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Uznesenia 

z rokovania  Mestského  zastupiteľstva  v  Seredi konaného   dňa 11.9. 2012  
 

Mestské   zastupiteľstvo  v  Seredi  prerokovalo  a prijalo   
 

Uznesenie  č.  139/2012  
A. Schvaľuje   
Program rokovania     
Hlasovanie  :  prítomných   15, za  15, proti  0, zdržalo sa   0 
 
 

 Uznesenie  č.   140/2012  
A. Berie na vedomie   
Informatívnu správu  o činnosti  Mestského   úradu   a  mesta  Sereď  od ostatného   zasadnutia  
Mestského  zastupiteľstva  v   Seredi    
Hlasovanie: prítomných  16, za  16, proti  0, zdržalo sa  0 
 
 

Uznesenie  č.  141/2012  
A. Ruší    
Uznesenie   č.  37/2012 v celom rozsahu   
Hlasovanie: prítomných  16, za  16, proti  0, zdržalo sa  0 
 
 
B. Berie  na  vedomie  
Správu  o kontrole  plnenia   uznesení   Mestského zastupiteľstva v  Seredi 
Hlasovanie: prítomných  15, za 15, proti  0, zdržalo  sa  0  
 
 

Uznesenie   č.  142/2012  
A. Berie   na   vedomie  
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok  I. polrok 2012  bez pripomienok 
Hlasovanie:prítomných 17, za  17, proti 0, zdržalo  sa 0 
 
 

Uznesenie  č.  143/2012  
A. Berie   na   vedomie  
Správu o kontrole z následnej finančnej kontroly hospodárenia s verejnými finančnými 
prostriedkami použitými na zabezpečenie  XIII. ročníka SHJ  ako aj príjmov získaných z tohto 
podujatia.  

 

Ukladá  
na základe výsledkov kontroly: 
Prednostovi MsÚ a riaditeľovi DK:  
 
1/ prepracovať prílohu č. 1 k VZN č. 1/2005 v časti výška miestnej dane za trhové miesto počas 
konania SHJ a to ich zvýšenie v bode 1/, 2/, 3/ minimálne o 100 % a predložiť MsZ na schválenie. 
T:  najneskôr do 31.12.2012. 
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2/ Doplniť prílohu č. 1 k VZN 1/2005 tak, aby sa zamedzilo subjektívnemu posudzovaniu 
a určovaniu výšky dane, ktorá má byť stanovená za predajné miesto na verejnom priestranstve  
počas organizovania SHJ a predložiť na schválenie MsZ. T: najneskôr do 31.12.2012 
Hlasovanie:  prítomných  17, za  17, proti 0, zdržalo  sa  0 
 
 

Uznesenie  č.  144/2012  
A. Berie   na   vedomie  
Správu z následnej finančnej kontroly „Verejného obstarávania realizovaného v priebehu roku 2012 
v zmysle platnej právnej úpravy zákona č.  25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“  
Hlasovanie:  prítomných  16, za  16, proti   0, zdržalo  sa   0  
 

Uznesenie  č.  145/2012  
A. Berie  na  vedomie : 
Správu o  výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov a ich príčin, 
zistených pri vykonaných kontrolách v II. Polroku 2011. 
Hlasovanie:   prítomných  17, za  17, proti  0, zdržalo sa  0 
 
 

Uznesenie   č.   146/2012  
A. Berie  na  vedomie  
Informatívnu správu  o príprave projektov   
Hlasovanie: prítomných  18, za  18, proti  0, zdržalo sa  0  
 
 

Uznesenie  č.  147/2012  
A. Neschvaľuje   
procedurálny   návrh  poslanca MsZ  vo  VZN č.  7/2012 o poskytovaní  dotácií  z rozpočtu  mesta  
Sereď  v § 4 bod  4 písm. a/, b/  zmeniť čiastku   z  500€  na  300€ 
Hlasovanie: prítomných 18, za   6, proti 6, zdržalo sa   6   
    
 

Uznesenie  č.  148/2012  
A. Uznáša  sa   
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Sereď č. 7/2012 zo dňa 11. 09. 2012 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Mesta Sereď  s pripomienkami  : 

− v prílohe  č.  1v hlavičke  upraviť znenie:   žiadosť o dotáciu  z rozpočtu   mesta  Sereď 
− v prílohe č. 1  v bode 8 upraviť znenie:  celkový rozpočet projektu    
− v § 10  sankcie  -  zmluvnú pokutu   zmeniť  z 1%   na 0,1% za deň     

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

Uznesenie  č.  149/2012  
A. Uznáša  sa 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 8/2012 zo dňa 11.09.2012, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 1/2002 Štatút mestskej polície mesta Sereď  
Hlasovanie: prítomných   17,  za  17, proti  0, zdržalo  sa  0 
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Uznesenie  č.  150/2012  
A. Schvaľuje   
procedurálny   návrh  poslanca   MsZ   na  stiahnutie   návrhu VZN o parkovaní  vozidiel  na  
verejných priestranstvách   z rokovania  MsZ  
Hlasovanie: prítomných   17, za  12, proti 0, zdržalo  sa  5 
 
 
 

Uznesenie  č.  151/2012  
A. Schvaľuje 
procedurálny  návrh poslankyne  MsZ  - vo   VZN   č.9/2012 o miestnych  daniach   v Čl. I., bod 6,   
písm. c/  zmeniť  sadzbu   z  50€  na  30€  
Hlasovanie: prítomných  17,   za  9, proti 4, zdržali sa   4 
 
      

Uznesenie   č.  152/2012  
A. Uznáša  sa  
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 9/2012 o dňa 11.9.2012 , ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 4/2008 o miestnych daniach  v znení Dodatku č. l zo dňa 15.12.2009  
Hlasovanie: prítomných    18,  za  16, proti  0, zdržali  sa   2 
   
 

Uznesenie  č.  153/2012  
A. Berie  na  vedomie 
Informatívnu správu  o plnení   rozpočtu  mesta  Sereď   k  30.6. 2012   
Hlasovanie: prítomných   18, za   18, proti   0, zdržalo  sa  0 
 
 

Uznesenie  č.  154/2012  
A. Berie  na  vedomie  
Monitorovaciu správu o plnení   programového  rozpočtu  mesta  Sereď  k  30.6. 2012 
Hlasovanie: prítomných 17,  za  17, proti 0, zdržalo  sa 0 
 
 

 Uznesenie  č.  155/2012 
A. Berie  na  vedomie  
Informatívnu správu  o plnení  rozpočtu Domu kultúry  v Seredi  za I. Polrok  2012  
Hlasovanie: prítomných 16, za  16, proti 0, zdržalo  sa  0  
 
 

Uznesenie  č.  156/2012  
A. Berie na vedomie 
a/ Správu o hospodárení Materskej školy na Ul. D.Štúra v Seredi  k 30.06.2012 
b/ Programový rozpočet – plnenie k 30.06.2012 
Hlasovanie: prítomných 15, za  15, proti  0, zdržalo  sa  0 
 
 
 
 

Uznesenie  č.  157/2012    
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    A. Berie na vedomie 
a) Správu o hospodárení materskej školy Ul. Komenského č. 1137/37 v Seredi k 30.6. 2012 
b) Programový rozpočet plnenie  -  k 30.06.2012 
Hlasovanie: prítomných    15, za  15, proti  0, zdržalo  sa  0 
 
 

Uznesenie  č.  158/2012  
A. Berie na vedomie 
   a/Správu o hospodárení  ZŠ Juraja  Fándlyho v Seredi   k    30.06. 2012 

   b/ Programový rozpočet – plnenie k 30.06.2012 

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

Uznesenie  č. 159/2012  
A. Berie na vedomie 
a)     Správu o hospodárení  ZŠ  Pavla  Orságha  Hviezdoslava v  Seredi k 30.6.2012 
 
 b)    Programový rozpočet – plnenie k 30.6.2012 
Hlasovanie: prítomných  17,  za 16, proti 0, zdržalo  sa 0, nehlasoval   1 
   
 

Uznesenie  č.  160/2012  
A. Berie    na       vedomie  
1. Informatívnu správu o hospodárení ZŠ Jana Amosa Komenského za I. polrok 2012 
2. Programový rozpočet za I. polrok 2012 
Hlasovanie : prítomných   17, za   17, proti  0, zdržalo  sa  0 
 
 

Uznesenie  č.  161/2012  
A. Berie na vedomie  
1. Správu o hospodárení Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa  v Seredi 
k 30.06. 2012 
2. Programový rozpočet Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa  v Seredi –plnenie 
k 30.06.2012 
 Hlasovanie: prítomných  16, za  16, proti  0,  zdržalo  sa  0  
 

 
Uznesenie   č.  162/2012  

A. Berie  na vedomie 
Informatívnu správu  o činnosti   Mestskej polície   v Seredi  za I. polrok   2012  
Hlasovanie: prítomných   13, za  13, proti  0, zdržalo  sa  0 
 
 

Uznesenie  č.  163/2012  
A. Schvaľuje   
procedurálny   návrh poslankyne  MsZ  v položke  10.1.2.4 dotácie  na sociálnu  oblasť navýšiť  
čiastku   10700€  o  2000€ a zároveň  znížiť   položku  10.2.0.2 – 610  mzdy  o  2000€   
Hlasovanie: prítomných  18, za 18, proti 0, zdržalo  sa  0 
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Uznesenie  č.  164/2012  
A.  Schvaľuje   
       3. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2012 
       
 
                 
 B. Ukladá prednostovi MsÚ a riaditeľom základných škôl  
      zapracovať schválené zmeny do rozpočtov 
 
                                                          T :  30.09.2012 
  Hlasovanie:  prítomných  18, za  17, proti  0, zdržalo  sa  0, nehlasoval 1  
 
 

 Uznesenie  č.  165/2012                
A. Schvaľuje  
peňažný vklad vo výške 230 000 € 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  

                                    T:  30.10.2012 
                                   

Hlasovanie: prítomných  18, za  17, proti 1, zdržalo  sa  0  
 
               

Uznesenie    č.  166/2012  
A. Schvaľuje   
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu: 

          a)  v objeme 4 891,- € s účelovým určením na riešenie havarijnej    
               situácie - opravu kotla v ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi 

                     b) v objeme 1 700,- € s účelovým určením na riešenie havarijnej  
                         situácie  - opravu svietidiel v telocvični ZŠ Jana Amosa Komenského 
Hlasovanie: prítomných  17, za  17, proti 0, zdržalo  sa  0 
 
 

Uznesenie  č.167/2012   
A. Berie   na  vedomie  
Informatívnu správu  o príprave  rozpočtu  mesta  Sereď  na roky   2013 – 2015  
Hlasovanie: prítomných   18, za  16, proti 1, zdržalo  sa  0, nehlasoval  1   
 
 

Uznesenie   č. 168/2012  
A. Neschvaľuje  
procedurálny   návrh poslanca  MsZ  na odpredaj časti pozemkov  na Matičnej ulici   formou 
priameho predaja  na výstavbu  radových  garáží   
Hlasovanie: prítomných  16, za  8, proti  2, zdržali  sa 6  
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Uznesenie  č.  169/2012  

A.  Schvaľuje: 
v zmysle § 9, ods.2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod 
vlastníctva nehnuteľného majetku  formou priameho predaja - časť – parcely č. 1743/110 – orná 
pôda vo výmere 564 m2,   evidovanú na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta   
ako  parcela  registra  „E“  evidovaná na mape  určeného operátu  v k. ú. Sereď na LV č. 4806, 

  
 

B. Ukladá 
 Prednostovi Mestského úradu zabezpečiť 
 

• vypracovanie geometrického plánu              T: 15.11.2012 
• vypracovanie znaleckého posudku na hodnotu predávaného pozemku,   T: 15.11.2012 
• následné zverejnenie zámeru predaja, najneskôr v zákonom stanovenom termíne  

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

Uznesenie   č.  170/2012  
A. Neschvaľuje   
zámer mesta   predať  nehnuteľný majetok  - časť parcely nachádzajúcej  sa na  Námestí  slobody 
pre Klaudiusa Javora, bytom  Sereď  Železničná 3086/60  
Hlasovanie: prítomných 16, za  5, proti 4, zdržalo sa 7  
 
 

Uznesenie  č.  171/2012  
 
A.  Berie na vedomie 

 informáciu o zámere mesta predať  nehnuteľný majetok mesta – časť  parcely,   nachádzajúcej  
sa  na Parkovej 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 pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej 
blízkosti objektu vo vlastníctve žiadateľa a je jediným možným prístupom k nemu, 
 

C.  Schvaľuje 
v zmysle §-u 9, ods.2,písm.a) zák .č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení, spôsob 
predaja nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 
zreteľa:  časť parcely č. 1139/1 vo výmere cca 53 m2 , evidovanej v právnom stave na 
Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591 ako parcela registra „C“ 
evidovaná na katastrálnej mape, v kat. území Sereď,  žiadateľovi Ľubošovi Bellayovi, bytom 
v Seredi, Námestie  slobody 29/7, za podmienky aby nebol zamedzený prístup k vchodu do 
objektu na parc.č. 1139/20, bola umožnená prípadná údržba objektu na parcele č. 1139/26 
a bola zabezpečená bezproblémová dopravná obsluha a manévrovanie na ostatných verejných 
plochách parc.č. 1139/1.  
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľa.  
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 D. Ukladá 
 Prednostovi Mestského úradu  
Zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja  najneskôr v zákonom stanovenej lehote. 
Hlasovanie:   prítomných  17, za  12, proti 0, zdržalo sa  5 
 
 

Uznesenie  č.   172/2012  
A. Berie na vedomie 
     zámer mesta predať časť pozemku na Pažitnej ul. 
 
B.  Schvaľuje  

v zmysle § 9, ods.2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob 
prevodu nehnuteľného majetku formou priameho predaja  -   časť parcely č. 427  -ostatná 
plocha  vo  výmere  cca  18 m2  evidovanej v   právnom  stave   na  Katastrálnom   úrade  v 
Trnave,  Správa  katastra Galanta ako  parcela registra "E" evidovaná na   mape  určeného 
operátu v k. ú. Sereď na LV č. 591,  za cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku, 
stanovenej znaleckým posudkom, zvýšenú o cenu za znalecký   posudok a geometrický plán, 
s podmienkou preloženia elektrickej prípojky na  vedenia na náklady kupujúceho, 

 
C. Ukladá 
 Prednostovi Mestského úradu zabezpečiť: 

• vypracovanie geometrického plánu               T: 15.11.2012 
• vypracovanie znaleckého posudku na hodnotu predávaného pozemku,    T: 15.11.2012 
• následné zverejnenie zámeru predaja  v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.  majetku obcí 

v platnom znení 
Hlasovanie: prítomných  18, za  18, proti 0, zdržalo  sa  0 
 
 

Uznesenie  č.  173/2012  
A .  Berie na vedomie 

 informáciu o zámere mesta predať  nehnuteľný majetok mesta – časť  parcely,   nachádzajúcej  
sa  na Cukrovarskej 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 úzky pás pozemku,   pre mesto 
z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, 
 

 
C.  schvaľuje 

v zmysle §-u 9, ods.2, písm. a) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení      spôsob 
predaja nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 
zreteľa:  časť parcely č. 3270/3 vo výmere  50 m2, evidovanej v právnom stave   na 
Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591 ako parcela registra „C“ 
evidovaná na katastrálnej mape, v kat. území Sereď,  s podmienkou  umiestnenia navrhovaných 
prípojok inžinierskych sietí k hranici s parcelou č. 3270/2,  žiadateľovi Ing. Vladimírovi  
Kuchárovi, bytom v Seredi,  Cukrovarská 758/2. 
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľa. 
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D. Ukladá 
Prednostovi Mestského úradu 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta predať nehnuteľný    majetok formou uplatnenia 
výnimočného postupu najneskôr v zákonom stanovenej lehote. 
Hlasovanie: prítomných 16, za  16, proti  0, zdržalo  sa  0    

 
 

Uznesenie č.   174/2012 
 
A.   Berie na vedomie 

 informáciu o zámere mesta predať  nehnuteľný majetok mesta – časť  parciel reg. „E“ č.   
919/2 a 596  na Pekarskej 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 záujem mesta vyriešiť prístup a vchod  do budovy 
pošty, ako i parkovanie pre občanov mesta Sereď, 
 

C.   Schvaľuje 
v zmysle §-u 9, ods.2, písm. a) zák. č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení, spôsob 
predaja nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 
zreteľa:  časť parcely č. 919/2 a časť parcely 596 vo výmere nevyhnutnej na vybudovanie 
schodiska a prístupovej rampy cca 45 m2,ktoré sú vedené v právnom stave   na Katastrálnom 
úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591 ako parcely registra „E“ evidované na 
mape určeného operátu, v kat. území Sereď, Slovenskej pošte, a.s., Bratislava 
 
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom 
 

D.  Ukladá 
Prednostovi Mestského úradu  
Zabezpečiť zverejnenie zámeru najneskôr v zákonom stanovenom termíne 
Hlasovanie: prítomných   16, za, proti 0, zdržalo sa 0 
 

Uznesenie   č.  175/2012 
 

A. Berie na vedomie 
Správu o ukončení nájmu majetku mesta – mestského trhoviska 
 

B. Schvaľuje 
 

1. prenájom  majetku mesta, a to  Mestského trhoviska na Mlynárskej ul.- parcelné 
číslo 3129/4 o výmere 949 m2 - zastavaná plocha, parcela číslo 3129/3 o výmere 731 m2 
zastavaná plocha a budova na nej  postavená – sociálne zariadenie, parcela 3129/2 vo výmere 
488 m2, všetko zapísané na  Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta, na LV č. 
591 a hnuteľný majetok – predajné stoly  umiestnené  na  pozemku, ktorý je  predmetom  
nájmu v počte 38 kusov formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže. 

 
 

     2.    Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
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                  - minimálna   cena  170€/rok       
 
            3.    Komisiu pre výber uchádzača o prenájom  majetku mesta 
        Predseda: Ing. Bystrík Horváth 
                   Členovia: Ing.arch. Róbert Kráľ,  JUDr. Michal  Irsák,  Ing. Norbert Kalinai,   
                               Pavol Kurbel,  Darina  Nagyová    
 
 

C. Ukladá  
      Prednostovi Mestského úradu  
      Zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže  do 25.sept.2012 
Hlasovanie: prítomných  14, za  12, proti  1, zdržal sa  1    
 
 
 

Uznesenie  č.  176/2012  
A. Schvaľuje  
procedurálny   návrh poslanca  MsZ –   cenu za prenájom  ornej  pôdy  vo výške   70€/ha/rok   pre  
spoločnosť   Agrozel  s. r.o.   Dolná  Streda   
Hlasovanie: prítomných   16, za  11,  proti 2, zdržali  sa  3 
 
 

Uznesenie č.  177/2012  
A. Schvaľuje: 

v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
prenájom: 
-  parcely č. 613 – orná pôda  vo výmere 7093 m2, 
- Parcely č. 614 – orná pôda vo výmere 6208 m2 

- Parcely č. 894/80 – orná pôda vo výmere 16762 m2 

- Parcely č. 894/90 – orná pôda vo výmere  13250 m2 

- Parcely č. 900/6 – orná pôda vo  výmere 10872 m2  , všetky evidované na  Katastrálnom 
úrade v Trnave, Správa katastra Galanta ako parcely registra „E“ evidované  na  mape 
určeného operátu v k. ú. Stredný Čepeň  na LV č. 4806,  

- Parcely č. 1430 – orná pôda  vo výmere 9135 m2 v podiele   ½ k celku             
- Parcely  č. 1593 – orná pôda vo výmere 917 m2 , v podiele  ½ k celku obe 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. 5211, 

 uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu dlhodobého 
užívania ornej pôdy  na pestovanie poľnohospodárskych plodín  žiadateľom, na dobu určitú 5 
rokov, za cenu 70,- €/ha/rok, spoločnosti AGROZEL Dolná Streda s.r.o., 925 63 Dolná Streda 
516 
 

 
B. Ukladá 
Prednostovi Mestského úradu  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísaní nájomnej zmluvy do 30.11.2012. 
Hlasovanie: prítomných 15, za  15, proti 0, zdržalo  sa  0  
 
 

 Uznesenie   č.   178/2012  
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A. Schvaľuje 
v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenájom  
časti parcely „C“ č.  1036 - zastavané plochy a nádvoria, ktorá je  evidovaná na Katastrálnom úrade 
v Trnave, Správa katastra Galanta ako  parcela  registra „E“ evidovaná  na mape určeného operátu 
na LV č. 591  v k. ú. Sereď, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa 
, z dôvodu , že na pozemku je dlhodobo umiestnená prefabrikovaná garáž , ktorá je v súkromnom  
vlastníctve, na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou , vo výmere 18 m2 , za cenu 2,-€/m2/rok 
,  Viliamovi Beličkovi, bytom v Šintave 548 

 
B.Ukladá: 
Prednostovi Mestského úradu  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 30.nov.2012. 

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

Uznesenie   č.  179/2012  
 
A. Schvaľuje 
 

v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
prenájom  časti parcely „C“ č.  1036 - zastavané plochy a nádvoria, ktorá je  evidovaná na 
Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta ako  parcela  registra „E“ evidovaná  na 
mape určeného operátu na LV č. 591  v k. ú. Sereď, uplatnením výnimočného postupu ako 
prípad hodný osobitného zreteľa , z dôvodu , že na pozemku je dlhodobo umiestnená 
prefabrikovaná garáž , ktorá je v súkromnom vlastníctve, na dobu neurčitú s ročnou 
výpovednou lehotou , vo výmere 18 m2 , za cenu 2,-€/m2/rok ,  Jozefovi Fidlerovi, bytom 
v Šoporni č . 1071 
 

B.  Ukladá: 
 prednostovi Mestského úradu  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 30.nov.2012. 
 

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

 
Uznesenie   č.  180/2012  

 
A.  Schvaľuje:    
     v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenájom 

nehnuteľného majetku– novovytvorenej parcely č. 267/1 – záhrada vo výmere 438 m2, ktorú 
tvorí diel „2“ odčlenený z pôvodnej parcely č. 110/3 a diel „3“ odčlenený z pôvodnej parcely č. 
110/1,   geometrickým plánom č. 54/2012 úradne overeným dňa 1.8.2012 pod číslom  804/2012 
Správou katastra v Galante, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, z dôvodu, že pozemok je dlhodobo  ohradený a užívaný žiadateľkou ako záhrada a je 
pre mesto inak nevyužiteľný za cenu 0,04 €/m2/rok, na využívanie  ako záhradu, na dobu 
neurčitú, žiadateľke: Iveta Gréčová, Hornočepenská č.1468/7,  926 01 Sereď. 

 
B. Ukladá 
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      Prednostovi Mestského úradu  
      Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 11.nov.2012 
Hlasovanie : prítomných  16, za  16, proti 0, zdržalo  sa   0  
 
 

Uznesenie   č.  181/2012  
 
A. Berie na vedomie 

Správu o ukončení nájmu športovej haly Relax  
 

B.   Konštatuje, 
že sa jedná o majetok, ktorý je pre potreby mesta dočasne nevyužiteľný a je potrebné 
zabezpečiť jeho využívanie, 
 

C. Schvaľuje 
V zmysle §9a ods. 9, písm. c)  zákona   č.  138/1991 Zb.  o  majetku    obcí v platnom znení  
prenájom nehnuteľného  majetku mesta: športovú halu Relax na Mlynárskej ul. súpisné  
číslo 4340 , vo výmere 775 m2, postavenú na parcele č. 3127/40  a parcelu  č. 3127/41 - 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 497 m2, všetko v k ú. Sereď,  zapísané    na 
Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta, na liste vlastníctva č.591 uplatnením 
výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu zabezpečenia 
prevádzky športovej haly na športovo-relaxačné účely, na dobu určitú 5 rokov, počnúc 1. 
januárom 2013, a to nebytové priestory   za cenu 3,319 €/m2/rok a priľahlý  pozemok – 
nádvorie haly za cenu 0,033 €/m2/rok,  Marekovi Horváthovi, bytom v Seredi, 
Cukrovarská 758/10. 
 

D.Ukladá 
 Prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vyhotovenie nájomnej zmluvy a jej podpísanie do 20.12.2012. 
Hlasovanie:  prítomných   15, za   15, proti 0, zdržalo  sa   0 
 
 

Uznesenie  č.  182/2012  
A.  Schvaľuje 
v zmysle § 9, ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predaj  
nehnuteľného majetku   - novovytvorenej  parcely č. 267/2 –  záhrada   vo výmere 6 m2, ktorú 
tvorí  diel  „1“  vo výmere 6 m2  odčlenený z pôvodnej parcely č. 110/3, vedenej na LV č. 101 
geometrickým plánom č. 54/2012 úradne overeným dňa 1.8.2012 pod číslom 804/2012 Správou 
katastra v Galante,  za celkovú cenu 450,- €, slovom štyristopäťdesiat eur, ktorú tvorí cena 
znaleckého posudku (90,-€), 
 cena geometrického plánu (226,50 €) a cena pozemku za m2 (22,25 € s DPH) spoločnosti 
LUKABETON, s.r.o., Hornočepenská  4394, 926 01 Sereď. 

  
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 

 
B. Ukladá 
    Prednostovi Mestského úradu  
    Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 11.nov.2012 
Hlasovanie: prítomných  13, za  13,  proti  0, zdržalo sa  0  
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Uznesenie   č.  183/2012  

 
A. Schvaľuje 

V zmysle §-u  9a, ods.8 , písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a §-u 
8 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom 
mesta v platnom znení predaj majetku mesta : 

- parcela č. 126/113 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m2 a stavbu – trafostanicu   
so súpisným číslo 3140 na tejto parcele postavenú, 

- parcela č. 126/24 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 117 m2 

- technológia trafostanice 
- káblové rozvody nízkeho napätia a vysokého napätia na uliciach Veterná, Severná  a 

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

Galanta ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape v k.ú. Stredný Čepeň na LV 
číslo 591,  

       za kúpnu  cenu 46.201,00 €, slovom štyridsaťšesťtisícdvestojeden eur , uplatnením výnimočného 
postupu ako predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože ide o všeobecný záujem mesta 
zachovať distribúciu elektrickej energie v dotknutej časti mesta,  ZSE Distribúcia, a.s. 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava I. 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra 
nehnuteľností hradí kupujúci. 
 
B.  Ukladá  
 Prednostovi Mestského úradu: 
       Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 11.nov.2012 
Hlasovanie  : prítomných  14, za   14, proti  0, zdržalo  s a  0 
 
 

Uznesenie  č.   184/2012  
 A. Schvaľuje 

V zmysle §-u  9, ods.2 , písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a §-u 8 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom 
mesta v platnom znení predaj hnuteľného majetku – distribučného zariadenia, slúžiaceho len pre 
distribučné rozvody elektrickej energie v meste Sereď na uliciach Jelšová a Strednočepenská,  
ktoré tvoria káblové rozvody NN,  za  cenu 13.500,- €, slovom  trinásťtisícpäťsto eur 
žiadateľovi:   ZSE Distribúcia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava I. 
 

B.Ukladá  
Prednostovi Mestského úradu: 
     Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 11.nov.2012 

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

 
Uznesenie  č.  185/2012  

 
A. Súhlasí 

s umožnením zriadenia vecného bremena na výkon  povolenej  činnosti   pre prevádzkovateľa   
distribučnej  sústavy,  pre energetické distribučné zariadenie, slúžiace len pre distribučné 
rozvody elektrickej energie v meste Sereď - IBV na uliciach Jelšová a Strednočepenská pre ZSE 
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Distribúcia a.s. Bratislava Čulenova 6. 
Hlasovanie: prítomných  16, za   15, proti 0, zdržalo  sa  0, nehlasoval 1  
 
 

Uznesenie  č. 186/2012  
A. Schvaľuje   
delegovanie zástupcov Mesta Sereď, ako zriaďovateľa škôl,  do príslušných rád škôl nasledovne: 
 
   ZŠ Juraja Fándlyho                                    

1. Mgr. Marcel Královič  
2. Božena  Vydarená           
3. Bc. Ľubomír Veselický    
4. Ing.  Norbert  Kalinai  
      
 

 ZŠ Jana Amosa Komenského:                             
1. JUDr. Michal  Irsák 
2. Róbert Stareček  
3. Ing. Arch. Róbert Kráľ  
4. Ing. Ľubomír  Kyselý   
 
                                                                               

ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava   : 
1. Michal  Koričanský 
2. MUDr. Miroslav  Bucha        
3. Ing. Marek Lovecký   
4. Róbert Šipka            

        
 
   ZUŠ Jana Fischera-Kvetoňa:  

1. MUDr.  Eva Krajčová 
2. Pavol Kurbel 
3. Ing. Marián Sidor  
4. Ing. Arch. Róbert Kráľ                   

     
   MŠ Dionýza Štúra :  
       1.Božena  Vydarená 
       2. Pavlína  Karmažinová   
       3. Bc. Ľubomír  Veselický  
       4. Ing. Norbert  Kalinai   
          
  MŠ Komenského:  
     1. Mgr. Marta  Némethová   
     2. Mgr. Peter Rampašek   
     3. Ing.  Bystrík Horváth  

4. Róbert  Stareček 
5.  
 
      

B. Ukladá 
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Riaditeľom   škôl  a školských  zariadení     
zvolať ustanovujúce zasadnutie rady školy. 

T: do 10.10.2012 
Hlasovanie: prítomných  16, za  proti  0, zdržalo  sa  0 
 
 

Uznesenie  č.  187/2012  
A. V y h o v u j e 
protestu Okresnej prokuratúry v Galante spis. zn. Pd 70/12-6 zo dňa 24.júla 2012 proti VZN č. 
12/1998 o nočnom  kľude a  spis. zn. Pd 71/12-8 proti VZN č. 2/2006 o úprave podmienok predaja, 
podávania alebo požívania alkoholických nápojov na území mesta Sereď   
 
B. R u š í 
a) VZN mesta Sereď č. 12/1998 o nočnom kľude.  
 
b)  VZN mesta Sereď č. 2/2006 o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania 
alkoholických nápojov na území mesta Sereď. 
 
 
C. Ukladá 
vypracovať nové znenie VZN o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania 
alkoholických nápojov na území mesta Sereď v súlade so zákonom  
 
           Termín: 31.3.2013                                                              Zodp.: prednosta  MsÚ 
Hlasovanie: prítomných       15, za 12, proti  1, zdržal  sa 1, nehlasoval   1  
                             
 

Uznesenie  č.  188/2012  
A. Schvaľuje   
Poplatok  za  užívanie  verejného  WC  vo výške  0,20€  
Hlasovanie: prítomných  15, za  14, proti 1, zdržalo  sa   0 
 
 

Uznesenie  č.  189/2012  
A. Berie  na vedomie   
Informáciu  o príprave  osláv   700-ho  výročia  prvej  písomnej zmienky  o meste  Sereď   
Hlasovanie: prítomných   15, za 14,  proti 0, zdržalo  sa  0, nehlasoval   1  
 

 
Uznesenie  č.  190/2012  

A/  Nesúhlasí  
S umiestnením busty Františka Kubača na pôvodné miesto. 
Hlasovanie:  prítomných  14, za  1, proti  11,  zdržali  sa  2 
 
 
B/  Nesúhlasí  
s umiestením busty F. Kubača podľa vyjadrenia oprávneného dediča pána Drahomíra Prihela ml. do 
múzea tak, aby bola chránená. 
Hlasovanie: prítomných  14, za  5, proti 3, zdržali  sa  6 
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C/ Nesúhlasí 
 s umiestením busty F. Kubača podľa vyjadrenia oprávneného dediča pána Drahomíra Prihela ml. k 
bývalej NHS tak, aby bola chránená. 
Hlasovanie: prítomných  14, za 4, proti  6, zdržali sa   4 
 
 
D/ Súhlasí  
s umiestením pamätnej dosky na korpus pamätníka s textom pripomínajúcim vznik Slovenskej 
republiky k 1.1.1993 a stručným popisom histórie Slovákov. 
Hlasovanie: prítomných   14, za 8, proti 0, zdržali   sa  6 
 
 

Uznesenie  č.  191/2012  
A. Súhlasí  
s umiestnením  pamätníka   účastníkov  misií  UNPROFOR  pred vstupom  na autobusové   
nástupište  podľa priloženej fotodokumentácie  
Hlasovanie:  prítomných  15, za   15, proti 0, zdržalo  sa  0 
 
 

Uznesenie  č.  192/2012  
A. Berie  na  vedomie   
Žiadosť  HK Slávia  Sereď   o prehodnotenie   VZN mesta  Sereď  č. 15/2011 o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia  
 
 
B. Nevyhovuje   
žiadosti  HK Slávia   o prehodnotenie VZN  č.  15/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadenia  
Hlasovanie: prítomných  13, za 0, proti   11, zdržali  sa  2  
 
v Seredi,  dňa  12.9. 2012  
 
 
Zapísala: Kolláriková  
 
 
       Ing. Martin Tomčányi   
          primátor  mesta 
 
 
 
Návrhová komisia: 
 
Božena  Vydarená             ….......................... 
 
Pavlína  Karmažinová      ….......................... 
 
Ing. Bystrík  Horváth       …..........................   


