
Interpelácie poslancov z MsZ 22.6.2017 
 

Pavol Kurbel: Interpelácie na primátora Ing. Martina Tomčányiho 
1. Mestský bytový podnik požičiaval Energetike Sereď finančné prostriedky v rozsahu niekoľko stotisíc eur 
bez vedomosti a súhlasu Mestského zastupiteľstva. Súhlasil si s takýmto konaním konateľa MsBP pred 
podpisom zmluvy o pôžičkách? 
Odpoveď už bola poskytnutá na interpelácie z minulého MsZ. 
Ing. Tomčányi: O pôžičke, ktorú  spoločnosť Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. (ďalej len  „MsBP“)  
poskytla spoločnosti Energetika Sereď, s.r.o. (ďalej len „Energetika“) som bol následne informovaný. 
 
2. Je to v rozpore so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď? 
Ing. Tomčányi: Poskytnutie pôžičky bez predchádzajúceho súhlasu mestského zastupiteľstva je v rozpore so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď (ďalej len „zásady“). Mám indície, že na 
právomoc konateľa rozhodnúť bez súhlasu MsZ o poskytnutí pôžičky sú rôzne právne výklady, preto to 
skúmajú právničky MsÚ. V danom prípade konateľ MsBP konal v súlade s vyššou právnou normou – s § 
133 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s Čl. VII. Úplného znenia Zakladateľskej listiny spoločnosti 
s ručením obmedzeným Mestský bytový podnik Sereď, s.r.o. zo dňa 10.8.2016. A toto prvotne treba 
zosúladiť.  
 
3. Ak je to v rozpore s uvedenými zásadami, aké kroky si podnikol voči konateľovi MsBP? 
Ing. Tomčányi: Z dôvodu skutočností uvedených v odpovedi na otázku č. 2 som voči konateľovi MsBP 
doteraz nepodnikol žiadne kroky. 
 
4. Ak žiadne, aké podnikneš a v akom časovom horizonte? 
Ing. Tomčányi: Uvidím po výstupe od právničiek. Pretože sú rôzne právne výklady na oprávnenie konateľa 
podľa zásad, Obchodného zákonníka a judikatúry súdov, rozhodnem až následne.   
 
5. Prečo zmluva o pôžičke s niekoľkými dodatkami nebola zverejnené na webovej stránke MsBP? 
Ing. Tomčányi: Na základe vyjadrenia konateľa MsBP musel z technických dôvodov opakovane zverejniť 
zmluvy, ktoré už raz boli zverejnené a medzi takýmito zmluvami bola aj uvedená rámcová zmluva 
s dodatkami.  
Zmluva o pôžičke je zverejnená na linku: 
http://www.mbps.sk/images/docs/zverejnovanie/zmluvy/mbps_es_pozicka%20a%20dodatky.pdf 
 
6. Ako a čím ručí Energetika Sereď za poskytnutú pôžičku? Ak niečím ručí, prečo zmluva o ručení nie je 
zverejnená na webovej stránke MsBP? 
Ing. Tomčányi: Na základe vyjadrenia konateľa MsBP zmluva o úvere č. 000022/CORP/2015 mala byť 
zverejnená – no nebola. Aj vďaka Vášmu upozorneniu a následnej  kontrole webu MsBP došlo k náprave. 
Zmluva je zverejnená na linku: 
http://www.mbps.sk/images/docs/zverejnovanie/zmluvy/unicredit_zmluva%20o%20uvere_000022_corp_20
15.pdf 
  
7. Konateľ MsBP bez súhlasu Mestského zastupiteľstva podpísal zmluvu s Energetikou Sereď, že v prípade, 
že si Energetika Sereď bude brať úver a úverujúca inštitúcia bude žiadať spoluručenie, MsBP sa bude 
musieť stať spoluručiteľom. Vedel si o tejto skutočnosti pred podpísaním tejto zmluvy? 
Ing. Tomčányi: Na základe vyjadrenia konateľa MsBP sa jedná o vzájomné ručenia a majú rôznu výšku 
a rizikovosť. Energetika  ručí za vyšší a rizikovejší úver ako ručí MsBP Energetike. Ručenie Energetiky je 
vo výške 800 tis. EUR a ručenie MsBP je vo výške 500 tis. EUR.  MsBP ručí Energetike za úver, ktorý 
Energetika  zobrala  na vybudovanie prípojok v čase pripájania sa objektov na centrálny zdroj zásobovania 
teplom. Ak by sa vychádzalo úplne z najhoršieho scenára, že Energetika prestane splácať svoj úver, tak 
MsBP zaplatí za nich a do svojho majetku dostane prípojky,  čím ich začne odpisovať a teda zvýši 
Energetike  výšku nájomného o hodnotu odpisov prípojok.  
 

http://www.mbps.sk/images/docs/zverejnovanie/zmluvy/mbps_es_pozicka%20a%20dodatky.pdf
http://www.mbps.sk/images/docs/zverejnovanie/zmluvy/unicredit_zmluva%20o%20uvere_000022_corp_2015.pdf
http://www.mbps.sk/images/docs/zverejnovanie/zmluvy/unicredit_zmluva%20o%20uvere_000022_corp_2015.pdf


8. Je podpis zmluvy o spoluručení v rozpore so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Sereď? 
Ing. Tomčányi: Odpoveď je v bode č. 2. 
 
9. Ak áno, aké kroky si podnikol, alebo podnikneš a v akom časovom horizonte, voči konateľovi MsBP? 
Ing. Tomčányi: Odpoveď je v bode č. 3. 
 
10. Aké kroky podnikneš a v akom časovom horizonte, aby mesto nebolo ohrozené skutočnosťou, že 
konateľ MsBP podpísal uvedenú zmluvu, nakoľko mesto má 100%tnú majetkovú účasť v MsBP, respektíve 
je jediným spoločníkom v MsBP? 
Ing. Tomčányi: Mám za to, že mesto nie je vôbec ničím ohrozené. Kroky podniknem až vtedy, ak sa 
preukáže, že poskytnutie úveru bolo pre mesto ohrozujúce.   
 
11. Na Mládežníckej ulici nefunguje rozhlas, v čom je problém? 
Ing. Šefčíková, vedúca ORM: Nefunkčný rozhlas na Mládežníckej ulici bol opravený už 16.6.2017.  
 
12. Cesta pred prevádzkami v malom parku na Námestí slobody sa rozpadá. Kedy sa to bude riešiť? 
Ing.Šefčíková, vedúca ORM: Oprava poklesnutej dlažby bola naplánovaná v rámci opráv miestnych 
komunikácii. Dňa 6.7.2017 bola oprava ukončená.   
 
13. Chodník do Horného Čepeňa je v nevyhovujúcom stave, chýbajú tam dlaždice. Kedy sa to bude riešiť? 
Ing. Šefčíková, vedúca ORM: Oprava dlažby je naplánovaná v rámci opráv miestnych komunikácii 

JUDr. Michal Irsák: 

1. Kto dokončí plochu pred bytmi, ktoré sa nachádzajú v G-pavilóne. Kto to tam zazelení? 
Ing. Krajčovič, prednosta: Predmetom investičnej akcie bola prestavba nedokončenej budovy G-pavilónu a 
vybudovanie  24 bytov a parkovísk. Úprava terajšej betónovej plochy môže byť iba predmetom investičných 
akcií v budúcom alebo nasledujúcich rokoch. Túto aktivitu môžeme pridať do NÁVRHU na bodované 
investície roku 2018. Podobne je to aj so zazelenaním. Nebola doteraz vznesená od nikoho takáto 
požiadavka. Po pre prebratí všetkých 24 bytových jednotiek možno nájomníci sami budú chcieť túto plochu 
využiť. Počkáme, kým sa všetci nasťahujú. 
 
2. Kedy sa dorieši priestor medzi Slovenskou sporiteľňou a Hubertom na ul. M. R. Štefánika? 

3. Od kostola po svetelnú križovatku na ul. M. R. Štefánika sú staré zábradlia, mobiliár. Kedy sa to bude 
riešiť? 
Ing. Krajčovič, prednosta: Obe interpelácie sú v podstate zopakované z minulého MsZ. Zopakujem už 
poskytnuté odpovede, ktoré Vám ako aj iným poslancom boli poskytnuté v materiáloch na júnové MsZ či 
zaslané 12.5.2017 aj osobitným mailom: 
PaedDr.Bc. Vašková - Kasáková: Mobiliár vymieňame priebežne. Zábradlie bolo po celom meste nanovo 
natreté v roku 2016. 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.   

Ing. Krajčovič, prednosta: Čakali sme doteraz na štúdiu od študentov. Ak poslanci rozhodnú o zrušení tohto 
Uznesenia – úprava je možná ešte v tomto roku – ak budeme mať na to vyčlenené peniaze v rozpočte. 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. €.  

Navyše – obe tieto aktivity boli aj predmetom rokovania ďalšieho bodu júnového zastupiteľstva, materiál č. 
10 – Príprava rozpočtu na rok 2018. Je to priložený excelovský súbor. Je tam uvedené, že obe aktivity sú 
zahrnuté medzi investície navrhnuté na bodovanie a v prípade preferencií aj na realizáciu v roku 2018.  

Daniela Matušková: 

Mesto Sereď poskytuje občianskym združeniam a školám bezplatne autobusy. Dve triedy z Materskej školy 
so sídlom na  Murgašovej ul. mali autobus zadarmo, tretia trieda si to musela platiť. Prečo to bolo takto 
rozdelené? 
Ing. Tomčányi: Pri rokovaniach so SAD sa každoročne pokúšame vybaviť pár stovák kilometrov zdarma pre 
organizácie a občianske združenia pôsobiace v meste Sereď. Je už na konateľoch týchto príjemcov ako s 
voľnými km naložia, resp. ako skombinujú s platením iných km od SAD. 
Pre MŠ Komenského ulica bolo v roku 2017 poskytnutých: 

• bezplatne 50 km do Ekoparku Čierna voda a späť pre 55 detí pre Komenského A  
• bezplatne 50 km do Ekoparku Čierna voda a späť pre 55 detí pre EP Murgašova.  
• Za cenu 100 € do divadla v Nitre a späť pre 100 detí  

Koľko detí sa výletov zúčastnilo, či sa niečo doplácalo a ako bol prípadný doplatok rozúčtovaný, toto už 
bolo v kompetencii riaditeľky materskej školy.  

Božena Vydarená:  

Nebolo by možné zvážiť, aby autobus MHD z Horného a Stredného Čepeňa stál nie len na Námestí slobody, 
ale aj na Cukrovarskej ul., aby občania nemali ďaleko s nákupmi k autobusu? V Hornom a Strednom Čepeni 
nie je obchod, tak aby občania z týchto častí mesta mali možnosť dopraviť sa za nákupmi autobusom čo 
najbližšie.  
Ing. Krajčovič, prednosta: Už v predchádzajúcom volebnom období sme po dohode so SAD zmenili 
grafikon miestnej dopravy v tejto oblasti. Vtedy sme práve pridali zastávku na Cukrovarskej ulici, ktorá tam 
dotiaľ nebola. Hlavne z dôvodu bezpečnosti detí a nákupov ľudí z Čepeňa. Je to zastávka pri prvom vežiaku 
od „Vravy“. Autobusy preto musia ísť z Námestia slobody okolo Domu kultúry a v ostrej zákrute sa točiť pri 
Kukučínovej ulici.  
 
Bc. Pavlína Karmažínová:  

1. Bolo spomínané, že sa budú robiť opravy výtlkov ciest. Budú sa robiť aj opravy výtlkov na chodníkoch? 
Jedná sa konkrétne o chodník na ul. M. R. Štefánika, kde sú výtlky označené, ale doteraz neboli urobené.  
Ing. Šefčíková, vedúca ORM: Áno – realizujeme aj opravy chodníkov. Oprava plochy na M.R. Štefánika je 
v pláne realizácie opráv. Práce realizujeme postupne a zvažujeme aj súvislú rekonštrukciu celej plochy. 
 



2. Bolo by možné urobiť svetelnú signalizáciu na križovatke  na Cukrovarskej ul., kde prechádza veľa detí 
na Základnú školu J. Fándlyho? 
Ing. Šefčíková, vedúca ORM: Problematiku sme už dávnejšie konzultovali s projektantom dopravy. Je nutné 
realizovať prieskum a na základe neho  vypracovať štúdiu, ktorú musia odsúhlasiť inštitúcie. Podľa názoru 
projektanta – v blízkosti je ďalšia svetelná križovatka a to by mohlo dopravu ešte viac spomaliť. Zatiaľ je to 
len predbežné konštatovanie.   
Zatiaľ  je aktívna signalizácia prechodu pre chodcov. Momentálne je v rekonštrukcii pre väčšiu závadu 
a bude do začiatku školského roka funkčná. 
Zriadenie svetelnej signalizácie je závislé na rozhodnutí VÚC Trnava – Správa ciest.   
 

Mgr. Tomáš Karmažín:  

1. V Hornom Čepeni sa prepadá chodník na mieste, kde  bola dokončená kanalizácia. Bude sa tento problém 
riešiť? 
Ing. Šefčíková, vedúca ORM: Bude. Úpravu chodníka v Hornom Čepení sme zaradili do plánu opráv 
komunikácií v tomto roku.  
 

2. Na novej ceste v Hornom Čepeni stojí voda. Ako je možné túto situáciu vyriešiť? 
Ing. Šefčíková, vedúca ORM:  Situáciu vyriešime po obhliadke, podľa rozsahu závady. Ak bude oprava 
vyžadovať vyššiu čiastku - bude predmetom zoznamu investícií pre rok 2018.  


