
Interpelácie poslancov z MsZ 27.4.2017 

Pavol Kurbel 

Interpelácie na primátora mesta Ing. Tomčányiho: 

1. V čom je zmluva o prenájme medzi MsBP Sereď a V.I.Trade Nitra výhodná pre mesto a jeho 

obyvateľov? 

Ing. Tomčányi: Zámer ďalšieho fungovania Mestského bytového podniku Sereď, s.r.o. (ďalej len „MsBP“), 

vyhlásenie a podmienky verejného ponukového konania, menovanie komisie pre prípravu a vyhodnotenie 

verejného ponukového konania a výber najvhodnejšieho uchádzača boli schválené  Mestským 

zastupiteľstvom v Seredi uznesením č. 150/2013 zo dňa 23.7.2013 (Hlasovanie: prítomných 18, za 14, proti 

1, zdržali sa 3). Návrh spoločnosti V.I.Trade, s.r.o. na uzavretie zmluvy bol komisiou pre prípravu 

a vyhodnotenie verejného ponukového konania (predseda komisie: Ing. Bystrík Horváth, členovia: JUDr. 

Michal Irsák, MUDr. Miroslav Bucha, Ing. Tibor Krajčovič, Ing. Arch. Róbert Kráľ, Ing. Marián Sidor, Ing. 

Marek Lovecký, Ing. Martin Káčer bez hlasovacieho práva) vybratý ako najvhodnejší z predložených 

návrhov. Konateľ spoločnosti MsBP ako prenajímateľ  uzavrel dňa 12.11.2013 Zmluvu o nájme 

nehnuteľností a technologických zariadení (ďalej len „zmluva o nájme“) so spoločnosťou V.I.Trade, s.r.o. 

ako nájomcom.  

Uzatvorenie zmluvy o nájme s víťazom verejného ponukového konania a teda  zmenou dodávateľa tepla 

v meste Sereď prostredníctvom vstupu strategického partnera je výhodné pre obyvateľov mesta Sereď. 

Výhodnosť uzatvorenia zmluvy o nájme medzi MsBP  a V.I.Trade, s.r.o.  pre mesto a jeho obyvateľov je 

potrebné vyhodnocovať v kontexte s minulosťou  MsBP a možným dopadom na budúcnosť MsBP v prípade 

nerealizovania zmeny. Je potrebné si uvedomiť  problémy, ktoré by sa nevyriešili  bez vstupu partnera. 

Mesto Sereď a občania tohto mesta získali model poskytovania dodávky tepla, ktorý sa zatiaľ ukazuje ako 

efektívny, hospodárny a perspektívny.  

Uzatvorením zmluvy o nájme MsBP a teda aj  mesto Sereď môže postupne odstrániť skoro všetky hlavné 

nedostatky, ktoré sa nakumulovali počas existencie MsBP. Výhodnosť zmluvy o nájme je potrebné vidieť 

v tom, že: 

 na nájomcu sa presunulo prevádzkové riziko, ktoré nebol MsBP schopný v minulosti zvládnuť -  daním 

majetku MsBP do nájmu sa znížilo riziko prevádzkových finančných strát a tým zabezpečilo návratnosť 

už existujúcich investícií, keďže počas dodávky tepla MsBP sa už „prejedali“ odpisy - finančné 

prostriedky, ktoré zaplatí Energetika Sereď, s.r.o. na nájomnom vo výške odpisov sa budú kumulovať na 

účte MsBP, teda za dobu trvania zmluvy o nájme sa na účte MsBP nakumuluje finančná suma vo výške 

hodnoty majetku, ktorý je predmetom nájmu (cca vyše 2,5 mil. EUR) - to je hlavná výhoda, 

 na nájomcu sa presunulo riziko, ktoré súvisí s udržateľnosťou prevádzky geotermálneho vrtu, nakoľko vrt 

sa nachádza v pásme v nie  najvhodnejšom na vybudovanie geotermálneho vrtu – na základe údajov 

z Energetiky Sereď, s.r.o. pri prvom spustení geotermálneho vrtu do prevádzky bola výdatnosť 25%, 

v roku 2014 bola 10,9% , v roku 2015 bola 6,6%, v roku 2016 bola 7,1% (výdatnosť geotermálneho vrhu 

sa vyrátava ako podiel tepla vyrobeného z geotermálneho vrtu a celkového vyrobeného tepla v danom 

kalendárnom roku), 

 sa odstránili chyby a nedostatky, ktoré pôvodný MsBP  vykazoval v hospodárení, v účtovníctve, 

v evidencii majetku, v riadení ľudí, v  informačnom systéme, a to konkrétne: 

a) nedostatok kvalifikovaného ľudského kapitálu, zlý manažment, nedostatočná kontrola hospodárenia 

(neboli schopní plánovať - viď rozdiel v cash flow MsBP, zlé spôsoby účtovania, nedokončenie plánu 

geotermu, zlá prevádzka geotermu, strata klientov v oblasti  správy bytov, útoky konkurencie 

v oblasti správy bytov, ktoré poukazovali na pretrvávajúce nedostatky...),  



b) dlhodobá akumulácia strát, pokračujúca neefektívnosť a nízka produktivita práce zhoršovala platobnú 

schopnosť a bonitu pôvodného MsBP,  

c) nedostatočné prevádzkové zdroje - disponibilné zdroje nestačili na zaplatenie všetkých záväzkov 

(peniaze na účtoch nepokrývali dodávateľské faktúry  a vrátenie preplatkov na službách 

obyvateľstvu),  čím hrozilo riziko konkurzu zo strany banky, ale aj dodávateľov, 

d) nedobudovanie  tretej fázy projektu geotermálneho vrtu, t.j. prepojenie na K4, príp. K9,  (v súčasnosti 

je vybudované prepojenie na K4), 

e) chybné spravovanie  pohľadávok vznikajúcich pri správe bytov, ktoré sa hradilo z prostriedkov 

získaných z tepelného hospodárstva, 

f) evidenčné problémy: nezaradenie časti majetku do aktív, metodicky nesprávne účtovanie faktúr za 

energie, pravdepodobne nesprávne účtovanie správy bytov, neodpisovanie pohľadávok, 

g) napriek nízkej úrovni elektronickej evidencie, pôvodný MsBP  mal 7 typov softwaru, nedobudovaný 

dispečing, rôzne technológie navzájom nekomunikovali, 

h) výrazný pokles odberov tepla (od r. 2002 do roku 2012 pokles o 42%) -predimenzované výrobné 

kapacity – neadekvátna schopnosť reagovať na zmeny, 

i) absolútne zlý finančný manažment - dlhodobo kumulatívna strata - od roku 2002 dosiahla skoro 

800tis. €, MsBP započítaval zisk do ceny tepla, avšak sa nedosahoval, taktiež stratovosť dosahovala 

výšku, ktorá už znemožňovala produkovať dostatok peňažných zdrojov na obnovu majetku, 

j) hodnota dlhodobého majetku dlhodobo klesala – bez geotermu (dlhodobo sa investovalo pod úrovňou 

odpisov, t.j. pod minimálnou úrovňou reprodukcie), 

k) neadekvátna veľkosť investície do geotermu vzhľadom k veľkosti a finančným možnostiam 

pôvodného MsBP, (investícia do geotermu bola vo výške cca 1,7 mil. € a úver bol 1,2 mil. eur - zlý 

stav likvidity pôvodného MsBP ako dôsledok nedostatočného zabezpečenie externých zdrojov do 

geotermálneho vrtu – cca 500tis. € rozdiel medzi úverom a investíciou), 

l) dlhodobá stratovosť pri správe bytov pôvodným MsBP –  ak by sa medzi dve hlavné činnosti 

pôvodného MsBP rozrátali nealokované náklady rovnakým podielom, tak strata zo správy bytov za 

posledné tri roky pred rozdelením MsBP na Naša domová, s.r.o. a MsBP by bola 123 tis. €, 

m) straty v rozvodnej sieti, ktoré   dosahujú výšku približne 20% (povolený zákonný limit straty, ktorú je 

možné zahrnúť do ceny tepla je 7,5%).  

 

Uzatvorením nájomnej zmluvy s V.I Trade, s.r.o.: 

1. Boli odstránené dlhodobo pretrvávajúce, ako aj dlhodobo neudržateľné vyššie spomenuté nedostatky 

a chyby v riadení a hospodárení MsBP.  

2. Odvrátilo sa riziko kolapsu MsBP, čím sa odvrátilo riziko potreby riešenia finančných problémov MsBP  

mestom Sereď s následkom dopadu na fungovanie ostatných samosprávnych povinností.   

Získal sa strategický partner, ktorý okrem know how v dodávke tepla je stabilným partnerom na trhu, 

je schopný zabezpečiť dostatok finančných zdrojov na obnovu majetku MsBP, či už z EÚ fondov alebo z 

vlastných. Je nevyhnutné investovať do majetku MsBP -investícia do rozvodnej siete vo výške niekoľko 

miliónov (cca 5 mil. eur). Z dôvodu finančne náročnej a zároveň nevyhnutnej  investície je potrebné 

využiť aj zdroje z EÚ. Jednou z podmienok čerpania prostriedkov z EÚ je zabezpečenie účinného 

centrálneho zásobovania teplom (CZT). Preto bolo nevyhnutné napojiť aj mestské objekty a školy, 

čím sa ponížila fixná zložka tepla pre obyvateľov mesta Sereď. Ďalšou podmienkou je 

vypracovanie projektovej dokumentácie (v hodnote cca 170 000 €), aby bola možnosť uchádzať sa 

o finančné prostriedky z Európskej únie. Takto získané finančné prostriedky nebudú vstupovať do 

ceny tepla pre odberateľov v meste Sereď. Zrekonštruované potrubie sa po ukončení nájomnej 

zmluvy dostane bezodplatne do majetku MsBP.   

3. Dodávateľ tepla zmluvou o nájme sa zaviazal k mnohým povinnostiam – hlavne: 



a) v čl. III, bod 3.7 investovať do majetku počas doby prenájmu minimálne 3 milióny eur - min. 60% do 

konca roka 2020 a min. 90% do konca roka 2028,  

b) v čl. III, bod 3.13 - znížiť ročný objem fixných nákladov oproti roku 2013 minimálne o 15% 

a spotrebu plynu do roku 2020, čo sa odrazí v cene tepla,  

c) čl. V., bod 5.1. - nájomca je povinný platiť nájomné, ktoré je vo výške odpisov pre daný kalendárny 

rok, nie však viac ako maximálne povolená hranica stanovená ÚRSO – (ak by pôvodný MsBP dodával 

teplo v meste, tak do  fixnej ceny tepla by vstupovali odpisy, v prípade dodávateľa tepla Energetika 

Sereď, s.r.o. do fixnej ceny tepla vstupuje nájomné, v obidvoch prípadoch do ceny tepla vstupujú 

rovnaké sumy)  a zároveň nájomné nesmie klesnúť pod úroveň výšky splátky investičného úveru, čím 

je zabezpečené splácanie úveru. Každoročnou kumuláciou finančných prostriedkov, ktoré Energetika 

Sereď, s.r.o. zaplatí MsBP ako nájomné sa zbierajú finančné prostriedky na to, aby MsBP bol finančne 

schopný splniť svoj záväzok z nájomnej zmluvy uvedený v čl. IV, bod 4.8. a teda po ukončení nájmu 

MsBP uhradí účtovnú zostatkovú hodnotu vykonaných technických zhodnotení, modernizácií a iných 

investícií (spôsob výpočtu výšky nájomného za dobu trvania nájmu a účtovná zostatková hodnota 

vykonaných investícií je zmluvne nastavená tak, že MsBP bude mať dostatočné finančné zdroje), 

d) čl. VI - zriadenie komisie (4 členovia za MsBP a 2 členovia za Energetiku Sereď, s.r.o.) za účelom 

koordinácie činností súvisiacich s prevádzkovaním tepelno-energetického zariadenia. 

  

Je tiež potrebné zdôrazniť, že uzatvorením zmluvy o nájme: 

 Do ceny tepla, ktoré platia občania mesta Sereď, vstupujú len tie náklady, ktoré by tiež vstupovali, 

ak by teplo v meste dodával MsBP,  

 MsBP má každý rok z prenájmu finančné prostriedky – po ukončení nájomnej zmluvy to bude vo výške 

hodnoty majetku pôvodného MsBP, ktorý bol daný v roku 2013 do nájmu (cca vyše 2,5 mil EUR) 

a použije ich na odkúpenie majetku, ktorý Energetika Sereď, s.r.o. investuje z vlastných zdrojov. 

 Investovaním finančných prostriedkov do majetku MsBP spoločnosťou Energetika Sereď, s.r.o. sa 

znižuje  strata v dodávke tepla. 

 Energetika Sereď, s.r.o. intenzívne rieši problémy súvisiace so znížením výdatnosti geotermálneho vrtu – 

geotermálny vrt je v hĺbke 1800 metrov. Diagnostikovaním bolo zistené, že v hĺbke 609 metrov je vrt 

nepriechodný, následne frézovaním došlo k posunu priechodnosti do hĺbky 1 040 metrov. Energetika 

Sereď, s.r.o. objednala na jún 2017 firmu, ktorá by mala zistiť možnosti spriechodnenia geotermálneho 

vrtu a očakáva sa, že sa zvýši výdatnosť geotermálneho vrtu z terajších 3,2 litra/sekundu na 7-7,5 

litra/sekundu (pri prvom spustení geotermálneho vrtu do prevádzky bola výdatnosť 8 litrov/sekundu), 

 MsBP (v širšom vnímaní mesto Sereď) nepredal, ale prenajal svoj majetok, pričom si ponechal 

kontrolu v kľúčových oblastiach – schvaľovanie strategických zámerov a investícií, prerokovanie plánu 

údržby a opráv, prerokovanie ceny tepla na nasledujúci rok pred podaním na ÚRSO, prerokovanie 

skutočnej ceny tepla za predchádzajúci rok pred podaním na ÚRSO prostredníctvom komisie, v ktorej  

má rozhodujúci počet členov.  

 Tento model bol v meste Sereď nastavený až po dôkladnej analýze tepelného hospodárstva v meste 

Sereď, ktorá bola vypracovaná odborníkom v energetickom hospodárstve  Ing. Martinom Káčerom, ktorý 

bol v tíme poradcov vlády SR pre tepelné hospodárstvo a tiež pracoval aj pre iné nadnárodné spoločnosti 

podnikajúce v energetickom hospodárstve. 

 Centrálne zásobovanie teplom (napojenie mestského úradu, škôl, mestskej polície, Denného centra 

pre seniorov, Mama klubu, OZ Pomocníček, spoločnosti Naša domová správa) je v súlade so 

strategickým dokumentom mesta Sereď – platným Programom hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja mesta Sereď (PHSR) na roky 2015 – 2024 ako aj predchádzajúcim PHSR na roky 2004 – 

2014. Je v súlade aj s požiadavkami Európskej únie týkajúcich sa zníženia emisií a ochrany životného 

prostredia (emisie, ktoré vznikajú pri lokálnom vykurovaní sú niekoľkonásobne vyššie ako pri 

centrálnom vykurovaní).   



 Energetika Sereď, s.r.o. na svoje náklady vypracovala projektovú dokumentáciu v hodnote cca 170 

000 eur na rekonštrukciu tepelných rozvodov. Projekt na rekonštrukciu tepelných rozvodov aj 

v apríli 2017 podala. Vypracovanie projektovej dokumentácie bolo nevyhnutnou podmienkou 

podania projektu a možnosti uchádzať sa o finančné prostriedky z Európskej únie. Takto získané 

finančné prostriedky nebudú vstupovať do ceny tepla pre odberateľov v meste Sereď.  

 

2. Dal si súhlas alebo príkaz na to, alebo si vedel o tom, že: 

    a) MsBP požičiava peniaze napríklad Energetike Sereď? 

    b) MsBP podpísal dokument, na základe ktorého sa stal potencionálnym spoluručiteľom v prípade 

čerpania úverov napríklad z banky Energetikou Sereď? 

 

Ing. Tomčányi: O pôžičke MsBP  som bol následne informovaný.  

a) Na základe Rámcovej zmluvy o pôžičke zo dňa 6.11.2014 boli požičané Energetike Sereď, s.r.o. voľné 

finančné prostriedky MsBP za účelom investície – obstarania majetku súvisiaceho s obnovou a rozvojom 

tepelného hospodárstva v meste Sereď (postupne v celkovej výške 370 tis. eur, z toho bolo vrátené 20 

tis. eur). S voľnými finančnými prostriedkami MsBP konateľ naložil efektívne, hospodárne a výhodne.  

      Ak by finančné prostriedky boli uložené na bežnom účte v banke priniesli by MsBP za obdobie 2014 

– 2016 na úrokoch sumu cca 550 eur (rátané je s 0,1% úročením, resp. pri termínovanom vklade 

s úrokom od 0,5% do 1,0% nie viac ako 5 000 eur). Avšak MsBP získal za uvedené obdobie úroky 

vo výške 20 451,63 € (pozn.: k 31.12.2016 má MsBP okrem finančných prostriedkov, ktoré požičal, 

ešte navyše na bežnom účte finančné prostriedky vo výške 210 797,99 €).   

b)  Ručenie je obojstranné. A bolo nutne vyvolané. Najprv bola  Energetika Sereď, s.r.o. ručiteľom pre 

MsBP.  MsBP potreboval z dôvodu uchádzania sa o nenávratné finančné zdroje z EÚ prefinancovať 

nevýhodný úver, ktorý pôvodný MsBP zobral na investíciu geoterm.   Pôvodný úver na geoterm mal 

veľmi nevýhodné podmienky, pretože bol založený celý hnuteľný majetok MsBP. Bolo ho potrebné 

„odťažiť“, aby sa mohol MsBP uchádzať o financie z EÚ.  Banka poskytujúca úver na prefinancovanie 

nevýhodného úveru vyžadovala ručenie od Energetiky Sereď, s.r.o. 

 

Božena Vydarená 

1. Pre aký počet ľudí v rodinných domoch je jedna nádoba na komunálny odpad? 

Bc. Opátová: Podľa VZN mesta Sereď č. 4/2016, § 2 ods. 5 – a) pre rodinný dom s jedným súpisným číslom 

sa určuje jedna 110 litrová nádoba pre jednu až šesť fyzických osôb poplatníkov; ak je v rodinnom dome 

s jedným súpisným číslom viac ako šesť poplatníkov určujú sa dve 110 litrové nádoby.  

2. Aký je systém parkovania spoplatnených parkovísk, keď auto parkuje na vedľajšom parkovacom mieste 

a na spoplatnenom parkuje auto s úplne inou značkou. V niektorých prípadoch sú na tabuľke vyznačené 2 

evidenčné čísla áut. 

Ing. Šefčíková: Vyhradené parkovacie miesto je pre konkrétne vozidlo. Nemáme prostriedky na to, aby sme 

bránili občanom parkovať svoje vozidlá  na iných voľných parkovacích miestach. Majiteľ vyhradeného 

parkovacieho miesta bol upozornený, aby si opravil značenie len na vozidlo, na ktoré má parkovanie 

vyhradené. 

3. Pán primátor, pri podpise schvaľovania plánu zatvorenia materských škôl, konzultovali ste s pani 

riaditeľkami MŠ prípadne mali ste nejaké pripomienky, keď naraz všetkých 8 materských škôl je 

zatvorených celý júl, čo tu ešte nebolo? 



Schválenie prevádzky materských škôl počas  letných prázdnin bolo realizované na základe požiadaviek 

predložených riaditeľkami materských škôl po zvážení skúseností  z predchádzajúcich období. 

MŠ D. Štúra  

Počas júla 2015 bolo prihlásených 107 detí, priemerne chodiacich bolo 57 detí. V mesiaci august bolo 

prihlásených  92 detí a priemerne chodiacich bolo 32.  

Počas júla 2016 bolo prihlásených 97 detí, priemerne chodiacich bolo 49 detí. V mesiaci august bolo 

prihlásených 97 detí a priemerne chodiacich bolo 36.  

MŠ Komenského 

V 2016 bolo prihlásených počas júla  90 detí a chodilo v priemere 50, počas augusta 70  detí a chodilo cca 

40.  

Napriek tomu riaditeľky museli prevádzkovať dve zariadenia a zabezpečovať potrebný počet zamestnancov.  

 

4. Bol by problém, keby sme namontovali kameru pri poliklinike? 

Ing. Krajčovič: V súčasnosti neevidujeme žiadnu voľnú novú kameru. Máme vytypovaných viacero miest na 

umiestnenie ďalších nových kamier, resp. meníme staré analógové za nové. Do budúcna uvažujeme aj nad 

touto lokalitou. Pripravujeme rokovanie so zástupcami ProCare o ich možnom spolufinancovaní novej 

kamery. Umiestnená by bola pred vchodom na polikliniku. Zamerala by vchod a parkovisko.  

5. Od februára je prekážka na ceste na ul. Svätoplukova pre poruchu vody. Kedy bude upravená cesta? 

Chodí tam veľa áut, ktoré vozia deti do MŠ. 

Ing. Šefčíková: Asfalt na výrez vozovky na Svätoplukovej ulici bol doplnený 3.5.2017 po ďalšej urgencii.  

Dušan Irsák 

1. Skládka bio odpadu v priestoroch areálu budúcich tenisových kurtov. Veľký park Sereď. Ako sa bude 

riešiť? 

Ing. Krajčovič: Terajšie priestory bývalého záhradkárstva využívame na dočasné uloženie biomateriálu už 

niekoľko rokov. Ak je jeho množstvo väčšie – odvezieme ho. Tak ako vždy. 

2. Pred dvomi rokmi som podal návrh aj vizualizáciu, ako by mohol byť vyriešený priestor medzi SLSP 

a Hubertom na ulici M. R. Štefánika. Dokedy sa budeme pozerať na túto ruinu v centre mesta? Keby každý 

deň odviezol Michal na svojom modrom autíčku jednu fúru obkladačiek – betónu, dlažby na zberný dvor 

a priviezol by zeminu, už dávno tam mohla rásť trávička. Bolo by to  ako-tak upravené. V rokovaní 

s predstaviteľmi susedných nehnuteľností bola mi prisľúbená spoluúčasť SLSP ako i Hubert. 

Ing. Krajčovič: Bude daný návrh na zrušenie príslušného Uznesenia MsZ, ktoré hovorí o vypracovaní štúdie 

na úpravu areálu pri SLSP študentmi. Uvedená investícia bude daná na možný zoznam aktivít 

v nasledujúcich rokoch.   

Ing. Šefčíková: Máme kompletne zamerané priestranstvo – je vyhotovený geometrický plán, zatiaľ nebol 

pripravený žiaden konkrétny realizačný návrh. 

3. Projekty na rok 2018. V akom štádiu je predpríprava na bodové hodnotenie poslancov na projekty v meste 

Sereď na rok 2018. Navrhol som, aby sme projekty hodnotili dvojkolovo a z toho dôvodu by bolo dobré 

a aktuálne začať čím skôr, lebo čas letí. Navrhujem v mestských novinkách vytvoriť anketu s názormi 

občanov s otázkami: Čo by ste chceli v meste Sereď vytvoriť v roku 2018? Akou formou si predstavujte 

realizovanie Vášho návrhu? Ako sa viete v projekte angažovať? 



Ing. Krajčovič: už na júnovom MsZ bude tento bod rokovania. Dušan Irsák bude jeho spolupredkladateľom. 

Dohodneme na MsZ detailný postup, kde sa dohodnú pravidlá pre poslancov na bodovanie investícií na 

budúci rok. 

NÁVRH p. D. Irsáka:  

 Pred podaním projektov je najdôležitejšie určiť sumu (cenu), ktorá sa bude na budúci rok   

prerozdeľovať. Túto sumu navrhuje prednosta úradu. 

 Do konca septembra pripraviť projekty na budúci rok, mesto poslanci, školy atď. 

 Kto má návrhy a projekty do septembra ich predloží na mesto do rúk prednostu a na spoločnom 

rokovaní si projekt aj obháji a predvedie. 

 V polovici septembra by prebehlo prvé kolo bodovania z ktorého by sa vybralo 10 projektov ktoré by 

sa v druhom kole bodovali nanovo. 

 V druhom  kole by sa spravilo pracovné stretnutie poslancov, kde by sa projekty obhajovali   a 

predkladali vizualizácie  rozpočty a podrobnosti. 

 Nanovo by sa bodovali len projekty ktoré postúpili do druhého kola. 

 Víťaz druhého kola,   by bol projekt,  ktorý by sa v nasledujúcom roku realizoval  ako prví. 

 Havarijné stavy  nejdú do projektov na bodanie! 

Porosím k tomuto návrhu pripomienky od poslancov. 

JUDr. Michal Irsák 

1. Pred rokom som navrhoval vymeniť staré zábradlia a mobiliár v meste. Išlo najmä o priestor od 

križovatky po mestský úrad na ul. M. R. Štefánika.  Pozastavilo sa to z dôvodu, že bude vypracovaná 

architektonická štúdia  študentmi z Fakulty architektúry STU Bratislava. V akom štádiu je vypracovanie 

tejto štúdie?  

PaedDr.Bc. Vašková - Kasáková: Mobiliár vymieňame priebežne. Zábradlie bolo po celom meste nanovo 

natreté. Presnú požiadavku ďalšej výmeny mobiliáru treba upresniť a bude zaradená do bodovania investícií 

roku 2018. 

Prehľad nákupu drobnej architektúry – referát životného prostredia: 

r. 2014: 

- 20 ks  kameninových malých smetných nádob Granitol  (2 880 €), 

- 1 ks nádoba na psie exkrementy  Dinova  (67,20 €). 

r. 2015: 

- 20 ks  kameninových malých smetných nádob Granitol  (2 808 €), 

- 5 ks nádob na psie exkrementy Dinova  (408,60 €), 

- 6 ks betónových  parkových lavičiek, z toho 3 ks s opierkou a  3 ks bez opierky (1 038,60 €) , 

- 5 ks agátových lavičiek  (650 €). 

r. 2016: 

- 15 ks  kameninových malých smetných nádob Granitol  (2 106 €), 

- 12 ks nádob na psie exkrementy  Dinova  (1 308,48 €), 

- 20 ks betónových  parkových lavičiek, z toho 15 ks s opierkou a  5 ks bez opierky (3 697,20 €),  

- 75 ks plechových výplní do jestvujúcich kameninových malých smetných nádob   (2 340 €). 

Plán na r. 2017: 

- 35 ks betónových  parkových lavičiek, z toho  20 ks s opierkou a  15 ks bez opierky (5 990,40 €),  



- 20 ks  kameninových malých smetných nádob Granitol  (2 880 €), 

- 10 ks nádob na psie exkrementy   (750,04 €). 

Kameninové smetné koše boli priebežne umiestňované podľa zistených potrieb, podľa nahlásených 

požiadaviek od obyvateľov mesta a taktiež ako výmena poškodených a vandalmi zničených starších nádob. 

Lavičky boli umiestňované na sídliská na základe písomných požiadaviek obyvateľov bytových domov. 

Taktiež k detským ihriskám a športoviskám.  

2. Priestor medzi Slovenskou sporiteľňou a Hubertom nie je upravený, je to stále rovnaké. Kedy tento 

pozemok bude upravený?   

Ing. Krajčovič: Tak ako v odpovedi pre D. Irsáka. Čakali sme doteraz na štúdiu od študentov. Ak poslanci 

rozhodnú o zrušení tohto Uznesenia – úprava je možná ešte v tomto roku. Resp. ako sa dohodne na MsZ. 

Vzniknú nám náklady na odstránenie plynovej prípojky, vyčistenie pozemku cca 225 m2 s vývozom 

materiálu a zavozením zeminou a zatrávnením spolu vo výške cca do 6 tis. €.  

Milan Buch 

V okolí polikliniky je neporiadok, v kríkoch sú smeti, hlavne ako sa ide k detským ambulanciám. Je tam 

nepokosená tráva. Kto má povinnosť udržiavať čistotu v okolí polikliniky?  

JUDr. Pastuchová: Mestská poliklinika Sereď, s.r.o. je nájomcom  budov a pozemkov vyznačených 

na  priloženom snímku z mapy na základe Nájomnej  zmluvy zo dňa 09.12.2008.  V zmysle zmluvy  je   

povinnosťou nájomcu zabezpečovať  bežné opravy a údržbu predmetu nájmu, teda aj čistotu prenajatého 

majetku. 

Príloha: snímok s vyznačením predmetu nájmu 

Ing. Himpán: Neporiadok v okolí polikliniky bol odstránený dňa 3.5.2017.  

 

Ing. Iveta Belányiová 

1. Na základe podnetu viacerých občanov z  Pažitnej ulice – vzhľadom na neúnosnú situáciu  uvažuje mesto 

Sereď o zavedené jednosmernej premávky na Pažitnej ulici pri bytových domoch? 

Ing. Šefčíková: Oddelenie rozvoja mesta ako cestný správny orgán  zatiaľ neodporúča  zjednosmerniť ul. 

Pažitnú. Máme dohodnuté rokovanie s Okresným dopravným inšpektorátom Galanta, od ktorého si 

vyžiadame stanovisko k navrhovanému zjednosmerneniu Pažitnej ul.   

2. Bude možné zo strany mesta Sereď rozšíriť vyhlasovanie dôležitých oznamov mestským rozhlasom aj 

v neskorších popoludňajších hodinách (medzi 16,00 až 19,00 hod) a v sobotu? 

PhDr. Adamčíková: Po modernizácii mestského rozhlasu je možné púšťať oznamy aj v neskorších 

popoludňajších hodinách a v sobotu. Nebránime sa akémukoľvek rozhodnutiu. Je však na zváženie, či to 

nevyvolá nesúhlasné reakcie. Občania sú už zvyknutí na vyhlasovanie o 10,00 hod. a o 14,30 hod. Okrem 

toho je na stránke mesta vyhlasovanie v mestskom rozhlase zverejnené 

http://hlasenie.vmflorian.sk/sk_SK/vox/92601-sered?ref=dce74fda a občania si oznamy mesta, kultúrne 

a športové akcie (nie komerčné a platené oznamy) majú možnosť vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek pri PC. 

Všetky dôležité a nekomerčné oznamy sú aj vo forme plagátov, pozvánok a článkov zverejnené na web 

stránke mesta a Seredských noviniek.  

http://hlasenie.vmflorian.sk/sk_SK/vox/92601-sered?ref=dce74fda


3. V našom meste je veľa domácností, okrem činžiakov, aj v rodinných domoch, v ktorých chovajú psov. Aj 

títo majitelia venčia svojich psov. Bolo by možné rozšíriť smetné koše pre psie exkrementy aj so sáčikmi do 

týchto častí mesta? (napr. na ulici Krásna je veľa zatrávnených plôch, kde pravidelne venčia svojich psov 

a nezbierajú tieto exkrementy). Osobne som upozorňovala majiteľov a dostávam odpoveď negatívnu. 

Súhlasím, že každý majiteľ musí byť zodpovedný za svojho psa. 

PaedDr.Bc. Vašková-Kasáková: V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. je psí exkrement 

kategorizovaný  ako ostatný odpad (020106). V praxi to znamená, že občan môže takýto odpad odložiť do 

každého smetného koša na území mesta, ktorý je určený na bežný komunálny odpad. 

Na Krásnu ulicu sme v r. 2014 umiestnili 2 ks kameninových smetných košov, ktoré  môžu majitelia psov 

využívať. Koše na psie exkrementy sme doteraz osádzali len na sídliskách medzi  bytovými domami. 

Evidujeme podnety obyvateľov a následne podľa požiadaviek nádoby dopĺňame.  

Do ulíc s rodinnými domami osádzať koše na psie exkremnety  zatiaľ neplánujeme. Na uliciach s rodinnými 

domami majú majitelia psov možnosť venčiť svojich psov predovšetkým na svojom pozemku. Je veľmi 

problematické vybrať vhodné lokality na umiestnenie košov, pretože majitelia rodinných domov, nechcú 

takéto  koše v blízkosti svojich rodinných domov. 

4. Kto je zodpovedný za priebežné monitorovanie jednotlivých výjazdov z ulíc a ako často zároveň? Kríky, 

stromy, ktoré majú občania vysadené, clonia bezpečnému výjazdu vozidiel. Pri komunikácii s niektorými 

občanmi majú názor ten, že je to mestský pozemok, aj keď v mnohých prípadoch si kríky vysadili samotní 

občania. Ďalší dôvod, prečo im to nevadí je tá skutočnosť, že je to čiastočná zábrana voči prachu.  

PaedDr.Bc. Vašková-Kasáková: Stromy a kríky orezávame vo vegetačnom období od 1.4 do 30.9.  

Dorastanie kríkov a stromov preverujeme priebežne sami a výrazne nám v tom pomáhajú aj podnety od 

občanov. Orezávanie kríkov a stromov zasahujúcich do dopravných značiek alebo znižujúcich prehľadnosť 

križovatky sa vykonáva tak isto priebežne. Každý podnet zo strany občanov na orezanie kríkov a stromov 

zasahujúcich do križovatky alebo zakrývajúcich dopravné značenie je naďalej vítaný.  Všetky zistené alebo 

nahlásené podnety boli zapracované do objednávky od 1.4.2017, napr. ul. Slnečná, križovatka F. Kráľa a ul. 

Hviezdoslavovej (v minulom roku orezávaná 2x), križovatka ul. Jilemnického a ul. Hviezdoslavovej,  

križovatka ul. Pekárskej a ul. Podzámskej (v minulom roku orezávaná 2x) a i.  

Občania mesta vysádzajú kríky a stromy na pozemku mesta nezákonne, bez predchádzajúceho schválenia 

a vytýčenia inžinierskych sietí, čo spôsobuje nemalé problémy, napr. pri havárii vodovodného potrubia, či 

následných sťažnostiach na nedostatočné prenikanie svetla z verejného osvetlenia.  V súčinnosti s MsP 

Sereď budeme aj v tomto roku kontrolovať, či kríky a stromy nezakrývajú dopravné značky alebo neznižujú 

prehľadnosť križovatky.   

 

Otázky poslancov z MsZ 27.4.2017 

Pavol Kurbel 

1. Kto je zodpovedný za parkovisko pred Jednotou? Chýbajú tam dlaždice, sú tam jamy, stále sú tam 

potrebné opravy. 

Ing. Šefčíková: Komunikácia pred COOP Jednota bola v minulosti niekoľko krát opravovaná. Navrhujeme 

riešenie – komunikáciu vybudovať asfaltobetónovú (odhad 20 000 €), podmienky na jej odvodnení sú už 

vyriešené. Túto investíciu je tiež možné zahrnúť to zoznamu investícií pre budúci rok na bodovanie. Ostatnú 

plochu pred COOP Jednota spravuje obchodná spoločnosť. 



2. Sú viacčlenné rodiny, ktorým nestačí jedna smetná nádoba. Mohli by sme pristúpiť k novelizácii VZN 

s možnosťou výnimky pre viacčlenné rodiny, ktorým by mohla byť pridelená ďalšia smetná nádoba. Taktiež 

je v meste ubytovaných veľa ľudí načierno a domácnosť platí iba za jednu smetnú nádobu, ktorá pre nich 

nepostačuje.  

Bc. Opátová: v 2.polovici roka 2017 bude daný návrh na novelu VZN o odpadoch. Minulý rok sme ju 

novelizovali. 

JUDr. Michal Irsák 

Otázka pre riaditeľku MŠ – ako vyriešila situáciu, keď oznámila obmedzenie prevádzky materskej školy 

hoci zákon ukladá, že ak je v meste viac materských škôl, počas prerušenia prevádzky sa deti sústreďujú do 

jednej z nich. Žiada urobiť opatrenia, aby každé dieťa malo zabezpečenú možnosť navštevovať materskú 

školu aj počas letných mesiacov.  

Odpoveď  Bc. Fraňovej – riaditeľky MŠ Komenského: 

S prevádzkou MŠ počas leta som oboznámila Radu školy, odôvodnila som zámer pre čo som to takto riešila. 

Rada školy moje oznámenie prijala na vedomie bez pripomienok. 

Pri oznámení prevádzky na mesiac júl a august som vychádzala zo skutočností, že v mesiaci júl a august 

bude rekonštruovaná kuchyňa na Komenského A , ktorá varí aj pre Komenského B. Pán Ing. Branislav Bíro 

mi oznámil, že robí verejné obstarávanie na zateplenie budovy Komenského A počas leta a v rámci nej bude 

vykonaná inštalácia rekuperácie v triedach aj kuchyni a po pôdoryse budovy sa uskutočnia výkopové práce 

na zvod dažďovej vody so vsakovacou nádržou o rozmere 20x4x2 m.  Z tohto dôvodu nebude možné 

využívať školský dvor na KOM A a KOM B. V predchádzajúcom roku sme robili rekonštrukcie elektriny a 

kúrenia na KOM A. V júli bola v prevádzke Murgašova a v auguste Podzámska a nakoľko bolo nahlásených 

viac detí ako bola kapacita MŠ , riadili sme sa Školským poriadkom, v ktorom je uvedené že v prípade 

rozsiahlych rekonštrukcií budú v mesiaci  júl a august navštevovať MŠ len deti zamestnaných matiek. 

Nezamestnané matky sa boli sťažovať u zriaďovateľa, chodili sa do kancelárie riaditeľky doslova udávať 

ktorá nepracuje, ktorá je na predĺženej rodičovskej dovolenke. Z tohto dôvodu som sa rozhodla, že v júli 

budú všetky triedy zatvorené aby sme mohli vyjsť v ústrety všetkým rodičom a mohli umiestniť čo najviac 

detí v auguste.  

Kapacita Murgašovej je 63, Podzámskej 42. Všetkých detí v MŠ je 246. 

Na základe interpelácie poslancov robíme prieskum dochádzky na júl a august.  Prieskum predložíme 

zriaďovateľovi 16.5.2017 a na základe prieskumu budeme hľadať možnosti umiestnenia tak, aby každé 

dieťa malo možnosť navštevovať MŠ počas letných prázdnin.  

 

Odpoveď B. Lukáčovej – riaditeľky MŠ D.Štúra: 

Momentálne prebieha do 15.5.2017 prieskum koľko detí potrebuje byť umiestnených do MŠ počas letných 

prázdnin. Podľa ich počtu rozhodnem, ktoré MŠ budú otvorené počas letných prázdnin aby kapacitne 

zodpovedali požadovanému dopytu. 

 

Bc. Ľubomír Veselický 

Otázka pre poslancov – ste ochotní pomôcť v nábore na získanie ďalších členov redakčnej rady? Zo 6 

členov redakčnej rady máme iba štyroch. Ak poznáte niekoho, kto by bol ochotný a mal záujem pracovať 

v redakčnej rade, nahláste mi ho.  

Odpoveď všetci poslanci zasielajte Bc. Veselickému. 

 



Otázka P. Kurbela pri predkladaní Informatívnej správy o činnosti MsÚ a mesta Sereď od ostatného 

zasadnutia MsZ:  Pri   rekonštrukcii  3. etapy   miestnej  komunikácie   na  Športovej    bola  kvalita  

vykonávaných prác   lepšia   ako  pri predchádzajúcich  etapách.  Po  vykonaní  asfaltových prác   prišlo  

k výrezu    asfaltového   koberca   a kanalizačný  poklop   bol  zaasfaltovaný.   

Ing. Šefčíková: Osobne som porovnávala snímky z google maps, kde sú snímky z ul. Športovej  pred 

rekonštrukciou, hlavne miesto kde je spomínaný kanalizačný poklop, ktorý bol už v minulosti zaasfaltovaný 

– zrušený. Viď snímka google maps. Keďže bol poklop v minulosti zrušený nebol dôvod budovať ďalší 

a plocha bola zaasfaltovaná. Osobne som prešla celý úsek a porovnávala predchádzajúci stav a : - nie je 

nikde zaasfaltovaná ani uličná vpust ani poklop. Taktiež aj dodávateľ potvrdil, že nijaký poklop 

nezaasfaltovali. Komunikáciu opravovali z dôvodu upravenia sklonu pre odvodnenie a po kontrole počas 

dažďa je odvodnená správne – osobne som to bola skontrolovať.

 




