
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 13.12.2018. Na základe 
vykonanej kontroly plnenia uznesení MsZ konštatujem:  
 
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.  
Dňa 15.11.2018 na rokovaní MsZ primátor mesta Ing. Martin Tomčányi, poskytol informáciu:   
„Rokovanie  so zástupcami  SZĽH – realizácia  športovej   haly  -   rokovanie  sa uskutočnilo. Nie  sú  
spresnené   podmienky realizácie  športovej haly. Podľa  dostupných  informácií   je plánovaný iný 
model realizácie  formou  výstavby akadémie  ľadového hokeja.  Mesto  je  stále   v hre“.         
Na základe uvedeného konštatujem:  
Uznesenie zostáva v plnení 
 
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. 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. 



Uznesenia z rokovania MsZ v Seredi, konaného dňa 14.6. 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.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  
 
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.  
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení konštatujem:  



Primátor mesta oznámil lekárom a riaditeľke MsP Sereď s.r.o dňa 12.11.2018, že mesto  
Sereď nedokáže v stanovenej lehote garantovať požiadavky výzvy, jej podmienok a 
hodnotiacej správy projektového zámeru Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 23.08.2018 
(napr. nárast počtu lekárov,  dlhoročné zabezpečenie zmluvného partnerstva s jednotlivými 
súkromnými ambulanciami a pod.). Z uvedených dôvodov sa preto mesto Sereď rozhodlo 
ďalej nepokračovať v prácach na uvedenom projekte. 
Na základe uvedeného odporúčam MsZ zastupiteľstvu zrušiť uznesenie v celom rozsahu 
tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie.  
 
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 15.08.2018  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Stretnutie v zmysle schváleného uznesenia sa konalo dňa 23.08.2018 – termín určený 
ministerstvom kultúry.  
Mesto Sereď požiadalo do termínu určeného MsZ /15.08.2018/ o podanie informácií v zmysle 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. V prílohe tejto Správy 
o kontrole plnenia uznesení prikladám odpovede na žiadosti o informácie ako aj list 
ministerky kultúry zo dňa 25.09.2018.  
Na základe vyššie uvedeného : 
Uznesenie je splnené. 
 
Uznesenia z MsZ v Seredi konaného dňa 13.09.2018 
Uznesenie č. 152/2018 
Súhlasí  
S predloženým Zadaním Urbanistickej štúdie „Dolnostredská ulica“ Sereď a s obstaraním urbanistickej štúdie 
pre  žiadateľov Tomáša Zyka, Katarínu Zykovú a Jaroslava Javora:  
 za splnenia týchto podmienok :  
1. Urbanistická štúdia bude rešpektovať záväzné regulatívy ÚPN-M Sereď a bude vyhotovená a obstaraná pre 

funkčnú plochu BI- 39 časť A.  
2. Urbanistická štúdia bude vypracovaná podľa § 3 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch 

a územnoplánovacej dokumentácii oprávnenou osobou.  
3. Urbanistická štúdia bude obstaraná prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPP a ÚPD.  
4. Návrh urbanistickej štúdie bude prerokovaný s dotknutou verejnosťou, dotknutými orgánmi a správcami 

verejného technického vybavenia územia za súčinnosti mesta.  
5. Návrh urbanistickej štúdie so zapracovanými pripomienkami a stanoviskami z prerokovania spolu s 

vyhodnotením uplatnených pripomienok a stanovísk bude predložený na prerokovanie a odsúhlasenie 
Mestskému zastupiteľstvu v Seredi.  

6. Urbanistická štúdia bude podkladom pre spracovanie následných stupňov projektovej dokumentácie 
potrebných pre konanie pred stavebným úradom.  

Uznesenie je v plnení  
 
Uznesenie  č. 175/2018 
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, a to parcely č. 
3063/149 – ostatná plocha, vo výmere 46 m

2
, ktorá bola geometrickým plánom odčlenená od parcely č. 3063/1 

– ostatná plocha, evidovanej Okresným úradom v Galante na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ na LV č. 



591 pre k. ú. Sereď za cenu 60,00 €/m
2 

z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej 
blízkosti pred prevádzkou vo vlastníctve žiadateľa, na pozemku je umiestnená terasa, spojená so stavbou a je pre 
mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, žiadateľovi Ladislavovi Malému, bytom v 
Seredi, Fándlyho ul. 4178/26.  
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci. 
Uznesenie zostáva v plnení 

Uznesenie č.178/2018 
A. Berie na vedomie 
Zámer usporiadať majetkovo-právne užívanie pozemku, nachádzajúceho sa medzi ulicami Pekárska, 
Námestím slobody a Kúpeľným námestím. 
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 v spoluvlastníctve 
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, časti parcely č. 663 – vodná plocha vo výmere 80 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, žiadateľom Petrovi Strakovi, 
bytom v Seredi, A. Hlinku 3058/17, v podiele 1/7-ina, Ivone Kacvinskej, bytom v Seredi, Legionárska 2998/16, 
v podiele 3/7-iny, Rastislavovi Lindákovi, bytom v Sládkovičove, Budovateľská 1224/14, v podiele 1/7-ina a 
Petrovi Gálovi, bytom v Seredi, Pekárska 1169/14, v podiele 2/7-iny. 
Uznesenie zostáva v plnení 

Uznesenia z MsZ v Seredi konaného dňa 15.11.2018 
Uznesenie č.188/2018 
Schvaľuje   
a/  5. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2018  
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  J.F. Kvetoňa 
g/  Rozpočtové opatrenie predložené riaditeľom Domu kultúry Sereď 
Uznesenie je splnené. 5. Zmena rozpočtu bola zapracovaná do rozpočtu mesta na rok 2018. 
 
Uznesenie  č.   197/2018 
Schvaľuje     
Zverejnenie  výzvy -  možnosť   pre  občanov mesta  prihlásiť sa  do  komisií pri  MsZ   
Uznesenie je splnené, výzva bola zverejnená v internetových Seredských novinkách dňa 
16.11. 2018.  

 
V Seredi, december 2018 

Mgr. Zuzana Horváthová 
Hlavná kontrolórka mesta 

 
 


