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 Uznesenia   

z  Mestského zastupiteľstva  v  Seredi konaného  dňa   11.6. 2013  
 

Metské  zastupiteľstvo  v  Seredi    prerokovalo a  prijalo   

 

Uznesenie č.  113/2013 

A. Schvaľuje  
1. doplnenie  programu : 

-  vypustenie   bodu  12/B/1  zámena  pozemku  s firmou  Vramon  z  rokovania MsZ 

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

 

            -  Žiadosť  Slovenského  národného   múzea   v Bratislave – zriadenie  vecného  bremena  

                na  vybudovanie    transformačnej  stanice   

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

  

     -  Finančný príspevok   pre  OZ  Deťom  pre  život Bratislava    na  akciu   „Na vysokom  

         bicykli“  

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

  

 -   Prerokovanie   problematiky    dodávanej    vody  v  meste   Sereď o  16.00 hodine, aby  

     sa  ho mohli  zúčastniť  obyvatelia   nášho  mesta   

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

 

 -  Návrh  odmeny  hlavnej   kontrolórke   za I. polrok  2013  a   poslancom  MsZ   

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

 

 -  prerokovanie  žiadosti p. Gabriša   

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

  

 -  Návrh  predsedu  podnikateľskej   a  finančnej komisie   na  zorganizovanie   stretnutia  

    s drobnými  podnikateľmi  mesta   Sereď    

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

 

 -  Návrh  predsedu podnikateľskej   a finančnej  komisie   na zabezpečenie  inventarizácie 

    pozemkov   v  meste   Sereď    

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

 

2.program   rokovania  

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

 

Uznesenie  č.   114/2013  

A. Berie   na  vedomie   
Informatívnu správu  o činnosti   mestského   úradu   a mesta  Sereď   od ostatného     rokovania     

mestského  zastupiteľstva  

Hlasovanie: prítomných  15,  za  15, proti  0, zdržalo sa  0 
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Uznesenie  č.  115/2013  

A/ Schvaľuje  

zmenu uznesenia:  

č. 277/2012 v ukladacej časti -  termín plnenia nasledovne: 
Termín do 30.08.2013 

 

č. 15/2013 nasledovne:   
- termín odňatia majetku z 31.03.2013 na 21.03.2013 

- údaje o účtovnej hodnote majetku nasledovne:  

 
Veci Obstarávacia cena Oprávky k 28.02.2013 Zostatková cena k 28.02.2013 

budova s.č. 118 899 761,30 € 845 136,69 € 54 624,61 €  

 

pozemok parc. č.  3050    11 043,62 €   

budova s.č. 759               1 718 350,25 € 438 549,03 € 1 279 801,22 € 

pozemok parc. č. 2835/1 13 304,12 €   

 

 
č. 28/2013 v ukladacej časti termín plnenia nasledovne:  
Termín do 30.08.2013. 

 

č. 31/2013 nasledovne:  
 byt č. 50 vo výmere 35,52 m

2
 na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 43 na ul. Novomestská,  číslo 

vchodu 43  v Seredi postaveného na parcele č. 3070, 3069, 3068  a prislúchajúcu pivnicu č. 50 vo výmere 1,32 

m
2
,  

 spoluvlastnícky podiel 83/10000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a príslušenstve,  

 spoluvlastnícky podiel 83/10000-in k pozemku parcela registra „C“  číslo: 3070, 3069,3068  – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 701 m
2 
evidovanej na katastrálnej mape v katastrálnom území Sereď 

Gabriele Šimekovej, nar. 14. 03. 1971, trvale bytom Sereď, Novomestská 43/43 za kúpnu cenu 331,57 €.  

 

č. 87/2013 nasledovne: 

1. 

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

 parcela registra „C“ evidovaná v katastrálnej mape  č. 126/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12662 m
2
,  

2.    zapísaných na Správe katastra v Galante v k. ú. Sereď na LV č. 591:  

- 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. Dolný Čepeň na LV č. 3289: 

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

 

B/ Berie na vedomie 

Správu o kontrole plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva bez pripomienok   
 Hlasovanie:prítomných   13, za   13, proti  0, zdržalo sa  0    

 

 

Uznesenie   č.  116/2013  

A.  Berie   na   vedomie  
Správu  hlavnej kontrolórky z následnej finančnej kontroly inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky v podmienkach mestskej 

samosprávy na mestskom úrade. 

Hlasovanie: prítomných   15, za   15, proti  0, zdržalo  sa   0  
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Uznesenie  č.  117/2013  

A. Schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2013 

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

 

Uznesenie č.  118/2013  

A. Berie   na  vedomie   
Informatívnu správu  o príprave projektov   

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

 

Uznesenie č.  119/2013  

A.Schvaľuje  
pozmeňujúci   návrh   poslanca  MsZ  k poskytovaniu  jednorázových   sociálnych  dávok    

 v §  2 bod 1 písm.d/   znie:  ..... ktoré  nemá   za predchádzajúcich  12 mesiacov  pred 

podaním  žiadosti vymeškané   neospravedlnené   vyučovacie   hodiny.  

 v § 5 bod  2 , písm. e/ ....nemá   za predchádzajúcich  12 mesiacov  pred podaním  žiadosti 

vymeškané   neospravedlnené   vyučovacie   hodiny.   

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

 

Uznesenie č. 120/2013 

A. Schvaľuje 
pozmeňujúci   návrh poslankyne   MsZ  k poskytovaniu  jednorázových   sociálnych  dávok 

 v § 2 ods.l  písm. d/  a  v  § 5  ods.2, písm. e/ sa doplní   slovo  „ ak“ 

 v § 3 ods. 1, písm. d /   bude znieť   nasledovne:   „mimoriadne  liečebné   náklady“  

 ruší  sa § 4  a § 6, ostatné   čísla  paragrafov  sa primerane zmenia 

 v pôvodnom  § 7  sa bod  2 mení nasledovne: „Žiadosti   o  poskytnutie  jednorazových 

sociálnych  dávok   posudzujú  členovia   Komisie  sociálnej , zdravotnej,  kultúrnej  a 

bytovej pri  MsZ  v  Seredi   a odporúčajú   primátorovi   výšku  jednorazovej  sociálnej 

dávky 

v pôvodnom  § 7 bod  3 sa  vypúšťajú  slová „v predpísanej    výške“  

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

 

 

Uznesenie č.  121/2013 

A. Schvaľuje  
pozmeňujúci   návrh poslanca  MsZ   k poskytovaniu  jednorázových   sociálnych  dávok 

 v § 5 bod  1 písm.a/ -   slovo havária  sa nahradí   .....  haváriou  technického zariadenia  v 

obydlí alebo podobnou udalosťou 

Hlasovanie:   prítomných   12, za  9, proti 1, zdržali  sa  2  

      

 

Uznesenie  č.  122/2013 

A. Schvaľuje 
Podmienky   poskytovanie jednorazových   sociálnych  dávok 

s pripomienkami: 

 v § 2 ods.l  písm. d/  a  v  § 5  ods.2, písm. e/ sa doplní   slovo  „ ak“ 

 v § 3 ods. 1, písm. d /   bude znieť   nasledovne:   „mimoriadne  liečebné   náklady“  

 ruší  sa § 4  a § 6, ostatné   čísla  paragrafov  sa primerane zmenia 

 v pôvodnom  § 7  sa bod  2 mení nasledovne: „Žiadosti   o  poskytnutie  jednorazových 
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sociálnych  dávok   posudzujú  členovia   Komisie  sociálnej , zdravotnej,  kultúrnej  a 

bytovej pri  MsZ  v  Seredi   a odporúčajú   primátorovi   výšku  jednorazovej  sociálnej 

dávky 

 v pôvodnom  § 7 bod  3 sa  vypúšťajú  slová „v predpísanej    výške“  

 v §  2 bod 1 písm.d/   a v § 5 bod  2 , písm. e/   znie:  ..... ktoré  nemá   za predchádzajúcich  

12 mesiacov  pred podaním  žiadosti vymeškané   neospravedlnené   vyučovacie   hodiny.    

 v § 5 bod  1 písm.a/ -   slovo havária  sa nahradí   .....  haváriou  technického zariadenia  v 

obydlí alebo podobnou udalosťou       

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

 

 

Uznesenie  č.  123/2013  

A. Berie  na  vedomie   
Správu  o činnosti   Mestskej polikliniky  Sereď   s.r.o.   

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

 

 

Uznesenie č.  124/2013  

A. Berie  na  vedomie   
Predbežnú   správu  o  stave  investícií   na  Mestskom   bytovom podniku Sereď  spol.   s.r.o.   V  

Seredi   

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

 

 

Uznesenie  č.  125/2013   

A. Ruší   
Členstvo   Miroslava  Kucharoviča   v  Dozornej  rade  Mestského  bytového  podniku  Sereď spol. 

s.r.o.  Sereď   k  30.6. 2013  

 

B. Schvaľuje 
za člena  Dozornej  rady  Mestského  bytového podniku  Sereď   spol.  s.r.o.  Sereď  Ing. Miroslava  

Marka  s  účinnosťou  od  1.7. 2013   

Hlasovanie:  prítomných   15, za 13, proti  0, zdržalo  sa  0, nehlasovali 2  

 

 

Uznesenie č.  126/2013    

A. Uznáša  sa   
na Všeobecne   záväznom nariadení  mesta  Sereď   č. 10/2013 zo dňa   11.6. 2013  o podmienkach 

poskytovania  finančných  príspevkov  na  vykonávanie   opatrení  sociálno-právnej  ochrany  detí  a 

sociálnej  kurately  a  o zrušení    niektorých  VZN   mesta   Sereď   

s pripomienkami:       

 § 1  bude znieť nasledovne:   „účelom  tohto  nariadenia  je  vykonaním   niektorých  

ustanovení zákona určiť  spôsob použitia   vyčlenených   finančných  prostriedkov   na  

úpravu  a obnovu rodinných pomerov  dieťaťa, ustanoviť  formu príspevku  na dopravu  a 

podrobnosti   jeho  použitia a upraviť podmienky  poskytovania    finančného príspevku    

akreditovanému    subjektu, právnickej osobe alebo  fyzickej  osobe  na  vykonávanie    

opatrení podľa  zákona“ 

 § 2 a § 3 zlúčiť  a nazvať ho „forma   a podrobnosti poskytovania   príspevku“ 
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 v § 3 číslo „8“ za  „v rozpočte   mesta  Sereď“  doplniť   „na príslušný kalendárny  rok “ 

 § 5 a § 6 zlúčiť   

 v §7  číslo  „2“ „na  Mestský  úrad   v Seredi“  zmeniť   na  „na  Mesto  Sereď“ 

 § 8 ponechať   bez  názvu  

 v §8 číslo  „2“  bude znieť  nasledovne:  „pri poskytovaní   príspevkov sa primerane použije 

zákon“.v §9 v čísle „2“ doplniť   na  zrušenie aj   VZN  č. 1/2005  trhový poriadok v znení 

neskorších  predpisov   

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

 

 

Uznesenie č. 127/2013 

A. Uznáša  sa  
na  Všeobecne   záväznom  nariadení   mesta   Sereď  č. 11/2013 o ďalších    výstrojných 

súčiastkach  príslušníkov   Mestskej polície   Sereď 

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

  

 

Uznesenie  č.   128/2013  

 A. Berie na vedomie 
Informáciu o zámere mesta prenajať časť nehnuteľného majetku mesta,   nachádzajúceho sa na 

Námestí slobody– pred prevádzkovou jednotkou  „Železiarstvo“  

 

B.   Schvaľuje 
V zmysle § 9a, ods.9, písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších nariadení 

nájom nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 

zreteľa :  časť parcely  registra „E“ č. 919/2 – ostatná plocha , evidovanej Správou katastra Galanta 

na mape určeného operátu na  LV č. 4806 v k. ú. Sereď, vo výmere 69,3 m
2
  za cenu 0,40 €/m

2
/rok,  

ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty,   na  dobu   neurčitú   z dôvodu,  že pozemok sa 

nachádza bezprostredne pred prevádzkovou jednotkou „Železiarstvo“, ktorá je v súkromnom 

vlastníctve a bude využívaný  na parkovanie a státie motorových vozidiel. Pre mesto je z hľadiska 

územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný. 

 

C.Ukladá  

Prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy  do 30.8.2013. 

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

 

 

Uznesenie č.  129/2013 

 A.Berie na vedomie 
Informáciu o zámere prenajať časť nehnuteľného majetku mesta, nachádzajúceho sa  pri železničnej 

trati  za rodinnými domami na ul. Krásna.  

 

B.  Schvaľuje 
      V zmysle § 9a, ods.9, písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších nariadení 

nájom nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, časť parcely č. 154/1- orná pôda vo výmere 1680 m
2
, parcelu č. 124/8 - orná pôda vo 

výmere 478 m
2
, parcelu č. 124/7 - orná pôda vo výmere 451 m

2
 a časť parcely  č. 128/3 -  orná   

pôda   vo  výmere 288 m
2 

- všetky zapísané Správou   katastra  v Galante na mape určeného operátu 

ako parcely registra „E“ , na LV 591 v k. ú. Dolný Čepeň, za cenu 0,10 €/m
2
/rok, na dobu neurčitú 
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z dôvodu, že pozemok je dlhodobo užívaný ako záhradkárska osada, Základnej organizácii 

Slovenského záhradkárskeho zväzu Sereď - mesto.   

 

C. Ukladá 

Prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy  do 30.8.2013. 

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

 

 

Uznesenie  č.  130/2013  

A. Neschvaľuje    
Zámer   na predaj nehnuteľného   majetku   formou priameho  predaja   -  časť  parcely   na 

Poštovej   ulici  za   účelom  položenia     voľne stojacej    garáže   

Hlasovanie:  prítomných  13, za  5, proti  7, zdržalo  sa   0 

 

 

Uznesenie  č.  131/2013  

A.Berie na vedomie 
Zámer ďalšieho nakladania s nehnuteľným majetkom mesta  - objekt bývalých "Kasární Váh"   

 

B. Schvaľuje 
v zmysle §9, ods.2, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zámer prevodu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 

osobitného zreteľa sklad bez súpisného čísla zapísaný  Správou katastra v Galante v k. ú. Sereď na 

LV č. 591, postavený na parcele reg. „C“ č. 3723/18,   Slovenskému  rybárskemu zväzu,  Mestskej   

organizácii,   Čepenská   2533/26,   Sereď    z dôvodu ďalšieho vytvárania podmienok   pre  

záujmovú činnosť obyvateľov  mesta  Sereď a širokej  verejnosti .   

 

C. Ukladá  

Prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru najneskôr v zákonom stanovenej lehote. 

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

 

Uznesenie  č.  132/2013  

A.Berie na vedomie 
Zámer ďalšieho nakladania s nehnuteľným majetkom mesta  - objekt bývalých "Kasární Váh" . 

 

B.Schvaľuje 
v zmysle §9, ods.2, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

zámer prevodu nehnuteľného  majetku budovy bez súpisného čísla zapísanej Správou katastra 

v Galante v k.ú. Sereď na LV 591,   postavenej na parcele č. 3723/15, formou vyhlásenia obchodnej  

verejnej súťaže 

 

C.Ukladá  

Prednostovi MsÚ: 
 Zabezpečiť vypracovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže 

Termín: septembrové MsZ 

Hlasovanie: prítomných  15, za  15, proti 0, zdržalo  sa   0   
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Uznesenie  č.  133/2013  

A.Berie na vedomie 
zámer ďalšieho nakladania s nehnuteľným majetkom mesta  - objekt bývalých "Kasární Váh"   

 

B.Schvaľuje 
Ponechanie  časti areálu bývalých "Kasární Váh"  v majetku mesta a pokračovať  v  realizácii 

predložených zámerov na kultúrne, športové, spoločenské a sociálne využitie pre občanov mesta. 

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

  

Uznesenie  č.  134/2013  

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 Správe katastra Galanta, katastrálne 

územie Sereď  na LV 3748 ako:  

 byt č. 10 vo výmere 57,80 m
2
 na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 1143 na ul. 

Spádová,  číslo vchodu 17  v Seredi postaveného na parcelách registra „C“ č. 271, 272, 273,   

 spoluvlastnícky podiel 569/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 

domu a príslušenstve,  

 

Viere Kučerovej rod. Rybaničovej, trvale bytom Sereď, Spádová 1143/17 za kúpnu cenu 303,43 €.  

 

B.  Ukladá 

Prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy  o prevode vlastníctva nehnuteľnosti.  

                  termín: do 31.10.2013 

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

 

 

Uznesenie   č. 135/2013  

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 Správe katastra Galanta, katastrálne 

územie Sereď  na LV 4037 ako:  

 byt č. 42 vo výmere 59,44 m
2
 na 4. poschodí bytového domu súpisné číslo 51 na ul. 

Garbiarska,  číslo vchodu 54,  v Seredi postaveného na parcele registra „C“ č. 3063/95  

a prislúchajúcu pivnicu č. 42 vo výmere 1,44 m
2
,  

 spoluvlastnícky podiel 86/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu 

a príslušenstve,  

 spoluvlastnícky podiel 86/10 000-in k pozemku, parcela registra „C“  číslo: 3063/95 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 251 m
2 

evidovanej na katastrálnej mape 

v katastrálnom území Sereď 

 

Michalovi Šimekovi rod. Šimek, trvale bytom Sereď, Garbiarska 51/54 za kúpnu cenu 768,78 €.  

 

B.Ukladá 

Prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy   o prevode vlastníctva nehnuteľnosti.  

                  termín: do 31.10.2013  

Hlasovanie:    prítomných  14, za  14, proti  0, zdržalo  sa   0     
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Uznesenie  č.  136/2013 

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 Správe katastra Galanta, katastrálne 

územie Sereď  na LV 4037 ako:  

 byt č. 77 vo výmere 59,44 m
2
 na 6. poschodí bytového domu súpisné číslo 51 na ul. 

Garbiarska,  číslo vchodu 56  v Seredi postaveného na parcele registra „C“  č. 3063/95  

a prislúchajúcu pivnicu č. 77 vo výmere 1,44 m
2
,  

 spoluvlastnícky podiel 86/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu 

a príslušenstve,  

 spoluvlastnícky podiel 86/10 000-in k pozemku, parcela registra „C“  číslo: 3063/95 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 251 m
2 

evidovanej na katastrálnej mape 

v katastrálnom území Sereď 

 

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Emílii Bahúlovej rod. Šándorovej, trvale bytom 

Sereď, Garbiarska 51/56 a Jozefovi Bahúlovi rod. Bahúl, trvale bytom Sereď, Garbiarska 51/56 za 

kúpnu cenu 848,17 €.  

 

B. Ukladá 

Prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy    o prevode vlastníctva nehnuteľnosti.  

                  termín: do 31.10.2013 

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

 

 

Uznesenie č.  137/2013 

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 Správe katastra Galanta, katastrálne 

územie Sereď  na LV 4016 ako:  

 byt č. 1 vo výmere 57,01 m
2
 na prízemí bytového domu súpisné číslo 1144 na ul. Spádová,  

číslo vchodu 18  v Seredi postaveného na parcelách registra „C“ č. 274, 275, 276 

a prislúchajúcu pivnicu č. 1 vo výmere 4,20 m
2
, 

 spoluvlastnícky podiel 537/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 

domu a príslušenstve,  

 

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Apolónii Mizerovej rod. Slížovej, trvale bytom 

Sereď, Spádová 1144/18 a Michalovi Mizerovi rod. Mizera, trvale bytom Sereď, Garbiarska 50/51 

za kúpnu cenu 382,54 €.  

 

B. Ukladá 

Prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy     o prevode vlastníctva nehnuteľnosti.  

                  termín: do 31.10.2013 

 

Hlasovanie: prítomných  14, za   14, proti  0, zdržalo  sa   0  
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Uznesenie  č.   138/2013       

A. Berie na vedomie 
Zánik správy majetku mesta ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava, Komenského  č. 3064/41, 

926 01 Sereď ku dňu 30.06.2013. Obstarávacia  cena hmotného investičného majetku predstavuje 

3 414 053,04 €, oprávky 2 068 191,37 € a zostatková hodnota 1 345 861,67 € podľa stavu 

k 30.06.2013. Drobný hmotný majetok podľa vykonanej mimoriadnej inventarizácie k 30.04.2013 

predstavuje čiastku 291 759,40 € a majetok na základe  zmluvy o výpožičke činí čiastku 6 803,37 €. 

 

B.Schvaľuje 
1. zverenie majetku mesta Sereď do správy ZŠ Jana Amosa Komenského,   Komenského 

1227/8, 926 01 Sereď s účinnosťou od 1. júla 2013. Obstarávacia  cena hmotného 

investičného majetku predstavuje 3 414 053,04 €, oprávky 2 068 191,37 €,  zostatková 

hodnota 1 345 861,67 € podľa stavu k 30.06.2013. Drobný hmotný majetok podľa 

vykonanej mimoriadnej inventarizácie k 30.04.2013 predstavuje čiastku 291 759,40 €. 

Majetok je bližšie špecifikovaný v tabuľke: 

 

ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava     

  

Úče

t 

  

Skupina 

Obstarávaci

e ceny   

Príras

tky 

  

Úbytk

y 

020-031 

Zostatkové 

ceny 

  

Oprávky 

účty 355 

Stav k 

01.01.2013 

Stav k 

30.6.2013 

Stav k 

1.1.2013 

Stav k 

30.6.2013 

účet 

013  
softvér "IKT" 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

účet 

021  

Budovy 

vrátane 

príslušenstva 

 

6 418,12 

 

0,00 

 

0,00 

 

6 418,12 
2189,89 4388,73 2029,39 

účet 

021  
Budovy 3 193 008,30 0,00 0,00 

3 193 

008,30 

1271364,3

0 

2001492,

00 1191516,30 

účet 

021  

Stavby - 

ihrisko 
56 463,06 0,00 0,00 56 463,06 

55519,06 2360,00 54103,06 

účet 

022  

Stroje a 

zariadenia ZŠ 
8 665,22 0,00 0,00 8 665,22 

7533,11 2197,11 6468,11 

účet 

022  

Stroje a 

zariadenia ŠJ 
25 020,86 0,00 0,00 25 020,86 

9779,01 17070,53 7950,33 

účet 

022  
Inventár ZŠ 38 080,10 0,00 0,00 38 080,10 

6657,18 31969,34 6110,76 

účet 

022  
Inventár ŠJ 8 713,66 0,00 0,00 8 713,66 

0,00 8713,66 0,00 

účet 

031  
Pozemky 77 683,72 0,00 0,00 77 683,72 

77683,72 0,00 77683,72 

  

 

Spolu: 

 

3 414 053,04 

 

0,00 

 

0,00 

 

3 414 

053,04 

1 430 726,

27 

2068191,

37 

1 345 

861,67 

 

2. dodatok č. 4 k zriaďovacej listine ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava, Komenského 3064/41, 

926 01 Sereď 

 

3. dodatok č. 7 k zriaďovacej listine ZŠ Jana Amosa Komenského, Komenského 1227/8,  

926 01 Sereď 
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C.Ukladá 

Prednostovi  MsÚ a  riaditeľke ZŠ  
1. Spracovať protokoly o odovzdaní majetku zo správy ZŠ  P.O. Hviezdoslava   a zverení   

majetku  do správy  ZŠ J. A. Komenského    v zmysle platnej legislatívy. 

        Termín: do 30.06.2013 

 

2. Vykonať návrh na zápis výkonu správy k nehnuteľnému majetku na príslušnú správu 

katastra Galanta. 

         Termín: do 31.07.2013 

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

 

 

Uznesenie č.  139/2013 

A. Schvaľuje 
Uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom  zriadení vecného bremena,  na dobu neurčitú, spočívajúcom 

v práve  Slovenského národného múzea - Múzeum židovskej kultúry , Vajanského nábrežie 2, 

P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16 , uložiť káble VN do parcely č.  1894/100 - ostatná plocha, 

evidovanej  Správou katastra v Galante na mape určeného operátu ako parcela  registra „E“  v   k. ú.  

Sereď   na   LV č.4806,  podľa    vyznačenia   v geometrickom pláne  č. 97/2013, úradne overenom 

Správou katastra Galanta dňa 27.05.2013 pod č. 554/2013. 

 

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:       31.08.2013 

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

 

 

 

Uznesenie č.  140/2013  

 A.Schvaľuje   
   3. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2013 

        

 

             

 B. Ukladá  

Prednostovi MsÚ, riaditeľovi  DK  a riaditeľom škôl                  
Zapracovať schválené zmeny do rozpočtov 

 

                                                          T :  do 30.6.2013 

                                                          Z.   prednosta MsÚ, riaditelia  škôl   

Hlasovanie:prítomných  13, za  13, proti  0, zdržalo  sa   0 
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Uznesenie  č.  141/2013  

A. Schvaľuje  
Ustanoviť  do funkcie   preventivára   požiarnej ochrany    mesta  Sereď   Mgr. Miroslava  Račáka s  

platnosťou  od  1. júla   2013  na dobu  neurčitú    

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

 

Uznesenie  č.  142/2013  

A. Berie  na vedomie  
Informáciu   o  možnosti    výmeny    všetkých   svietidiel  verejného   osvetlenia 

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

 

 

Uznesenie č.  143/2013  

A. Schvaľuje    
Finančný  príspevok   vo výške   300,-€  pre  Občianske  združenie   Deťom  pre život, Mierova  40, 

Bratislava ,  na akciu   „Na  vysokom  bicykli“   

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

 

Uznesenie č.  144/2013  

A. Schvaľuje   
1. Odmenu hlavnej  kontrolórke   za  I. polrok   2013    vo výške  1500,-€ 

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

 

2.Odmeny pre poslancov   MsZ   za  I. polrok  2013  vo výške   500,-€ 

Hlasovanie: prítomných  13,  za   9,  proti  3, zdržal  sa  1    

 

 

Uznesenie č.  145/2013  

A. Berie   na  vedomie  
Žiadosť   o povolenie  vstupu elektrických   detských  autíčiek  z predajne   a požičovne, ktorú  

bude  prevádzkovať  p. Tomáš Gábriš – TOGA, Cintorínska 610,  Dolná  Streda    

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

 

 

Uznesenie č.  146/2013  

A. Berie  na  vedomie  
Informáciu  o  stretnutí   podnikateľov  mesta  Sereď  s vedením  mesta  a  poslancami   MsZ  v 

mesiaci  september 2013     

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

 

 

Uznesenie č. 147/2013  

A. Berie  na  vedomie   
Informáciu   o  možnosti  zabezpečovania   inventarizácie  pozemkov   v meste  Sereď   formou  

absolventskej  praxe,   pre zvýšenie  efektívnosti   práce  odborných útvarov   mesta. 

Hlasovanie:  prítomných   14, za  14, proti  0, zdržalo  sa   0 
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Uznesenie č.  148/2013  

A. Berie   na  vedomie   
Vystúpenie   obyvateľov   mesta  Sereď  p. Jantoškovej,  p.  Rybaniča, p.Langovej, p. Majku,  

p.  Löfflera  týkajúce  sa  dodávania  zhoršenej  kvality  pitnej vody v meste  Sereď a požiadavky   a  

návrhy   p. Rybaniča vypracované   v súčinnosti   s občianskou  iniciatívou 

 

B.  Vyzýva  
1. Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, aby  vzhľadom  na dodávku zhoršenej kvality 

vody  znížilo  cenu   vody pre obyvateľov  mesta  Sereď   na obdobie  6 mesiacov 

2. Západoslovenskú vodárenskú   spoločnosť,  aby  v čo najkratšej  lehote  vykonala také  

technické  úpravy,  ktoré  by zabránili    dodávke  zhoršenej  kvality  vody do mesta  Sereď    

 

C. Ukladá  

Prednostovi  MsÚ  
Doručiť  predložené   výzvy   neodkladne   na Západoslovenskú  vodárenskú  spoločnosť a.s.   Nitra   

 

                                                                               Termín: do   30.6. 2013  

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

 

v Seredi,  dňa   12.6. 2013  

 

Zapísala:Kolláriková  

 

 

           

        Ing. Martin Tomčányi 

           primátor  mesta   

 

 

 

 

Návrhová  komisia: 

 

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

 

Pavlína  Karmažínová    ..................... 

 

Ing.  Marek Lovecký       .....................  
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