992/57 5621 63 474 Ostatné plochy REBOD SK 1/1 
7. Sereď 3992/93 5621 96 731 Ostatné plochy REBOD SK 1/1 
8. Sereď 3992/104 5621 21 123 Ostatné plochy REBOD SK 1/1 
9. Sereď 3992/131 5621 3735 Zastavané plochy 

a nádvoria 
REBOD SK 1/1 

10. Sereď 3992/132 5621 1450 Zastavané plochy 
a nádvoria 

REBOD SK 1/1 

11. Sereď 3992/133 5621 49 Zastavané plochy 
a nádvoria 

REBOD SK 1/1 

12. Sereď 4058/3 5621 177 182 Ostatné plochy REBOD SK 1/1 
13. Sereď 3992/94 5621 4593 Ostatné plochy REBOD SK 1/1 
14. Sereď 3997/16 6194 824 Trvalé trávne 

porasty 
REBOD SK 1/1 

15. Sereď 3997/22 6194 193 794 Trvalé trávne 
porasty 

REBOD SK 1/1 

16. Sereď 3997/19 6194 24 712 Orná pôda REBOD SK 1/1 
17. Sereď 3992/58 5796 200 020 Ostatné plochy REBOD SK 1/2 

a Green Field 
Property 1/2 

18. Sereď 4085/10 6279 285 125 Ostatné plochy MountparkLogistics 
EU Sereď 01 SK 

s.r.o., so sídlom na 
Mostová 2, 811 02 
Bratislava, IČO: 50 

018 485 
(„Mountpark“),1/1 

19. Sereď 4085/96 6279 386 Ostatné plochy Mountpark 
20. Sereď 3992/5 5478 50 588 Zastavané plochy 

a nádvoria 
Lidl Slovenská 

republika, v.o.s., so 
sídlom na 

Ružinovská 1E  
821 02Bratislava, 
IČO: 35 793 783 

(„Lidl“), 1/1 
21. Sereď 3063/72 5478 1914 Zastavané plochy 

a nádvoria 
Lidl 1/1 

22. Sereď 3063/127 5478 4623 Zastavané plochy 
a nádvoria 

Lidl 1/1 

23. Sereď 3992/105 5478 18 Ostatné plochy Lidl 1/1 

24. Sereď 3992/110 5478 205 Zastavané plochy 
a nádvoria 

Lidl 1/1 

25. Sereď 3992/111 5478 41 Zastavané plochy 
a nádvoria 

Lidl 1/1 

26. Sereď 3992/112 5478 17 Zastavané plochy 
a nádvoria 

Lidl 1/1 

27. Sereď 3992/113 5478 54 458 Zastavané plochy 
a nádvoria 

Lidl 1/1 



28. Sereď 3992/114 5478 23 391 Ostatné plochy Lidl 1/1 

Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne, na dobu neurčitú, pretože ide o ďalší rozvoj priemyselného parku 
a vybudovanie cesty v súlade s platnou ÚPD mesta, ktorá  definuje dotknuté územie ako plochy a bloky výroby, 
výrobných služieb logistických centier a stavebnej výroby. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Odporúčam MsZ zmeniť a doplniť uznesenie v zmysle predloženého návrhu na uznesenie.  
 
Uznesenie č. 90/2017 
Súhlasí   
So Zadaním Urbanistickej štúdie POLYFUNKČNÁ ZÓNA „PRÚDY“ Sereď – Stredný Čepeň a obstaraním 
urbanistickej štúdie v predloženom rozsahu za splnenia týchto podmienok:  
1. Návrh urbanistickej štúdie bude rešpektovať záväzné regulatívy ÚPN-M Sereď, plochy miestneho biokoridoru 
vyčlenením pásu krajinnej zelene v minimálnej šírke 10 m umožňujúcej výsadbu zelene a bezkolízne 
umiestnenie sietí technickej infraštruktúry a odporúča zvážiť návrh komunikácie pre cyklistov pozdĺž existujúcej 
cesty III/1347 (Strednočepeňská ulica).  
2. Návrh urbanistickej štúdie bude vypracovaný podľa § 3 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.  
3. Návrh urbanistickej štúdie bude prerokovaný s dotknutou verejnosťou, dotknutými orgánmi a správcami 
verejného technického vybavenia za súčinnosti mesta.  
4. Návrh urbanistickej štúdie so zapracovanými pripomienkami z prerokovania bude predložený na prerokovanie 
a odsúhlasenie Mestskému zastupiteľstvu v Seredi.  
5. Obstaraná urbanistická štúdia bude podkladom pre spracovanie následných stupňov projektovej dokumentácie 
potrebných pre konanie pred stavebným úradom  
 
Uznesenie č. 94/2017 
Súhlasí  
S obstaraním územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky za podmienky, že 
navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď uhradí všetky náklady spojené s obstaraním predmetnej 
územnoplánovacej dokumentácie. 
 
Uznesenie č.95/2017 
 Súhlasí   
S obstaraním územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky za podmienky, že 
navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď uhradí všetky náklady spojené s obstaraním predmetnej 
územnoplánovacej dokumentácie. 
Zabezpečiť kontrolu a potrebnú súčinnosť pri realizácii schválených uznesení  90,91.94,95/2017 (urbanistické 
štúdie). Z: AH  T: 30.09.2017 
Uznesenia č. 90,94,95/2017 zostávajú v plnení. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Seredi dňa 09.06.2017     Mgr. Zuzana Horváthová 



        Hlavná kontrolórka mesta 
 
 
 
 
 

 


