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Uznesenia 

z Mestského  zastupiteľstva   v Seredi,  konaného  dňa   17.6. 2014 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v Seredi  prerokovalo   a prijalo  

Uznesenie č.  80/2014 

A.Schvaľuje  

1.Zmenu poradia  programu  rokovania  MsZ   

Bod  13/  Nakladanie   s majetkom   zaradiť   za bod  6/ 

Hlasovanie: prítomných  14, za  11,  proti  0, zdržal sa   1, nehlasovali  2  

 

2.Program   rokovania   

Hlasovanie: prítomných  14,  za  11, proti  0, zdržal sa  1, nehlasovali 2   

 

 

Uznesenie č.  81/2014 

A. Berie  na  vedomie 

Informatívnu správu   o činnosti  mesta   Sereď  a Mestského  úradu  v Seredi  od ostatného   

zasadnutia   MsZ   

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

 

 

Uznesenie  č.  82/2014 

A. Dopĺňa  

Uznesenie č. 61/2014 zo dňa 15.04.2014 v časti „A Schvaľuje“ nasledovne:  

a Ing. Richardovi Kuracinovi, trvale bytom Fándlyho č. 745/5 do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov.  

 

B. Mení  

Uznesenie č. 61/2014 zo dňa 15.04 2014 v časti „B Ukladá“ termín plnenia do 31.07.2014 

 

C. Berie na vedomie  

Správu o kontrole plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva  

Hlasovanie: prítomných  13, za   12,  proti  0, zdržalo sa  0,  nehlasoval  1  
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Uznesenie č.  83/2014 

A. Berie na vedomie  

- Správu o kontrole z následnej finančnej kontroly čerpania všetkých kapitálových finančných 

prostriedkov z rozpočtu mesta v roku 2013, zaradenie dokončených investičných akcií do 

majetku mesta, resp. zverenie majetku do správy za účelom zabezpečenia predmetu činnosti  

podľa zriaďovacej listiny resp. zakladateľskej listiny, zaúčtovanie rozostavaných, 

nedokončených investičných akcií.    

 

- Opatrenia prijaté prednostom MsÚ  na odstránenie nedostatkov  a ich príčin zistených pri 

výkone následnej finančnej kontroly. 

Hlasovanie: prítomných 13,  za  11, proti 0,  zdržalo sa  0,  nehlasovali  2   

 

Uznesenie č. 84/2014 

A. Berie na vedomie  

-Správu o kontrole z následnej finančnej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných 

právnych predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti s verejnými finančnými 

prostriedkami rozpočtovanými v rozpočte mesta na položke:  

637001 – Školenia, kurzy, semináre  

631 001 – Tuzemské cestovné náhrady 

631 002 – zahraničné cestovné náhrady. 

-cestovných príkazov, vyúčtovaní pracovných ciest so zameraním na obsahovú stránku / 

kontrola vypísaných povinných údajov podľa predtlače na príslušných tlačivách/.   

-Opatrenia prijaté prednostom MsÚ  a náčelníkom MsP na odstránenie nedostatkov  a ich 

príčin zistených pri výkone následnej finančnej kontroly. 

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

 

Uznesenie č. 85/2014 

A.  Berie   na   vedomie  

Záznam o kontrole pokladne MsÚ.   

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

 

 
Uznesenie č. 86/2014 

A.Schvaľuje  

Plán  kontrolnej  činnosti hlavnej kontrolórky na  II. polrok 2014  

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

 

 
Uznesenie č.  87/2014 

A.Berie na vedomie  
Informáciu o priebehu výberových konaní vyhlásených mestom Sereď na pozície riaditeľov škôl 

Hlasovanie: prítomných  13, za  13, proti  0, zdržalo sa   0  
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Uznesenie  č.  88/2014 

A.  Schvaľuje 

V zmysle §-u 9a, ods.9, písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov  nájom nehnuteľného majetku: časť parcely  č. 1106/2 - ostatná plocha  vo výmere 

1.400 m
2
, evidovanej na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného 

operátu  ako parcela registra "E“, v k. ú. Sereď,  na LV č. 4806, za cenu 0,40 €/m
2
/rok, na 

dobu neurčitú, na umiestnenie stĺpov pre osvetlenie areálu, umiestnenie bezpečnostných 

kamier a oplotenie pozemku, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  

zreteľa z dôvodu,  že pozemok sa  nachádza v bezprostrednej blízkosti areálu vo vlastníctve 

žiadateľa, bol dlhodobo využívaný ako súčasť areálu a z hľadiska územno-plánovacej 

koncepcie je pre mesto inak nevyužiteľný,  žiadateľovi  Milošovi Hrachovi, bytom v Seredi, 

Novomestská ul. 43/43, 

 

B.Ukladá  

Prednostovi MsÚ 

 Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy. 

termín:  do 17.08.2014 

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

 

 

Uznesenie č. 89/2014 

A.  Schvaľuje 

V zmysle §-u 9a, ods.9, písm. c)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 

nájom nehnuteľného majetku parcelu č. 2485/10 – orná pôda, 2485/11 - orná pôda  a 2485/12 

– orná pôda v celkovej výmere 360 m
2
, všetky zapísané  Okresným úradom v Galante, 

katastrálny odbor, na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ v k. ú. Sereď, na LV č. 591 

za cenu 0,10 €/m
2
/rok ,  na dobu neurčitú,   na   užívanie   ako záhradu a dvor,  uplatnením 

výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  zreteľa,   z dôvodu, že pozemok sa  

nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov  vo vlastníctve žiadateľa, pozemok je 

dlhodobo užívaný ako záhrada, nie je naň prístup z verejnej komunikácie a je pre mesto 

z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný,  žiadateľovi: Mgr. Ivan Kriška,  

bytom v Seredi, Trnavská 902/98, 
 

B. Ukladá  

Prednostovi MsÚ  

 Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy. 

         termín:  do 17.08.2014 

Hlasovanie: prítomných   14,  za   14, proti  0, zdržalo  sa   0  
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Uznesenie  č. 90/2014 

A. Schvaľuje 

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájom  

časti parcely  č.  764 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m
2
 , ktorá je

  
zapísaná  na 

Okresnom úrade v Galanta, katastrálny odbor   na   mape určeného operátu ako parcela 

registra „E“ ,  na LV č. 591  v k. ú. Sereď, 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 vo 

vlastníctve žiadateľa, nájomcovi  Mariánovi Svátkovi, bytom v Seredi, D. Štúra 761/27. 

 

B.Ukladá  

Prednostovi MsÚ 

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy  

         Termín:do 17.08.2014 

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

 

 

Uznesenie č. 91/2014 

A.Schvaľuje 

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

nariadení nájom nehnuteľného majetku, časť parcely  č. 919/2 – ostatná plocha, evidovanej 

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela  

registra „E“  na  LV č. 4806 , v k. ú. Sereď, vo výmere 25 m
2
  za cenu 0,40 €/m

2
/rok,  ktorá 

bude zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty, na  dobu   neurčitú,  na vybudovanie verejne 

prístupného parkoviska  na náklady nájomcu,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad 

hodný osobitného zreteľa  z dôvodu,  že pozemok sa nachádza bezprostredne pred 

prevádzkovou jednotkou so súpisným číslom 3017,  ktorá je v súkromnom vlastníctve 

žiadateľa a je pre mesto z hľadiska územnoplánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, 

žiadateľovi Ing. Patrikovi Válkymu, bytom v Dolnej Strede 752, 

B.Ukladá  

Prednostovi MsÚ 

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy  

Termín: do 17.8.2014. 

Hlasovanie: prítomných  14, za  12, proti 1, zdržal  sa  1  

 

 

Uznesenie č. 92/2014 

A.Schvaľuje   

Procedurálny    návrh poslanca  MsZ   

 -  cenu nájmu    za  nebytové   priestory   na Kuzmányho ul.vo výške  15,-€/m
2
 /rok  

 -  cenu nájmu   za  pozemok   na Kuzmányho  ul.vo výške   0,10€/m
2
/rok  

Hlasovanie: prítomných  14, za  14, proti 0, zdržalo sa  0 
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Uznesenie  č.   93/2014 

A.  Schvaľuje 

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, nájom  

časti nebytových priestorov na Kuzmányho ul. súpisné č. 3054, zapísaných na Okresnom 

úrade v Galante, katastrálny odbor   na LV č. 3505, vo výmere 391 m
2
 za cenu 15,00€/m

2
/rok 

na skladové účely a časti priľahlého pozemku - parcely č. 1881/1-zast.plochy a nádvoria, 

zapísanej na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape v k. ú. Sereď 

na LV 3091, ako parcela registra „C“, vo výmere 100 m
2
 za cenu 0,10€/m

2
/rok, na parkovanie 

vozidiel zásobujúcich prevádzku , na dobu určitú 20 rokov,  uplatnením výnimočného 

postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa  z dôvodu, že nájomca na vlastné náklady 

zriadil nový zdroj tepla – kotolne, vrátane prípojky plynu do objektu a zabezpečí výmenu 

okien, opravu fasády a ďalšie nevyhnutné opravy, bez možnosti vrátenia vynaložených 

finančných nákladov v prípade predaja objektu a pri predčasnom  ukončení  nájmu   

nájomcom, spoločnosti PRO-TEC SLOVAKIA spol. s r.o. so sídlom v Seredi, I. Krasku 

2464/38. 

 

B.Ukladá  

Prednostovi MsÚ 

 Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy  

                            Termín: do 17.08.2014 
Hlasovanie: prítomných   14, za  12, proti 0, zdržali  sa   2  

 
 
 

Uznesenie č.  94/2014 

A.    Schvaľuje 

V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov  prevod nehnuteľného majetku - novovytvorenej parcely č.17/1-  vodné plochy vo 

výmere  129 m
2 

a novovytvorenej parcely č. 17/3 – vod.pl.  vo výmere 82 m
2
 , ktoré boli 

geometrickým plánom odčlenené od pôvodnej parcely, evidovanej Okresným úradom 

v Galante, katastrálny odbor,  na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ č. 30 – 

ost.pl.,  v k. ú. Dolný Čepeň na LV 591, za cenu 30,00 €/m
2
,  ktorá bude zvýšená o platnú daň 

z pridanej hodnoty,   uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  zreteľa, 

pretože ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov vo vlastníctve 

nadobúdateľa, ktorý ho užíva, nachádza sa medzi súkromnými  pozemkami, nie je naň prístup 

z verejnej komunikácie a z hľadiska územno-plánovacej koncepcie je pre mesto inak 

nevyužiteľný nadobúdateľovi: Branislavovi Bokorovi, bytom v Seredi, Šulekovská 

2112/34B .  

 

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

katastra nehnuteľností uhradí kupujúci. 

 

B. Ukladá  

Prednostovi MsÚ 

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy 

Termín: do 17.08.2014 
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Hlasovanie: prítomných  14,  za  13, proti  0, zdržalo sa  0, nehlasoval   1  

 

 

 

 

 

Uznesenie  č.  95/2014 

A.Berie  na vedomie   

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

objekt v bývalých  „Kasárňach Váh“  

 

B.Schvaľuje  

V zmysle  zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom  znení  § 9a, ods. l, písm. b) 

predaj  nehnuteľného  majetku  zapísaného   na Okresnom úrade v Galante , katastrálny  

odbor   ako iná budova -  bez  súpisného čísla, postavená  na parcele   registra „C“ č. 3723/19 

v k.ú.  Sereď  na  LV  č.  591  za  cenu  26 800,-€ slovom  dvadsaťšesťtisícosemsto eur,  

Občianskemu  združeniu   Veteran   Car Club Galanta, so sídlom  v Seredi, Trnavská   

4455/1A. 

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

katastra  nehnuteľností hradí  kupujúci 

 

C.Ukladá 

Prednostovi  MsÚ  

Zabezpečiť   podpísanie   kúpnej zmluvy  

          Termín: do  17.08. 2014   

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

 

 

Uznesenie  č.  96/2014 

A.  Schvaľuje 

V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

prevod nehnuteľného majetku,  časť parcely č. 1840/118- orná pôda,  evidovanej na 

Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného operátu  ako parcela registra 

"E“, v k. ú. Sereď,  na LV č. 4806, vo výmere cca 750 m
2
, za cenu 20,00 €/m

2
, ktorá bude 

zvýšená o  daň z pridanej hodnoty podľa platnej právnej úpravy, žiadateľovi Marekovi 

Lakatošovi, bytom v  Seredi,  Trnavská ul. 865/49. 
 

Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady 

žiadateľa. 

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

 

B.Ukladá  

Prednostovi MsÚ 

 Zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu a následné vypracovanie a podpísanie kúpnej 

zmluvy. 
termín: do 17.08.2014 

Hlasovanie: prítomných 14, za  13, proti 0, zdržal  sa  1 
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Uznesenie č.  97/2014 

A.Schvaľuje 

V zmysle § 4, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta nadobudnutie 

nehnuteľnosti kúpou, parcely č. 3535/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8  m
2, 

 

zapísanej na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor  ako parcela registra "C" na 

katastrálnej mape v k. ú. Sereď  na LV č. 78,  za cenu 40,-€/m
2
. 

 

B.Ukladá  

Prednostovi MsÚ 

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy  

Termín:  do 17.08.2014  

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

Uznesenie  č.  98/2014 

A.Berie na vedomie 

Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta – časť parcely nachádzajúcej sa na 

Vážskej 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 pred rodinným domom vo vlastníctve žiadateľov, ktorí ho  

dlhodobo užívajú ako predzáhradku  a je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre mesto 

inak nevyužiteľný, 

 

C. Schvaľuje  

V zmysle §-u 9a, ods.2, písm. a)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

spôsob prevodu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 

osobitného zreteľa:  novovytvorenú parcelu č . 64/6- zast.plocha vo výmere 32 m
2
, ktorá bola 

odčlenená  geometrickým plánom č. 8-4/2014 zo dňa 28.04.2014, overeným pod č. 669/2014, 

od pôvodnej parcely č. 121-ostatná plocha, zapísanej Okresným úradom v Galante, 

katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“, v k. ú. Stredný Čepeň 

na LV č. 591, za cenu:  10,00 €/m
2, 

ktorá bude
  

zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty 

žiadateľom:  

Božena Kovárová, rod. Jašíková, bytom v Seredi, Vážska 1886/47,  v podiele  5/8-ín,  

Mária Poláková, rod.Kovárová, bytom v Seredi, Komenského 3043/40, v podiele 1/8-ina, 

Peter Kovár, rod. Kovár, bytom v Seredi, Vážska 1886/47, v podiele1/8-ina,  

 Renáta Čejteiová, rod. Kovárová, bytom Dvorníky 571,  v podiele 1/8-ina. 

 
D. Ukladá   

Prednostovi MsÚ  

Zabezpečiť zverejnenie   zámeru   v zákonom   stanovenej lehote  
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Hlasovanie: prítomných   14, za  13, proti  0, zdržalo sa  0, nehlasoval  1    

 

 

Uznesenie č.  99/2014 

A. Schvaľuje  

V  súlade  s  §11, ods.3) Zásad  hospodárenia  a  nakladania  s majetkom mesta,  zriadenie 

vecného bremena spočívajúceho vo vybudovaní miestnej komunikácie  pre projekt 

„Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba – Sereď“ : 

- na parcelách registra „C“ : č. 3953/2,  č. 3951/10, č. 3977/21, č. 3939/16,   č. 3992/90,   

č. 3995/32, č. 3997/15, č. 4055/8,   č. 4058/17 ,  všetky odčlenené od parcely č. 1818- 

ostatné plochy, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape 

určeného operátu ako parcela registra „E“, vedenej  v k. ú. Sereď na LV č. 4806, 

- na parcelách registra „C“ :  č 4058/15,   č. 3995/30,  č. 3992/86, č. 4085/76 a  č. 

4057/18,  všetky odčlenené od parcely č. 1818 – ostatné plochy, vedenej na mape 

určeného operátu ako parcela registra „E“ v k. ú. Sereď  na  LV č. 4806, 

- na parcelách registra „C“ : č. 3995/19,  č. 3992/75,  č. 4085/19 a  č. 3992/77, všetky 

odčlenené od parcely č. 1841/201- ostatné plochy , zapísanej Okresným úradom 

v Galante na mape určeného operátu ako parcela registra „E“, v k. ú. Sereď na LV 

4806, 

- na parcelách registra „C“: č. 4058/24 a č. 4056/7, obe odčlenené od parcely č. 

1569/301-ost.pl., zapísaná Okresným úradom v Galante na mape určeného operátu  ako 

parcela registra „E“ v k. ú. Sereď,  

- na parcelách registra „C“: č. 3995/22 – zastavané plochy a nádvoria, č. 3995/24 

zastavané plochy a nádvoria a  č. 3995/25 – zastavané plochy a nádvoria, všetky 

zapísané na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor v k. ú. Sereď na LV 591,  

v dĺžke podľa   vyznačenia   a    zamerania v geometrickom pláne, vypracovaného na   

náklady oprávneného z vecného bremena. 

Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne,  pretože ide o ďalší rozvoj priemyselného parku 

a vybudovanie cesty v súlade s platnou ÚPD mesta, ktorá  definuje dotknuté územie  ako 

plochy a bloky výroby, výrobných služieb logistických centier a stavebnej výroby. 

 

 

B.Ukladá  

Prednostovi MsÚ   

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie  zmluvy o  zriadení vecného bremena. 
                                         

                              termín: do17.08.2014 

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

 

 

Uznesenie  č. 100/2014 

A. Schvaľuje: 

Zverenie majetku mesta Sereď do správy  ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. č. 763/7A, 926 01 

Sereď s účinnosťou od  1. júla 2014 nasledovne: 



 

 

9 

 

1. Zhotovenie novej elektroinštalácie v troch odborných učebniach v ZŠ Juraja Fándlyho. 

Obstarávacia  cena predstavuje 3 999,98 €, oprávky k 30.06.2014 činia 34,00 €,  

zostatková hodnota 3 965,98  €.  

2. Rekonštrukcia podláh v dvoch odborných učebniach v ZŠ Juraja Fándlyho. 

Obstarávacia  cena predstavuje 4 005,04 €, oprávky k 30.06.2014 činia 34,00 €,  

zostatková hodnota 3 971,04  €.  

3. Rekonštrukcia podlahy odbornej učebni v ZŠ Juraja Fándlyho. Obstarávacia  cena 

predstavuje 4 487,38 €, oprávky k 30.06.2014 činia 38,00 €,  zostatková hodnota 

4 449,38  €.  

 

 B.Ukladá 

Prednostovi  MsÚ  
Spracovať protokol o zverení majetku do správy ZŠ Juraja Fándlyho v zmysle platnej legislatívy 

a zabezpečiť jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami. 

Termín: do 30.06.2014 

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

 

Uznesenie č.  101/2014 

A.Berie  na   vedomie   
Informatívnu správu o príprave projektov  

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

 

Uznesenie    č.  102/2014 

A. Uznáša    sa 

Na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 6/2014, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom 

v znení neskorších nariadení 
Hlasovanie: prítomných  13, za   13, proti   0, zdržalo  sa   0 

 

Uznesenie č.103/2014 

A.Neschvaľuje   

1)pre volebné obdobie na roky 2014 – 2018 v meste Sereď  2 volebné obvody 

2) pre volebné obdobie na roky 2014 – 2018 v meste Sereď 15 poslancov 

3) pre volebné obdobie na roky 2014 – 2018 v meste Sereď počty poslancov vo 

volebných obvodoch nasledovne:  

– Volebný obvod č. 1 -  (okrsky  1-5)  - 7  poslancov 

– Volebný obvod č. 2 – (okrsky  6-13) - 8 poslancov 

Hlasovanie: prítomných  13,  za  2, proti 8, zdržali sa   3 
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Uznesenie  č. 104/2014 

A.Určuje   

1)pre volebné obdobie na roky 2014 – 2018 v meste Sereď  3 volebné obvody 

2)pre volebné obdobie na roky 2014 – 2018 v meste Sereď 19 poslancov 

3)pre volebné obdobie na roky 2014 – 2018 v meste Sereď počty poslancov vo volebných 

obvodoch nasledovne:  

– Volebný obvod č. 1 – (okrsky 1-5)          - 9 poslancov 

– Volebný obvod č. 2 – (okrsky 6- 9)         - 6 poslancov 

– Volebný  obvod č. 3 – (okrsky 10-13)     - 4 poslancov 

Hlasovanie: prítomných  13, za  10,  proti  2, zdržal  sa  1 

 

Uznesenie  č. 105/2014 

A. Schvaľuje 

Pripojenie objektov vo vlastníctve mesta – Mestského úradu, objektov na Jesenského ul.- 

Mestskej polície, Denného centra seniorov a Mamaklubu, Základnej školy Juraja Fándlyho a 

Základnej školy Jana Amosa Komenského na centrálne zásobovanie teplom, ktoré je 

v súčasnosti v nájme spoločnosti Energetika Sereď, s.r.o.  

Hlasovanie: prítomných  13, za   11, proti  0, zdržali  sa  2  

 

 

Uznesenie č.  106/2014 

A. Schvaľuje 

Program odpadového hospodárstva obce „KOMPLEX“, záujmové združenie obcí  na roky 2011 – 

2015. 

Hlasovanie:   prítomných  13, za  11,  proti 0, zdržalo sa  0, nehlasovali  2   

 

Uznesenie č. 107/2014 

A.Schvaľuje  

Dodatok č. 5 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 10.03.2003 

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

Uznesenie  č. 108/2014 

A. Berie na vedomie 

a)  3.  zmenu rozpočtu vykonanú na základe rozpočtového opatrenia  č. 3  zo dňa 25.4.2014 

 b) 4. zmenu rozpočtu vykonanú na základe rozpočtového opatrenia  č. 4 zo dňa 29.4.2014 
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B. Schvaľuje 

a) 5. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2014          

b) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ Komenského 

c) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZUŠ J.F.Kvetoňa 

d)         rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom Domu kultúry   

e)        doplnenie uznesenia č. 52/2010 zo dňa 20.4.2010 o použití  výsledku  hospodárenia za rok 2009  

o bod 6 v nasledovnom znení  

6.  schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške zostatku finančných   operácií  v čiastke 

304 762 €  

C.Ukladá  

Prednostovi MsÚ, riaditeľom škôl a riaditeľovi Domu kultúry                   

Zapracovať schválené zmeny do rozpočtu  

  T : do 30.6.2014 

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

 

Uznesenie č.  109/2014 

A.Berie na vedomie 

Správu o vybavení petície proti presmerovaniu ťažkej nákladnej dopravy do obytného územia 

ulice Železničná, časti ulíc Pažitná a A. Hlinku, ktorej mesto nevyhovelo 

Hlasovanie:  prítomných  13, za  11,  proti 0, zdržalo sa   0, nehlasovali 2 

 

Uznesenie č.  110/2014 

A.Berie na vedomie 

Správu  o stave prešetrenia podania prijatého 14.4.2014  pod číslom 4201/2014 a nazvanom 

Petícia za porušovanie susedských práv OZ, ktorý upravuje osobitný zákon 182/1993 a ústnu 

informáciu zástupcu primátora o tom že v zákonnej lehote 30 pracovných dní od prevzatia 

výzvy na odstránenie nedostatkov tieto neboli odstránené a podanie označené ako petícia bolo 

odložené.  

Hlasovanie: prítomných  13, za  10, proti  0, zdržalo sa  0, nehlasovali 3  

 

Uznesenie č.  111/2014 

A.Berie na vedomie 

Informáciu týkajúcu sa podania M. Majku na  hlavnú kontrolórku mesta, ktoré podal mailom 

25.2.2014 a odpoveď na toto podanie, ktoré prevzal 25.4.2014. 

Hlasovanie: prítomných  13, za  10, proti 1, zdržalo  sa 0,  nehlasovali 2    
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Uznesenie č.  112/2014 

A.Schvaľuje    

Poplatok za občiansky obrad uzavretia manželstva mimo úradne určenej miestnosti a mimo 

muzeálnej  záhrady    vo výške 100,- € (slovom: jednosto  eur).  

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

 

 

V Seredi,  dňa  17.6. 2014  

Zapísala: Kolláriková   

 

 

       Ing.  Martin Tomčányi 

           primátor   mesta   

 

 

 

 

 

Návrhová komisia: 

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

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

Ing.  Ľubomír   Kyselý           .............................  
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