Uznesenia
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa 19.4. 2012
Mestské zastupiteľstvo v Seredi

prerokovalo a prijalo
Uznesenie č. 59/2012

A. Schvaľuje
1. doplnenie programu MsZ
- prerokovanie návrhu na odkúpenie časti pozemkov na rozšírenie cintorína
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
- informácia o používaní formálneho oblečenia na rokovaní MsZ
Hlasovanie: prítomných 14, za 13, proti 1, zdržalo sa 0
2. Program rokovania MsZ
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 60/2012
A. Berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti Mestského úradu a Mesta Sereď od ostatného
MsZ
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0

rokovania

Uznesenie č. 61/2012
A. Mení
1. Uznesenie č. 72/2011 zo dňa 19. 4.2011 v časti B nasledovne:
B. ukladá
Prednostovi MsÚ
a/ zabezpečiť proces verejného obstarávania dodávateľa v dostatočnom časovom
predstihu, aby bol dostatočný priestor na prípadné opravné prostriedky v obstarávaní
b/ zabezpečiť prípravu stavby tak, aby mohla byť podaná žiadosť o štátnu pomoc na
výstavbu nájomných bytov v roku 2013
2. Uznesenie č. 36/2012 zo dňa 14.2. 2012 v ukladacej časti „D“ nasledovne:
Ukladá prednostovi MsÚ
Zabezpečiť zverejnenie zámeru na usporiadanie pozemkov ihneď po predložení
geometrického plánu vypracovaného na náklady a žiadateľa
3. Uznesenie č. 37/2012 zo dňa 14.2.2012 v časti B – termín plnenia do 30.6. 2012
4. Uznesenie č. 43/2012 z dňa 14.2. 2012 v časti B - termín plnenia do 31.5. 2012
5. Uznesenie č. 44/2012 z dňa 14.2. 2012 v časti B – termín plnenia do 31.5. 2012
B. Ruší
Uznesenie č. 167//2011 z dňa 13.9. 2011 v celom rozsahu
A. Berie na vedomie:
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Vyhodnotenie ekonomickej efektívnosti vykurovania škôl z kotolne ZŠ P.O. Hviezdoslava
B. Ukladá
komisii pre rozvoj mesta
Posúdiť a predložiť MsZ odporúčanie na riešenie problematiky
C. Berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva bez pripomienok
Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 62/2012
A. Berie na vedomie
Správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov na ZŠ P. O.
Hviezdoslava v Seredi
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 63/2012
A. Berie na vedomie
Správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov na ZŠ J. A.
Komenského v Seredi
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 64/2012
A. Berie na vedomie
Informatívnu správu o príprave projektov
Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 65/2012
A. Schvaľuje
Dodatok č. l k Štatútu mesta Sereď
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 66/2012
A. Uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 5/2012 zo dňa 19.04.2012 o udeľovaní
ocenení Mesta Sereď
Hlasovanie : prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 67/2012
A. Schvaľuje
1. záverečný účet mesta SEREĎ za rok 2011
2. celoročné hospodárenie mesta SEREĎ za rok 2011 bez výhrad
3. použitie rozdielu finančných operácií – za rok 2011 v čiastke 709 603 €
nasledovne:
Čiastkou 609 843 € vykryť schodok rozpočtového hospodárenia
Čiastkou 30 709 € tvoriť fond rozvoja bývania
Čiastku 68 807 € previesť do rezervného fondu
dotáciu z KŠÚ Trnava v čiastke 244 € použiť v rámci príjmových
finančných operácií na vykrytie výdavkov spojených s dopravou žiakov
ZŠ J. Fándlyho
B. Ukladá
Prednostovi MsÚ
1. zabezpečiť realizáciu uznesenia - bod A ods. 3
T : 30. 6. 2012
Hlasovanie : prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 68/2012
A. Schvaľuje
Správu o hospodárení Domu kultúry v Seredi za rok 2011
Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 69/2012
A. Berie na vedomie:
Správu o hospodárení Správy majetku Sereď s.r.o., návrh prác do roku 2014 a spôsoby
financovania činnosti SMS
Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 70/2012
A. Schvaľuje
Peňažný vklad vo výške 160 600.-€ do ostatných kapitálových fondov obchodnej spoločnosti
Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO:
46439773, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave oddiel: Sro, vložka č.:
28462/T
B. Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť vykonanie všetkých potrebných úkonov k splneniu uznesenia do 31.05.2012.
Hlasovanie : prítomných 14, za 12, proti 1, zdržal sa 1

Uznesenie č. 71/2012
A. Schvaľuje
Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46439773, zapísanej v obchodnom
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registri Okresného súdu v Trnave oddiel: Sro, vložka č.: 28462/T nepeňažným vkladom v
hodnote 471 000.- € určenej znaleckým posudkom č. 53/2012 zo dňa 11.04.2012, ktorý bol
vypracovaný znalcom z odboru stavebníctvo, oceňovanie nehnuteľností Ing. Kamilom
Chovancom.
B. Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť vykonanie všetkých potrebných úkonov k splneniu uznesenia do 31.05.2012.
Hlasovanie: prítomných 14, za 12, proti 1, zdržal sa 1

Uznesenie č. 72/2012
A. Schvaľuje
Vklad nehnuteľného majetku do základného imania obchodnej spoločnosti Správa majetku
Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46439773, zapísanej
v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave oddiel: Sro, vložka č.: 28462/T, ktorý tvoria
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Sereď vedené Správou katastra v Galante ako stavby a
parcely registra„C“ evidované na katastrálnej mape v podiele 1/1 v pomere k celku na
LV č. 586
- parc. č. 3055 vo výmere 343 m2-zast.plochy a nádvoria
- stavba- budova pre šport a rekreačnšé účely s.č. 2997 postavená na parc. č.3055
- parc. č. 3061/2 vo výmere 220 m2 – zast.plochy a nádvoria,
- parc. č. 3061/27 vo výmere 35 m2 – zast.plochy a nádvoria,
- parc. č. 3061/30 vo výmere 671 m2 – zast.plochy a nádvoria
LV č. 5992
- rozostavaná budova „ Telocvičňa „ postavená na parc. registra „C“ č. 3061/30
vo všeobecnej hodnote 471 000.- € určenej znaleckým posudkom č. 53/2012 zo dňa
11.04.2012, ktorý bol vypracovaný znalcom z odboru stavebníctvo, oceňovanie nehnuteľností
Ing. Kamilom Chovancom.
B. Ukladá :
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť vykonanie všetkých potrebných úkonov k splneniu uznesenia do 31.05.2012.
Hlasovanie: prítomných 14, za 12, proti 1, zdržal sa 1

Uznesenie č. 73/2012
A. Schvaľuje
Správu o hospodárení Materskej školy na Ul. D.Štúra v Seredi za rok 2011
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 74/2012
A. Schvaľuje
Správu o hospodárení Materskej školy na Komenského ul.
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
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v Seredi za rok 2011

Uznesenie č. 75/2012

A. Schvaľuje
Správu o hospodárení Základnej školy Juraja Fándlyho Fándlyho ul. , v Seredi za rok 2011
Hlasovanie :prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 76/2012
A. Schvaľuje
Správu o hospodárení Základnej školy P. O. Hviezdoslava , Komenského ul. v Seredi za rok 2011
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 77/2012
A. Schvaľuje
Správu o hospodárení Základnej školy J. A. Komenského , Komenského ul. v Seredi za rok 2011
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 78/2012
A. Schvaľuje
Správu o hospodárení Základnej umeleckej školy J. F. Kvetoňa na Ul. Komenského v Seredi za
rok 2011
Hlasovanie: prítomných 14, za 14 proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 79/2012
A. Ukladá
Prednostovi mestského úradu
hospodárnosti
vynakladania
finančných prostriedkov spojených
Spracovať analýzu
s vedením účtovníctva škôl a školských zariadení , ktorých zriaďovateľom je Mesto
Sereď
T. do najbližšieho zasadnutia MsZ
Hlasovanie: prítomných 14, za 13, proti 0, zdržal sa 1

Uznesenie č. 80/2012
A. Schvaľuje
1.zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2012
B. Ukladá
Prednostovi mestského úradu a riaditeľom rozpočtových organizácií
zapracovať schválené zmeny do rozpočtov
T : 30.04.2012
Hlasovanie: prítomných 12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 81/2012
A. Berie na vedomie
Informatívnu správu Mestského bytového podniku o možnosti pripojenia ZŠ J. A.
Komenského na centrálny zdroj tepla
Hlasovanie : prítomných 13, za 12, proti 0, zdržal sa 1
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Uznesenie č. 82/2012
A. Berie na vedomie
správu o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok - pozemok v lokalite Malý háj
B. Konštatuje,
že sa jedná o prenájom, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup ako prípad hodný osobitného
zreteľa , o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov, z dôvodu zavedenia ekonomicky najefektívnejšieho spôsobu zberu, odvozu a
zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov z domácností, v súlade s legislatívou
SR,
C. Schvaľuje
v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
prenájom nehnuteľnosti uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného
zreteľa – parcely č. 4012/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23.793 m2, evidovanej na
Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta ako parcela registra „C“ evidovaná
na katastrálnej mape na LV č. 591 v k. ú. Sereď,
na dobu 25 rokov, spoločnosti
Syntachem s.r.o., Niklová ulica , Sereď,
D. Ukladá:
Prednostovi mestského úradu
Zabezpečiť zverejnenie zámeru v termíne najneskôr 15 dní pred schvaľovaním nájmu.
Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 83/2012
A. Schvaľuje
v zmysle § 9, ods.2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod
vlastníctva nehnuteľného majetku – parcely č. 432/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
1.641 m2 a parcely č. 432/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2, evidované na
Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta ako parcely registra „E“ evidované
na mape určeného operátu v k.ú. Sereď na LV č. 591 , a to časť parc.č.454/2 – zastavané
plochy a nádvoria, časť parc. č. 454/5 – zastavané plochy a nádvoria a časť parc.č.455 –
zastavané plochy a nádvoria, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu, že parcely tvoria súčasť areálu, ktorého je vlastníkom firma Slovagro, spol.
s r.o. Galanta a sú pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie nevyužiteľné .
Výmera bude spresnená geometrickým plánom , ktorý dá vypracovať žiadateľ na vlastné
náklady.
B. Ukladá
Prednostovi mestského úradu
Zabezpečiť zverejnenie zámeru v termíne najneskôr 15 dní pred schvaľovaním predaja.
Hlasovanie: prítomných 12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 84/2012
A. Schvaľuje
v zmysle § 9a, ods.8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predaj
nehnuteľného majetku : novovytvorenú parcelu č. 4061/121 o výmere 8.719 m2
a novovytvorenú parcelu č. 4061/122 o výmere 273 m2, ktoré parcely boli geometrickým
plánom č. 30/2012 zo dňa 17.03.2012, odčlenené z pôvodnej parcely č. 4061/111 – ostatná
plocha, evidovanej v právnom stave na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta
ako parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape na LV č. 591 v k. ú. Sereď,
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide
o všeobecný záujem mesta vytvoriť kompaktné územie („PP-Sereď JUH“) s funkčným
určením priemyselných, logistickým aktivít v zmysle ÚPN mesta v lokalite Priemyselný park
Sereď Juh, za cenu 21,50 €/m2 , ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty,
spoločnosti COURBIS s.r.o., Orešanská 11, P.O. BOX 104, 917 01 Trnava.
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do
katastra nehnuteľností uhradí kupujúci.
B. Ukladá
Prednostovi Mestského úradu
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 30.06.2012.
Hlasovanie: prítomných 12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 85/2012
A. Schvaľuje
Odkúpenie stavby - inžinierskych sietí vo vlastníctve EGLO Slovensko s.r.o. so sídlom
Priemyselná 12, 926 01 Sereď , IČO 35911174, a to rozvod vody (rozšírenie verejného
vodovodu DN 110 v celkovej dĺžke 275 m) a kanalizáciu (rozšírenie verejnej kanalizácie
DN 300 v celkovej dĺžke 243,8m), ktoré sú postavené na parc. reg. „C“ č. 4085/53, parc.
reg. „C“ č. 4061/110 a parc. reg. „C“ č. 4085/61 v k,ú, Sereď za celkovú dohodnutú
kúpnu cenu 6000,-€ do vlastníctva Mesta Sereď
B. Ukladá
Prednostovi mestského úradu
Zabezpečiť vyhotovenie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 31.05. 2012
Hlasovanie: prítomných 12, za 12., proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 86/2012
A. Neschvaľuje
Zníženie ceny nájomného na rok 2012 za pozemky pod umiestnenými predajnými stánkami
na ul. D.Štúra a Čepenskej na čiastku 565,95€ / dva stánky do 16m2, spoločnosti ROYAL
PRESS spol. s r.o. , Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra.
Hlasovanie: prítomných 12, za 2, proti 6, zdržali sa 4

Uznesenie č. 87/2012
A. Schvaľuje
V zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
prevod vlastníctva nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave na Katastrálnom úrade
Trnava, Správa katastra Galanta, katastrálne územie Sereď na LV 3765 ako:
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byt č. 68 vo výmere 24,66 m2 na 12. poschodí bytového domu súpisné číslo 146 na ul.
Cukrovarská, číslo vchodu 5 v Seredi postaveného na parcele č. 2859 a prislúchajúcu
pivnicu č. 68 vo výmere 1,3 m2,
- spoluvlastnícky podiel 68/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach
domu a príslušenstve,
Rudolfovi Mičánimu, rod. Mičánimu, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytom Sereď, Cukrovarská
146/5 za kúpnu cenu 155,11 €.
-

B. Ukladá
Prednostovi mestského úradu
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti.
termín: 31. decembra 2012
Hlasovanie :prítomných 12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 88/2012
A. Schvaľuje
v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
prevod vlastníctva nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave na Katastrálnom úrade
Trnava, Správa katastra Galanta, katastrálne územie Sereď na LV 3317 ako:
- byt č. 7 vo výmere 60,01 m2 na 4. poschodí bytového domu súpisné číslo 1235 na ul.
Dolnomajerská, číslo vchodu 6 v Seredi postaveného na parcele č. 374/15
a prislúchajúcu pivnicu č. 7 vo výmere 2,25 m2,
- spoluvlastnícky podiel 158/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach
domu a príslušenstve
- spoluvlastnícky podiel 158/10 000-in k pozemku parcela registra „C“ číslo: 374/15 –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 788 m2 evidovanej na katastrálnej mape
v katastrálnom území Sereď
Martine Súkeníkovej, rod. Štibrányiovej, nar.xxxxxxxxxx, trvale bytom Sereď,
Dolnomajerská ul. č. 1235/6 za kúpnu cenu 3261,53 €.
B. Ukladá
Prednostovi mestského úradu
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti.
termín: 31. decembra 2012
Hlasovanie: prítomných 12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 89/2012
A. Schvaľuje
Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“
odkúpenie nehnuteľnosti – diel „3“ vo výmere 9 m2 , ako novovytvorenú parcelu č. 3004/2,
zast. pl. odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 19.01.2012 vyhotoveným
geodetom Petrom Černým od parcely registra „E“ č. 300/2 záhrady k.ú. Sereď, vedenej na LV
č. 850 od
Emílie Bosej, Jesenského 1111/41, 926 01 Sereď v podiele 1/6 v pomere k celku
Gabriely Jendekovej, Športová 222, 925 63 Dolná Streda v podiele 1/6 v pomere k celku
Dany Mackovej, Vysoká 1441/8, 926 01 Sereď v podiele 1/6 v pomere k celku
za kúpnu cenu 17 €/m2
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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 15.05.2012
Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 90/2012
A. Schvaľuje
Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“
odkúpenie nehnuteľnosti – diel „4“ vo výmere 34 m2 , ako novovytvorenú parcelu č. 3004/3,
zast. pl. odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 19.01.2012 vyhotoveným
geodetom Petrom Černým od parcely registra „E“ č. 291/2 záhrady k.ú. Sereď, vedenej na LV
č. 1168 od
Emílie Bosej, Jesenského 1111/41, 926 01 Sereď v podiele 1/12 v pomere k celku
Gabriely Jendekovej, Športová 222, 925 63 Dolná Streda v podiele 1/12 v pomere k celku
Dany Mackovej, Vysoká 1441/8, 926 01 Sereď v podiele 1/12 v pomere k celku
za kúpnu cenu 17 €/m2
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 15.05.2012
Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 91/2012
A. Vymenúva
V zmysle § 2, ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších
zmien a doplnkov JUDr. Jána Mizeríka bytom Sereď, Spádová
1154/4 za náčelníka
Mestskej polície v Seredi s termínom nástupu na funkciu od 1.5. 2012 na dobu 12
mesiacov.
Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo s a 0

Uznesenie č. 92/2012
A. Určuje
Plat primátorovi Mesta Sereď podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení
v zmysle § 3 a § 4, ods. l, bod 6 vo výške 2,53 násobku priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok , čo je podľa
Štatistického úradu SR 786 Eur mesačne , to znamená v čiastke 1988,58 Eur a v zmysle
§ 4 ods. 2 ho zvyšuje na 1,55 násobok t.j. na 3082,29 Eur mesačne - po zaokrúhlení
smerom nahor 3083,00 Eur.
Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 93/2012
A. Berie na vedomie
Informáciu o aktuálnom stave vo veci výkupu pozemkov pre stavbu „chodník Vinárska ul.
Hlasovanie: prítomných 12, za 12, proti 0 zdržalo sa 0

Uznesenie č. 94/2012
A. Berie na vedomie
Informáciu predsedu Školskej a športovej komisie pri MsZ o vzdaní sa členstva Pavlíny
Karmažínovej v Školskej a športovej komisii pri MsZ
Hlasovanie: prítomných 12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 95/2012
A. Splnomocňuje primátora Mesta Sereď
Rokovať s vlastníkmi pozemkov v k.ú. Sereď parc. č. 2803, 2804 a 1840/7 a k dosiahnutiu
všetkých podmienok na uzatvorenie kúpnej zmluvy za účelom nadobudnutia majetku
do vlastníctva mesta pre rozšírenie možnosti cintorína v Meste Sereď
Hlasovanie: prítomných 12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0

V Seredi, dňa 20.4. 2012
Zapísala: Kolláriková

Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta

návrhová komisia:
Božena Vydarená

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

Róbert Šipka

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

Ing. Bystrík Horváth

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