
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 13.09.2018. Na základe 
vykonanej kontroly plnenia uznesení MsZ konštatujem:  
 
Uznesenia z rokovania MsZ v Seredi, konaného dňa 14. 06. 2016 
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.  

Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení konštatujem:  
Slovenský pozemkový fond v oznámení zo 18.07.2017 oznámil, že kúpna cena za 1m2 parciel 3535/7, 3535/8, 
3535/9, 3535/11 a 353/12 je 39,44 €. Celková výmera parciel predstavuje 1027m2.  
Mesto Sereď dňa 31.07.2017 podalo námietku voči navrhovanej cene.  
SPF listom zo dňa 08.08.2017 oznámilo zamietnutie námietky nakoľko podľa Nariadenia vlády č. 238/2010 § 3 
ods.6, SPF môže pozemok predávať najmenej za cenu určenú podľa znaleckého posudku.  
Na zasadnutí MsZ , ktoré sa konalo dňa 21.09.2017 bola hlavnou kontrolórkou podaná vyššie uvedená 
informácia. 
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení dňa 30.10.2017 konštatujem:  
Ku dňu vykonania kontroly plnenia uznesení nebol realizovaný výkup pozemkov. 
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení dňa 06.06.2018 konštatujem: kúpna zmluva podpísaná zo strany 
mesta Sereď. Zo strany SPF nie je v čase vykonania kontroly podpísaná, je však zverejnená na stránke SPF pod 
číslom: 01392/2018 PKZP-K40108/18.00.  
Uznesenie je splnené.  
 
Uznesenia zo zasadnutia MsZ v Seredi, konaného dňa 9.2. 2017 
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. 



Uznesenie zostáva v plnení. /Vypracovaný geometrický plán na náklady žiadateľa, nie je 
možné zapísať do KN – súvisí s garážami na Šulekovskej 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.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.  

• 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. 
Uznesenie je v plnení 
 
Uznesenia z MsZ v Seredi, konaného dňa 22.6. 2017 
Uznesenie č. 109/2017 
A. Prerokovalo  
V bode programu č. 6 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zníženie energetickej náročnosti 
budovy Mestského úradu v Seredi“ určený pre zníženie spotreby energie administratívnej budovy Mestského 
úradu v Seredi, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď. 
B. Schvaľuje 
a. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z výzvy s kód OPKZP-PO4-SC431-2017-19 na projekt 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Seredi“,  
b. maximálne celkové spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu zo strany mesta Sereď vo výške 
22 157,66 EUR z maximálnej výšky celkových oprávnených výdavkov 443 153,10 EUR, 
c. financovanie neoprávnených výdavkov predkladaného projektu, ktoré súvisia s obnovou budovy.  
Výška celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie a/alebo 
vytvorenia čistého príjmu projektu na základe výpočtu finančnej medzery prostredníctvom finančnej analýzy 
projektu nebola znížená;  
Uznesenie je splnené v časti B písm a). Uznesenie v časti B písm. b-c, zostáva v plnení.  
 
Uznesenia z MsZ v Seredi, konaného dňa 26.07.2017  
Uznesenie č.139/2017 nahradilo uznesenie č. 108/2017 
Schvaľuje 
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zariadenie a vybavenie odborných učební realizovaného 
v rámci výzvy IROP-PO2-SC22-2016-13“, ZŠ J. A. Komenského ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom mesta Sereď a platným programom rozvoja mesta Sereď;  
b)zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  



c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 3 402,37 Euro; 
d)zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Sereď. 
Uznesenie je splnené v časti a). Uznesenie v časti b)- d) zostáva v plnení.  
Na základe vykonanej kontroly dňa 06.08.2018 konštatujem:  
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka rozhodlo o neschválení žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok. Rozhodnutie bolo doručené dňa 03.07.2018.  

Na základe uvedeného odporúčam MsZ zrušiť uznesenie v celom rozsahu.  
 
Uznesenie č. 192/2017 
Schvaľuje 
Procedurálny návrh poslanca MsZ - odporúča primátorovi mesta Sereď neodkladne vyvodiť zodpovednosť 
voči konateľovi spoločnosti Mestský bytový podnik Ing. Martinovi Káčerovi, za protiprávne konania a porušenia 
právnych predpisov, ktoré boli zistené na základe výsledkov kontroly hlavnej kontrolórky mesta Sereď 
„Kontrola dodržania zákonného postupu konateľa MsBP spol. s.r.o.“ pri uzatvorení a podpísaní zmluvy 
o pôžičke spoločnosti Energetika Sereď s.r.o. , pri uzatvorení a podpísaní zmluvy o ručení MsBP spol. s.r.o. pre 
Energetiku Sereď s.r.o. a pri uzatvorení a podpísaní dodatkov k základnej zmluve o nájme tepelného 
hospodárstva Energetike Sereď, s.r.o. schválenej uznesením MsZ v Seredi č. 102/2017. 
 
Uznesenie č. 194/2017 
Schvaľuje  
Procedurálny návrh poslanca MsZ – odporúča primátorovi mesta Sereď neodkladne podať podnet 
Najvyššiemu kontrolnému úradu SR na vykonanie kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami 
a nakladaním s majetkom právnickej osoby s majetkovou účasťou mesta Mestského bytového podniku Sereď za 
obdobie od nástupu Ing. Martina Káčera do funkcie konateľa spoločnosti, do času skončenia funkcie konateľa  
 
Uznesenia z rokovania MsZ v Seredi konaného dňa 19.04. 2018 
Uznesenie č. 52/2018 
Súhlasí  
1. S podaním žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt Rekonštrukcia 
elektroinštalácie telocvične Základnej školy Jana Amosa Komenského v rámci Výzvy MŠVVŠ SR na 
predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti 
telesnej výchovy a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične  na rok 
2018;  
2. S finančnou spoluúčasťou mesta Sereď vo výške 15 % z finančných prostriedkov požadovaných od MŠVVŠ 
SR na kapitálové výdavky, pričom: 
celkové rozpočtované náklady na projekt  26 872,69 € 
požadovaná dotácia od MŠVVŠ SR 23 367,00 € 
finančná spoluúčasť mesta Sereď   3 505,69 €.  
Uznesenie je splnené v bode 1). Žiadosť bola podaná na MŠ VVŠ SR dňa 15.05.2018.  
Uznesenie v bode 2) zostáva v plnení. 
 
Uznesenie  č. 53/2018 
Súhlasí  
1. S podaním žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt Rekonštrukcia palubovky 
malej telocvične Základnej školy Juraja Fándlyho v rámci Výzvy MŠVVŠ SR na predloženie žiadostí 
o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy a 
športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične                                                                     
na rok 2018;  
2. S finančnou spoluúčasťou mesta Sereď vo výške 15 % z  finančných prostriedkov požadovaných od MŠVVŠ 
SR na kapitálové výdavky, pričom  
celkové rozpočtované náklady na projekt  38 554,16 € 
požadovaná dotácia od MŠVVŠ SR 33 525,00 € 
finančná spoluúčasť mesta Sereď    5 029,16 € 
Uznesenie je splnené v bode 1). Žiadosť bola podaná na MŠ VVŠ SR dňa 15.05.2018.  
Uznesenie v bode 2) zostáva v plnení. 



Uznesenie  č. 60/2018 
Súhlasí  
S podaním žiadosti na MŠVVŠ SR o zmenu v sieti – zaradenie elokovaného pracoviska v Pate ako súčasť 
Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi k termínu 01. 09. 2018 po  predložení  súhlasu 
Obecného  zastupiteľstva  v Pate o zabezpečení   financovania  od  1.9. -  do 31.12. 2018..  
Uznesenie je splnené, žiadosť bola podaná na MŠVVŠ SR dňa 30.04.2018, ku dňu vykonania kontroly plnenia 
uznesení /28.05.2018/ rozhodnutie o zmene v sieti nebolo doručené. 
Dňa 26. 07. 2018 bolo mestu Sereď doručené rozhodnutie MŠVVŠ SR, ktorým zmenilo sieť škôl a šk. 
zariadení – zaradilo Elokované pracovisko  Školská 240, Pata, ako súčasť Základnej umeleckej školy 
Jána Fischera - Kvetoňa, Ul. Komenského 1136/36, Sereď, s účinnosťou od 1. septembra 2018.  
 
Uznesenie  č. 86/2018 
A. Berie na vedomie 
 Správu o zámere  usporiadania pozemkov 
B. Konštatuje, že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, pretože je v záujme  mesta usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom na Družstevnej ulici a ulici 8. 
mája tak, aby zámena pomohla kvalitnejšie vyriešiť polomer odbočenia vpravo pre vozidlá v križovatke ulíc  
a zároveň aj rozhľadové pomery, 
C. Schvaľuje: V súlade s §-om  9, ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, spôsob prevodu majetku mesta uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, zámenou časti  parcely č. 34/46 – ostatné plochy,  vo vlastníctve mesta, za parcelu č. 61/4 - zastavané 
plochy a nádvoria vo vlastníctve žiadateľa, bez finančného vyrovnania  rozdielu vo výmerách, určených 
geometrickým plánom vypracovaným na náklady žiadateľa,  so žiadateľom Ing. Ľubomírom Kubánkom, 
bytom v Seredi, Veterná 3121/4.  
Zámer prevodu majetku bol zverejnený v zákonom stanovej lehote 27.08.2018  
 
Uznesenie č. 92/2018 
Schvaľuje 
V súlade s § 4 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď v znení neskorších zmien 
a doplnkov, nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva mesta Sereď, a to  parcelu č. 1034/1 - zastavané 
plochy a nádvoria   vo výmere 165 m2,  zapísanú  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,  na mape 
určeného operátu ako parcela registra „E“,  na   LV 722, pre k. ú. Sereď, za cenu 265,00 €,  od vlastníka:  
DREVONA,  štátny podnik v likvidácii,  so sídlom v Banskej Bystrici, Majerská cesta č. 98.  
Kúpna zmluva nebola podpísaná ku dňu ukončenia kontroly plnenia uznesení. Uznesenie zostáva v plnení. 
Uznesenie je splnené. Mesto Sereď nadobudlo nehnuteľnosť do vlastníctva zápisom verejnej 
dražby, evidované na katastrálnom odbore v Galante pod Z 2882/18.     

Uznesenia z rokovania MsZ v Seredi, konaného dňa 14.6. 2018  
Uznesenie č. 100/2018  
A. Prerokovalo  
Predloženie požiadavky Slovenskej agentúry životného prostredia (v rámci Operačného programu Kvalita 
životného prostredia) v súvislosti s povinnosťou Mesta Sereď ako prijímateľa nenávratného finančného 
príspevku (ďalej „NFP“) zabezpečiť prípadnú budúcu pohľadávku Slovenskej agentúry životného prostredia ako 
poskytovateľa NFP formou blankozmenky k projektu s názvom: Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď, 
ITMS2014+ kód projektu: 310011B543,  
B. Schvaľuje  
1. V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-POl-SC111-2016-10/82 zo 
dňa 04.01.2017 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE 
POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné 
podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej 
pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky, podpis 
blankozmenky primátorom mesta a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného 
prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava,  
IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 
28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia 
fondov EÚ, Karloveská 2,  



841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď, kód projektu 
ITMS2014+ kód projektu: 310011B543.    
C. Poveruje primátora mesta  
podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie prípadnej 
budúcej pohľadávky Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt s názvom: Rozšírenie 
triedeného zberu v meste Sereď, kód projektu ITMS2014+ kód projektu: 310011B543.  
Uznesenie je splnené 
 
Uznesenie č. 102 /2018  
Schvaľuje  
V súlade s § - om 9a, ods. 9, písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom 
nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa: parcelu č. 
126/166 - orná pôda vo výmere 212 m2, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
katastrálnej mape ako parcela registra „C“, na LV č. 591, pre k. ú. Stredný Čepeň, za cenu 1,00 €/m2/rok, na 
dobu určitú  
do 30. 09. 2023, z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý je dlhodobo užívaný ako súčasť záhrady pri rodinnom dome 
s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa a je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak 
nevyužiteľný, žiadateľovi Ing. Róbertovi Chatrnúchovi, bytom v Seredi, Jasná 3151/7.  
Uznesenie je splnené. Nájomná zmluva bola podpísaná dňa 27.06.2018, zverejnená dňa 
29.06.2018.  
 
Uznesenie č. 103/2018  
Schvaľuje  
V súlade s § - om 9a, ods. 9, písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nájom 
nehnuteľného majetku mesta, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to 
časti parcely č. 606 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 82 m2 (parcela CKN č. 167/11), časti parcely č. 
596 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 117 m2 (parcela CKN č. 167/1), obe zapísané Okresným úradom v 
Galante na mape určeného operátu ako parcely  registra „E“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, za cenu určenú 
znaleckým posudkom č. 77/2018, vypracovaným znalcom Ing. Kamilom Chovancom, vo výške 2,00 €/m2/rok, 
na dobu neurčitú  z dôvodu , že ide o pozemok, na ktorom budú vybudované verejne prístupné parkovacie miesta 
k plánovanej výstavbe polyfunkčného bytového domu, budú prístupné pre obyvateľov susedných bytových 
domov, a pozemok je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, žiadateľovi Polis 
development, s. r. o., Lúčna 2082/66, Sereď.  
Uznesenie je splnené. Nájomná zmluva bola podpísaná dňa 27.06.2018, zverejnená bola dňa 
28.06.2018. 
 
Uznesenie č. 104/2018  
A. Berie na vedomie  
Informáciu o zámere nájmu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely, nachádzajúcej sa na Hornočepeňskej 
ulici,  
B. Konštatuje,  že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup pri nájme majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov, pretože ide o pozemok, nachádzajúci sa v bezprostrednej blízkosti pozemku vo vlastníctve žiadateľa, 
ktorý bude slúžiť na vytvorenie verejne prístupných parkovacích miest pripravovanej stavby zariadenia pre 
seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby a je pre mesto z hľadiska územnoplánovacej koncepcie dočasne 
inak nevyužiteľný,  
C. Schvaľuje  V súlade §-om 9a, ods. 9, zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
spôsob nájmu nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
časti parcely č. 307/1 – ostatné plochy, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape 
určeného operátu ako parcela registra „E“, na LV č. 101 pre k. ú. Horný Čepeň, vo výmere 58 m2, na dobu 
neurčitú, , žiadateľovi Radovanovi Teplému, bytom v Seredi, Jasná ul. č. 3170/29.  
Uznesenie je splnené. Zámer bol zverejnený zákonným spôsobom dňa 27.08.2018 
 
Uznesenie č. 106/2018  
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 uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, parcely č. 
217/5 - zastavaná plocha, diel (1) vo výmere 133 m2, ktorá bola geometrickým plánom č. 26/2018, 



vypracovaným geodetom Petrom Černým, odčlenená od parcely č.77/1- ostatné plochy, zapísanej Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“, na LV č. 101 pre  
k. ú. Horný Čepeň, za cenu 20,- €/m2, z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti 
pred prevádzkou vo vlastníctve žiadateľky, tvorí vstup do prevádzky, je dlhodobo užívaný ako terasa s 
oplotením a je pre mesto inak nevyužiteľný, Márii Pospiškovej, bytom v Šúrovciach, Krátka 4.  
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí kupujúca.  
Uznesenie je splnené. Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 01.08.2018, zverejnená 01.08.2018.  
 
Uznesenie č. 107/2018  
Schvaľuje  
V súlade s § - om 21, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta prevod nehnuteľného majetku, 
parcely č. 3243/38 - zastavaná plocha vo výmere 606 m2, ktorá bola geometrickým plánom č. 80/2017, 
vypracovaným geodetom Petrom Černým, úradne overeným Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor pod 
číslom 592/2018, odčlenená od parcely č. 952- záhrada , zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“, na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, za cenu 173,33 €/m2 
pre Branislava Bokoru, bytom Sereď, Šulekovská 2112/34B (víťaz súťaže).  
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci.  
Uznesenie je splnené. Kúpna zmluva podpísaná dňa 21.06.2018, zverejnená dňa 23.06.2018. 
 
Uznesenie č. 108/2018  
A. Berie na vedomie  
Zámer usporiadať majetkovo-právne užívanie pozemku, nachádzajúceho sa na Novomestskej ulici,  
B. Konštatuje,  že pri prevode majetku sa uplatní zákonná výnimka pretože sa jedná o pozemok zastavaný 
stavbami vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou  
C. Schvaľuje  Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku uplatnením zákonnej výnimky podľa § 9a, 
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to parciel č. 3117 - 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 120 m2, č. 3128/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m2, 
č. 3128/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 74 m2, č. 3128/90 - zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 1218 m2, všetky zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako 
parcely registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, za cenu určenú znaleckým posudkom, vypracovaným na 
náklady žiadateľa, spoločnosti: BAU TRADE SK a. s., so sídlom v Seredi, Vonkajší rad 795.  
Uznesenie je v plnení.  
 
Uznesenie č. 109/2018  
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 60 m2, 
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, žiadateľke 
Mgr. Michaele Pastorkovej, bytom v Seredi, Lipová 2416. Výmera pozemku bude spresnená geometrickým 
plánom, vypracovaným na náklady žiadateľky.  
Uznesenie je splnené. Zámer bol zverejnený dňa 27.08.2018.   
 
Uznesenie č. 110/2018  
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, parcely č. 663/3 – vodná plocha vo výmere 41 m2, 
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, žiadateľom 
Viliamovi Krotákovi a Eve Krotákovej, obaja bytom v Seredi Pekárska 1170/12. Výmera pozemku bude 
spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľov.  
Uznesenie je splnené. Zámer bol zverejnený dňa 27.08.2018. 
 
Uznesenie č. 112/2018  
A. Berie na vedomie  
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely, nachádzajúcej sa na Vážskej 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 záhrady pri nehnuteľnosti vo 
vlastníctve žiadateľov 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 uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, časti parcely registra „E“ č. 515 - ostatná plocha vo výmere cca 8 m2, časti parcely č. 
514/111- ostatná plocha vo výmere cca 17 m2 a časti parcely č. 268/1 - ostatná plocha vo výmere cca 34 m2, 
ktoré sú evidované na mape určeného operátu ako parcely registra „E“, na liste vlastníctve č. 591, pre k. ú. 
Stredný Čepeň, žiadateľom Ľubošovi Polákovi a Márii Polákovej, obaja bytom v Seredi, Komenského 
3043/40.  
Uznesenie je splnené. Zámer bol zverejnený dňa 27.08.2018. 
 
Uznesenie č.113/2018  
A. Berie na vedomie  
Správu o zámere zámeny pozemkov,  
B. Konštatuje, že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, pretože je v záujme mesta usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom na Čepeňskej ulici tak, aby 
zámena pomohla k úprave plochy medzi pripravovanou polyfunkčnou stavbou a verejne prístupným 
parkoviskom a zároveň usporiadala užívanie pod chodníkom na Čepeňskej ulici,  
C. Schvaľuje: V súlade s §-om 9, ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, spôsob prevodu majetku mesta uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, formou uzatvorenia zámennej zmluvy na časť parcely č. 606 - zastavané plochy vo výmere cca 32 m2 
vo vlastníctve mesta, za parcelu č. 137/10 – zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve žiadateľa vo výmere 
38 m2, bez finančného vyrovnania rozdielu vo výmerách, určených geometrickým plánom vypracovaným na 
náklady žiadateľa, so žiadateľom Polis devolepment s.r.o., so sídlom Lúčna 2082/66, 926 01 Sereď .  
Uznesenie je splnené. Žiadateľ predložil geometrický plán. Zámer bol zverejnený dňa 
27.08.2018.   
 
Uznesenie č.114/2018   
Schvaľuje  
V súlade s §-om 11, ods. 3) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, zriadenie vecného 
bremena, spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka zaťaženej 
nehnuteľnosti strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti:  
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,  
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné 
úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.  Vecné bremeno sa zriaďuje „in personam“, v rozsahu 
podľa geometrického plánu  č. 4-10/2017, vyhotoveného GEODET - JS, s. r. o., Šintava 666, úradne overeného 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, dňa 03. 11. 2017, pod číslom 1330/2017, na dobu neurčitú, za 
odplatu, určenú znaleckým posudkom číslo 87/2018, vypracovaným znalcom Ing. Romeom Tanuškom, vo výške 
450,00 € pre žiadateľa Ľubomíra Halabrína , bytom v Seredi, Pod hrádzou 2216/11 v prospech oprávneného, 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.  
Uznesenie zostáva v plnení  
 
Uznesenie č. 115/2018  
Schvaľuje : v súlade s §-om 11, ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, 
zriadenie vecného bremena formou uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, v 



súvislosti so stavbou „DS Sereď VN 1026 a VN 1050 VNV, VNK, TS“, a to k nehnuteľnosti – parcele č. 1104/2 
- orná pôda, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela 
registra „E“ na LV č. 591 pre  
k. ú. Sereď, v rozsahu podľa geometrického plánu, vypracovaného na náklady oprávneného z vecného bremena.  
Vecné bremeno bude spočívať v práve:  
a) zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení,  
b) užívania, prevádzkovania, údržby, opráv, úprav, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných 
stavebných úprav plánovanej stavby a ich odstránení. Vecné bremeno sa zriadi „in personam“, za odplatu vo 
výške určenej znaleckým posudkom, vyhotoveným na náklady oprávneného z vecného bremena, na dobu 
neurčitú, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava.  
Uznesenie je splnené.  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bola podpísaná 
dňa 23.07.2018, zverejnená dňa 24.07.2018. 
 
Uznesenie č. 116/2018  
Schvaľuje  
V súlade s § 4 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď v znení neskorších zmien a 
doplnkov, bezodplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva mesta Sereď, a to parcely č. 780/17 - 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 50 m2 a parcely č. 780/18 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 75 
m2, obe zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na katastrálnej mape ako parcely registra „C“, 
na LV č. 5278, pre k. ú. Sereď, od vlastníka: Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 
Bratislava.  
Uznesenie splnené. Protokol o prevode majetku bola podpísaný dňa 14.06.2018. Zverejnený 
dňa 23.06.2018.  
 
Uznesenie č. 117 /2018  
Schvaľuje  
V súlade s §-om 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď zverenie nehnuteľného majetku na 
dobu neurčitú od 01. 07. 2018 do správy Základnej školy J. A. Komenského v Seredi, a to:  
a) parcela č. 780/5- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7300 m2, zapísaná na Okresnom úrade v Galante, 
katastrálny odbor ako parcela registra „C“ na katastrálnej mape na LV č. 4806 pre k. ú. Sereď, v obstarávacej 
cene 2160,30 €,  
b) parcela č. 780/21- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 713 m2, zapísaná na Okresnom úrade v Galante, 
katastrálny odbor ako parcela registra „C“ na katastrálnej mape na LV č. 4806 pre k. ú. Sereď, v obstarávacej 
cene 211,00 €,  
c) parcela č. 780/22- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 185 m2, zapísaná na Okresnom úrade v Galante, 
katastrálny odbor ako parcela registra „C“ na katastrálnej mape na LV č. 4806 pre k. ú. Sereď, v obstarávacej 
cene 54,75 €.  
Uznesenie je splnené, protokol o zverení majetku bol podpísaný dňa 23.07.2018, zverejnený 
bol dňa 01.08.2018.  
 
Uznesenie č.120/2018  
A.Uznáša sa  
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 05/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení  
B.Ukladá  
riaditeľom základných škôl  
V termíne do 30. 06. 2018 informovať zákonných zástupcov o zmene výšky nákladov na nákup potravín v 
zariadeniach školského stravovania od septembra 2018  
Uznesenie je splnené. 
 
Uznesenia z Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa 25.6. 2018  
Uznesenie č. 129/2018  
A. Prerokovalo  
predloženie projektového zámeru s názvom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Meste Sereď“, 
predkladaného v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8,  
B. Schvaľuje  



1/a predloženie projektového zámeru s názvom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Meste 
Sereď“, predkladaného v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8,  
1/b predloženie Žiadosti o NFP, ktoré bude podmienené schválením vyššie uvedeného projektového zámeru zo 
strany Ministerstva zdravotníctva SR,  
1/c realizáciu projektu na základe schváleného projektového zámeru a schválenej žiadosti o NFP,  
2. formu a druh poskytovaných služieb  
 v zmysle podmienky č. 37 výzvy na predkladanie projektových zámerov - zavedenie a poskytovanie služieb 
zdravotnej starostlivosti v minimálnom rozsahu  
o všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých,  
o všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast,  
o špecializovanej gynekologickej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ,  
3. spolufinancovanie projektu  
 vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP, v maximálnej výške 41 
175,00 EUR,  
 ostatných neoprávnených výdavkov, ktoré budú identifikované počas prípravy projektového zámeru, žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok, hodnotenia projektu alebo počas realizácie projektu,  
4. formu zabezpečenia partnerstva CIZS  
 v zmysle podmienky č. 37 výzvy na predkladanie projektových zámerov,  
o podľa alternatívy 1 - zmluvou o partnerstve s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v rámci Centra 
integrovanej zdravotnej starostlivosti.  
 
Uznesenia z MsZ v Seredi, konaného dňa 26.7.2018  
Uznesenie č. 133/2018  
1. Berie na vedomie  
Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov  
2. Odporúča  
primátorovi mesta opakovane vyzvať ministerku kultúry Slovenskej republiky na prerokovanie podmienok 
poskytnutia schválenej dotácie na projekt a navýšenia dotácie na projekt s názvom „Obnova kultúrnej pamiatky 
– Kaštieľ v Seredi“, v termíne do 15.8.2018  
 
September 2018      Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 


