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Uznesenia 

z rokovania Mestského  zastupiteľstva v Seredi, konaného  dňa   15.12. 2011 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Seredi   prerokovalo    a prijalo  
 

Uznesenie č.  227/2011 
A. Schvaľuje  
1/ Doplnenie programu  rokovania  
- Vytvorenie  volebných  okrskov a určenie volebných miestností  pre konanie volieb   

  Hlasovanie: prítomných  15,  za 14, proti  0, zdržal sa  1  

 
- Odmena hlavnej kontrolórke  za II. polrok 2011  

Hlasovanie: prítomných 15, za  13,  proti  0, zdržali   sa  2   

 
- Informácia  o oprave kruhového  objazdu na  Čepenskej ulici   

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

 
2/  Program rokovania 
     Hlasovanie: prítomných   15, za  15, proti 0, zdržalo sa  0  

 
 

Uznesenie  č.  228/2011 
A. Berie na vedomie   
Správu  o kontrole   plnenia   uznesení  mestského  zastupiteľstva   
 
B. Ruší  
VZN č. 1/1997  o Označovaní ulíc   a iných  verejných  priestranstiev  k 31.12. 2011  v celom 
rozsahu  
Hlasovanie: prítomných  14, za 14, proti 0, zdržalo sa  0  

 
Uznesenie  č.  229/2011 

A. Berie  na vedomie  
Správu z následnej finančnej kontroly správnosti a úplnosti  Zmlúv o zverení  majetku mesta  
do správy  ZŠ a školským  zariadeniam  
Hlasovanie: prítomných  14, za  13, proti 0, zdržalo sa  0, nehlasoval  1  

 
Uznesenie  č.  230/2011 

A. Berie  na vedomie  
Správu  o činnosti hlavnej kontrolórky  za rok 2011  bez pripomienok  
Hlasovanie: prítomných   15, za  15, proti  0, zdržalo sa  0  

 
Uznesenie  č.  231/2011 

A. Schvaľuje   
Plán kontrolnej činnosti   hlavnej kontrolórky  na I. polrok  2012  
Hlasovanie: prítomných  15, za 15, proti 0, zdržalo sa   0   
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Uznesenie  č.  232/2011 
A. Berie  na vedomie  
Viacročný rozpočtu  MŠ, Ul. D. Štúra  v Seredi  na roky  2012 – 2014  
 
B. Schvaľuje   
Programový  rozpočet  MŠ  Ul. D. Štúra  v Seredi  na rok  2012  
Hlasovanie: prítomných  12, za  12, proti  0, zdržalo sa  0   

 
Uznesenie   č.  233/2011 

A. Berie  na vedomie  
Viacročný rozpočtu  MŠ, Ul. Komenského v Seredi    na roky  2012 – 2014  
 
B. Schvaľuje   
Programový  rozpočet  MŠ,   Ul. Komenského v Seredi    na rok  2012  
Hlasovanie: prítomných  14, za  14, proti 0, zdržalo sa  0 

     
Uznesenie   č.  234/2011 

A. Berie  na vedomie  
Viacročný rozpočtu  ZŠ Juraja  Fándlyho , v Seredi    na roky  2012 – 2014  
 
B. Schvaľuje   
Programový  rozpočet  ZŠ  Juraja Fándlyho  v Seredi      na rok  2012  
s pripomienkami: 
1/ zníženie   bežných výdavkov  v programe  4.11  opravy a údržba , položka 635 006 o sumu 
29 000 €  
2/ zníženie kapitálových výdavkov v programe 4.11  opravy a údržba  položka  717 002 
o sumu  83 000 €    
Hlasovanie: prítomných 15, za  14, proti 0, zdržal sa  1    

 
Uznesenie   č.  235/2011 

A. Berie  na vedomie  
Viacročný rozpočtu  ZŠ Pavla Orságha  Hviezdoslava  v Seredi   na roky  2012 – 2014  
 
B. Schvaľuje   
Programový  rozpočet  ZŠ  Pavla Orságha  Hviezdoslava  v Seredi      na rok  2012  
Hlasovanie: prítomných   16, za  16, proti  0, zdržalo sa   0  

 

 
Uznesenie   č.  236/2011 

A. Berie  na vedomie  
Viacročný rozpočtu  ZŠ Jana  Amosa Komenského  v Seredi   na roky  2012 – 2014  
 
B. Schvaľuje   
Programový  rozpočet  ZŠ  Jana Amosa Komenského  v Seredi      na rok  2012  
Hlasovanie: prítomných  14, za  14, proti 0, zdržalo sa  0   

 

Uznesenie   č.  237/2011 
A. Berie  na vedomie  
Viacročný rozpočtu  ZUŠ Jána  Fischera  Kvetoňa   v Seredi   na roky  2012 – 2014  
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B. Schvaľuje   
Programový  rozpočet  ZUŠ  Jána  Fischera  Kvetoňa v  Seredi      na rok  2012  
Hlasovanie: prítomných   15, za  15, proti 0, zdržalo sa  0  

 
Uznesenie  č. 238/2011 

A. Neschvaľuje  
Procedurálny  návrh  na presun   finančných prostriedkov  z rozpočtu  mesta  do  rozpočtu  
Domu kultúry v Seredi  vo výške  750 €  -  pre  účely   Sereďanky   
Hlasovanie : prítomných   15, za 5, proti  6, zdržali sa  4   

 
 

Uznesenie č.  239/2011  
A. Berie  na vedomie   
Viacročný rozpočtu  Domu kultúry v Seredi   na roky  2012 – 2014  
 
B. Schvaľuje 
Programový  rozpočet  Domu kultúry   v  Seredi    na rok  2012  
s pripomienkami: 
- navýšiť  bežné príjmy  na položke  213 003 krátkodobé prenájmy  na sumu  24 800 € 
- navýšiť  bežné výdavky  na položke  632 001 – energie  v časti  elektrina na sumu  

25 427 €  
Hlasovanie:  prítomných  16, za  16, proti 0, zdržalo sa  0    

 
Uznesenie  č. 240/2011 

A. Berie  na vedomie   
Viacročný rozpočtu  Mesta   Sereď   na roky  2012 – 2014  
 
B. Schvaľuje 
Programový  rozpočet  Mesta   Sereď     na rok  2012 
Hlasovanie: prítomných   16, za  16, proti 0, zdržalo sa  0  

 
Uznesenie  č.  241/2011 

A. Schvaľuje  
Procedurálny  návrh -    cenu   za prenájom  nebytových priestorov vo výške 3,50€ /m2/rok  
Hlasovanie:  prítomných  14, za 13, proti 1, zdržalo sa  0  

 

Uznesenie  č.  242/2011 
A. Schvaľuje  
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, § 9, ods. 9, písm. c 
 uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom nebytových 
priestorov - objekty cintorínov v Seredi  na Kasárenskej a Hornočepenskej ul.,  v celkovej 
výmere 559 m2 za cenu 3,50 €/m2/rok, na dobu určitú do 31.12.2012,  za účelom vykonávania 
pohrebných a cintorínskych služieb žiadateľovi: Ján Sojka – Memoria, Lipová 2414/15, 
 926 01 Sereď. 
 

B. Ukladá 
 Prednostovi mestského úradu 
 Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy.    

              termín: 31. december 2011     
Hlasovanie :prítomných  14, za  14,  proti  0, zdržalo sa  0  
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Uznesenie  č.  243/2011 

A. Schvaľuje  
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, § 9, ods.9, písm. c 
prenájom nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, keďže ide o priestory, ktoré tvoria súčasť areálu Gymnázia - časť objektu  
na Školskej ul.,  súpisné číslo 117, vo výmere 57,36 m2, - úžitková plocha, za cenu  
3.204,-€/rok, za účelom využívania pre potreby školy, na dobu určitú do 20.05.2018, 
žiadateľovi: Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď, 
 

B. Ukladá 
Prednostovi mestského úradu  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy  

termín: 31. januára 2012 
Hlasovanie: prítomných  15, za  15, proti 0, zdržalo sa 0  

   

 
Uznesenie  č.  244/2011 

A. Schvaľuje  
V zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.9, písm. c,   prenájom 
nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa 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,     - časť parcely č.   3063/1 – ostatné plochy,  vo výmere 15 m2,  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 za cenu 0,40 €/m2/rok, ktorá bude zvýšená o platnú 
DPH , za účelom vybudovania verejne prístupnej  parkovacej plochy žiadateľovi:  Pavol Zachar-
Elektroservis, Námestie slobody 3104/44, 926 01 Sereď 

 
B. Ukladá 
Prednostovi mestského úradu  
zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej  zmluvy  

termín: 31. januára 2012 
Hlasovanie: prítomných  14, za  14, proti 0, zdržalo sa  0  

   

 
Uznesenie č.  245/2011 

A. Neschvaľuje   
Prenájom nehnuteľného majetku za účelom vybudovania dvoch verejne prístupných 
parkovacích miest pre  :  Viliama  Slabého , bytom , Lúčna 2914/78, 926 01 Sereď 
Hlasovanie: prítomných  15,  za 7,  proti 3, zdržalo  sa 5   

 
 

Uznesenie  č.  246/2011 
A. Schvaľuje  
Prevádzkový   poriadok pohrebísk v meste    Sereď   na obdobie  od 1.1. 2012 – do  31.12. 
2012  ako prílohu  č. 2  VZN  č. 4/2011 o správe   a prevádzkovaní   pohrebísk v meste  Sereď 
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B. Ruší  
Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste  Sereď  schválený MsZ  v Seredi  zo dňa  19.4. 
2011  
Hlasovanie:  prítomných  15, za  12, proti 1, zdržal sa  1, nehlasoval  1  

 
 

Uznesenie  č.  247/2011 
A. Schvaľuje     
Odňatie správy k nehnuteľnému majetku zverenému do správy Materskej škole, Komenského 
ul. 1137/37 v Seredi, a to stavbu so súpisným číslom 3015 na Jesenského ul. v Seredi - 
hospodársku budovu zapísanú na LV 591 postavenú na parcele 712/2 a kotolňu postavenú na 
parcele 712/3 v nadobúdacej hodnote majetku 70 988,18 €, oprávky k 30. 11. 2011 -             
66 631,09 €, v zostatkovej hodnote 4 357,09 €  k 30. novembru 2011. 
 
B. Ukladá       
Prednostovi MsÚ  
zabezpečiť vyhotovenie Dodatku č. 3 k Zmluve o zverení majetku do správy Materskej školy, 
Komenského ul. 1137/37 v Seredi zo dňa 8. 12. 2002 v termíne do 31. 12. 2011. 
Hlasovanie: prítomných  15, za  15, proti 0, zdržalo sa  0  

 
Uznesenie  č.  248/2011 

A. Schvaľuje    
zvýšenie hodnoty nehnuteľného majetku – „Stavby“ zvereného do správy ZŠ Juraja Fándlyho, 
Fándlyho ul. 763/7A v Seredi na základe realizácie projektu: „Rekonštrukcia a modernizácia 
ZŠ Juraja Fándlyho“ o sumu technického zhodnotenia v nadobúdacej hodnote 1 000 829,50 €. 

 
B. Ukladá       
Prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vyhotovenie  Dodatku č. 5 k Zmluve o zverení majetku do správy Základnej školy  
Juraja  Fándlyho, Fándlyho ul  763/7A v Seredi  zo dňa 18.12.2002 v termíne do 31. 12. 2011. 
Hlasovanie: prítomných  15, za  15, proti 0, zdržalo sa 0     

 
Uznesenie č.  249/2011 

A. Berie na vedomie  

1. Informáciu o  zámere prenajať nehnuteľný majetok mesta  
1. nebytové priestory – kanceláriu č. 16 vo výmere 31m2  v objekte administratívnej 

budovy MsÚ s.č. 1176 postavenej na parcelách registra „ C“ evidovaných na 
katastrálnej mape č. 111/1a 111/2   v k.ú. Sereď  zapísanej na Katastrálnom úrade 
v Trnave, Správe katastra v Galante na LV č. 591  

 

2. nehnuteľnosti v k.ú. Sereď  zapísané na Katastrálnom úrade v Trnave, Správe katastra 
v Galante na LV č. 591ako: 
• parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 695 zast. pl. a nádvoria vo 

výmere 248 m2 , 697/1 zast. pl. a nádvoria vo výmere 86 m2 a  stavba s.č. 1103 
postavená na týchto parcelách 

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 696 zast. pl. a nádvoria vo 
výmere 23 m2 a stavba bez s.č.na nej postavená 

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 697/2 zast. pl. a nádvoria 
vo výmere 121 m2  

              ( uvedené nehnuteľnosti tvoria areál Denného centra na Jesenského ul v Seredi ) 
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3. nehnuteľnosti v k.ú. Sereď  zapísané na Katastrálnom úrade v Trnave, Správe katastra 
v Galante na LV č. 591 ako: 

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 77 zast. pl. a nádvoria vo 
výmere  397 m2 a  stavba s.č. 1187 na tejto parcele postavená 

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 78 zast. pl. a nádvoria vo 
výmere 22 m2 a stavba bez s.č.  na tejto parcele postavená 

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 79 zast. pl. a nádvoria vo 
výmere 43 m2  

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 80/1 záhrady vo výmere 795  
m2  

          ( uvedené nehnuteľnosti tvoria areál Denného centra na Námestí slobody v Seredi ) 
  

 

4. nehnuteľnosti v k.ú. Sereď  zapísané na Katastrálnom úrade v Trnave, Správe katastra 
v Galante na LV č. 591 ako: 

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 1606/1 ostatné plochy vo 
výmere 40829 m2  

•    parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 1606/2 zast. pl. a nádvoria vo 
výmere  479 m2 a  stavba bez s.č. na tejto parcele postavená 

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 1606/3 zast. pl. a nádvoria vo 
výmere  20 m2 a  stavba bez s.č.  na tejto parcele postavená 

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 1606/4 zast. pl. a nádvoria vo 
výmere  412 m2 a  stavba s.č. 2809  na tejto parcele postavená  

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 1606/5 zast. pl. a nádvoria vo  
výmere  162 m2 a  stavba bez s.č.  na tejto parcele postavená 

          ( uvedené nehnuteľnosti tvoria areál futbalového štadióna na Športovej ul. v Seredi ) 
 

 

5. nehnuteľnosti v k.ú. Horný Čepeň  zapísané na Katastrálnom úrade v Trnave,     Správe 
katastra v Galante na LV č. 101 ako: 

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 196/1 zast. pl. a nádvoria vo 
výmere  133 m2 , č. 196/2 zast. pl. a nádvoria vo výmere  71 m2 , č. 196/4 zast. pl. 
a nádvoria vo výmere  78 m2   a  stavba s.č. 3740  na týchto parcelách postavená 

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 196/3, zast. pl a nádvoria  vo 
výmere 1079 m2 

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 196/5, zast. pl. a nádvoria vo 
výmere 465 m2  

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 196/6 zast. pl. a nádvoria  vo 
výmere 4 m2 

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 196/7 zast. pl. a nádvoria  vo 
výmere 62 m2 

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 197/1 ostatná plocha  vo 
výmere 7585 m2  

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 197/2 ostatná plocha  vo 
výmere 364 m2  

     (uvedené nehnuteľnosti tvoria areál futbalového štadióna na Hornočepeňskej  ul. v Seredi ) 
uplatnením výnimočného  postupu podľa § 9a ods. 9 písm. c ( nájom z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa)  spoločnosti založenej mestom -  Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom 
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Námestie republiky 1176/10, Sereď z dôvodu dosiahnutia optimalizácie nákladov na 
prevádzku, ako i zefektívnenia činností spojených s prevádzkou nehnuteľného majetku mesta.  

 

2. informáciu o  zámere prenajať  nehnuteľný majetok mesta v správe Domu kultúry 
spoločnosti založenej mestom -  Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 
1176/10. 
 

B.Ukladá 
Prednostovi mestského úradu  
zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta prenajať  nehnuteľný majetok uplatnením výnimočného 
postupu minimálne 15 dní pred  schvaľovaním nájmu  mestským zastupiteľstvom 
Hlasovanie: prítomných  14,  za  13, proti 0, zdržal  sa 1   

 

Uznesenie  č.  250/2011 

A. Schvaľuje 

Vytvorenie   volebných okrskov  a určenie volebných   miestností v meste  Sereď   pre 
konanie  volieb   

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

     

Uznesenie  č.  251/2011 

A. Schvaľuje 

Odmenu hlavnej kontrolórke za II. polrok  2011  vo výške  1000,-€  

Hlasovanie:  prítomných  12, za 10, proti 0, zdržali sa  2  

  

Uznesenie  č.  252/2011 

A. Berie  na vedomie  

Informáciu o oprave kruhového  objazdu na  Čepenskej ulici  a ďalšom postupe opráv  

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

V Seredi,  dňa  16.12. 2011  

Zapísala: Kolláriková 

 

        Ing. Martin  Tomčányi  

             primátor  mesta   

 

Návrhová   komisia : 

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

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

JUDr. Michal Irsák            .....................      

 



 8 

 
 

 


