Uznesenia
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa 19.4. 2011
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prijalo
Uznesenie č. 46/2011
A. Schvaľuje
1.Doplnenie programu MsZ
- presun bodu 14b Správu o hospodárení Mestského bytového podniku za bod 3
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0
- Presun bodu č. 15 Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2010
za bod 4.
Hlasovanie : prítomných 18, za 17, proti 0, zdržal sa 1
-

Informácia o príprave zmluvy o spolupráci pri výstavbe Cyklotrasy Sereď Kráľová medzi obcami Dolná Streda, Váhovce, Kajal – Kaskády a mestom
Sereď
Hlasovanie: prítomných 18, za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
- Informácia zástupcov spoločnosti Devecom o výkupoch pozemkov
v Priemyselnom parku
Hlasovanie: prítomných 18,za 18, proti 0, zdržalo sa 0
- Informácia o spolupráci s Úniou vojenských veteránov UNPROFOR
Hlasovanie : prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0
- Stanovisko MsZ k zámeru Vlády SR vo veci zvýšenie dane z nehnuteľnosti
Hlasovanie: prítomných 18, za 16, proti 1, zdržalo sa 0 , nehlasoval 1
- Odloženie bodu týkajúceho sa Návrhu platu primátora z rokovania MsZ
Hlasovanie : prítomných 18, za 16, proti 1, zdržal sa 1

2.Program MsZ
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 47/2011
A. Berie na vedomie
Informáciu o zámere mesta predať časť nehnuteľného majetku mesta, nachádzajúceho sa
Námestí slobody – za polyfunkčným objektom, o výmere cca 33 m2,

na

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 využitie podkrovných
priestorov
polyfunkčného objektu je podmienené vybudovaním samostatného vstupu na priľahlej
ploche k stavbe
C. Schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku – časť pozemku z parcely registra „C“ č.3063/1- ostatná
plocha, vedeného v KN na LV č. 591, uplatnením výnimočného postupu ako prevod z dôvodu
hodného osobitného zreteľa

1

D. Ukladá
Prednostovi MsÚ
zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta predať nehnuteľný majetok
Hlasovanie : prítomných 15, za 14, proti 0, zdržal sa 1
Uznesenie č. 48/2011
A. Berie na vedomie:
informáciu o zámere mesta prenajať časť nehnuteľného majetku mesta, nachádzajúceho sa
na Železničnej ul. – pred pripravovanou stavbou „rodinný dom a ambulancia na pozemku
parc.č. 528 a 529 v K.ú.Sereď
B. Konštatuje,
že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup pri prenájme majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje Mestské zastupiteľstvo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov , pretože ide o vybudovanie nevyhnutnej
parkovacej plochy – 2 parkovacích miest pre pripravovanú stavbu „rodinný dom
a ambulancia“ vo vlastníctve žiadateľa, ktorá v zmysle Vyhl. MŽP SR z 8.júla 2002, musí
mať odstavné a parkovacie stojisko.
C. Schvaľuje
prenájom nehnuteľného majetku – časť pozemku z parcely registra „E“ č.1893, v k.ú.Sereď,
vedeného v KN na LV č. 591,o výmere 38 m2 uplatnením výnimočného postupu ako
prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
D. Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľný majetok
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 49/2011
A. Berie na vedomie:
zámer mesta prenajať nehnuteľný majetok mesta nachádzajúceho sa v „Priemyselnej zóne“,
uplatnením výnimočného postupu ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
B. Konštatuje,
že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože ide o ďalší rozvoj priemyselného parku
a vybudovanie cesty v súlade s platnou ÚPD mesta, ktorá definuje dotknuté územie ako
plochy a bloky výroby, výrobných služieb logistických centier a stavebnej výroby.
Detailnejšia charakteristika ich formuluje ako časti plôch a koridorov verejného dopravného
vybavenia a inžinierskych sietí,

C. Schvaľuje
prenájom nehnuteľného majetku pozemkov v k.ú.Sereď
- pozemok CKN p.č. 3953/2, vo výmere 3 m2,
- pozemok CKN p.č. 3951/10, vo výmere 2m2,
- pozemok CKN p.č. 3977/21, vo výmere 10 m2,
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-

pozemok CKN p.č. 3939/16, vo výmere 13m2,
pozemok CKN p.č. 3992/90, vo výmere 933 m2,
pozemok CKN p.č. 3995/32, vo výmere 2219 m2,
pozemok CKN, p.č. 3997/15, vo výmere 26 m2,
pozemok CKN, p.č. 4055/8, vo výmere 5 m2,
pozemok CKN, p.č. 4058/17, vo výmere 670 m2,

všetky odčlenené a zapísané GP č. 36242624-59/2010 zo dňa 21.6.2010,

-

pozemok CKN p.č. 4058/20, vo výmere 23 m2,
pozemok CKN p.č. 4056/5, vo výmere 42 m2,
pozemok CKN p.č. 4059/48, vo výmere 4 m2

všetky odčlenené a zapísané GP č. 36242624-59/2010 zo dňa 21.06.2010,

-

pozemok CKN p.č 4058/15, vo výmere 146 m2,
pozemok CKN p.č. 3995/30, vo výmere 525 m2,
pozemok CKN p.č. 3992/86, vo výmre 289 m2,
pozemok CKN p.č. 4085/76, vo výmere 162 m2
pozemok CKN pč.e. 4057/18, vo výmere 22 m2,

všetky odčlenené a zapísané GP č. 6/2010 zo dňa 10.03.2010,

-

pozemok CKN p.č. 3995/19, vo výmere 3989 m2,
pozemok CKN p.č. 3992/75, vo výmere 1221 m2,
pozemok CKN p.č. 4085/19, vo výmere 256m2
pozemok CKN p.č. 3992/77, vo výmere 38 m2,

všetky odčlenené a zapísané GP č. 17/2009 zo dňa 08.10.2009

- pozemok CKM p.č. 3995/22, zastavané plochy a nádvoria o výmere 247 m2,
- pozemok CKM, p.č. 3995/24, zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2,
- pozemok CKM, p.č. 3995/25, zastavané plochy a nádvoria o vým. 1.088 m2,
uplatnením výnimočného postupu ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
D.Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľný majetok a následne predložiť
žiadosti záujemcov o prenájom na najbližšie zasadnutie MsZ
Hlasovanie: prítomných 12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 50/2011

A. Berie na vedomie:
Informáciu o využívaní budovy na Fándlyho ul. 751

B. Konštatuje,
že nebytové priestory sú dlhodobo využívané na zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho
procesu mentálne a kombinovane postihnutých detí, preto ide o prípad hodný osobitného
zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
C. Schvaľuje
výpožičku nebytových priestorov na Fándlyho ul., súpisné číslo 751 uplatnením
postupu ako výpožičku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

D. Ukladá
Prednostovi MsÚ
Predložiť žiadosť o výpožičku na najbližšie zasadnutie MsZ
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
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výnimočného

Uznesenie č. 51/2011
A. Berie na vedomie
Informáciu o zámere mesta prenajať časť nehnuteľného majetku mesta – objekt bývalých
kasární„Váh“
B. Konštatuje,
že objekt sa nachádza na pozemkoch vo vlastníctve štátu v záplavovom území rieky Váh. Na
opravy a údržbu objektu, zabezpečenie stráženia objektu je potrebné vynakladať značné
finančné prostriedky, ktoré zaťažia rozpočet mesta, preto je možné uplatniť výnimočný
postup z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
C. Schvaľuje:
1. prenájom nehnuteľného majetku:
Ø stavba bez súpisného čísla tescobarák na pozemku registra C KN s p.č. 3723/9,
Ø stavba bez súpisného čísla garáž na pozemku registra C KN s parc.č. 3723/11,
Ø stavba bez súpisného čísla garáž na pozemku registra C KN s parc.č. 3723/12,
Ø stavba bez súpisného čísla garáž na pozemku registra C KN s parc.č. 3723//13,
Ø stavba bez súpisného čísla garáž na pozemku registra C KN s parc.č. 3723/14,
Ø stavba bez súpisného čísla budova na pozemku registra C KN s parc.č. 3723/15,
Ø stavba bez súpisného čísla sklad na pozemku registra C KN s parc.č. 3723/16,
Ø stavba bez súpisného čísla sklad na pozemku registra C KN s parc.č. 3723/17,
Ø stavba bez súpisného čísla sklad na pozemku registra C KN s parc.č. 3723/18,
Ø stavba bez súpisného čísla sklad na pozemku registra C KN s parc.č. 3723/19,
Ø prístrešok - sklad pri garážovej hale (ESO2) na pozemku registra C KN
s parc.č. 3723/2,
Ø prístrešok medzi garážovými halami (ESO 3) na pozemku registra C KN
s parc.č. 3723/2
Ø technologická budova umyvárne vozidiel (ESO 4) na pozemku registra C KN
s parc.č.3723/2,
Ø umývací mostík č. 1 (ESO 5) na pozemku registra C KN s parc.č. 3723/2
uplatnením výnimočného postupu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
2. komisiu pre posúdenie žiadostí o prenájom objektu kasární v zložení:
JUDr. Michal Irsák, Ing. Bystrík Horváth, Ing. Norbert Kalinai, Róbert Stareček,
Darina Nagyová
D.Ukladá
Prednostovi MsÚ
- zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľný majetok formou výnimočného
postupu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
- zabezpečiť predloženie žiadostí záujemcov o prenájom na schválenie na najbližšie
zasadnutie MsZ
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 52/2011
A. Berie na vedomie:
Informáciu o rokovaní s I. D. C. Holding, a. s. Bratislava , o spoločnom postupe pri prevode
nehnuteľnosti – areálu MŠ na UL. Komenského elokované pracovisko MŠ na Jesenského
ul.
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B. Schvaľuje:
1. prevod nehnuteľného majetku zapísaného v Katastri nehnuteľností v k .ú. Sereď na liste
vlastníctva 591:
Ø
Stavba bez pozemku (hospod. pavilón) s. č. 3015 na parc. č. 712/2
Ø
Stavba bez pozemku (plynová kotolňa) na parc. č. 712/3 so súčasťami
formou obchodnej verejnej súťaže
2. podmienky vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie
kúpnej zmluvy podľa predloženého návrhu.
3. komisiu na vyhodnotenie súťaže:
predseda: Ing. arch. Róbert Kráľ
členovia: Pavol Kurbel, Róbert Šipka, JUDr. Zuzana Pastuchová, Darina .Nagyová
C. Ukladá:
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť zverejnenie obchodnej verejnej súťaže.
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 53/2011
A. Berie na vedomie
1. Informatívnu správu o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Seredi
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 54/2011
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o zmene organizačnej štruktúry na Mestskom úrade v Seredi od 1.4. 2011
Hlasovanie: prítomných 18, za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 55/2011
A. Berie na vedomie
1. Správu o výsledku hospodárskej činnosti Mestského bytového podniku spol. s.r.o. Sereď
za rok 2010
2. Výročnú správu vrátane návrhu na rozdelenie zisku
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 56/2011
A. Schvaľuje
Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2010 :
Základnej školy J. Fándlyho , Fándlyho ul., v Seredi
Základnej školy J. A. Komenského, Komenského ul. , v Seredi
Základnej školy P. O. Hviezdoslava, Komeského ul., v Seredi
Základnej umeleckej školy J. F. Kvetoňa, Komenského ul. , v Seredi
Materskej školy Ul. D. Štúra 2116/36 v Seredi
Materskej školy Ul. Komenského 1137/37 v Seredi
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 57/2011
A. Berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení MsZ
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 58/2011
A. Ruší
Uznesenie č. 295/2007 zo dňa 11.12. – 13.12. 2007
Hlasovanie : prítomných 17, za 16, proti 0, zdržal sa 1
Uznesenie č. 59/2011
A. Berie na vedomie
1. Informatívnu správu o príprave projektov
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 60/2011
A. Berie na vedomie
1. Správu z následnej finančnej kontroly príjmov z nájomných zmlúv a následného
čerpania finančných prostriedkov investovaných do nehnuteľného majetku mesta Sereď
(nebytové priestory)
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 61/2011
A. Uznáša sa na
Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2011 – legislatívne pravidlá tvorby všeobecne
záväzných nariadení mesta Sereď
Hlasovanie: prítomných 17, za 15, proti 1, nehlasoval 1
Uznesenie č. 62/2011
A. Schvaľuje
Štatút mesta Sereď s pripomienkami
- § 24, bod 1 ods. c/ doplniť vzdaním sa mandátu poslanca podľa zákona o obecnom
zriadení v platnom znení.
- § 29 v bode 2 vypustiť vetu
„ Takéto konanie sa posudzuje ako priestupok podľa 48 Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov.“
- § 29 vypustenie bodu 3 a 4
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 63/2011
A. Uznáša sa na
Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2011 o správe a prevádzkovaní pohrebísk v meste
Sereď
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 64/2011
A. Schvaľuje
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Seredi so schválenými pripomienkami
§ 2 ods. 1 ...... doplniť znenie:
MsZ je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách
obyvateľmi mesta na obdobie určené zákonom o obecnom zriadení v platnom znení
§ 3 ods. 3
Predkladateľ je poslanec alebo poverená osoba orgánmi mesta, ktorá predkladá
na zasadnutí MsZ materiál na prerokovanie.
§ 3 ods. 1
Orgánmi mesta:
Doplniť - mestská rada ak bola zriadená MsZ
§ 3 ods. 6
Procedurálny návrh je návrh poslanca k spôsobu prerokovania veci, časovému
a vecnému postupu rokovania, s výnimkou hlasovania o veci samej. Procedurálny
návrh nie je možné podávať počas interpelácií.
§ 5 ods. l
MsZ na návrh primátora mesta alebo poslanca MsZ volí predsedov komisií MsZ a
členov komisií aklamačne (verejným spôsobom).
§ 8 ods. 6
Okruh osobitne pozvaných na rokovanie MsZ „určuje“ primátor.
§ 9 vkladá sa ods. 16
16/ Osobu, ktorá zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky ruší
priebeh rokovania MsZ, môže predsedajúci vykázať z rokovacej miestnosti.
§ 9 pôvodný ods. 16 sa mení na ods. 17
§ 11 ods. 2, písm. i/
Doplniť – O nepodpísaní uznesenia informuje primátor mesta poslancov na najbližšom
zasadnutí MsZ.
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 65/2011
A. Schvaľuje
1) 1. Procedurálny
odmeny :

návrh poslanca MsZ na zmenu v čl. VII. Nepriznanie a krátenie

Ak poslanec nehlasoval vo viac ako 50% prípadoch/hlasovaniach sa odmena za príslušný
mesiac kráti o 50%;
Hlasovanie : prítomných 17, za 15, proti 1, zdržal sa 1
Uznesenie č. 66/2011
A. Neschvaľuje
Návrh poslanca MsZ : Neúčasť poslanca na rokovaní MsZ je, keď nie je zapísaný
v prezenčnej listine
Hlasovanie: prítomných 17, za 5, proti 10, zdržali sa 2
Uznesenie č. 67/2011
A. Schvaľuje
1. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Mestského zastupiteľstva
v Seredi s účinnosťou od 1.5. 2011 so schválenými pripomienkami :
Čl. VI. ods. l –Mimoriadne odmeny pre poslancov na návrh primátora mesta, poslanca alebo
predsedu stálej komisie (ďalej len navrhovateľ) schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 68/2011
A. Schvaľuje
1. záverečný účet mesta SEREĎ za rok 2010
2. celoročné hospodárenie mesta SEREĎ za rok 2010 bez výhrad
3. použitie hospodárskeho výsledku za rok 2010 – prebytku hospodárenia
v čiastke 706 004 € nasledovne:
v čiastkou 14 041 € tvoriť fond rozvoja bývania
v čiastkou 691 797 € tvoriť rezervný fond
v dotáciu z KŠÚ Trnava v čiastke 166 € použiť v rámci príjmových
finančných operácií na vykrytie výdavkov spojených s dopravou žiakov
ZŠ J. Fándlyho
4. tvorbu rezervného fondu vo výške kladného výsledku hospodárenia príjmových
finančných operácií t.j. v čiastke 43 851 €
B.Ukladá
Prednostovi MsÚ
1. Zabezpečiť realizáciu uznesenia - bod A ods. 3 a ods. 4
T : 30. 6. 2011
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržal s a 1
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Uznesenie č. 69/2011
A. Schvaľuje
1. Správu o hospodárení Domu kultúry v Seredi za rok 2010
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 70/2011
A. Schvaľuje
1. zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 2011
B. Ukladá
Prednostovi MsÚ a
riaditeľom základných a materských škôl
Zapracovať schválené zmeny do rozpočtov . T : 30.04.2011
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 71/2011
A. Schvaľuje
Komisiu na výber vydavateľa Seredských noviniek
MUDr. Miroslav Bucha
Ing. Ľubomír Kyselý
Ing. Marek Lovecký
Mgr. Peter Rampašek
Bc. Ľubomír Veselický

v zložení:

B. Ukladá
Prednostovi MsÚ
1. Vyhlásiť výberové konanie na dodávateľa Seredských noviniek
Termín: 13.5.2011
2. Výsledok výberového konania spolu s návrhom zmluvy o zhotovení a dodávke Seredských
noviniek predložiť na rokovanie MsZ 14.6.2011.
Termín: 14.6.2011
C. Poveruje
Komisiu schválenú MsZ na výber vydavateľa Seredských noviniek
1. Pripraviť štatút Seredských noviniek . Štatút bude Seredské novinky definovať najmä
z hľadiska ich poslania, určenia pravidiel tvorby, zloženie redakčnej rady, obsahovej
štruktúry , určenie funkcie vydavateľa a zhotoviteľa a ich vzájomných vzťahov. Predložiť
prednostovi MsÚ spracovaný materiál pre určenie podmienok zmluvy medzi mestom
Sereď a vybraným uchádzačom na zhotovenie a dodávku Seredských noviniek v termíne
do 11.5. 2011
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 72/2011
A. Schvaľuje
Investičný zámer na výstavbu dvoch bytových domov s malometrážnymi nájomnými bytmi
v počte 2 x 16 bytov v lokalite Dolnomajerská ulica formou dokončenia zástavby podľa
pôvodnej štúdie z roku 2008.
B.Ukladá
Prednostovi MsÚ
1. Zabezpečiť prípravu stavby tak, aby mohla byť podaná žiadosť o štátnu pomoc na výstavbu
nájomných bytov v roku 2012.
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 73/2011
A. Volí
Pani Darinu Nagyovú za tajomníčku komisie podnikateľskej a finančnej
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 74/2011
A. Berie na vedomie
Informatívnu správu o vyhodnotení činnosti spoločného obecného úradu pre výkon činnosti
školského úradu a stavebného úradu za rok 2010“ a predloženú správu
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 75/2011
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o zmene v sieti škôl a školských zariadení
B. Schvaľuje
1. Zrušenie elokovaného pracoviska MŠ na Jesenského ulici č. 3015 v Seredi, ktoré je
súčasťou Materskej školy so sídlom na Komenského ulici č. 1137/37 v Seredi
s účinnosťou k 30.06.2011.
2. Odovzdanie prebytočného zvereného nehnuteľného majetku Materskej školy, Ul.
Komenského – elokované pracovisko na Jesenského ul., do majetku Mesta Sereď
k 30.06.2011.
3. Odovzdanie prebytočného zvereného nehnuteľného majetku - budovy ŠKD pri ZŠ
Jana Amosa Komenského do majetku Mesta Sereď k 30.06.2011.
4. Zverenie nehnuteľného majetku Mesta Sereď (budovy bývalého ŠKD pri ZŠ Jana
Amosa Komenského) do správy Materskej školy, Ul. Komenského č. 1137/37.
C. Ukladá
1. Zabezpečiť práce spojené s presťahovaním ŠKD pri ZŠ Jana Amosa Komenského do
budovy základnej školy na Komenského ul. č. 1227/8 v Seredi.
Zodp.: prednosta MsÚ, riaditeľka ZŠ Jana Amosa Komenského
Termín: do 30.06.2011

10

2. Pripraviť návrh odovzdania prebytočného nehnuteľného majetku - budovy ŠKD pri
ZŠ Jana Amosa Komenského do majetku Mesta Sereď.
Zodp.: prednosta MsÚ, riaditeľka ZŠ Jana Amosa Komenského
Termín: do 30.06.2011
3. Zabezpečiť práce spojené s presťahovaním elokovaného pracoviska na Jesenského
ulici do nového objektu budovy na Komenského ul. č. 1227/8.
Zodp.: prednosta MsÚ , riaditeľka MŠ na Komenského ul.
Termín: do 31.08.2011
4. Pripraviť návrh odovzdania prebytočného nehnuteľného majetku (hospodárska
budova, kotolňa) Materskej školy, Ul. Komenského na elokovanom pracovisku
Jesenského ul. do majetku mesta Sereď.
Zodp.: prednosta MsÚ, riaditeľka MŠ na Komenského ul.
Termín: do 30.06.2011
5. Pripraviť návrh zmluvy zverenia nehnuteľného majetku Mesta Sereď do majetku
Materskej školy, Ul. Komenského č. 1137/37 v Seredi.
Zodp.: prednosta MsÚ, riaditeľka MŠ na Komenského ul.
Termín: do 31.08.2011
6. Vykonať mimoriadnu inventarizáciu nehnuteľného a hnuteľného majetku k
30. 06. 2011
Zodp.: riaditeľka ZŠ Jana Amosa Komenského.
Termín: do 30. 06. 2011
7. Vykonať mimoriadnu inventarizáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku MŠ elokovaného pracoviska na Jesenského ul. k 30. 06. 2011
Zodp.: riaditeľka MŠ na Komenského ul.
Termín: do 30. 06. 2011
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 76/2011
A. Berie na vedomie
Informáciu o príprave zmluvy o spolupráci medzi obcami Dolná Streda, Váhovce, Kajal –
Kaskády a mestom Sereď pri budovaní spevnenej hrádze Sereď - Kajal – Kaskády
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 77/2011
A. Berie na vedomie
Informáciu
zástupcu spoločnosti
Devecom
o aktivitách pri výkupe pozemkov
v Priemyselnom parku a vyhodnotení súčasného stavu v roku 2011
Hlasovanie: prítomných 15, za 15 , proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 78/2011
A. Berie na vedomie
Informáciu o spolupráci
medzi mestom Sereď
UNPROFOR
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0

a Úniou vojenských veteránov

Uznesenie č. 79/2011
A. Schvaľuje
Prijatie vyhlásenia: „Mestské zastupiteľstvo v Seredi vyjadruje zásadný nesúhlas so
zámerom vlády SR zvýšiť výšku dane z nehnuteľností o 50 % novelizáciou zákona č.
582/2004 o dani z nehnuteľnosti v znení neskorších predpisov“
Hlasovanie: prítomných 15, za 14, proti 0, zdržal sa 1
V Seredi, dňa 20.4. 2011
Zapísala: Kolláriková

Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta

Návrhová komisia
Božena Vydarená
Pavlína Karmažinová
Michal Koričanský

.......................
.......................
.......................
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