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Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  na svojom zasadnutí dňa 22.04.2021 prerokovalo Správu 
o kontrole plnenia uznesení a  
 
A: Ruší uznesenia č. 219/2019 a 220/2019 v celom rozsahu.  
 
B: berie na vedomie predloženú Správu 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 22.04.2021. Na základe 
vykonanej kontroly plnenia uznesení MsZ konštatujem:  
 
Uznesenia zo zasadnutia MsZ v Seredi, konaného dňa 09.02.2017 
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. 
/Vypracovaný geometrický plán na náklady žiadateľa, nie je možné zapísať do KN – súvisí 
s garážami na Šulekovskej ulici/.  
Uznesenie zostáva v plnení. 

 
Uznesenia z rokovania 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.  
Uznesenie je v plnení. Podrobnú informáciu procesu realizácie obsahuje správa o projektoch.  
 
Uznesenia z rokovania MsZ v Seredi, konaného dňa  07.02. 2019 
Uznesenie č. 38/2019 
Schvaľuje  
a) Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zariadenie a vybavenie odborných učební“ 
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, 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 zostáva v plnení.  Podrobnú informáciu obsahuje správa o projektoch, ktorá je 
predmetom rokovania MsZ.  



Uznesenia z rokovania MsZ v Seredi, konaného dňa 19.6. 2019 
Uznesenie č.   126/2019 
B. Žiada  
primátora mesta, aby  vykonal potrebné   úkony na odstránenie   nedostatkov zistených  hlavnou kontrolórkou  
a zabezpečil vrátenie   tých finančných prostriedkov  do rozpočtu mesta,  ktoré boli   skutočne  neoprávnene 
čerpané.            
Uznesenie zostáva v plnení. V čase ukončenia kontroly plnenia uznesení dňa 25.01.2021 neboli vykonané úkony 
v zmysle uznesenia.  
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení konštatujem:  

Kontrolovaný subjekt dňa 12.04.2021 podpísal  so  zástupcom primátora „Dohodu 
o uznaní dlhu vo výške 6.845,26 €. Kontrolovaný subjekt rovnako dňa 12.04.2021 požiadal 
o zverejnenie dohody na web. stránke mesta nakoľko ide o povinne zverejňovanú zmluvu 
v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.  

 
Uznesenie č.   151/2019     
Schvaľuje    
Procedurálny    návrh  poslanca  Ing. Ondreja   Kurbela -  prepracovať    návrh  uznesenia  v tomto  znení:    
A) Berie na vedomie 
Zámer rekonštrukcie a modernizácie futbalového štadiónu v Seredi s nasledovnými krokmi: 
1. oceniť areál futbalového štadióna v Seredi (ďalej len FŠ),  
2. pripraviť projekt rekonštrukcie a modernizácie FŠ, 
3. vložiť majetok mesta - areál FŠ do majetku spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. (ďalej len „SMS“), 
4. zámer investovať  finančné prostriedky  vo výške 770.000 € na roky 2020 a 2021 do rekonštrukcie 

FŠ  formou  dotácie   
5. rokovať so Slovenským futbalovým zväzom (ďalej len „SFZ“)  spolu so zástupcami Športového klubu 

futbalu, a.s.  (ďalej len „ŠKF“) o podpore rekonštrukcie a modernizácie FŠ v Seredi, 
6. rokovať o možnosti poskytnutia úveru pre SMS na rekonštrukciu FŠ v Seredi, 
7. v prípade úspešného rokovania so SFZ a bankou  uzatvoriť nájomnú zmluvu medzi SMS a ŠKF  

s nájomným  minimálne vo výške splátok istiny a úrokov,  
8. schváliť celý projekt na  MsZ a Valnom zhromaždení SMS.  
B) Schvaľuje 

a) kroky uvedené v bodoch 1, 2 ,4, 5, 6, 
b) zámer investície mesta Sereď vo výške 770.000 € na roky 2020 a 2021 do rekonštrukcie FŠ 

Uznesenie zostáva v plnení 
 
Uznesenia z MsZ, konaného  dňa  12. 09. 2019  
Uznesenie č. 219/2019  
Schvaľuje  
procedurálny návrh Ing. Horvátha – prevod nehnuteľného majetku mesta – pozemku na Šulekovskej ul. 
spoločnosti STRABAG za cenu 39,00 €/ m2.  
Uznesenie č. 220/2019  
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,  parcelu č. 
166/2 - ostatná plocha vo výmere  4286 m2, parcelu č. 166/3 - ostatná plocha vo výmere 2027 m2, obe zapísané 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,   na mape určeného operátu  ako parcely registra „E“,  na LV č. 
591 pre k. ú. Stredný Čepeň, za cenu 39,00 €/m2, z dôvodu, že ide o pozemok,  nachádzajúci sa v objekte vo 
vlastníctve žiadateľa, dlhodobo tvorí súčasť areálu ako spevnená plocha, využívaná  na uskladnenie materiálu a 
parkovanie motorových vozidiel a je pre mesto z hľadiska územnoplánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný, 
spoločnosti  STRABAG Pozemné   a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. , so sídlom v Bratislave, Mlynské nivy 
61/A.   
Kupujúci  uhradí  náhradu za užívanie pozemku bez právneho titulu, za obdobie 3 roky spätne, vo výške 1,00 
€/m2/rok.   
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí   kupujúci.  
Záujemca požiadal o zníženie ceny. Žiadosť o zníženie ceny bola predmetom rokovania MsZ dňa 14.11.2019. 
MsZ uznesením č. 268/2019 zo dňa 14.11.2019 neschválilo zníženie ceny.  
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení konštatujem: 



Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení dňa 27.01.2021 konštatujem:  
Uznesenie sa nevykonáva. Návrh nájomnej zmluvy, nie prevodu, bol zaslaný žiadateľovi v zmysle uznesenia č. 
278/2020 na pripomienkovanie .  V prípade podpísania nájomnej zmluvy v zmysle uznesenia č. 287/2020, 
odporučím MsZ zrušiť uznesenia č. 219/2020 a 220/2020 v celom rozsahu. 
Na základe vykonanej kontroly odporúčam MsZ zrušiť uznesenie v celom rozsahu, 
z dôvodu, že prišlo k uzatvoreniu nájomnej Zmluvy v zmysle uznesenia č. 287/2020.  
 
Uznesenia MsZ zo zasadnutia konaného dňa 28.10.2019 
Uznesenie  č. 245/2019 

I. prerokovalo predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie s názvom „Vypracovanie projektovej 
dokumentácie na výstavbu novej cyklistickej komunikácie v meste Sereď“ určenej na realizáciu novej 
projektovej dokumentácie na vybudovanie novej cyklotrasy v meste Sereď 

II. schvaľuje: 
a) predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu s názvom  „Vypracovanie projektovej 

dokumentácie na výstavbu novej cyklistickej komunikácie v meste Sereď“ realizovaného v rámci výzvy 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 151/2019 Z. z. o 
poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky zo dňa 9.9.2019,  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie,  
c) zabezpečenie maximálnej výšky finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu z celkových 

oprávnených výdavkov vo výške 1 560,80 eur, 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  
Uznesenie je splnené v II. časti písm. a) – mesto Sereď podalo žiadosť o dotáciu. Na základe žiadosti boli na 
účet mesta zaslané finančné prostriedky vo výške 29 655,20 €. 
Uznesenie zostáva v plnení  v časti II. písm. b, c, d. Bližšiu špecifikáciu obsahuje správa 
o príprave projektov predložená MsZ . 
 
Uznesenie č. 246/2019 

1) berie na vedomie: 
informáciu o stave bytového domu na Čepenskej ul. 4305 v Seredi  

2) schvaľuje:  
zámer rekonštrukcie bytového domu na Čepenskej ul. 4305 v Seredi v roku 2020 

3) ukladá : 
realizovať prípravu podkladov pre podanie žiadosti na ŠFRB o poskytnutie podpory v súlade so zákonom 
č.150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. 
Uznesenie zostáva v plnení. Bližšiu špecifikáciu obsahuje materiál č. 14 C predložený na 
prerokovanie v MsZ dňa 22.04.2021 ako aj správa o príprave projektov predložená MsZ .  
 
Uznesenia z MsZ v Seredi, konaného dňa 12.12.2019 
Uznesenie č.  300/2019 
I. prerokovalo  
v bode programu č. 6 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom "Regenerácia vnútrobloku na 
sídlisku Dionýza Štúra v  Seredi“ určený na zlepšenie environmentálnych aspektov  
v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry  
a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania 
znečistenia ovzdušia a hluku 
II. schvaľuje 
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu "Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra 
v Seredi“ realizovaného v rámci výzvy s kódom   IROP-PO4-SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade s 
platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta, 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 12 595,12 eur,  
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  
Uznesenie zostáva v plnení, v časti b,c,d.  Bližšiu špecifikáciu obsahuje správa o príprave 
projektov predložená MsZ.   
 
Uznesenia z MsZ v Seredi, konaného dňa 12.03.2020 
Uznesenie č. 60/2020 



Schvaľuje: 
a) návrh na predloženie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu projektu „Legionár v Seredi“ - realizácia novej 
rekonštrukčnej kópie pomníka (sochy) Legionára v Seredi (ďalej „projekt“), 
b) realizáciu projektu a výšku celkových nákladov na projekt v sume 86 643,60 eur 
c) výšku spolufinancovania projektu mestom Sereď z celkových výdavkov na projekt, t.j. 31 643,60 eur. 
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení konštatujem:  
Uznesenie zostáva v plnení  

• Na základe procesu verejného obstarávania bola uzatvorená zmluva o dielo dňa 02.10.2020 zverejnená 
05.10.2020.  Vysúťažená cena za dielo predstavuje 78 067,91 € s DPH.  

• Spolufinancovanie projektu mestom Sereď bude vo výške 11 533,95 €.  
• Časť nákladov bude spolufinancovať Nadácia M.R.Štefánika vo výške 11 533,96 € na základe zmluvy 

uzatvorenej dňa 02.10.2020, zverejnenej dňa 19.10.2020.  
 
Uznesenie č. 63/2020 
Súhlasí: 
v súlade s § 29, ods. 4) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď,   s technickým  zhodnotením 
prenajatého objektu futbalového štadióna na Športovej ulici v Seredi, súvisiaceho s rekonštrukciou objektu,  do 
výšky predpokladaných nákladov 4 milióny eur,  žiadateľovi Správa majetku Sereď, spol. s.r.o., so sídlom 
v Seredi, Námestie republiky 1176/10. 
Uznesenie zostáva v plnení 
 
Uznesenia z Mestského  zastupiteľstva v Seredi,  konaného dňa 25.06. 2020  
Uznesenie   č.   134/2020  
Schvaľuje  
Procedurálny  návrh   PaedDr. Kramárovej -  realizovať  výstavbu   zastrešenia prechodu medzi budovami  na   
ZŠ  J. A. Komenského,  krytie   zabezpečiť  z rezervného  fondu .    
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení konštatujem:  
Stavba je zrealizovaná  stavba, kolaudácia neprebehla, k zaradeniu do majetku mesta príde následne po 
kolaudácii stavby  
Uznesenie je splnené. Stavba je zrealizovaná.  
 
Uznesenia z MsZ v Seredi konaného  dňa  17.9. 2020 
Uznesenie č.  201/2020 
Schvaľuje   
procedurálny  návrh poslanca Dušana Irsáka  - súhlas so zapracovaním do záväznej časti Územného plánu mesta 
Sereď záväzného regulatívu pre plochy dopravy – parkoviská,  riešiť potrebu výsadby drevín počtom výsadby 1 
strom na 6 parkovacích miest. Rozčlenenie plochy výsadby zelene o dreviny. Tento súhlas bude zapracovaný do 
územného plánu mesta Sereď pri najbližšom otvorení územného plánu. 
Uznesenie zostáva v plnení  
 
Uznesenia z MsZ v Seredi  konaného dňa 10.12. 2020 
Uznesenie č. 286/2020 
schvaľuje 
 v súlade s § - om  9a, ods. 9, písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, nájom 
nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, časti 
parcely č. 3128/1 -  zastavaná plocha  a nádvorie vo výmere 15 m2,  zapísanej Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, z dôvodu, že je na 
ňom zriadené prestrešené parkovacie miesto pre  vozidlo ambulancie záchrannej služby a je pre mesto  
z hľadiska územno-plánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný, za cenu 10,00 €/m2/rok,  na dobu neurčitú, 
spoločnosti LSE - Life Star Emergency,  s. r.o., so sídlom v Limbachu, Limbová 1.  
Uznesenie je v plnení. V čase vykonania kontroly dňa 27.01.2021 bola vypracovaná zmluva o nájme zaslaná 
žiadateľovi na podpis.  
Na základe vykonanej kontroly dňa 06.04.2021 konštatujem.  



Uznesenie je splnené, nájomná zmluva bola uzatvorená a zverejnená v zmysle zákona č. 
211/2000 Z.z. dňa 26.03.2021.  
 
Uznesenie č. 287/2020 
schvaľuje 
 v súlade s § - om  9a, ods. 9, písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, nájom 
nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, parcely č. 
166/2 - ostatná plocha vo výmere  4.286 m2 a parcely č. 166/3 - ostatná plocha vo výmere 2.027 m2, obe 
zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,   na mape určeného operátu  ako parcely registra „E“,  
na LV č. 591 pre k. ú. Stredný Čepeň,  na dobu určitú, od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2023, za cenu 1,00 €/m2/rok, 
s podmienkou uhradenia  odplaty za užívanie pozemku bez právneho titulu, v súlade s platnými právnymi 
predpismi,  z dôvodu, že ide o pozemok,  nachádzajúci sa v objekte vo vlastníctve spoločnosti, dlhodobo tvorí 
súčasť areálu ako spevnená plocha, využívaná  na uskladnenie materiálu a parkovanie motorových vozidiel a je 
pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie dočasne inak nevyužiteľný, spoločnosti  STRABAG 
Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o.,  so sídlom v Bratislave, Mlynské nivy 61/A.  
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení dňa 01.02.2021 konštatujem:  
Uznesenie je v plnení. Návrh nájomnej zmluvy, bol zaslaný žiadateľovi v zmysle uznesenia č. 
278/2020 na pripomienkovanie . 
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení dňa 06.04.2021 konštatujem.  
Uznesenie je splnené, nájomná zmluva bola uzatvorená dňa 15.03.2021 a rovnako 
zverejnená v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z. dňa 15.03.2020.  
Vykonanou kontrolou bolo ďalej zistené, že kontrolovaný subjekt v rámci uzatvorenej 
nájomnej zmluvy dohodol finančnú náhradu za dlhodobé užívanie pozemku bez právneho 
titulu za predchádzajúce obdobie, a to od 01.01.2017do 31.12.2020, výške 25.252 €.  
 
Uznesenie č. 289/2020 
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. 
914/2 - záhrada  vo výmere 90 m2,  zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej 
mape ako parcela registra „C“,  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď za cenu  28,00 €/m2  z dôvodu, že  ide o pozemok, 
ktorý dlhodobo tvorí súčasť záhrady pri rodinnom dome s pozemkom  vo vlastníctve žiadateľky a je pre mesto  
z hľadiska územno-plánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný, Marte Vaculovej, bytom v Seredi, Podzámska 
2755/60. Správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradí kupujúca. 
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení dňa 01.02.2021  konštatujem:  
Uznesenie je v plnení.  Vypracovaná kúpno-predajná zmluva bola zaslaná žiadateľovi v zmysle uznesenia č. 
278/2020 na podpis. 
Na základe vykonanej kontroly dňa 06.04.2020 konštatujem:  
Uznesenie je splnené: Kúpna zmluva bola podpísaná so žiadateľkou dňa 03.03.2021 a 
a zverejnená dňa 05.03.2021.  
      
Uznesenia z rokovania MsZ  v Seredi, konaného dňa 18.02.2021 
Uznesenie č. 18/2021 
schvaľuje  
procedurálny  návrh predložený  poslankyňou  Ing. Fačkovcovou  -  doplnenie  do Rokovacieho poriadku   
komisií pri  MsZ  : 
 v Čl.3, bod 3 doplniť na koniec bodu: ,,Člen komisie nie je zamestnanec mesta ani mestom zriadených a 
založených spoločností.“ 
Uznesenie č.  19/2021 
schvaľuje   
procedurálny  návrh   predložený poslankyňou   Ing.  Fačkovcovou  - doplnenie    do Rokovacieho poriadku  
komisií pri MsZ: 
 v   Čl. 4 bod 6 na koniec bodu doplniť :,, Ak je na komisiách vylúčená účasť verejnosti z dôvodu mimoriadnych 
situácií (zákaz vychádzok, pandémie....), zabezpečí sa živý (online) prenos z rokovania komisie.  Odkaz  na  
tento  prenos  bude   súčasťou  zápisnice. 
 



Uznesenie č.  20/2021 
Schvaľuje    
A) nasledovné zmeny v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v Seredi: 
1. V § 7 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová, tretia veta, ktorá znie:  
„Stanoviská legislatívno-právnej komisie, prijaté dva dni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva, sú 
poslancom  elektronicky zasielané najneskôr v nasledujúci deň po prijatí stanoviska.“ 
Terajšia tretia až piata veta sa označujú ako štvrtá až šiesta veta. 
2. V § 10 ods.3  sa slová „komisií MsZ“ nahrádzajú slovami „komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov pri MsZ“.  
B) nasledovnú zmenu v Rokovacom poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Seredi: 

V Čl. 2 ods. 5 sa  na konci pripája nová veta, ktorá znie: 
„Stanoviská legislatívno-právnej komisie, prijaté dva dni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva, sú 
poslancom elektronicky zasielané najneskôr v nasledujúci deň po prijatí stanoviska.“    
vrátane    schválených   procedurálnych   návrhov   
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Uznesenia č. 18-20/2021 sú splnené v celom rozsahu.  
 
Uznesenie č. 22/2021 
A.  berie  na  vedomie 
Dôvodovú správu k Návrhu na schválenie predloženia žiadosti o finančný príspevok, zabezpečenia realizácie 
projektu a spolufinancovania projektu „Výmena športového povrchu vrátane podkladaných vrstiev na atletickej 
dráhe ZŠ Fándlyho v Seredi“ v meste Sereď. 
B.  schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Výmena športového povrchu 

vrátane podkladaných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho v Seredi“, realizovaného v rámci programu 
„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo 2020/001 výzvy Fondu na  
podporu športu,  ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Sereď; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 107 937,20 

eur (v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci). 
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení dňa 08.04.2020 konštatujem:  
Uznesenie je splnené Na základe výsledku verejného obstarávania bude  spolufinancovanie 
mesta vo výške 77 913,48 €. 
 
Uznesenie č. 23/2021 
schvaľuje 
pre OZ Športový klub futbalu Sereď, Športová 2809/8, Sereď, IČO: 34006575 dotácie na rok 2021 
1.) na rozvoj telovýchovy a športu vo výške 54 599 € (slovom: päťdesiatštyri tisíc päťstodeväťdesiatdeväť eur). 
2.) na podporu a rozvoj mládežníckych aktivít vo výške 2 675 € (slovom: dvetisícšesťstosedemdesiatpäť eur). 
1/ Uznesenie je splnené. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná dňa 23.02.2021 
a v zmysle § 5a zák. č. 211/2000  Z.z. zverejnená 23.02.2021.  
2/ Uznesenie je splnené. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná dňa 29.03.2021 
a v zmysle § 5a zák. č. 211/2000  Z.z. zverejnená 29.03.2021.  
 
Uznesenie č. 24/2021 
schvaľuje 
pre Športový klub futbalu Sereď a.s., Športová 2809/8, Sereď, IČO: 51791463 dotáciu na rok 2021  na rozvoj 
telovýchovy a športu vo výške  45 350 € (slovom: štyridsaťpäťtisíc tristopäťdesiat eur).  
Uznesenie je splnené. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná dňa 23.02.2021 a v zmysle 
§ 5a zák. č. 211/2000  Z.z. zverejnená 23.02.2021.  
 
Uznesenie č.  25/2021 
schvaľuje 
pre Asociáciu športových klubov Sereď, M.R.Štefánika 2997, Sereď, IČO: 31822037 dotácie na rok 2021 
1.) na rozvoj telovýchovy a športu vo výške   43 500 € (slovom: štyridsaťtritisícpäťsto eur). 
2.) na podporu a rozvoj mládežníckych aktivít vo výške 2 013 € (slovom: dvetisíctrinásť eur) 



1/ Uznesenie je splnené. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná dňa 02.03.2021 
a v zmysle § 5a zák. č. 211/2000  Z.z. zverejnená 02.03.2021.  
2/ Uznesenie je splnené. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná dňa 02.03.2021 
a v zmysle § 5a zák. č. 211/2000  Z.z. zverejnená 02.03.2021 
 
Uznesenie č. 26/2021 
schvaľuje 
pre Hádzanársky klub Slávia Sereď, Fándlyho 753, Sereď, IČO: 31872662  dotácie na rok 2021  
1.) na rozvoj telovýchovy a športu vo výške 38 350 € (slovom: tridsaťosemtisíc tristopäťdesiat eur). 
2.) na podporu a rozvoj   mládežníckych  aktivít vo výške   2763€ (slovom  dvetisícsedemstošesťdesiattri eur). 
Uznesenie je splnené. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná dňa 04.03.2021 a v zmysle 
§ 5a zák. č. 211/2000  Z.z. zverejnená 05.03.2021.  
Uznesenie č.  27/2021 
schvaľuje 
pre Športový klub Ice Player´s Sereď, Veterná 3139/22, Sereď, IČO: 42292166 dotáciu na rok 2021 na rozvoj 
telovýchovy a športu vo výške 10 875 € (slovom: desaťtisíc osemstosedemdesiatpäť eur). 
Uznesenie zostáva v plnení. 
Uznesenie č.  28/2021 
schvaľuje 
pre Taekwon Do klub ITF Hong Ryong Sereď, Dolnočepenská 1622/31, Sereď, IČO: 37841823 dotáciu na rok 
2021 na rozvoj telovýchovy a športu vo výške   12 631 € (slovom: dvanásťtisícšesťstotridsaťjeden eur). 
Uznesenie je splnené. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná dňa 10.03.2021 a v zmysle 
§ 5a zák. č. 211/2000  Z.z. zverejnená 10.03.2021.  
 
Uznesenie  č.  29/2021 
schvaľuje 
pre Slovenský skauting, 82. zbor Polaris Sereď, Školská ulica 117/7, Sereď, IČO: 005987210915 dotáciu na rok 
2021 na podporu a rozvoj mládežníckych aktivít vo výške   10 962  € (slovom: desaťtisícdeväťstošesťdesiatdva 
eur). 
Uznesenie je splnené. Zmluva o poskytnutí dotácie bola podpísaná dňa 29.03.2021 a v zmysle 
§ 5a zák. č. 211/2000  Z.z. zverejnená 30.03.2021.  
 
Uznesenie  č.  30/2021 
schvaľuje   
a) 1. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2021.  
b) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  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. 
Uznesenie je splnené, schválená zmena rozpočtu, bola zapracovaná do rozpočtu mesta 
a rozpočtových organizácií zriadených mestom.  
 
Uznesenie č. 31/2021 
schvaľuje  
v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov    v platnom znení  poskytnutie dotácie  spoločnosti  Správa majetku  Sereď, s.r.o. 
vo výške 487 950 € na rekonštrukciu  a prestavbu  futbalového štadióna v Seredi. 
Uznesenie je splnené: Zmluva o poskytnutí dotácie bola uzatvorená a zverejnená v zmysle § 5 
zák. č. 211/2000 Z.z. dňa 17.03.2021 

Uznesenie č. 32 /2021 
A. berie na vedomie  
        informáciu o zámere nájmu nehnuteľného majetku mesta, časti parcely nachádzajúcej sa na 

Dolnočepeňskej ulici,  
B. konštatuje,  



        že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup nájmu majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov, pretože ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pred rodinným domom s 
pozemkom v súkromnom vlastníctve, na parcele č.1112/1, ktorého oplotením vznikne zarovnaná línia 
miestnej komunikácie a je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie 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. 166/1 - ostatná plocha vo výmere 10 m2 , zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“, na LV č. 3289 pre k .ú. Dolný Čepeň, 
žiadateľom Eve Maronovej a Marekovi Maronovi, obaja bytom v Seredi, Cukrovarská 147/7. 

Uznesenie je splnené, zámer nájmu majetku bol zverejnený v zmysle zákona 138/1991Zb. 
o majetku obcí. 
 
Uznesenie č. 33/2021 
A. berie na vedomie: informáciu o zámere prevodu pozemku na Ul. M. R. Štefánika,  
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 sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pred budovou s pozemkom 
vo vlastníctve žiadateľa,  bude súčasťou rozšírenia výrobných kapacít spoločnosti, v súvislosti s projektom 
CHARMAT, je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej  koncepcie pre mesto  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. 274/1- zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 69 m2 
a časti parcely č. 273 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere cca 191 m2, obe zapísané Okresným úradom 
v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“,  na LV č. 4959 pre k. ú. 
Sereď, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  žiadateľovi, spoločnosti 
HUBERT J.E., s.r.o., so sídlo v Seredi, Vinárska  137. 
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľa. 

Uznesenie je splnené, zámer prevodu majetku bol zverejnený v zmysle zákona 138/1991Zb. 
o majetku obcí. 
 
Uznesenie  č.   35/2021 
A. berie na vedomie: 
informáciu o zámere nájmu pozemku na Vinárskej 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, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pred areálom vo vlastníctve 
žiadateľa,  bude na ňom vybudované parkovisko pre osobné automobily zamestnancov a návštevníkov 
areálu spoločnosti, je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej  koncepcie pre mesto  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, parcely č. 273- zastavaná plocha a nádvorie vo výmere  cca 170 m2 a časti 
parcely č. 272/1 – záhrada vo výmere cca 140 m2, obe zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“,  na LV č. 4959 pre k. ú. Sereď, uplatnením 
výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  žiadateľovi, spoločnosti HUBERT J.E., s.r.o., 
so sídlo v Seredi, Vinárska  137. 

Uznesenie je splnené, zámer nájmu majetku bol zverejnený v zmysle zákona 138/1991Zb. 
o majetku obcí. 

 
Uznesenie č.  36/2021 
A. berie na vedomie: 

informáciu o zámere majetkovo-právne usporiadať užívanie  nehnuteľného majetku mesta - pozemku, 
nachádzajúceho sa  na Tehelnej ulici v Seredi, formou prevodu pozemku, 

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, ktorého časť  je  dlhodobo užívaná ako súčasť dvora pri rodinnom dome, časť je 
zastavaná oplotením 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, časť parcely č.  166/1- zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere cca 
35 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. Dolný Čepeň, uplatnením výnimočného postupu ako prípad 
hodný osobitného zreteľa,  žiadateľovi Pavlovi Jobekovi, bytom v Seredi, Ul. 8.mája 1816/36. 
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľa.    

Uznesenie je splnené, zámer prevodu majetku bol zverejnený v zmysle zákona 138/1991Zb. 
o majetku obcí. 
 
Uznesenie č. 38/2021 
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, 
novovytvorených parciel, ktoré boli odčlenené geometrickým plánom č.  4/2021 zo dňa 13.01.2021, 
vypracovaným geodetom Ing. Marošom Oravcom – GEODET, úradne overeným Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor dňa 18.01.2021 pod číslom 37/2021, a to parcely č. 1402/1- zastavaná plocha, diel (1) vo 
výmere 37 m2 a diel (2) vo výmere 21 m2 , oba diely odčlenené od parcely č. 1876/45 – orná pôda, 
evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako parcela 
registra „E“, na LV č. 591 pre k. ú. Sereď  a diel (3)   vo výmere 165 m2, odčlenený od parcely č. 1889/1 – 
orná pôda, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako 
parcela registra „E“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, z dôvodu, že ide o pozemok,  ktorý dlhodobo tvorí  súčasť 
dvora pri rodinnom dome s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej 
koncepcie inak nevyužiteľný, za cenu  28,00 €/m2, žiadateľovi  Ernestovi Stehelovi,  bytom v Šintave č. 434. 
Správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Uznesenie je splnené: Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 15.03.2021, zverejnená bola 
v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. 15.03.2021.  
 
Uznesenie č. 39 /2021 
Schvaľuje   
Procedurálny   návrh  predložený   poslancom  Ing.  Horváthom  
 ... prevod pozemku   na  Trnavskej ceste  s podmienkou -  do kúpnej  zmluvy zapracovať   povinnosť  
kupujúceho   v prípade  zamýšľaného   následného   predaja  pozemku, ponúknuť  predaj  pozemku  prednostne  
mestu   za  cenu  28€/m2,  po  dobu  10 rokov  od  súčasného  prevodu majetku . 
Uznesenie  č.   40/2021 
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. 2563/1 - zastavaná plocha vo výmere 653 m2 a parcely č. 2563/3- zastavaná plocha vo výmere 91 
m2, obe odčlenené geometrickým plánom č.  28/2008 zo dňa 24.04.2008, vypracovanom geodetom Petrom 
Černým,  úradne overeným Okresným úradom v Galante 15.05.2008, pod číslo m 475/2008,  od parcely č. 
1840/118 - orná pôda, 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 28,00 €/m2 , z dôvodu, že  ide o pozemok, ktorého 
časť  je  dlhodobo zastavaná rodinným domom v súkromnom vlastníctve žiadateľov, časť je súčasťou dvora pri 
rodinnom dome a je pre mesto  z hľadiska územno-plánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný, žiadateľovi 
Patrikovi Lakatošovi, bytom v Seredi, Trnavská cesta č. 865 - vrátane  schváleného  procedurálneho   návrhu.  
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci. 
Uznesenie zostáva v plnení. Na základe vykonanej kontroly dňa 06.04.2021, nebola kúpna 
uzatvorená, z dôvodu požiadavky uhradiť kúpnu cenu formou splátok, o čom bude rozhodovať 
MsZ na jeho zasadnutí dňa 22.04.2021.   



 
Uznesenie č.  41/2021 
schvaľuje:  
v súlade s §-om 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, zriadenie vecného bremena 
formou uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne formou zmluvy o zriadení 
vecného bremena, v súvislosti s napojením bytového domu na Cukrovarskej ul. č. 4839/15A a 15B na 
verejné inžinierske siete (el. prípojka), a to k nehnuteľnosti - parcele  č. 943 – zastavaná plocha a nádvorie  
a parcele č. 952- záhrada  obe evidované Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor  na mape určeného 
operátu ako parcely registra „E“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď,  v rozsahu podľa geometrického plánu, 
vypracovaného na náklady žiadateľa. 
Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka zaťažených 
nehnuteľností, strpieť: 
a) zriadenie a uloženie  elektrickej NN prípojky,  
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, rekonštrukcie, modernizáciu a   akékoľvek iné stavebné úpravy 

stavby a jej odstránenie. 
c)   vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 
a mechanizmami  oprávnenými na účel výkonu povolenej činnosti a činností uvedených pod písm.  a) a  b).  
     Vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú,  za odplatu, minimálne vo výške určenej znaleckým posudkom, 
vyhotoveným  na náklady žiadateľa, pre Branislava Bokoru, bytom v Seredi, Šulekovská 2112/34B, 
v prospech správcu inžinierskych sietí, Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, Bratislava. 
Uznesenie zostáva v plnení 
 
Uznesenie č. 42 /2021 
schvaľuje: 
v súlade s §-om 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, zriadenie vecného bremena 
formou uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a následne formou zmluvy o zriadení 
vecného bremena, v súvislosti s pripravovanou stavbou rodinného domu na parcele registra „C“ č. 805/2, a to 
k parcele č. 782/1 -    zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na Okresným úradom v Galante na katastrálnej 
mape ako parcela registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď  a k parcele č. 1892 – ostatná plocha, zapísanej 
Okresným úradom v Galante,  na mape určeného operátu ako parcela registra „E“, na LV č. 4806 pre k. ú. Sereď, 
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne, vypracovanom na náklady žiadateľa. 
      Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena,  ako vlastníka zaťažených 
nehnuteľností,  strpieť  na zaťažených nehnuteľnostiach: 

a) umiestnenie vodovodnej  šachty, 
b) uloženie vodovodnej, kanalizačnej, plynovej a elektrickej prípojky, 
c) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukciu, modernizáciu a akékoľvek iné 

stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie, 
d) vstup, prechod a  prejazd peši, motorovými a  nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 

a mechanizmami  oprávnenými na účel výkonu povolenej činnosti a činností uvedených pod písm.  
a),  b) a c) 

         Vecné bremeno sa zriadi „in rem“  na dobu neurčitú, za odplatu vo výške určenej znaleckým posudkom, 
vyhotoveným  na náklady žiadateľa,  Marekovi Viskupovi, bytom v Seredi, Čepeňská 1225/49, v  prospech 
správcov inžinierskych sietí. 
Uznesenie je splnené. Zmluva v zmysle schváleného uznesenia bola podpísaná a zverejnená 
dňa 15.03.2021.  
 
Uznesenie č.  43/2021 
schvaľuje   
v  súlade s §-om  11 Zásad  hospodárenia  a nakladania  s majetkom mesta  Sereď, zriadenie  vecného  bremena 
formou   uzatvorenia  zmluvy o budúcej  zmluve   o zriadení vecného  bremena a následne formou  zmluvy  
o zriadené  vecného  bremena, v súvislosti   s pripravovanou výstavbou   cestnej  komunikácie, ktorá rozšíri  
sieť   existujúcich   komunikácií  v Priemyselnom parku   Sereď – juh  a to:  

- k parcele   3997/21 – trvalý trávny  porast, zapísanej  Okresným   úradom  v Galante, katastrálny  
odbor, na katastrálnej mape   ako  parcela  registra „C“ na LV č.  4806  pre k.ú. Sereď ,  

v rozsahu  podľa  geometrického plánu,  vypracovaného    na  náklady žiadateľa.  
Vecné  bremeno  bude spočívať  v práve: 

a) uskutočnenia   cestnej komunikácie 



b) užívania ,údržby, opráv, úprav, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných  stavebných úprav  
plánovanej  cestnej  komunikácie  a je odstránenia.    

Vecné  bremeno  sa zriadi za odplatu  vo výške  určenej znaleckým posudkom,  vyhotoveným  na  náklade   
žiadateľa, na dobu  neurčitú  spoločnosti  REBOD  SK a.s. so sídlom  v Novej  Dedinke, Hlavná   483.       
Uznesenie zostáva v plnení. 
 
Uznesenie  č.   44/2021 
A. berie na vedomie: 
žiadosť nájomcu - Ingrid Forrová DREAMBODY o upustenie od úhrady nájomného počas povinného 
uzatvorenia prevádzok fitnescentier z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej nákazou COVID-19, 
B. schvaľuje: 
zľavu z nájomného vo výške 50%  za obdobie  od 15.10.2020 do skončenia obdobia sťaženého užívania 
prevádzky fitnescentra, ktoré je stanovené v zmysle prijímaných opatrení zo strany štátu počas  druhej vlny 
pandémie koronavírusu s cieľom podania žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné pre nájomcu.  
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení dňa 12.04.2021 konštatujem:  
Uznesenie zostáva v plnení. 
 
Uznesenie č.  45/2021 
schvaľuje 
procedurálny   návrh  predložený   poslankyňou  JUDr.  Červeňovou  týkajúci  sa  doplnenia   podmienky do 
dohody  o splátkach so spoločnosťou  TEKADEX s.r.o.:  
- do dlhu započítať všetky pohľadávky, ktoré  má  mesto ku dňu podpisu dohody  o splátkach voči  spoločnosti   
Uznesenie je splnené. Listom zo dňa  08.04.2021 vyzval nájomncu na úhradu nákladov, ktoré 
boli vynaložené z dôvodu neplnenia podmienok zmluvy nájomcu – zmluvná pokuta. V prípade 
neuhradenia finančných prostriedkov uvedených vo výzve, bude kontrolovaný subjekt 
evidovať ako pohľadávku a ďalej ako s pohľadávkou nakladať v zmysle platných Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.  
 
Uznesenie č.   46/2021 
schvaľuje  
procedurálny návrh  predložený  poslankyňou  JUDr.  Červeňovou  týkajúci  sa  doplnenia   podmienky do 
dohody  o splátkach so spoločnosťou  TEKADEX s.r.o.: doplniť, že zmenka  bude avalovaná  spoločníkmi,  
ktorými sú  konateľ  a spoločnosť  BOPAL  a  ďalšie zabezpečenie a to vystavenie a predloženie exekučnej 
zápisnice  - súhlas s vykonateľnosťou  podľa § 45 exekučného  poriadku  .  
na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení  dňa 12.04.2021 konštatujem:  
Uznesenie č.   47/2021 
povoľuje  
splátky dlhu spoločnosti TEKADEX, s.r.o., so sídlom: Gaštanová 1051/5, 956 33 Chynorany, IČO: 46370196,  
ktoré sú vo výške 36.172,47 €,  za splnenia týchto podmienok: 
1. dlžník písomne uzná svoj dlh čo do dôvodu a výšky, 
2. splácanie dlhu bude v pravidelných mesačných splátkach - maximálny počet je 18,  
3. začiatok splácania dlhu je  mesiac február 2021, 
4. v prípade nedodržania splátkového kalendára alebo výšky niektorej splátky je splatný celý dlh, 
5. poskytnutie  ručenia dlžníkom.  vrátane   schválených  procedurálnych  návrhov   
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení dňa 12.04.2021 konštatujem:  
Uznesenie zostáva v plnení. 
Spoločnosť nepodpísala dohodu o splátkach  a požiadala o predlženie lehoty o 45 dní.  
 
Uznesenie č.  48/2021 
A. berie na vedomie   
Informáciu   o súčasnom  stave   na pozemkoch   v lokalite  Malý  háj 
B. žiada primátora mesta ,  
aby vyzval  nájomcu   na  odvoz plastového   odpadu  do  31.5.2021.  Po vydaní  povolení k činnosti je  
potrebné,  aby   nájomca opätovne   požiadal  o udelenie  súhlasu na uskladnenie    množstva   plastového odpadu    
v rozsahu  dvoj týždennej produkcie.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  



 
Uznesenie je splnené 
Dňa 5.3.2021 mesto Sereď zaslalo  výzvu spoločnosti GreenCon Recycling,  na odpratanie 
plastového odpadu z prenajatého pozemku do 31.5.2021, prílohou ktorej bolo aj uznesenie č. 
48/2021. Na základe pravidelných kontrol, vykonávaných každý pondelok, oddelením 
životného prostredia a ako aj Mestskou políciou Sereď, je stav plastového odpadu na 
prenajatom pozemku  monitorovaný.  
 
  

V Seredi: 12.04.2021      Mgr. Zuzana Horváhtová 
        Hlavný kontrolór mesta 
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