
 

 

 

 

 Uznesenia     

z Mestského  zastupiteľstva v  Seredi   konaného  dňa   16.4. 2013       

 
Mestské   zastupiteľstvo v   Seredi   prerokovalo  a     prijalo   

 

 

Uznesenie  č.   60/2013 

A. Schvaľuje   
1. doplnenie   programu: 

-  stiahnutie z  rokovania   bod 18/D – prevod   vlastníctva   nehnuteľnosti  - bytov obyvateľom  

mesta   

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

 

        2.  program  rokovania 

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

 

 

 

Uznesenie  č.   61/2013  
A/ Berie na vedomie 
Informáciu o vzdaní sa Róberta Áča,xxxxxxxxxx, trvale bytom Sereď, Stromová ul. 29, funkcie 

konateľa obchodnej spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď  spol. s r.o., Legionárska 1127,  

926 01  Sereď. 

 

B/ Schvaľuje 
Vymenovanie  Ing. Martina Káčera, xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxx   trvale bytom Homolova 

2168/35, 841 02  Bratislava -Dúbravka, dňom  17.4. 2013   do funkcie konateľa obchodnej 

spoločnosti Mestský bytový podnik  Sereď , spol. s r.o., Legionárska 1127, 926 01  Sereď  na   dobu 

určitú   do  15.9. 2013 . 

 

 

C/ Ukladá 

Prednostovi MsÚ    
Zabezpečiť vykonanie všetkých potrebných  úkonov súvisiacich so zmenou konateľa spoločnosti 

Mestský bytový podnik Sereď , spol. s r.o., Sereď   do  30.4. 2013 . 

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

 

 

Uznesenie   č.   62/2013  

A. Berie   na   vedomie    
Informatívnu správu  o činnosti  Mestského  úradu    v  Seredi  a  mesta   Sereď   od  ostatného   

zasadnutia   mestského  zastupiteľstva  

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

 

 

 

 



Uznesenie  č.   63/2013   

A/ Schvaľuje  

1. Zmenu uznesenia:  
č. 30/2013  

znenie uznesenia v časti „prislúchajúcu pivnicu č. 63 vo výmere 2,25 m
2
,“ sa mení nasledovne 

„prislúchajúcu pivnicu č. 32 vo výmere 2,25m
2:

 
 

 

2.Predĺženie     termínu   plnenia  uznesení 
 -  č.  277/2012   do 31.5. 2013 

 -  č.  28/2013   do  31.5. 2013        

     

B/ Ruší:  
Uznesenie č. 19/2013 v časti „A schvaľuje“ a v „ukladacej časti B“  ruší časť týkajúcu sa 

podpísania nájomnej zmluvy do 30.03.2013.  
 

C/ Berie na vedomie 

Správu o kontrole plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva bez pripomienok   
Hlasovanie: prítomných  14, za   14, proti  0, zdržalo  sa   0    

 

 

Uznesenie   č.   64/2013  
A/ Berie   na   vedomie  
Správu z následnej finančnej kontroly zameranú na hospodárnosť, účinnosť a efektívnosť 

hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami tak v príjmovej  časti rozpočtu - položka 212 

003 ako aj výdavkovej časti rozpočtu - položka 04.1.2  časti rozpočtu, týkajúcich sa areálu „Kasárne 

Váh“.  

 

B/  Ukladá    

Prednostovi   MsÚ 
na   rokovanie   MsZ  v júni  pripraviť   návrh odpredaja  majetku v lokalite kasárne   Váh  

postupom  podľa     zákona   o  majetku  obcí   

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

 

 

Uznesenie  č.   65/2013  
A. Berie   na vedomie   
Správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania podmienok VZN č. 6/2004 o podmienkach 

poskytovania jednorazových sociálnych dávok z rozpočtu mesta Sereď v rokoch  2010,2011,2012. 

Hlasovanie:  prítomných    12, za   11,  proti  0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1  
 

 
Uznesenie  č.   66/2013  

A. Berie  na vedomie 

Informatívnu správu o príprave projektov  

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

 

 



Uznesenie  č.   67/2013  
A. Schvaľuje     
 Správu o hospodárení Materskej školy na Ul. D.Štúra v Seredi za  rok   2012  

Hlasovanie: prítomných   13, za  12,  proti  0, zdržalo  sa   0, nehlasoval   1 

 

 

Uznesenie  č.   68/2013  
A. Schvaľuje     
 Správu o hospodárení Materskej školy na Ul. Komenského   v Seredi  za   rok   2012 

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

 

Uznesenie č. 69/2013  
A. Schvaľuje     
 Správu o hospodárení Základnej   školy  Juraja   Fándlyho    v Seredi  za rok  2012 

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

 

 

Uznesenie  č.   70/2013  
A. Schvaľuje   
Správu   o hospodárení     Základnej  školy   Pavla  Orságha  Hviezdoslava   v Seredi  za  rok   2012  

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

 

 

Uznesenie  č.   71/2013  
A. Schvaľuje   
Správu o hospodárení    Základnej  školy    Jana  Amosa  Komenského    v  Seredi za rok  2012   

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

 

 

Uznesenie  č.   72/2013  
A. Schvaľuje   
Správu o hospodárení    Základnej   umeleckej  školy  Jána Fischera   Kvetoňa   v  Seredi za rok  

2012   

Hlasovanie:   prítomných  13, za  12, proti 0, zdržalo   sa  0, nehlasoval   1  

 

 

Uznesenie  č.  73/2013  
A. Berie  na  vedomie   
Priebežnú   správu   -  Racionalizácia  siete   ZŠ   P.O. Hviezdoslava  a  J.A.  Komenského  , ktorých 

zriaďovateľom   je  mesto   Sereď  

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

    

 

Uznesenie  č.   74/2013 

A. Uznáša sa  
 na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 4/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzne nariadenia mesta Sereď č. 7/2011 zo dňa 14. 06. 2011 o určení výšky príspevku na  

 

 

čiastočnú úhradu nákladov  v školách a školských zariadeniach, ktorých je Mesto Sereď 

zriaďovateľom v znení neskorších nariadení. 

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



 

 

  Uznesenie  č.   75/2013  

A.  Schvaľuje    

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď bez pripomienok   

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

 

Uznesenie č.   76/2013  
A. Uznáša     sa  
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 5/2013 zo dňa 16. 04. 2013 o financovaní 

základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení na rok 2013 a o zrušení 

niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Sereď. 

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

 

 

Uznesenie č.   77/2013 

A. Neschvaľuje    
Všeobecne   záväzné   nariadenie  v meste Sereď  o ochrane nefajčiarov  

Hlasovanie: prítomných   15, za 4, proti  7, zdržali sa   4  

 

 

Uznesenie  č.   78/2013     
A.  Uznáša  sa    
 na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 6/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2005 Trhový poriadok – o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Seredský hodový jarmok    

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

 

 

Uznesenie  č.  79/2013  
        A/ Schvaľuje    

1. záverečný účet mesta  SEREĎ za rok 2012  

2. celoročné hospodárenie mesta SEREĎ za rok 2012 bez výhrad 

3. použitie  prebytku hospodárenia – za rok 2012 nasledovne 

a) Čiastku      12 548  €  prideliť do rezervného fondu  

                       b)  Čiastkou    38 685  €   tvoriť fond rozvoja bývania     

4. dotáciu z KŠÚ Trnava 16 589,56 €  použiť v rámci príjmových finančných operácií 

rozpočtu v roku 2013 nasledovne: 

a) V čiastke 197,56 € na vykrytie výdavkov spojených s dopravou žiakov  

ZŠ J. Fándlyho 

b) V čiastke 16 392 € na úhradu výdavkov ZŠ J.A. Komenského  

spojených s havarijnou opravou rozvodov vody a kanalizácie  

5. kladný rozdiel finančných operácií v čiastke 277 151 € použiť na tvorbu rezervného 

fondu 

 

 

         B/ Ukladá  

          Prednostovi  MsÚ 
1. Zabezpečiť realizáciu uznesenia - bod  A ods. 3- 5                                                                                          

                                                                                   T : 30. 6. 2013 



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

 

 

Uznesenie  č.   80/2013  
A. Schvaľuje    
Správu  o hospodárení   Domu  kultúry  v  Seredi  za  rok   2012  

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

 

 

Uznesenie  č.   81/2013  
A. Berie  na  vedomie    
Správu o hospodárení    spoločnosti  Správa  majetku  Sereď    s.r.o.  Sereď  za rok    2012  

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

 

 

Uznesenie č.   82/2013  
A/ Schvaľuje     
1. Zámer mesta prenajať nehnuteľný majetok mesta  zapísaný na Správe katastra v Galante ako 

parcela reg. „C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 4012/3  -zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

23.793 m
2
 v k.ú. Sereď na LV č. 591 formou obchodnej verejnej súťaže. 

 

2.   Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

- bez pripomienok 

 

3.   Komisiu na výber uchádzača o prenájom majetku mesta v zložení: 

predseda   Ing. Bystrík Horváth 

členovia    Ing. Norbert Kalinai, JUDr. Michal Irsák, Darina Nagyová, Ing. Vladimír 

Práznovský, Ing. Tibor Krajčovič, Bc. Branislav Koričanský  

 

B/  Ukladá  

Prednostovi  MsÚ  
Zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže  

 

                                                                                                                       T.: 25.04.2013  

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

 

 

Uznesenie č.   83/2013  
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, Správe katastra 

Galanta   ako  parcela    registra „E“ č. 764 ,  evidovaná   na   mape určeného operátu na LV č. 591  

v k. ú. Sereď, vo výmere 18 m
2
 , za cenu 2,-€/m

2
/rok , na dobu neurčitú s ročnou výpovednou  

 

 

lehotou,   uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa  z dôvodu , že na 

pozemku je dlhodobo umiestnená prefabrikovaná garáž , ktorá je v súkromnom  vlastníctve, Andrei 

Dúbravcovej,  bytom v Seredi, A. Hlinku 1149/5. 

 

 

B/Ukladá  

Prednostovi MsÚ 



Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 31.05.2013. 

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

 

 

Uznesenie    č.  84/2013  
A/ Berie na vedomie 

Dôvodovú správu o zámere predať nehnuteľný majetok  -  časť parcely na Krásnej ul. 

formou zámennej zmluvy 

 

B/ Konštatuje, 
  že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, pretože je v záujme mesta vylepšiť podmienky zásobovania elektrickou energiou 

obyvateľov v danej lokalite, 

 

C/ Schvaľuje 
v zmysle §9, ods.2, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zámer 

prevodu nehnuteľného majetku formou zámennej zmluvy: parcelu registra „C“ č. 1304/2 – 

ostatná plocha vo výmere  20 m
2
,  ktorá bola geometrickým plánom č. 5/2013 zo dňa 

20.02.2013, overeným Správou katastra Galanta dňa 28.02.2013 pod číslom 227/2013, 

odčlenená z pôvodnej parcely registra „E“ č. 128/102, vedenej Správou katastra Galanta na 

mape určeného operátu v k. ú. Dolný Čepeň na LV č. 591 do vlastníctva Západoslovenskej 

distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, za parcelu registra „C“ č. 1380/3 - ostatná 

plocha vo výmere 20 m
2
, vedenú Správou katastra Galanta na katastrálnej mape v k. ú. Dolný 

Čepeň na LV č. 3379 do vlastníctva mesta Sereď s tým, že zmluvné strany si navzájom 

nedoplácajú žiadne finančné prostriedky. 

 

D/ Ukladá 

 Prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť zverejnenie zámeru najneskôr v zákonom stanovenej lehote. 

Hlasovanie: prítomných   14, za  13, proti 0, zdržalo  sa  0, nehlasoval    1  

 

 

 

Uznesenie č. 85/2013  
 

A/Berie na vedomie 

 

Informatívnu správu o výsledku výberu uchádzača o predaj nehnuteľného majetku mesta – 

Denné centrum  na Námestí slobody,  

 

B/ Schvaľuje 
     v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.1, písm. b)     predaj 

nehnuteľného majetku zapísaného  na Správe katastra v Galante ako parcely registra „C“ 

evidované na katastrálnej mape v k.ú. Sereď  na LV č. 591: parcela č. 77 - zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 397 m
2 

a stavba so súpisným číslom  1187 na tejto   parcele postavená, 

parcela č. 78 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m
2
 a stavba bez súpisného čísla - 

garáž na  tejto parcele postavená, parcela č. 79 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 43 m
2
, 

parcela č. 80/1  - záhrady vo výmere 795 m
2
, za cenu 51.000,-€ , slovom päťdesiatjedentisíc 

eur,  Mgr. Michaele Pastorkovej, bytom v Seredi, Lipová 2416/19. 

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

nehnuteľností hradí  kupujúci. 

 



C/ Ukladá 

 Prednostovi MsÚ 
 Zabezpečiť  podpísanie kúpnej zmluvy do 15.06.2013. 

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

 

 

 

Uznesenie  č.   86/2013  
A/Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledku výberu uchádzača o predaj nehnuteľného majetku mesta – Denné 

centrum  na Jesenského ulici,  
 

B/  Schvaľuje 
v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.1, písm. b)     predaj 

nehnuteľného majetku zapísaného  na Správe katastra v Galante ako parcely registra „C“ evidované 

na katastrálnej mape v k. ú. Sereď  na LV   č. 591 -   parcela č. 695 - zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 248 m
2
,    parcela č. 697/1- zastavané plochy a   nádvoria vo výmere 86 m

2
 a  stavba so 

súpisným   číslom   1103  na   týchto   parcelách postavená,     parcela    č. 696-zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 23 m
2
 a stavba bez súpisného čísla na nej postavená,  parcela č. 697/2 - 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 121 m
2
,   parcela č. 698/1 - záhrady vo výmere 44 m

2
,  

parcela č. 698/2 - záhrady vo výmere 18m
2
, za cenu 72.501 €, slovom 

sedemdesiatdvatisícpäťstojeden  eur, Jánovi Kurbelovi, bytom v Seredi, 8.mája 1814/59. 
 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra 

nehnuteľností hradí  kupujúci. 
 
C/ Ukladá  

Prednostovi MsÚ: 
Zabezpečiť  podpísanie kúpnej zmluvy do 15.06.2013  

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

 

Uznesenie č. 87/2013  
A/Schvaľuje 
 

V súlade s § 17, od.1) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 1/2006 v znení 

neskorších zmien a dodatkov, uzatvorenie zmluvy o   zriadení vecného bremena, bezodplatne,  

na dobu neurčitú, spočívajúcom v práve Západoslovenskej distribučnej, a. s.  Čulenova 6, 816 

47 Bratislava, umiestniť energetické zariadenia – VN a NN na pozemkoch mesta Sereď: 

1. zapísaných na Správe katastra v Galante v k. ú. Stredný Čepeň na LV 591: 

   -  parcela registra „C“ č. 212/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3445 m
2
, 

      

 

     -  parcela registra „E“ č. 596/101 – ostatné plocha vo výmere 75 m
2
, 

          -  parcela registra „E“ č. 596/102 – ostatné plochy vo výmere 874 m
2
, 

          -  parcela registra „C“ č. 126/161 – orná pôda vo výmere 165m
2
, 

          -  parcela registra „E“ č. 126/1 –zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12662 m
2
, 

          -  parcela registra „C“ č. 126/152 – orná pôda vo výmere 386 m
2
, 

- parcela registra „C“ č. 126/48 – orná pôda vo výmere 405 m
2
, 

- parcela registra „C“ č. 126/2 – orná pôda vo výmere 153 m
2
, 

- parcela registra „E“ č. 190 – ostatné plochy vo výmere 2485 m
2
, 

- parcela registra „E“ č. 187/2 – trvalé trávne porasty vo výmere 351 m
2
, 



- parcela registra „E“ č. 187/9 –ostatné plochy vo výmere 527 m
2
, 

2.    zapísaných na Správe katastra v Galante v k. ú. Dolný Čepeň na LV č. 3289: 

- parcela registra „C“ č. 3849/17 – ostatné plochy vo výmere 28 m
2
, 

- parcela registra „C“ č. 3849/14 – ostatné plochy vo výmere 674 m
2
, 

       3. zapísanej na Správe katastra v Galante v k. ú. Sereď na LV č. 591: 

             -parcela registra „E“ č. 179/1 – ostatné plochy vo výmere 324 m
2
. 

Správny poplatok za návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností hradí oprávnený 

z vecného bremena 

 

 

B/  Ukladá  

 Prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie Zmluvy o zriadení vecného bremena 

termín: 31.05.2013 

 

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

 

 

Uznesenie  č.  88/2013 

A. Berie   na vedomie  
Správu  o výsledku  hospodárskej činnosti   Mestského  bytového podniku  Sereď  s.r.o.  Sereď   za  

rok   2012  

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

 

 

Uznesenie   č.   89/2013  
A. Berie   na  vedomie  
Informatívnu  správu   o  využívaní  geotermálnych  vôd   mesta   Sereď    

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

 

 

Uznesenie  č.  90/2013 

A.  Ruší    
uznesenie  č.  19/2013   v časti  B,  bod   2  

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

 

 

 

 

Uznesenie  č.  91/2013  
 A/ Schvaľuje   

 2. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2013 

                     

 B/ Ukladá  

Prednostovi MsÚ a riaditeľom škôl                  
Zapracovať schválené zmeny do rozpočtov 

 

                                                          T :  15.5.2013 

                                                          Z.   prednosta MsÚ, riaditelia  škôl   

 

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

 



 

Uznesenie  č.  92/2013  
A/ Konštatuje, 
že plat primátora schválený uznesením  MsZ v Seredi č. 92/2012 zo dňa 19.4.2012 so zvýšením  

podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona na    1,55 násobok predstavuje od 1.1.2013 po uplatnení 

priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2012  sumu 3 157,- Eur 

 

B/Schvaľuje 
s účinnosťou od 1.4.2013 zvýšenie platu primátora  určeného podľa  § 3 ods. 1 citovaného zákona 

v sume 2 036,65 eur  o  55 % t. j. na celkovú sumu platu vo výške  3157,- Eur.  

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

 

 

Uznesenie   č.   93/2013  
A/  Vymenúva 
 JUDr. Jána Mizeríka bytom Sereď, Spádová 1154/4 v zmysle § 2, ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 

Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov za náčelníka 

Mestskej polície v Seredi s termínom  od 1.5. 2013 na dobu neurčitú. 

Hlasovanie: prítomných  12, za  11, proti  0, zdržalo  sa  0, nahlasoval    1  
   
 

Uznesenie   č.  94/2013 

A/  Vyhovuje    
 protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Galante sp. zn. Pd 11/13-6 zo dňa 06.03.2013 proti 

Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2002 zo dňa 07.05.2002 Štatút Mestskej polície a proti 

Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2012 zo dňa 11.09.2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

1/2002 Štatút Mestskej polície Mesta Sereď 

 

 

B/.  Ukladá   

Náčelníkovi MsP  
pripraviť návrh všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 22 ods. 3  zákona č.  564/1991 Zb. 

o obecnej polícii v znení neskorších predpisov s návrhom na zrušenie  Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 1/2002 zo dňa 07.05.2002 Štatút Mestskej polície a  Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 8/2012 zo dňa 11.09.2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2002 Štatút Mestskej polície Mesta 

Sereď na zasadnutie MsZ dňa 18.06.2013 

Hlasovanie: prítomných  11, za  10 proti 0, zdržal sa  1  

 

 

Uznesenie  č.   95/2013  
A.  Neschvaľuje  
Procedurálny   návrh  poslanca  MsZ – zmenu   čl.4   doplniť   za  bod  4 –  zasadnutia komisií   sú  

verejné  a  ďalšie  body   prečíslovať         

Hlasovanie : prítomných 12, za 5, proti  5, zdržali  sa   2      

 

 

Uznesenie  č.  96/2013   
A/ Schvaľuje 
Rokovací poriadok komisií mestského zastupiteľstva v Seredi. 

s pripomienkami   

 Čl. 2 ods. 1  písm. C  vložiť   za   slovo   realizácia   „ uznesení“   mestského zastupiteľstva 

 čl. 3  ods.  1  vypustiť   z textu  slová  ....... z príslušnej oblasti   činnosti komisie . 



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

 

 

Uznesenie  č.  97/2013 

A. Súhlasí    

s uverejňovaním  inzercie   a  reklamy  v Seredských novinkách za týchto  podmienok:     
1/    Príjem objednávok, spracovanie, umiestnenie na stránkach Seredských noviniek a 

platby za zverejnenie bude vykonávať dodávateľ SN  Petit Press, a.s. Nitra na vlastné 

náklady a vo vlastný prospech.  

 

2/   Dodávateľ Seredských noviniek  Petit Press, a.s. Nitra bude informovať Mesto Sereď o 

účtovaných sadzbách za zverejnenie reklamy a inzercie za stranu, polovicu strany a štvrtinu 

strany. 

 

3/  Dodávateľ Seredských noviniek  Petit Press, a.s. Nitra nebude na stránkach Seredských 

noviniek uverejňovať reklamu na ponuku erotických služieb, predaj erotických pomôcok, 

inzerciu kontaktu na erotické telefónne služby a predaj erotických nahrávok, videí a 

časopisov. Taktiež  nebude inzerovať politickú  reklamu a  to týkajúcu  sa  politických  strán    

a politikov  a   komunálnej politiky  a  komunálnych   politikov   

 

4/      Na umiestňovanie reklamy a inzercie bude mať  dodávateľ Seredských noviniek   Petit 

Press, a.s. Nitra vyhradené strany číslo 3, 6,  9  a 11. V prípade neobsadenia všetkých 

štyroch strán bude voľná plocha ponechaná pre zverejnenie informácií Mesta Sereď 

občanom a to tak, že v hornej časti plochy plne neobsadenej stránky inzerciou a reklamou 

bude materiál Mesta Sereď a v dolnej časti inzercia a reklama.  

 

5/     Cenu za jedno vydanie z dôvodu  zverejňovaním inzercie a reklamy v počte maximálne 

4 strany podľa bodu 4  dodávateľ Seredských noviniek  Petit Press, a.s. Nitra zníži z 

doterajších 1 100 Eur bez DPH na 800 Eur bez DPH.  
Hlasovanie: prítomných   13, za  12, proti  0, zdržal  sa  1  

 

 

 

 

Uznesenie č.   98/2013  
A. Schvaľuje   
Zmeny  v  harmonograme   zasadnutí   MsZ nasledovne : 

 dopĺňa sa    zasadnutie  MsZ  21.5. 2013 vo večerných  hodinách   

  a  mení  sa  zasadnutie   MsZ    z  18.6. 2013 na 11.6. 2013  .    

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

 

Uznesenie  č.  99/2013  
A. Berie  na   vedomie   
Vystúpenie   občianky   pani  Renáty  Mikulekovej   ohľadne  odpredaja pozemku p. Ľubošovi  

Bellayovi   na parkovanie na  Parkovej ulici   

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

v Seredi,  dňa  17.4. 2013 

 



zapísala:Kolláriková 

 

 

 

         Ing.  Martin  Tomčányi    

             primátor  mesta 

 

 

 

 

 

návrhová  komisia: 

 

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

 

Ing. arch. Róbert Kráľ      ......................... 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 


