Uznesenia
z Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa 9.12. 2014
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a prijalo
Uznesenie č. 176/2014
A.
Schvaľuje
1.Doplnenie programu rokovania MsZ
a/ Návrh na prijatie opatrení voči vydavateľovi volebných novín kandidátov koalície
KDH a Zmena zdola, Demokratická únia II za zverejnenie nepravdivých informácií
Hlasovanie: prítomných 19, za 15, proti 2, zdržali sa 2
b/ Prerokovanie návrhu na vyplatenie odmien poslancom MsZ a jeho zaradenie do
programu rokovania ako bod 12
Hlasovanie: prítomných 19, za 11, proti 6, zdržali sa 2
2. Program rokovania
Hlasovanie: prítomných 19, za 16, proti 1, zdržali sa 2
Uznesenie č. 177/2014
A. Schvaľuje
Predĺženie času rokovania MsZ konané dňa 9.12. 2014 až do jeho ukončenia t.j.
prerokovania všetkých bodov programu MsZ
Hlasovanie: prítomných 19, za 18, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 178/2014
A.Berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti mesta Sereď a mestského úradu od ostatného rokovania
MsZ
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 179/2014
A . Ruší
Uznesenie č. 166/2014 v celom rozsahu a nahrádza novým znením
A. Berie na vedomie
zámer mesta realizovať dodávateľským spôsobom prevádzkovanie sústavy verejného osvetlenia za
účelom zvýšenia energetickej efektívnosti jeho prevádzkovania a znižovania nákladov na jeho údržbu
v súlade s príslušnými legislatívnymi opatreniami, tak aby bola dosiahnutá vyššia úroveň účinnosti
a hospodárnosti sústavy verejného osvetlenia, vyššia energetická a svetelná účinnosť a úspory
v režijných nákladoch verejného osvetlenia.
B. Schvaľuje:
Vyhlásenie verejného obstarávania na prevádzkovanie verejného osvetlenia v meste Sereď.
C. Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť vyhlásenie verejného obstarávania.
termín: do 31.01. 2015
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B . Berie na vedomie :
Správu o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva bez pripomienok
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 180/2014
A.Berie na vedomie
Správu z následnej finančnej kontroly, hospodárneho a účelného nakladania s verejnými
finančnými prostriedkami rozpočtovanými vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2014 na
kapitole 06.1.0. nakladanie s odpadmi, položka 637 Služby ako bežné výdavky.
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 181/2014
A.Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č.

182/2014

A.Berie na vedomie
Informatívnu správu o príprave projektov
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 183/2014
A.Berie na vedomie
Viacročný rozpočet Materskej školy, ul.Komenského 1137/37 Sereď, na roky 2015-2017
B.Schvaľuje
Rozpočet Materskej školy, ul. Komenského 1137/37 Sereď na rok 2015
- bez pripomienok
-

Rozpočet na rok 2015 v €

Bežné príjmy

54 650

Príjmy spolu

54 650
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Rozpočet na rok 2015 v €
Bežné výdavky

481 620

Kapitálové výdavky

7 000

Výdavky spolu

488 620

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

Uznesenie č. 184/2014
A.Berie na vedomie
Viacročný rozpočet MŠ, Ul. D. Štúra na roky 2015-2017
B.Schvaľuje
Rozpočet MŠ, Ul. D. Štúra na rok 2015
- bez pripomienok
Rozpočet na rok 2015 v €
Bežné príjmy

50 250

Príjmy spolu

50 250

Rozpočet na rok 2015 v €
Bežné výdavky

441 321

Kapitálové výdavky

12 000

Výdavky spolu

453 321

Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0.
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Uznesenie č. 185/2014
A.Berie na vedomie
Viacročný rozpočet Základnej školy Jana Amosa Komenského

na roky 2015- 2017

B. Schvaľuje
Rozpočet Základnej školy Jana Amosa Komenského na rok 2015
- bez pripomienok

Rozpočet na rok 2015 v €
Bežné príjmy

62 046

Príjmy spolu

62 046

Rozpočet na rok 2015 v €
Bežné výdavky

1 165 325

Kapitálové výdavky

30 000

Výdavky spolu

1 195 325

Hlasovanie: prítomných 12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0 .
Uznesenie č. 186/2014
A.Berie na vedomie
Viacročný rozpočet Základnej školy Juraja Fándlyho na roky 2015-2017

4

B.Schvaľuje
Rozpočet Základnej školy Juraja Fándlyho na rok 2015
- bez pripomienok

Rozpočet na rok 2015 v €
Bežné príjmy

75 856

Príjmy spolu

75 856

Rozpočet na rok 2015 v €
Bežné výdavky

1 089 920

Kapitálové výdavky

25 000

Výdavky spolu

1 114 920

Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 187/2014
A.Berie na vedomie
Viacročný rozpočet Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi na roky 2015-2017
B.Schvaľuje
Rozpočet Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi na rok 2015
-bez pripomienok
Rozpočet na rok 2015 v €
Bežné príjmy

36 190

Príjmy spolu

36 190
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Rozpočet na rok 2015 v €
Bežné výdavky

285 354

Kapitálové výdavky

4 000

Výdavky spolu

289 354

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

Uznesenie č. 188/2014
A.Berie na vedomie
Viacročný rozpočet Domu kultúry na roky 2015-2017
B.Schvaľuje
Rozpočet Domu kultúry na rok 2015
- bez pripomienok
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 189/2014
A.Berie na vedomie
Návrh rozpočtu Mestského bytového podniku, s.r.o., Sereď na rok 2015.
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 190/2014
A. Berie na vedomie
Návrh rozpočtu spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o., Sereď na rok 2015.
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 191/2014
A.Berie na vedomie
Návrh rozpočtu spoločnosti Naša domová správa s.r.o. na rok 2015
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 192/2014
A.Berie na vedomie
Viacročný rozpočet MESTA SEREĎ na roky 2015-2017
B. Schvaľuje
Programový rozpočet MESTA SEREĎ na rok 2015

Rozpočet na rok 2015 v €
Bežné príjmy

7 611 797

Kapitálové príjmy

2 894 450

Finančné operácie
príjmové

546 800

Príjmy spolu

11 053 047

Rozpočet na rok 2015 v €
Bežné výdavky

7 611 797

Kapitálové výdavky

3 395 550

Finančné operácie
výdavkové

45 700

Výdavky spolu

11 053 047

C. Ukladá
Prednostovi MsÚ , riaditeľom DK a škôl
Zabezpečiť rozpis rozpočtu a poskytnutie informácii MF SR o schválenom rozpočte
v zmysle § 12 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v
platnom znení
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
7

Uznesenie č. 193/2014
A. Schvaľuje
a) 10. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2014 s pripomienkou navýšiť príjmy mesta –
bežné transfery 312012 – prenesené kompetencie ZŠ o čiastku 20158,-€
b) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou MŠ D. Štúra s pripomienkou: navýšiť osobné
náklady o čiastku 3 280 €
c) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa s pripomienkou:
navýšiť osobné náklady o čiastku 1 410 €
d) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom ZŠ Juraja Fándlyho s pripomienkou navýšiť
osobné výdavky z normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ v čiastke 10679,-€
e) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZŠ Jana Amosa Komenského s pripomienkou
navýšiť osobné výdavky z normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ v čiastke 9 479,-€
f) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou MŠ Komenského
s pripomienkou: navýšiť osobné náklady o čiastku 2 510 €
g) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom Domu kultúry
B.Ukladá
Prednostovi MsÚ, riaditeľom škôl a Domu kultúry
Zapracovať schválené zmeny do rozpočtov
T : 31.12.2014
Z : prednosta MsÚ, riaditelia škôl a riaditeľ Domu kultúry
C.Splnomocňuje riaditeľov základných škôl
Rozpísať navýšené osobné výdavky v programe 4.1. (ZŠ Juraja Fándlyho 10 679,-€ a ZŠ Jana
Amosa Komenského 9479,-€) na príslušné položky rozpočtovej klasifikácie
T: 31.12. 2014
Z: riaditelia základných škôl
Hlasovanie: prítomných 19, za 19, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 194/2014
A.Uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 10/2014 zo dňa 09. 12. 2014, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o financovaní základnej umeleckej školy, materských
škôl a školských zariadení na rok 2014
bez pripomienok
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 195/2014
A.Uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 11/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Sereď č. 3/2012 zo dňa 14.2.2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk v
meste Sereď v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 19/2012
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s pripomienkou
V cenníku cintorínskych služieb, ktorý tvorí prílohu č. l k VZN č. 3/2012 Prevádzkový
poriadok pohrebísk v meste Sereď sa vypúšťajú položky s poradovým číslom 100-109
vrátane upozornenia: Za každé ďalšie hrobové miesto sa zvyšuje poplatok o 9,95 €
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo s a 0
Uznesenie č. 196/2014
A. Schvaľuje
V zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 9a, ods. 9, písm. c) nájom:
• nebytových priestorov na mestskom cintoríne v Seredi na Kasárenskej ul. – obslužný
objekt a Dom smútku vo výmere 535 m2, za cenu 4,00 €/m2/rok,
• nebytových priestorov na miestnom cintoríne na Hornočepenskej ul. – Dom smútku vo
výmere 23 m2 , za cenu 4,00 €/m2/rok
• hnuteľného majetku, nachádzajúceho sa na oboch cintorínoch,
na dobu určitú do 31. 12. 2015, s podmienkou, že:
a) nájomca zabezpečí na vlastné náklady v priebehu trvania nájomnej zmluvy, t. j., do 31.
12. 2015 nevyhnutnú opravu a údržbu cintorínskeho zariadenia, v hodnote 2.000,- €,
slovom dvetisíc eur, po dohode s mestom Sereď ako prenajímateľom
b) nájomca v priebehu trvania nájomnej zmluvy, t. j., do 31. 12. 2015 vybuduje na vlastné
náklady 20 bm bariérového oplotenia okolo nového cintorína,
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje
mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože je v záujme mesta
prenajať objekty cintorína nájomcovi, ktorý spravuje objekty cintorína na základe mandátnej
zmluvy, žiadateľovi Edite Kašíkovej, Dolná Streda č. 422,
B.Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 31. 12. 2014
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 197/2014
A. Schvaľuje
V zmysle § 9a, ods.9, písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
nájom časti nehnuteľného majetku vo výmere 30 m2, ktorý je v právnom stave evidovaný na
Okresnom úrade v Galante na katastrálnom odbore na LV č. 4806 ako parcela registra „E“
určeného operátu a to: parcela č. 929/2 – zastavané plochy a nádvoria. v katastrálnom území
Sereď, za cenu 0,40 €/m2/rok, ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty, na dobu
neurčitú, na vybudovanie parkovacej plochy, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný
osobitného zreteľa, z dôvodu, že každá stavba musí mať v zmysle vyhlášky č. 532 z 8. júla 2002
odstavné a parkovacie stojisko riešené ako súčasť stavby, parkovisko bude vybudované na
náklady žiadateľa ako verejne prístupné a pozemok je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie
inak nevyužiteľný, žiadateľovi: FOREKO s. r. o., Školská č. 1, Sereď,
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B.Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy.
Termín : 09.02.2015
Hlasovanie: prítomných 18, za 15, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2
Uznesenie č. 198/2014
A. Berie na vedomie
Informáciu o zámere využitia uvoľnených nebytových priestorov na Kuzmányho ul. a
B. Schvaľuje
V zmysle § 9a, ods.9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zámer
nájmu nehnuteľného majetku, časti nebytových priestorov na Kuzmányho ul. súpisné číslo 3054,
zapísaných na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na LV č. 3505, vo výmere 129 m2,
na dobu určitú do 30. 06. 2017, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu, že žiadateľ užíva na základe nájomnej zmluvy 1. nadzemné podlažie budovy vo
výmere 395 m2 a časť priľahlého pozemku, na vlastné náklady vykonáva jeho rekonštrukciu,
zabezpečuje vykurovanie celého objektu a pre mesto je dočasne nevyužiteľný žiadateľovi: PROTEC Slovakia, spol. s r.o., so sídlom v Seredi, I. Krasku 2464/38.
C.Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť zverejnenie zámeru v zákonom stanovenej lehote
Hlasovanie: prítomných 18, za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 199/2014
A. Schvaľuje
Návrh predložený predsedom finančnej a podnikateľskej komisie na zmenu váhy kritérií pri
vyhodnocovaní verejnej obchodnej súťaže na zámer nájmu nehnuteľného majetku pavilón
G na Komenského ulici v Seredi nasledovne:
1.1.Ponúknutá cena za 1m2 podlahovej plochy jedného bytu - 10 %,
1.2.Ponúknutá cena za 1 m2 podlahovej plochy polyfunkcie - 20 %,
1.3.Ponúknutá cena infraštruktúry - 10 %
1.4.Vypracovaná štúdia na využitie priestorov (počet, veľkosť a rozmiestnenie bytov – 10 %
1.5.Počet bytových domov podobného charakteru, doteraz postavených navrhovateľom –
referencie - 20 %
1.6.Ponúknutá kúpna cena predmetu súťaže – 30 %
Hlasovanie: prítomných 18, za 16, proti 1, zdržal sa 1
Uznesenie č.200/2014
A. Berie na vedomie
Informáciu o zámere využitia rozostavanej stavby pavilónu G na Komenského ulici v Seredi na
výstavbu bytov, spĺňajúcich podmienky pre poskytnutie finančných prostriedkov zo Štátneho
fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
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B. Vyhlasuje
V súlade s § 17 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, nehnuteľný majetok,
rozostavanú stavbu pavilónu G na parcele č. 733/11- zastavaná plocha a nádvorie vo výmere
569 m2 a na parcele č. 733/6 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 151 m2, obe zapísané v
právnom stave na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na katastrálnej mape na LV č.
591 ako parcely registra „C“, v k. ú. Sereď, za prebytočný
C. Schvaľuje
1. V zmysle § 9, ods.2, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších
predpisov spôsob prevodu nehnuteľného majetku: rozostavanej stavby pavilónu G na - parcele
č. 780/11 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 569 m2 a parcely č. 733/6 - zastavaná plocha a
nádvorie vo výmere 151 m2, obe zapísané v právnom stave na Okresnom úrade v Galante,
katastrálny odbor na katastrálnej mape na LV č. 591 ako parcely registra „C“ v k. ú. Sereď,,
2. V zmysle § 9a, ods.9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov
zámer nájmu nehnuteľného majetku:
- parcely č. 780/11 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 569 m2, parcely č. 733/6 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 151 m2, obe zapísané v právnom stave
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcely registra
„C“ na LV č. 591, v k. ú. Sereď, na realizáciu výstavby nájomných bytov s
polyfunkciou,
- parcely č. 1873/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 400 m2, zapísanej Okresným
úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu LV č. 4806 ako parcela
registra „E“, v k. ú. Sereď, na vybudovanie nevyhnutnej parkovacej plochy,
formou obchodnej verejnej súťaže,
3. Podmienky obchodnej verejnej súťaže
- s pripomienkami schválenými na základe návrhu predsedu finančnej a podnikateľskej
komisie v časti „C. kritériá vyhodnotenia súťaže „
4. Komisiu pre výber uchádzača o nájom majetku mesta v zložení:
Ing. Bystrík Horváth, JUDr. Michal Irsák, MUDr. Miroslav Bucha, Ing. Marek Lovecký, Božena
Vydrená, Ing. Tibor Krajčovič, Ing. Vladimír Práznovský, Darina Nagyová
D.Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže termín: do 12. 12. 2014
Hlasovanie : prítomných 19, za 18, proti 0, zdržal sa 1
Uznesenie č. 201/2014
A. Berie na vedomie
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta – časť parcely nachádzajúcej sa v k. ú.
Stredný Čepeň ,
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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 pri
rodinnom domom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý ho dlhodobo užíva ako dvor a záhradku a je z
hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný,
C. Schvaľuje
V zmysle §-u 9, ods.2, písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, spôsob prevodu nehnuteľného majetku, časti parcely č. 163/101 - ostatná plocha vo
2
výmere cca 230 m , zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného
operátu na LV č. 591 ako parcela registra „E“, v k. ú. Stredný Čepeň, uplatnením výnimočného
postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, žiadateľovi Ivanovi Biharimu, bytom v Seredi,
Strednočepenská 3090/82.
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľa.
D.Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť zverejnenie zámeru v zákonom stanovenej lehote.
Hlasovanie: prítomných 17, za 13 , proti 0, zdržali sa 3, nehlasoval 1

Uznesenie 202/2014

A.Berie na vedomie
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta – časť parcely nachádzajúcej sa
v k. ú. Sereď, na Pažitnej 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 pri parcele určenej na výstavbu garáže, ktorá je vo vlastníctve
žiadateľa a je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný.
C. Schvaľuje
V zmysle §-u 9, ods.2, písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
2
spôsob prevodu nehnuteľného majetku odčlenením 6 m z parcely č. 427/1 – ostatná plocha,
zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako
parcela registra „C“, v k. ú. Sereď na LV č. 591, uplatnením výnimočného postupu ako
prípad hodný osobitného zreteľa, žiadateľovi Tomášovi Weissovi, bytom v Seredi, Pažitná
1014/15.
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady
žiadateľa.
D.Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť zverejnenie zámeru v zákonom stanovenej lehote
Hlasovanie: prítomných 19, za 19, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 203/2014
A. Berie na vedomie
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časť parcely nachádzajúcej sa v k. ú.
Stredný Čepeň,
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 pri
rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľa, ktorý ho dlhodobo užíva a je z hľadiska územnoplánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný.
C. Schvaľuje
V zmysle §-u 9, ods.2, písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, spôsob prevodu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad
2
hodný osobitného zreteľa, parcely č. 164/1 - ostatná plocha vo výmere cca 323 m , časti parcely
2
č. 162 - ostatná plocha vo výmere cca 13 m a časti parcely č. 163/101 ostatná plocha vo výmere
2
cca 39 m , všetkých zapísaných Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného
operátu ako parcely registra „E“ na LV č. 591, v k. ú. Stredný Čepeň, žiadateľovi Romanovi
Hrubému, bytom v Seredi, Strednočepenská 1833/1.
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľa.
D.Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť zverejnenie zámeru v zákonom stanovenej lehote.
Hlasovanie: prítomných 19, za 16, proti 0, zdržali sa 3

Uznesenie č. 204/2014
A. Neschvaľuje
Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta – časť parcely nachádzajúcej sa na ul. Vonkajší rad
Hlasovanie : prítomných 18, za 9, proti 6, zdržali sa 3
Uznesenie č. 205/2014
A. Berie na vedomie
Informáciu o zámere nájmu nehnuteľného majetku mesta – časť parcely nachádzajúcej sa na ul.
Vonkajší rad ,
B. Konštatuje,
že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup nájmu 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
prevádzkovou jednotkou vo vlastníctve žiadateľa, ktorý ho dlhodobo užíva na parkovanie vozidiel
zákazníkov firmy, je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný,
C. Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods.9, zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zámer nájmu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný
2
osobitného zreteľa, časti parcely č. 1109/100 - ostatná plocha vo výmere 40 m , zapísanej
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra
„E“,, na LV č. 591, v k. ú. Sereď, na vybudovanie verejne prístupného parkoviska, žiadateľovi
Milošovi Sabovi, so sídlom v Seredi, Námestie slobody 28/2.
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D.Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť zverejnenie zámeru v zákonom stanovenej lehote
Hlasovanie: prítomných 19, za 18, proti 0, zdržal sa 1

Uznesenie č. 206/2014
A. Povoľuje
Spoločnosti TEKADEX s. r. o. Chynorany, v súlade s § 16, ods. 9 písm. c), splátkový kalendár na
úhradu zmluvnej pokuty, ktorá bola vystavená v zmysle čl. VII. ods. 3 Zmluvy o nájme zo dňa 22.
05. 2013, uzatvorenej medzi mestom Sereď a nájomcom – spoločnosťou TEKADEX s.r.o.
Chynorany, vo výške 13.387,06 €, slovom trinásťtisíctristoosemdesiatsedem eur, šesť centov, v
rovnomerných mesačných splátkach, počnúc januárom 2015,
B. Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť vypracovanie a podpísanie dohody o uznaní dlhu a splátkach
termín: do 31.12.2014
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 207/2014
A.Schvaľuje
Odmeny poslancom MsZ vo výške 300,-€
Hlasovanie: prítomných 19, za 11, proti 6, zdržali sa 2

Uznesenie č. 208/2014
A.Schvaľuje
Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2015.
Hlasovanie: prítomných 18, za 17, proti 0, zdržal sa 1
Uznesenie č. 209/2014
A.Neschvaľuje
Procedurálny návrh poslanca MsZ na zmenu znenia podmienok na obsadenie funkcie
hlavného kontrolóra v časti c/ určuje Požiadavky na výkon funkcie - vypustiť v bode d/.......
v územnej samospráve
Hlasovanie: prítomných 19, za 6, proti 7, zdržalo sa 6
Uznesenie č. 210/2014

A. Schvaľuje
a) podmienky na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra mesta Sereď podľa prílohy č. 1
b) termín konania voľby hlavného kontrolóra mesta Sereď na deň 12.2.2015
c) dĺžku diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra v trvaní 5 minút. Jednotliví kandidáti sa budú
prezentovať v abecednom poradí podľa priezviska
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B. Poveruje
Prednostu MsÚ,
aby podmienky na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra mesta Sereď zverejnil:
− na úradnej tabuli MsÚ v Seredi
− na webovej stránke mesta Sereď
− v tlačenej podobe Seredských noviniek
v termíne podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov najmenej 40 dní pred dňom konania voľby, t.j. najneskôr 2. januára 2015
C.Splnomocňuje
primátora mesta
Vymenovať komisiu na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra
termín: do 29.1.2015
Hlasovanie: prítomných 19, za 17, proti , zdržali sa
Uznesenie č. 211/2014
A.Konštatuje,
že vo volebných novinách kandidátov koalície KDH a Zmena zdola, Demokratická únia II
boli zverejnené nepravdivé údaje o rozhodovacej činnosti orgánov mestskej samosprávy
B.Poveruje
Primátora mesta
Vykonať právnou cestou kroky voči zverejneniu týchto nepravdivých údajov s cieľom
dosiahnuť verejné ospravedlnenie vydavateľa obyvateľom mesta Sereď za zverejnenie
nepravdivých údajov
Hlasovanie: prítomných 19, za 14, proti 1, zdržali sa 4
V Seredi, dňa 10.12. 2014
Zapísala: Kolláriková
Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta

Návrhová komisia :
Božena Vydarená

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

Ing. Marek Lovecký

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

Ing. Ľubomír Kyselý

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