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Návrh na uznesenie 
 
 
MsZ na svojom zasadnutí dňa 07.02.2019 prerokovalo a 
 
Berie na vedomie 
Správu o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva bez pripomienok  
 
 

 



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 07.02.2019. 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.  
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení konštatujem:  
Znalecký posudok nebol vypracovaný v zmysle prijatého uznesenia „na náklady žiadateľa“ . 
Znalecký posudok č. 137/2018 bol vypracovaný na náklady mesta Sereď. Faktúra č. 
1118/2018 – o  úhrade 180 € za znalecký posudok bola zverejnená v zmysle zákona 211/2000 
Z.z. infozákona dňa 30.11.2018. Objednávka na vyhotovenie znaleckého posudku v zmysle 
tohto uznesenia je rovnako zverejnená  v zmysle zákona 211/2000 Z.z. infozákona. 
MsZ bude prevod vlastníctva predložený na schválenie dňa 07.02.2019.  
Odporúčam MsZ v schvaľovacej časti uznesení určovať termíny na plnenie.  
 
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 je splnené. Zmluva o zriadení vecného bremena bola podpísaná, zverejnená 
v súlade s platnou právnou úpravou zákona č. 211/2000 Z.z. infozákon. Dňa 18.12.2018 bol 
Okresným úradom v Galante, katastrálnym odborom povolený vklad do katastra 
nehnuteľností.  
 
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  
 
Uznesenia zo zasadnutia  MsZ v Seredi konaného dňa 13.12.2018 
Uznesenie č. 232/2018 
Uznáša sa 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 08/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Sereď č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských 
zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení 
bez pripomienok 
Uznesenie je splnené. VZN bolo schválené 13.12.2018, vyhlásené dňa 14.12.2018, zvesené 
bolo dňa 30.12.2018.  
 
Uznesenie č. 233/2018 
Uznáša sa 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 09/2018 zo dňa 13.12.2018 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady s pripomienkou: v § 7  ods. 1, písm. b) a c)  sa slovné  spojenie  „ 
o 0,06576  eura za osobu  a kalendárny  deň“  mení  na slovné  spojenie  „ na 0,06576 eura za osobu   
a kalendárny  deň“   Išlo  o štylistickú  chybu pri tvorbe VZN. Zníženie  poplatku  o 0,06576 eura by bolo 
neúčelné  vzhľadom  na  stanovený   cieľ mesta   vyrovnať príjmy  a výdavky  na odpadoch   
Uznesenie je splnené. VZN bolo schválené 13.12.2018, vyhlásené dňa 14.12.2018, zvesené 
bolo dňa 30.12.2018.  
 
Uznesenie  č. 236/2018 
Uznáša sa  
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 10/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie č.7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie  Územný plán mesta 
Sereď v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016, Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2016, 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2018. 
Uznesenie je splnené. VZN bolo schválené 13.12.2018, vyhlásené dňa 14.12.2018, zvesené 
bolo dňa 30.12.2018.  
 
Uznesenie č.  239/2018 
Schvaľuje   
1. 6. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2018 s pripomienkou: 
- zvýšiť príjmy  mesta – bežné transfery 312012 – prenesené  kompetencie ZŠ o čiastku 10 886 €  - 
dohodovacie konanie 
-  a zároveň zvýšiť výdavky ZŠ Juraja Fándlyho celkom + 5 966 €,  ZŠ  Jana Amosa Komenského celkom  + 4 
920 €  
2. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom  ZŠ Juraja Fándlyho  s pripomienkou  v programe 4. 
Vzdelávanie, 4.1 Základné školy - zvýšiť výdavky o celkovú čiastku + 5 966 € nasledovne: 
 Program 4   Vzdelávanie                      5 966 
Podprogram 4.1. Základné školy  
Prvok: 4.1.1     Základná škola Juraja Fándlyho           
 
9.1.2.1 - Základné vzdelanie  

 
2 983 

614 Odmeny                                                                   2 210 
620 Poistné a príspevok do poisťovní                              773 
9.2.1.1 – Základné vzdelanie                                        2 983 
614 Odmeny                                                                   2 210 
620 Poistné a príspevok do poisťovní                             773 
3. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Jana Amosa 



 Komenského s pripomienkou  v programe 4. Vzdelávanie,  4.1. Základné  školy -zvýšiť výdavky o celkovú 
čiastku + 4 920 €  nasledovne: 
Program 4               Vzdelávanie                            4 920 
Podprogram 4.1.     Základné školy  
Prvok: 4.1.2            Základná škola Jana Amosa Komenského  
9.1.2.1 - Základné vzdelanie 2 214 
614 Odmeny                                                                  1 641 
620 Poistné a príspevok do poisťovní                              573 
9.2.1.1 – Základné vzdelanie                                      2 706 
614 Odmeny                                                                  2 005 
620 Poistné a príspevok do poisťovní                              701 
 
4. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ Komenského 
5. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ  D. Štúra 
6. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZUŠ  J.F. Kvetoňa 
7. Rozpočtové opatrenie predložené riaditeľom Domu kultúry Sereď 
8. Použitie finančných prostriedkov v čiastke  9 996 €  z rezervného fondu   
           na úhradu  havarijnej opravy kanalizácie  na Dennom centre seniorov    v Seredi 
Uznesenie je splnené. 
 
Uznesenie č. 243/2018 
Schvaľuje 
V súlade s  §-om  9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  
nájom  časti parcely  č.  764 - záhrada  vo výmere 18 m2, ktorá je  zapísaná Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor,  na mape určeného operátu ako  parcela registra  „E“,  na   LV  č.  591 pre  k. ú. Sereď,  za 
cenu 2,10 €/m2/rok, na  dobu   neurčitú s ročnou výpovednou lehotou,   uplatnením  výnimočného  postupu  
ako    prípad   hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku je dlhodobo umiestnená prefabrikovaná  
garáž, ktorá  je vo vlastníctve žiadateľa, Milošovi Bernardovi, bytom v Seredi, Garbiarska 49/50. 
Uznesenie je splnené. Zmluva je vypracovaná, zverejnená dňa 17.01.2019.  
 
Uznesenie  č. 244/2018 
A. Berie na vedomie: 
Informáciu o zámere nájmu nehnuteľného majetku mesta - časti parciel, nachádzajúcich sa  na ul. Vonkajší 
rad, 
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 budovy s pozemkom vo 
vlastníctve žiadateľa,  ktorý  bude slúžiť na vybudovanie prístupovej rampy k pripravovanej stavbe, vytvorenie 
verejne prístupných  parkovacích  miest  a úpravu verejnej zelene pri   pripravovanej  stavbe  - bytového 
domu, 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. 2850/1 - zastavaná plocha a nádvorie   vo výmere 655 m2, časti parcely č. 2816/1 - zastavaná 
plocha a nádvorie,  vo výmere 724 m2, obe zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,   na 
katastrálnej mape ako parcely registra „C“,  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď a časti parcely č. 2816/6 - ostatná 
plocha vo výmere 149,3 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu 
ako parcela registra „E“ na LV č.  4806 pre k. ú. Sereď, na dobu neurčitú,   spoločnosti  Norbi & Tuti Group  s. 
r. o. , so sídlom v Galante, Hodská 3161/95. 
Uznesenie je splnené, zámer nájmu bol zverejnený dňa 23.01.2019. Schvaľovanie nájmu bude 
MsZ predložené na jeho rokovaní dňa 07.02.2019.  
 
Uznesenie  č. 245/2018 
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. 
128/2 - záhrady vo výmere 80 m2, ktorá bola   geometrickým plánom č. 9-7/2018 zo dňa 26. 07. 2018, 



odčlenená od  parcely č. 663 - vodná plocha,  zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na  mape 
určeného operátu ako parcela registra „E“,  na LV č. 4806,  pre  k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2,  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, 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.  
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci.  
Uznesenie je splnené. Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 18.01.2019, zverejnená dňa 
19.01.2019. 
 
Uznesenie  č.  246/2018 
A.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. 3063/166 -  ostatná plocha   vo výmere 46 m2 a  parcely č. 3063/165 – zastavaná plocha  vo výmere 4 m2, obe  
odčlenené geometrickým plánom č. 36/2018 zo dňa 11. 10. 2018, úradne overeným dňa 08. 11. 2018 pod číslom 
1381/2018, 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 €/m2 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 je splnené. Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 16.01.2019, zverejnená dňa 
17.01.2019.  
 
Uznesenie č. 247/2018 
A.  Berie na vedomie 
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta -  stavby v objekte bývalých kasární  Váh  
B. konštatuje,  
že sa jedná o prípad,  pri ktorom sa uplatní  spôsob  prevodu  majetku  mesta, formou priameho predaja  
C. Schvaľuje 
a) podľa § 9, ods. a)  zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu nehnuteľného 
majetku mesta, stavbu bez súpisného čísla, postavenú na parcele registra „C“ č. 3723/21, zapísanú Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor,  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, formou priameho predaja,  
b) komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk v tomto zložení: 
predseda: Ing. Bystrík  Horváth   
členovia: Ing. arch. Róbert  Kráľ,  Dušan Irsák, Pavol Kurbel,  JUDr. Edita  Červeňová, Darina  Nagyová     
bez pripomienok, 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Priamy prevod je možné vykonať len na základe ceny určenej znaleckým posudkom. Znalecký 
posudok dal vypracovať kontrolovaný subjekt znalcovi Ing. Chovancovi. Ku dňu ukončenia 
kontroly /15.01.2018/ splnenia uznesení MsZ nebol znalecký posudok vypracovaný.   
Uznesenie zostáva  v plnení. 
 
Uznesenie č. 248/2018 
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 zaťaženej nehnuteľnosti, parcely č. 121 –ostatná plocha, zapísanej Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ na LV č. 591 pre k. ú. Stredný Čepeň 
a) existenciu inžinierskych sietí – plynárenského zariadenia oprávneného z vecného bremena, jeho 
ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie tohto zariadení, a to v rozsahu 
vymedzenom geometrickým plánom , 
b) prechod  a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena, na účel údržby a opravy 
plynárenského zariadenia, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú 
nehnuteľnosť. 



     Vecné bremeno sa zriaďuje 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  29. 11. 2018 ,  
pod číslom 1480, na dobu neurčitú,  za jednorazovú odplatu,  určenú znaleckým posudkom číslo 118/2018, 
vypracovaným znalcom Ing. Kamilom Chovancom,  vo výške 195,00 €, pre žiadateľa Ing. Bystríka Starečka, 
bytom v Seredi, Dlhá ul. 2738/72,   v prospech oprávneného, spoločnosti SPP - Distribúcia, a. s., Mlynské 
nivy 44/b, Bratislava. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
Zmluva bola vypracovaná, poslaná na pripomienkovanie spoločnosti SPP - Distribúcia, a. s., 
Mlynské nivy 44/b, Bratislava.  
Uznesenie zostáva v plnení.  
 
Uznesenie č. 249/2018  
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 
„Bytový dom Pažitná“, a to k nehnuteľnosti - parcele č. 427/1 – ostatná plocha,   zapísanej Okresným úradom 
v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ 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 elektrickej a vodovodnej prípojky,  
b) užívania, prevádzkovania, údržby, opráv, úprav, rekonštrukcie,  modernizácie a akýchkoľvek iných 
stavebných úprav plánovanej stavby a ich odstránení. 
Vecné bremeno sa zriadi za odplatu vo výške určenej znaleckým posudkom, vyhotoveným na náklady 
oprávneného z vecného bremena, na dobu neurčitú,  v prospech spoločnosti AS LIVING s.r.o., Antolská 4, 
851 07 Bratislava.     
Uznesenie zostáva v plnení 
 
Uznesenie  č. 250/2018 
Schvaľuje  
Výšku  minimálnych cien nájomného, určeného v prílohách  č. 3, 4, 5 a 7 Zásad  hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Sereď  
- bez  zmeny 
- s týmito zmenami:   
a) v prílohe č. 3 – Sadzobník nájomného za nájom nebytových priestorov stanovujúci minimálnu ročnú sadzbu 
nájomného za 1 m2 podlahovej plochy, 
b) v prílohe č. 4 - Sadzobník nájomného za nájom majetku mesta stanovujúci minimálnu ročnú sadzbu 
nájomného za umiestnenie reklamných zariadení, 
c) v prílohe č. 5 - Sadzobník nájomného za nájom pozemkov vo vlastníctve mesta, stanovujúci minimálnu 
ročnú sadzbu nájomného  
doplniť vetu: V prípade nájmu nehnuteľného majetku mesta pre právnickú osobu a pre fyzickú osobu –
podnikateľa sa  výška nájomného určí  na základe znaleckého posudku na určenie výšky nájomného, 
vypracovaného na náklady nájomcu. 
d) V prílohe č.7  - Sadzobník,  stanovujúci minimálnu sadzbu nájomného za predajné zariadenia a prenajatú 
plochu  pre príležitostný trh - Seredský hodový jarmok , v bode č. 3, písmeno c) Predaj balónov, časopisov, kníh, 
ozdobných  a okrasných rastlín a drevín, sa sortiment  balóny presúva pod písmeno a) toho istého bodu(3)  
Uznesenie je splnené. Zásady hospodárenie sú pozmenené a zverejnené v zmysle schváleného 
uznesenia.  
 
Uznesenie č. 251/2018 
A. Schvaľuje 
zverenie majetku mesta Sereď - Technické zhodnotenie budovy MŠ Komenského „A“, realizovaného v rámci  
aktivít projektu „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského “A“ v Seredi“ do správy  
Materskej školy na  Komenského č. 1137/37, 926 01 Sereď s účinnosťou od  20.12.2018 Obstarávacia  cena 
predstavuje 315 735,55 €, odpisy k 30.11.2018 činia 2 632 €,  zostatková hodnota 313 103,55  €.  
B. Ukladá 
do 19.12.2018 uzatvoriť Protokol o zverení majetku do správy Materskej školy na Komenského č. 1137/37 v 
Seredi v zmysle platnej legislatívy.  



Uznesenie je splnené. Protokol o zverení majetku bol zverejnení v zmysle zák. č. 211/2000 
Z.z. dňa 22.12.2018.  
 
Uznesenie  č.  256/2018 
Uznáša sa 
Na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. ...../2018, ktorým sa mení a dopĺňa 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 
s pripomienkou 
1. V článku I. bod 1 ods. 4: zmeniť  sumu príspevku  zákonných  zástupcov  z navrhovaných  0,10 na  0,20 eur.  
„4. Výška príspevku zákonného  zástupcu  na režijné  náklady  v školskej jedálni  pri materskej  škole  
a v školskej jedálni  pri  základnej škole  je určený  na 0,20 eur na deň,  počas  ktorého   straník  odoberie   
aspoň  jedno jedlo“.  
2. V Článku  I.  bod 1  vypustiť  bod    6 
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta Sereď 
v zmysle § 13, ods. 6 pozastavuje výkon uznesenia č. 256/2018 MsZ. 
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení konštatujem: 

Návrh VZN bol MsZ predložený na základe všeobecne známych skutočností 
/schválenie nového zákona v NR SR – 04.12.2018, podpísanie zákona prezidentom SR – 
11.12.2018/. Zákon bol však zverejnený v zbierke zákonov 28.12.2018 
Na rokovanie MsZ dňa 07.02.2019 bude predložené VZN opäť na schválenie.  
 
 
 
V Seredi dňa: 30.01.2019    Mgr. Zuzana Horváthová 
       Hlavná kontrolórka 


