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Uznesenia 

z rokovania   Mestského  zastupiteľstva v Seredi,  konaného  dňa  29.11. 2011 
 

Mestské   zastupiteľstvo  v Seredi prerokovalo  a prijalo   

 

Uznesenie  č.  184/2011 

A. Schvaľuje 

1/ doplnenie  programu v bode  rôzne   

- prerokovať   Prevádzkový  poriadok  pohrebiska   

Hlasovanie:  prítomných  16, za 15, proti 0, zdržal  sa 1    

 

2/ Program  rokovania  

Hlasovanie:  prítomných  16, za  16. proti 0, zdržalo sa  0  

 

Uznesenie  č.  185/2011 

A. Berie  na vedomie   

Informatívnu správu  o činnosti  Mestského úradu  v Seredi  a mesta  Sereď  od ostatného  

zasadnutia   Mestského  zastupiteľstva  v Seredi  

Hlasovanie: prítomných  15, za  15, proti  0, zdržalo sa  0  

 

Uznesenie  č.  186/2011 

A. Berie  na vedomie  

Správu  o kontrole plnenia   uznesení  mestského  zastupiteľstva   

B.  Ruší   

1/ Uznesenie   č.  145/2008   
1. Prevádzkovanie Domova dôchodcov Senior v objekte terajšej Špeciálnej  základnej  školy v Seredi 

na Fándlyho ulici č. 752  Družstvom   Pro Senior, Jesenského 3000/56, Sereď a jeho  prevádzkovanie 

za podmienky získania  nenávratného  finančného príspevku na rekonštrukciu  objektu zo 

štrukturálnych fondov  

 

2/ Uznesenie  č. 161/2011  

      V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 1/2006 o hospodárení 

      a nakladaní s majetkom mesta  nadobudnutie nehnuteľného majetku : 

  Pozemky : parc. registra „C“ č. 3055 vo výmere 603 m
2
-zast.plochy a nádvoria, 

                   parc. registra „C“ č. 3061/2 vo výmere 621 m
2
 – zast.plochy a nádvoria, 

                   parc. registra „C“ č. 3061/27 o výmere 42 m
2
 – zast.plochy a nádvoria, 

 Stavby – budova pre šport a rekreačné účely s.č. 2997, postavená na parc.č. 3055, 

 Stavby rozostavané – telocvičňa na parc.č. 3055, 3061/2, 3061/27 

 všetky v k.ú. Sereď,  vedené v Katastri nehnuteľností na LV č. 586, do majetku mesta za cenu 

8361, 91  € a  po zrealizovanom predaji následne poskytne priestory spätne AŠK Lokomotíva, na 

účely využívania na športovo-relaxačnú činnosť formou výpožičky.  

 

B.  Ukladá : 

Prednostovi Mestského úradu  

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie Kúpnej zmluvy  do 31. októbra 2011. 

 

3/ Uznesenie č.  164/2011   bod  1 v časti  D  

D. Ukladá: 

Prednostovi Mestského úradu   

-  zabezpečiť na jednotlivé nehnuteľnosti  vypracovanie znaleckých posudkov  , 

termín:  na rokovanie  MsZ  

Hlasovanie: prítomných 15, za  15, proti  0, zdržalo sa  0  
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C. Poveruje  

Primátora  mesta  Sereď  

Rokovať  so  zástupcami  športového klubu  AŠK Lokomotíva  Sereď  vo veci prevodu   

nehnuteľností  do  majetku  mesta  

 Pozemky : parc. registra „C“ č. 3055 vo výmere 603 m
2
-zast.plochy a nádvoria, 

                   parc. registra „C“ č. 3061/2 vo výmere 621 m
2
 – zast.plochy a nádvoria, 

                   parc. registra „C“ č. 3061/27 o výmere 42 m
2
 – zast.plochy a nádvoria, 

 Stavby – budova pre šport a rekreačné účely s.č. 2997, postavená na parc.č. 3055, 

 Stavby rozostavané – telocvičňa na parc.č. 3055, 3061/2, 3061/27 , 

všetky v k.ú. Sereď,  vedené v Katastri nehnuteľností na LV č. 586. 

Hlasovanie: prítomných 13, za  13, proti  0, zdržalo sa  0     

 

Uznesenie  č.  187/2011 

A. Schvaľuje   

2. zmenu  rozpočtu  mesta  Sereď  na rok   2011   

 

B. Ukladá  

Prednostovi  MsÚ, riaditeľom  základných   

a materských  škôl  a riaditeľovi  domu kultúry  

Zapracovať   schválené  zmeny  do rozpočtov   

      Termín:  31.12. 2011  

Hlasovanie: prítomných   16,  za 15, proti  0, zdržal sa  1     

 

 

Uznesenie  č.  188/2011 

A. Berie  na vedomie   

Správu   z následnej finančnej  kontroly : 

-   vybraných   účtovných dokladov (dodržiavanie   zákona  o účtovníctve,  zákona o finančnej 

kontrole a účtovnom  audite) 

 

- Vydávania  a evidencie  rozhodnutí  o určení  súpisného čísla  (dodržiavanie zákona č.  

369/1990, vyhlášky MV SR  31/2003 Z.z.)  

Hlasovanie:  prítomných   17, za  17, proti 0, zdržalo sa  0  

 

 

Uznesenie  č. 189/2011 

A. Berie  na vedomie  

Správu  o výsledku kontroly  plnenia  prijatých   opatrení   na odstránenie  nedostatkov  a ich 

príčin,  zistených   pri vykonaných  kontrolách    v I. polroku  2011  

Hlasovanie:  prítomných  17,  za 16, proti 0, zdržalo  sa  0, nehlasoval  1 

 

 

Uznesenie  č.  190/2011 

A. Uznáša   sa  

na  Všeobecne záväznom  nariadení  mesta  Sereď  č.  12/2011  zo dňa  29.11. 2011, ktorým   

sa mení  a dopĺňa  VZN  mesta  Sereď  č.  1/2006 o hospodárení   a nakladaní  s majetkom  

mesta  Sereď v znení neskorších   nariadení    
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B. Ukladá  

Prednostovi  MsÚ   

Zabezpečiť  vyhlásenie   VZN  v súlade so  všeobecnými  právnymi predpismi 

         Termín: ihneď  

Hlasovanie: prítomných  16, za 16, proti  0, zdržalo sa 0  

 

 

Uznesenie   č. 191/2011 

A. Uznáša  sa  

na  Všeobecne  záväznom  nariadení  Mesta  Sereď   č.  13/2011   zo dňa  29.11. 2011    

o určení  miesta a času  zápisu  detí  do 1. ročníka  základných škôl, ktorých  je Mesto Sereď  

zriaďovateľom    

 

B. Ukladá  

Prednostovi  MsÚ   

Zabezpečiť  vyhlásenie   VZN  v súlade so  všeobecnými  právnymi predpismi 

         Termín: ihneď  

Hlasovanie:  prítomných  17, za  16, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval   1    

 

 

Uznesenie  č.  192/2011 

A. Uznáša  sa 

na Všeobecne  záväznom   nariadení  Mesta  Sereď  č. 14/2011  zo dňa  29.11. 2011 , ktorým 

sa  mení  a dopĺňa   VZN Mesta  Sereď  č. 2/2011 zo dňa  11.1. 2011 o určení  výšky   dotácie  

na prevádzku   a mzdy  na žiaka  základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka  

školského  zariadenia   na území  Mesta  Sereď  v znení  VZN  Mesta  Sereď  č.  6/2011  zo 

dňa  14.6. 2011 

 

B. Ukladá  

Prednostovi  MsÚ   

Zabezpečiť  vyhlásenie   VZN  v súlade so  všeobecnými  právnymi predpismi 

Termín: ihneď  

Hlasovanie:  prítomných  17, za  17, proti 0, zdržalo sa  0  

 

 

Uznesenie  č.  193/2011 

A. Berie   na vedomie  

Informáciu Ing. Rovného  z Úradu  jadrového  dozoru v Bratislave  o bezpečnosti  jadrových 

zariadení  v SR  

Hlasovanie: prítomných  17, za 17, proti 0, zdržalo  sa 0  

 

 

Uznesenie  č.  194/2011 

A. Schvaľuje 

Procedurálny   návrh  poslanca  MsZ  -   v navrhovanom VZN  č. 15/2011 v   Čl. I.  ods. 1. 

bod  1/ výšku  príspevku   za pobyt  dieťaťa  v materskej  škole  stanoviť   v čiastke  12 €  

Hlasovanie: prítomných   16,  za 13, proti  0, zdržali sa  3  
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Uznesenie  č. 195/2011 

A. Uznáša sa 

na Všeobecne  záväznom nariadení  Mesta  Sereď  č.  15/2011  zo dňa 29.11. 2011, ktorým  

sa mení  a dopĺňa  VZN Mesta Sereď  č.  7/2011  zo dňa  14.6. 2011  o určení  výšky 

príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov v školách  a školských  zariadeniach  , ktorý  je 

Mesto  Sereď  zriaďovateľom   v znení  VZN  Mesta Sereď   č.  11/2011  zo dňa  13.9. 2011  

 

B. Ukladá  

Prednostovi  MsÚ   

Zabezpečiť  vyhlásenie   VZN  v súlade so  všeobecnými  právnymi predpismi 

Termín: ihneď  

Hlasovanie: prítomných  16, za  15, proti  0, zdržal sa  1    

 

 

Uznesenie  č.  196/2011 

A. Uznáša  sa  

na   Všeobecne   záväznom  nariadení  Mesta  Sereď  č.  16/2011  zo dňa  29.11. 2011, ktorým  

sa mení  a dopĺňa   VZN  Mesta  Sereď   č. 1/2009  o úhradách   za  sociálne  služby   

 

 B. Ukladá  

Prednostovi  MsÚ   

Zabezpečiť  vyhlásenie   VZN  v súlade so  všeobecnými  právnymi predpismi 

Termín: ihneď  

Hlasovanie:  prítomných  16,  za 16, proti 0, zdržalo sa 0  

 

 

Uznesenie č. 197/2011 

A. Uznáša  sa 

na  Všeobecne  záväznom nariadení  Mesta  Sereď  č.  17/2011, ktorým   sa mení  a dopĺňa    

VZN  Mesta  Sereď   č.  8/2004 o miestnom poplatku  za komunálny  odpad  a drobný   

stavebný odpad   

 

 B. Ukladá  

Prednostovi  MsÚ   

Zabezpečiť  vyhlásenie   VZN  v súlade so  všeobecnými  právnymi predpismi 

Termín: ihneď  

Hlasovanie:  prítomných  17, za  13, proti 4, zdržalo sa  0   

 

 

Uznesenie  č.  198/2011 

A. Berie  na vedomie  

Informáciu  o zámere  mesta  predať  časť nehnuteľného  majetku  mesta  - trafostanicu  

s pozemkom nachádzajúcu   sa v k.ú. Stredný Čepeň  

 

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 všeobecný  záujem mesta, 

zachovať  distribúciu elektrickej  energie v dotknutej  časti  mesta  
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C. Schvaľuje  

v zmysle   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  §-u 9a, ods. 8 , písm. e, 

predaj  nehnuteľného majetku uplatnením   výnimočného postupu  ako prípad hodný 

osobitného   zreteľa: 

- parcelu  č. 126/113 – zastavané    plochy  a nádvoria, vo výmere  48 m
2
 a stavbu – 

trafostanicu, na  tejto parcele postavenú so súpisným číslom  3140, 

- parcelu  126/24 – zastavaná plocha  a nádvorie   vo výmere  117 m
2
 

Nehnuteľnosti   sú evidované   v právnom  stave na Katastrálnom  úrade v Trnave, Správa  

katastra Galanta na LV č. 591 ako parcely  registra „C“ evidované   na katastrálnej  mape 

v kat. území  Stredný Čepeň 

 

D. Ukladá  

Prednostovi  mestského  úradu   

Zabezpečiť  zverejnenie   zámeru  mesta  predať nehnuteľný  majetok formou  uplatnenia 

výnimočného postupu.        

Hlasovanie:  prítomných  17, za  17, proti 0, zdržalo sa  0  

 

 

Uznesenie  199/2011 

A. Berie na vedomie:   

Informáciu o uvoľnení bytu v objekte Gymnázia na Školskej ul.  

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 priestory, ktoré tvoria neoddeliteľnú 

súčasť objektu Gymnázia, 

 

C. Schvaľuje 

v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.8, písm.c,   prenájom 

nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 

zreteľa- časť objektu Gymnázia na Školskej ul.,  súpisné číslo 117, vo výmere 57,36 m
2
, - 

úžitková plocha, na dobu určitú do 30.05.2018. 

 

D. Ukladá: 

Prednostovi mestského úradu 

Zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľný majetok uplatnením výnimočného 

postupu. 

                       termín: ihneď  

Hlasovanie: prítomných 15, za  15, proti 0, zdržalo sa   0    
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Uznesenie  č. 200/2011 

A.   Berie na vedomie 

Informáciu o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetku mesta – časť pozemku, 

nachádzajúceho sa na Námestí slobody  - v k.ú. Sereď  

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  v zmysle vyhl. MŽP z 8. júla 2002 musí 

mať každá stavba odstavné a parkovacie stojisko riešené ako súčasť stavby  a pozemok je pre 

mesto z hľadiska územnoplánovacej koncepcie mesta inak  nevyužiteľný, 

    

C.  Schvaľuje 

v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.8, písm.c,   prenájom 

nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa 

- časť parcely č.   3063/1 – ostatné plochy,  vo výmere 15 m
2, 

 evidovanú v právnom stave   na 

Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591 ako parcelu registra „C“ 

evidovanú na katastrálnej mape v kat. území Sereď,   

 

D.  Ukladá 

Prednostovi mestského úradu  

Zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľný majetok formou uplatnenia 

výnimočného postupu. 

                             termín : ihneď 

Hlasovanie: prítomných  17, za 17, proti  0, zdržalo sa  0  

 

 

Uznesenie č. 201/2011 

A.  Berie na vedomie 

Informáciu o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok mesta – časť pozemku, 

nachádzajúceho sa na Dolnočepenskej ul. - v k.ú. Dolný Čepeň  

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  v zmysle vyhl. MŽP z 8. júla 2002 musí 

mať každá stavba odstavné a parkovacie stojisko riešené ako súčasť stavby  a pozemok je pre 

mesto z hľadiska územnoplánovacej koncepcie mesta inak   nevyužiteľný,    

C.  Schvaľuje 

v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.8,písm.c,   prenájom 

nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa 

- časť parcely č.   116/1 – ostatné plochy,  vo výmere 30 m
2, 

 evidovanú v právnom stave   na 

Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 3289 ako parcely registra „E“ 

na mape určeného operátu v kat. území Dolný Čepeň,   
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D.  Ukladá 

Prednostovi mestského úradu  

Zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľný majetok formou uplatnenia 

výnimočného postupu. 

                             termín : ihneď 

Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti  0, zdržalo sa  0   

 

 

Uznesenie  č. 202/2011 

A.  Schvaľuje 

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, § 9a, ods. 8, písm. e   

uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa  predaj nehnuteľného 

majetku - časť parcely č. 264/1 - ostatná plocha, vo výmere cca 36 m
2
, evidovanú v právnom 

stave na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra v Galante na LV č. 591 ako parcelu 

registra "E" na mape určeného operátu v k.ú. Stredný Čepeň za cenu 13,278 €/m
2
,  ktorá bude 

zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty,  žiadateľovi Mariánovi Viskupičovi a manželke 

Kataríne, obaja bytom v Seredi Vážska 1888/4. 

Geometrický plán si dajú žiadatelia vypracovať na vlastné náklady. 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti  do 

katastra nehnuteľností uhradia kupujúci. 

 

B. Ukladá  

Prednostovi mestského úradu  

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy . 

                      termín: 28. január 2012 

Hlasovanie: prítomných  15, za  14, proti 0, zdržalo  sa 0,  nehlasoval   1  

   

 

Uznesenie č.  203/2011 

A.  Schvaľuje 

V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, § 9, ods.8, písm. c 

uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom nebytových 

priestorov - objekty cintorínov v Seredi  na Kasárenskej a Hornočepenskej ul., za účelom 

vykonávania pohrebných a cintorínskych služieb za cenu 695,-€,  na dobu určitú do 

31.12.2011 žiadateľovi: Klaudia Siposová ASTRA so sídlom v Nových Zámkoch, 

S.H.Vajanského 318/79  

 

B. Ukladá: 

Prednostovi mestského úradu  

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy.  

              Termín: 15. december 2011 

Hlasovanie: prítomných  15, za  15, proti  0, zdržalo sa  0     

  

 

Uznesenie č.  204/2011 

A. Berie na vedomie 

 l. Informatívnu správu o priebehu súťaže na predaj nehnuteľností  -  stavby v areáli  „Kasárne 

Váh“, rodinný dom na Pekárskej ul. a stavby a pozemky v areáli Tecomu  s.r.o. Sereď na 

Vonkajšom rade 
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2. Odporúčanie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v znení protokolu o vyhodnotení 

obchodnej verejnej súťaže (protokol sa pripája k uzneseniu) 

 

B.  Konštatuje 

 – ako záverečné vyhodnotenie výsledkov súťaže zo strany vyhlasovateľa v zmysle ust. § 286 

ods. l Obchodného zákonníka,  

 

C.  Schvaľuje  

1.  V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, predaj    nehnuteľného 

majetku, evidovaného v právnom stave na KÚ Trnava, Správa katastra Galanta na LV č. 591 

ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, v k.ú. Sereď   :  

 stavba bez súpisného čísla garáž   postavená na parc. č. 3723/11, 

  stavba bez súpisného čísla garáž  postavená na parc. č. 3723/12, 

  stavba bez súpisného čísla garáž
 
postavená na parc. č. 3723//13,  

 stavba bez súpisného čísla garáž  postavená na  parc. č. 3723/14,  

  prístrešok (ESO 5) postavený na parc. č. 3723/2 ,   

 za cenu 42.000,-  € ,   

Jaroslavovi Krajčovi, bytom v Seredi, Obežná č. 1930/30. 

Správny poplatok za návrh na povolenia vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľností   katastra 

nehnuteľností hradí kupujúci. 

 

D.  Ukladá        

Prednostovi mestského úradu  

Zabezpečiť podpísanie kúpnej  zmluvy s víťazom súťaže 

             termín:  28.12.2011 

Hlasovanie: prítomných  13, za  13, proti 0, zdržalo sa   0  

 

Uznesenie č. 205/2011 

 

A. Schvaľuje  

V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, predaj nehnuteľného 

majetku, evidovaného v právnom stave na KÚ Trnava, Správa katastra Galanta na LV č. 591 

ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, v k.ú. Sereď   : parc. č. 139/1- 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 264 m
2
,  ako aj  rodinný dom so súpisným číslom 

1168, postaveným na   tejto parcele, za cenu 18.002.-€  Rastislavovi  Kamenárovi  a manželke 

Mgr. Jane Kamenárovej, rod. Kompasovej, obaja bytom v Seredi, Novomestská 34/21. 

 

Správny poplatok za návrh na povolenia vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľností   katastra 

nehnuteľností hradí kupujúci. 

 

B.  Ukladá        

Prednostovi mestského úradu  

Zabezpečiť podpísanie kúpnej   zmluvy  s víťazom súťaže 

            Termín:  28.12.2011 

Hlasovanie: prítomných   15, za  15, proti 0, zdržalo sa  0  
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Uznesenie č. 206/2011 

A. Schvaľuje  

Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 

odkúpenie časti nehnuteľnosti – diel „4“ vo výmere 34 m
2 

, ako novovytvorenú parcelu         

č. 3004/3, zast. pl. odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 20.10.2011 

vyhotoveným geodetom Petrom Černým od parcely registra „E“ č. 291/2 záhrady k.ú. Sereď, 

vedenej na LV č. 1168 od  

Magdalény Kunovskej , Stromová 1690/37 ,Sereď  v podiele  1/2 

za kúpnu cenu 17 €/m
2 

 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 

katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 

 

B.  Ukladá  

Prednostovi mestského  úradu   

Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.04.2012    

Hlasovanie :prítomných  14, za  12, proti 0, zdržali sa  2  

 

 

Uznesenie č. 207/2011 

A. Schvaľuje 

Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“  

odkúpenie nehnuteľnosti – diel „5“ vo výmere 43 m
2 

, ako novovytvorenú parcelu č. 3004/4, 

zast. pl. odčlenenú geometrickým plánom č.30/2009 zo dňa 20.10.2011  vyhotoveným 

geodetom Petrom Černým od parcely registra „E“ č. 288/1   k.ú. Sereď, vedenej na LV č. 814 

vo vlastníctve Jozefa Ďuricu, Kukučínova 110/2, Sereď v celosti za kúpnu cenu    17 €/m
2
. 

 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 

katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 

 

B: Ukladá  

Prednostovi  mestského  úradu   

Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.04. 2012    

Hlasovanie: prítomných 12, za  11, proti 0, zdržal sa  1    

 

 

Uznesenie č.  208/2011 

A. Schvaľuje   

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 

odkúpenie nehnuteľnosti – diel „7“ vo výmere 14 m
2 

, ako novovytvorenú parcelu č. 3004/6, 

zast. pl. odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 20.10.2011   vyhotoveným 

geodetom Petrom Černým od parcely registra „E“ č. 287/1 záhrady  k.ú. Sereď, vedenej na 

LV č. 4965 vo vlastníctve Juraja Koleniča, Kuklovská 494/5, Bratislava v celosti za kúpnu 

cenu    17 €/m
2
. 

 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 

katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
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B.  Ukladá  

Prednostovi mestského úradu   

Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.04 . 2012   

Hlasovanie: prítomných   13, za 12, proti 0, zdržal sa  1   

 

 

Uznesenie č. 209/2011 

A. Schvaľuje 

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 

odkúpenie nehnuteľnosti – diel „9“ vo výmere 44m
2 

, ako novovytvorenú parcelu č. 3004/8, 

zast. pl. odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 20.10.2011    vyhotoveným 

geodetom Petrom Černým od parcely registra „E“ č. 281/1 záhrady   k.ú. Sereď, vedenej na 

LV č. 298 v spoluvlastníctve 

Oľgy Rafajovej, rod. Tanuškovej, Štúrova 786/6, Nová Baňa v podiele   1/4  a 1/12  

Marty Priehradníkovej, rod. Tanuškovej, Haanová 2685/6, Bratislava v podiele  1/4 a 1/12 

Jozefíny Tanuškovej , rod. Šupákovej, Lipová 369/2, Stará Turá v podiele 1/4 

Doc. Ing. Pavla Tanušku PhD, Hlavná 7042/19, Biely Kostol v podiele 1/24 

Ivony Málkovej, rod. Tanuškovej, Podjavorinskej 531/19, Stará Turá v podiele 1/24 

za kúpnu cenu  17 €/m
2
. 

 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 

katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 

 

B. Ukladá   

Prednostovi mestského   úradu   

Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.04.2012 

Hlasovanie: prítomných   11, za  11, proti 0, zdržalo sa  0  

 

 

Uznesenie č.  210/2011 

A. Schvaľuje 

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 

odkúpenie nehnuteľnosti – diel „10“ vo výmere 55m
2 

, ako novovytvorenú parcelu č. 3004/9, 

zast. pl. odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 20.10.2011 vyhotoveným 

geodetom Petrom Černým od parcely registra „E“ č. 278/4 ostatné plochy k.ú. Sereď, vedenej 

na LV č. 5802 od 

Mgr. Michala Bublinca Vinárska 123/5, Sereď v podiele 1/2 

za kúpnu cenu  17 €/m
2
. 

 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 

katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 

 

 

B. Ukladá  

Prednostovi mestského   úradu   

Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.04.2012    

Hlasovanie: prítomných   12, za  12, proti 0, zdržalo sa  0  
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Uznesenie č. 211/2011 

A. Schvaľuje   

za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 

odkúpenie nehnuteľnosti – diel „11“ vo výmere 87m
2 

, ako novovytvorenú parcelu č. 3004/10, 

zast. pl. odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 20.10.2011 vyhotoveným 

geodetom Petrom Černým od parcely registra „E“ č. 277/1 záhrady   k.ú. Sereď, vedenej na 

LV č. 275 od 

Margity Farskej, Spádová 1142/12, Sereď v podiele  2/16 a 1/24  

Anny Kiššovej, M.R. Štefánika , Hrnčiarska 2486/5, Sereď v podiele 1/16 

Miroslava Farského, Jesenského 1112/46, Sereď v podiele 1/4 a 1/24  

Jarmily Baranayovej, 8. mája 2043/64, Sereď v podiele 1/24 

za kúpnu cenu  17 €/m
2
. 

 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 

katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 

 

B. Ukladá   

Prednostovi  mestského   úradu   

Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.04.2012  

Hlasovanie: prítomných  12, za 12, proti 0, zdržalo sa  0      

 

 

Uznesenie č.  212/2011 

A. Schvaľuje   

Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 

odkúpenie nehnuteľností – diel „13“ vo výmere 49m
2 

, ako novovytvorenú parcelu č. 3004/12, 

zast. pl.  odčlenenú od parcely registra „E“ č. 272/4 záhrady a diel „15“  vo výmere 2 m
2
 ako 

novovytvorenú parcelu č. 3054/4 odčlenenú od parcely registra „C“ č.  3054 záhrada 

geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 20.10.2011 vyhotoveným geodetom Petrom Černým 

všetko  v k.ú. Sereď, vedené na LV č.3231  v spoluvlastníctve 

Jozefa Forgáča, Kostolná 120/9 Sereď v podiele 1/2  

Mariany Forgáčovej, rod. Vidovičovej, Kostolná 120/9, Sereď v podiele 1/2 

za kúpnu cenu  17 €/m
2
. 

 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 

katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 

 

B.Ukladá  

Prednostovi  mestského  úradu   

Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.04.2012 

Hlasovanie: prítomných   12, za 12, proti 0, zdržalo sa  0 

 

 

 

Uznesenie č.  213/2011 

A. Schvaľuje   

Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 

Odkúpenie  nehnuteľnosti – diel „14“ vo výmere 160 m
2 

, ako novovytvorenú parcelu č. 

3004/13, zast. pl. odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 20.10.2011   
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vyhotoveným geodetom Petrom Černým od parcely registra „E“ č. 272/2 záhrady  k.ú. Sereď, 

vedenej na LV č.569  od  

Anny Zabákovej, Krásna 2339/22, Bratislava v podiele 1/3  

Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského – Slovenská provincia, Včelárska 8, Bratislava 

v podiele 1/3 

za kúpnu cenu  17 €/m
2
. 

 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 

katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 

 

B. Ukladá   

Prednostovi  mestského  úradu   

Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.04.2012  

Hlasovanie:   prítomných   13,  za  11, proti 0,  zdržal sa  1, nehlasoval   1  

 

 

Uznesenie  č.  214/2011 

A. Berie  na vedomie   

Informatívnu správu o príprave projektov   

Hlasovanie: prítomných  14, za   14, proti  0, zdržalo sa   0  

 

 

Uznesenie č.  215/2011 

 

A. Schvaľuje  

Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti MŠ, Ul. D.Štúra č.2116/36 v Seredi za školský rok 

2010/2011 

Hlasovanie: prítomných 13, za  13, proti  0, zdržalo sa  0   

 

Uznesenie  č.  216/2011 

A. Schvaľuje  

Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti MŠ, Ul. Komenského č.  1137/37  v Seredi  

za školský rok 2010/2011 

Hlasovanie : prítomných   15, za  15, proti  0, zdržalo sa  0  

 

 

Uznesenie  č.  217/2011 

A. Schvaľuje  

Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti ZŠ Juraja  Fándlyho,   v Seredi   za školský rok 

2010/2011 

Hlasovanie: prítomných  15, za  15, proti 0, zdržalo sa  0  

 

 

Uznesenie  č.  218/2011 

A. Schvaľuje   
Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti ZŠ Pavla  Orságha  Hviezdoslava  v Seredi  

za školský rok 2010/2011 

Hlasovanie: prítomných   15, za   15, proti  0, zdržalo sa  0  

 

 



 13 

Uznesenie č.  219/2011 

A. Schvaľuje   

Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti ZŠ Jana Amosa Komenského v  Seredi za školský 

rok 2010/2011 

Hlasovanie: prítomných   15, za  15, proti 0, zdržalo sa  0  

 

Uznesenie  č. 220/2011 

A. Schvaľuje   

Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti Základnej umeleckej školy  J.F. Kvetoňa  v Seredi  

za školský rok 2010/2011 

Hlasovanie: prítomných   15, za  15, proti 0, zdržalo sa  0   

 

 

Uznesenie  č.  2212011 

A. Berie  na vedomie  

Informáciu  zo zasadnutia  dočasnej  komisie, ktorá  bola  MsZ  schválená na vyhodnotenie   

predložených  návrhov  na ocenenie  za rok   2011  

Hlasovanie: prítomných  16, za 16, proti  0, zdržalo sa  0   

 

 

Uznesenie č.  2222011 

A. Schvaľuje  

Zmluvu o zriadení Spoločného obecného úradu na úseku školstva so sídlom v Seredi pre 

mesto  Sereď,  obce Dolná Streda, Šoporňa, Pata, Pusté Sady, Zemianske Sady, Šintava 

a Vinohrady nad Váhom na zabezpečovanie výkonu úloh štátnej správy zverených do 

pôsobnosti účastníkov zmluvy podľa § 6 ods. 5 a ods. 8 písm. a), c) a d) zákonom č. 596/2003 

Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v súlade s § 20 a § 20a  zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.01.2012 

Hlasovanie: prítomných   15, za  15, proti  0, zdržalo sa  0  

 

Uznesenie  č.  2232011 

A. Berie  na vedomie 

Predložené  materiály  Ing. Marcela  Červenku k zriadeniu  „centra pre umeleckú činnosť“    a 

“rozpočet dychovej  hudby  Sereďanka na rok  2012“  

 

B. Ukladá    

Riaditeľovi  domu  kultúry    

 Spracovať    a na prvé rokovanie  MsZ v roku  2012  predložiť  mestskému  zastupiteľstvu 

obsahové ciele , ktoré  sú  ako aktivity  uvedené   v predloženom   materiáli   „centrum pre 

umeleckú činnosť“, do náplne činnosti Domu  kultúry v Seredi   

Hlasovanie: prítomných  14, za 13, proti 0, zdržal sa  1  

 

 

Uznesenie  č. 2242011 

A. Berie  na vedomie    

Žiadosť   pána Miloša Majku doručenú  na   MsÚ v Seredi  dňa  7.11. 2011,   v ktorej žiada  

o finančný príspevok na prevádzku jeho nezávislých  internetových novín seredonline.sk 
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B. Odporúča  

Primátorovi   mesta   

Zriadiť pracovnú  skupinu  v zložení: 

Bc. Ľubomír  Veselický 

Ing. Norbert Kalinai 

Ing. Bystrík Horváth  

Ing. Ľubomír  Kyselý   

JUDr.  Michal  Irsák  

ktorá  na prvé rokovanie MsZ  v roku  2012  pripraví   návrh  dohody  o spolupráci   

s Milošom Majkom  vlastníkom  a prevádzkovateľom SOL  

 

         Termín:  31.12. 2011  

Hlasovanie:  prítomných  15, za  13, proti 0, zdržal sa  1, nehlasoval  1  

 

Uznesenie  č.  225/2011 

A. Berie  na vedomie  

Harmonogram  zasadnutí   Mestského   zastupiteľstva v Seredi na rok  2012  

Hlasovanie: prítomných   14, za  14, proti 0, zdržalo sa  0    

 

 

Uznesenie  č.   226/2011 

A. Schvaľuje   

Prevádzkovanie   dočasnej nocľahárne   pre ľudí  bez prístrešia   za uvedených podmienok  

Hlasovanie:  prítomných 16, za 16, proti 0,  zdržalo sa  0    

 

V Seredi , dňa  30.11. 2011  

 

Zapísala: Kolláriková  

 

 

        Ing.  Martin Tomčányi   

           primátor   mesta 

 

 

 

návrhová komisia: 

 

Božena Vydarená               ......................... 

Pavlína Karmažinová          ........................ 

Ing. Marián Sidor  CSc       ........................ 

 


