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Uznesenia 

z Mestského   zastupiteľstva  v Seredi,  konaného  dňa   12.2. 2015 

 

Mestské   zastupiteľstvo   v Seredi  prerokovalo  a prijalo    

 

Uznesenie  č. 1 /2015 

A.  Schvaľuje   

1. Doplnenie    programu   

-  Vystúpenie    zástupcu  spoločnosti  SITA s.r.o.  Ing. Konráda     vo  veci zabezpečenia  

zimnej  údržby  a poskytovania  služieb    v meste  Sereď    

Hlasovanie: 18, za   18,  proti 0, zdržalo sa   0  

 

- Prerokovanie  spolufinancovanie projektu   „Obnova   časti  južného   krídla  kaštieľa   v 

Seredi“ 

Hlasovanie:  18,  za  18, proti   0, zdržalo sa    0  

 

-Vypustenie   bodu  č.  20/ Vyhodnotenie    stanovísk  a pripomienok  k Návrhu  Územného 

plánu  mesta  Sereď       

Hlasovanie: prítomných   18,  za  11, proti   2, zdržali sa   5  

 

2. Program  rokovania   

Hlasovanie:   prítomných   18, za   15,  proti  2, zdržal  sa   1    

 

B. Neschvaľuje    

Návrh   poslanca   MsZ   na  vyradenie   bodu č.  3/  Voľba  hlavného   kontrolóra  na roky   

2015 -2021   z programu  rokovania   MsZ   

Hlasovanie:  prítomných   18, za 7,  proti  6, zdržali  sa    5  

 

 

Uznesenie č.       2 /2015 

A. Neschvaľuje   

Procedurálny   návrh poslanca  MsZ   na   zrušenie     uznesenia  č . 210/2014  zo  dňa    9.12. 

2014.   

týkajúceho  sa  voľby hlavného  kontrolóra   

Hlasovanie:  prítomných  18, za  6, proti  6,   zdržalo sa   6  

 

Uznesenie č. 3/2015 

A.Volí    

Mgr.   Zuzanu  Horváthovú   za  hlavnú kontrolórku mesta  Sereď   so začiatkom funkčného   

obdobia   dňa   1.4. 2015  

Hlasovanie: prítomných   18,  za  11,  proti  5, zdržali  sa   2 
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B.Konštatuje, 

že  na voľbe hlavného kontrolóra    mesta  Sereď   sa  zúčastnili    títo kandidáti: 

1.Mgr. Zuzana  Horváthová 

2. Ing. Jozef   Prívozník 

3. Ing. František  Veselický  

 

C. Berie  na  vedomie    

Výsledky  voľby  hlavného  kontrolóra , ktoré  boli   uskutočnené    formou  tajného  

hlasovania     

Hlasovanie  :  prítomných  17, za   16,  proti 0,  zdržal  sa  1 

 

 

Uznesenie č.      4 /2015 

A.  Berie   na  vedomie   

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

zasadnutia    MsZ   

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

 

 

Uznesenie  č.  5/2015 

A. Berie  na vedomie 

Informáciu  zástupcu   spoločnosti  SITA s.r.o. Ing. Konráda  o zabezpečovaní     zimnej  

údržby  a poskytovaní     služieb v meste  Sereď    

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

 

 

Uznesenie č. 6 /2015 

A. Ruší   

Uznesenie  č.  243/2013  v celom  rozsahu   

    

B. Berie   na  vedomie  

Správu o kontrole plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 

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

 

 

Uznesenie č.     7/2015 

A. Žiada    

Riaditeľa   Domu   kultúry  v Seredi   

Zabezpečiť   opravu   údajov  uvedených   v záhlaví  Zmlúv o poskytnutí   finančných 

prostriedkov  z audiovizuálneho fondu  uzatvorených  dňa   30.07. 2014 a 10.09. 2012   

v termíne    do   28.02. 2015   
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B. Berie  na  vedomie   

Správu o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin, 

zistených pri vykonaných kontrolách v II. polroku 2014. 

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

 

 

Uznesenie č.    8 /2015 

A. Berie   na  vedomie     

Správu z vykonanej kontroly    vybavovania sťažností a petícií podaných na mesto Sereď 

 v roku 2014 

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

 

 

Uznesenie č.      9 /2015 

A. Berie   na  vedomie       

Správu o kontrolnej činnosti a ostatných činnostiach hlavnej kontrolórky mesta za rok 2014 

vyplývajúcich zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

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

 

Uznesenie č.     10 /2015 

A. Neschvaľuje   

V zmysle § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov   vykonanie kontroly v zmysle žiadosti poslanca MsZ Pavla Kurbela.  

Hlasovanie: prítomných   18, za   8, proti  4,  zdržalo sa 5, nehlasoval  1   

 

 

Uznesenie č.    11/2015 

A. Berie  na vedomie. 

Informatívnu správu o príprave projektov  

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

 

 

Uznesenie č.      12 /2015 

A.Schvaľuje   

      a)  1. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2015          

b) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ D. Štúra 

c) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZUŠ Jána Fischera-   

            Kvetoňa   

      d)   rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom  ZŠ Juraja Fándlyho 

      e)   rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Jana Amosa   

            Komenského 

     f)    rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ Komenského 
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B. Žiada   

Prednostu  MsÚ a  riaditeľov škôl                   

Zapracovať schválené zmeny do rozpočtov 

                                          T :  do 28.2.2015 

                                          Z :  prednosta MsÚ, riaditelia  škôl   

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

 

 

Uznesenie č.      13/2015 

A. Uznáša  sa  

na  Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď  č. 1/2015  zo dňa 12. 02. 2015 o financovaní 

základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď 

bez pripomienok 

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

 

 

Uznesenie č.  14/2015 

A.  Schvaľuje   

Procedurálny   návrh  poslankyne  MsZ   doplniť   do  Štatútu  mesta   Sereď   § 17, ods.  3, 

písm. e/ 

...prerokováva  materiály  predkladané   na rokovanie  MsZ , vypracováva  k nim stanoviská   

a odporúčania.   

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

 

 

Uznesenie č.  15 /2015 

A. Schvaľuje  

Dodatok č. 2 k Štatútu mesta Sereď 

so  schválenou   pripomienkou  

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

 

Uznesenie č.       16 /2015 

A. Schvaľuje  

Procedurálny   návrh poslanca  MsZ  k Rokovaciemu poriadku  MsZ  v nasledovnom   znení: 

 

Vypustiť  § 11,  ods.  2, písm.  e/   ukladá úlohy    : 

- Prednostovi   MsÚ 

- Náčelníkovi  MsP  

- Riaditeľom    mestom   zriadených  právnických osôb, konateľom obchodných 

spoločností so  100-%tnou   majetkovou  účasťou mesta 

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

 

§ 9, ods.  11, písm.  h/- vypustiť     slová  

....“v bode rôzne“  a nahradiť   novým znením ...“v schválenom   bode  programu „     

Hlasovanie: prítomných  15, za  14, proti  0, zdržalo sa  0, nehlasoval  1 
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§ 13 vypustiť   celé   znenie    

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

 

 

Uznesenie č. 17/2015 

A. Schvaľuje  

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Seredi 

so schválenými   pripomienkami  

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

 

 

Uznesenie č.      18/2015 

A. Schvaľuje  

Zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov   komisií  

Hlasovanie: prítomných   17,  za   16, proti 0,  zdržalo sa   0,  nehlasoval   1  

 

 

Uznesenie č.    19 /2015 

A. Berie na vedomie    

Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície Sereď  za rok 2014  

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

 

 

Uznesenie č.     20 /2015 

A.  Schvaľuje    

Procedurálny   návrh    poslanca MsZ  -  upraviť   zmluvnú  mzdu  zamestnancov  MsP  o 2% 

na rok  2015 

Hlasovanie: prítomných   17,  za  15, proti  2, zdržalo  sa   0 

 

Uznesenie č.  21/2015 

A. Schvaľuje   

Úpravu zmluvnej   mzdy zamestnancov MsP  v Seredi o 2 %  s účinnosťou   od  1.2. 2015  

so  schválenou   pripomienkou  

Hlasovanie: prítomných 17,  za  14,  proti 1,  zdržalo  sa  0, nehlasovali 2       

 

 

Uznesenie  č.  22/2015 

A. Schvaľuje   

Procedurálny  návrh poslanca   MsZ  -  odporúča   cenu  za   prenájom   nebytových  

priestorov  vo výške    15,-€/m
2
/rok  podľa  cenovej mapy    

Hlasovanie:  prítomných   13,  za   13,  proti  0, zdržalo  sa    0          
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Uznesenie č.      23/2015 

A.Schvaľuje  

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

predpisov nájom nehnuteľného majetku,  časti nebytových priestorov vo výmere 129 m
2
, na 

Kuzmányho ul. súpisné číslo 3054,  zapísaných na Okresnom úrade v Galante, katastrálny 

odbor  na LV č. 3505, za cenu 15,- €/m
2
/rok,   na dobu  určitú do 30. 06. 2017,  uplatnením 

výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľ užíva na 

základe nájomnej zmluvy  celé 1. nadzemné podlažie  budovy a časť priľahlého pozemku, na 

vlastné náklady vykonáva jeho rekonštrukciu, zabezpečuje vykurovanie celého objektu 

a majetok je  pre mesto dočasne nevyužiteľný,  žiadateľovi:  PRO-TEC Slovakia, spol. s 

r.o., so sídlom v Seredi,  I. Krasku 2464/38. 

 

B.  Žiada  

Prednostu  MsÚ 

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie dodatku k nájomnej zmluve  

           termín: do31.03.2015 

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

 

 

Uznesenie č.     24 /2015 

A.Schvaľuje   

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

nehnuteľného majetku,:  časť parcely  č. 1109/100 - orná pôda  vo výmere 40 m
2
, evidovanej 

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor ako parcela registra „E“ určeného operátu na  

LV č.  591 v k. ú. Sereď, za cenu 0,40 €/m
2
/rok,  ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej 

hodnoty,  na  dobu   neurčitú, na vybudovanie verejne prístupnej parkovacej plochy na 

náklady žiadateľa, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pred prevádzkovou 

jednotkou vo vlastníctve žiadateľa, ktorý ho  dlhodobo užíva na parkovanie vozidiel 

zákazníkov firmy a je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, 

žiadateľovi Milošovi Sabovi, so sídlom v Seredi, Námestie slobody 28/2. 

 

A. Žiada  

Prednostu MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy.  

            Termín: do 31.03.2015 

 

Hlasovanie: prítomných   15, za   14,  proti 0, zdržalo sa  0, nehlasoval  1 

 

Uznesenie č.     25 /2015 

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 Galante, katastrálny odbor  ako  parcela registra  „E“ určeného operátu na 

LV č. 591, v k. ú. Sereď,  za cenu 2,03 €/m
2
/rok,  na  dobu  neurčitú s ročnou výpovednou  
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lehotou,   uplatnením  výnimočného  postupu  ako    prípad   hodný  osobitného   zreteľa  z 

dôvodu, že na pozemku je dlhodobo umiestnená prefabrikovaná garáž, ktorá je vo vlastníctve 

žiadateľa, Zuzane Polednákovej, bytom v Seredi, Garbiarska 51/55. 

 

B.Žiada  

Prednostu MsÚ 

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 12. 04. 2015. 

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

 

Uznesenie č.  26 /2015 

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 . 210/2– orná pôda vo 

výmere 230 m
2
, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 4-7/2014, od pôvodnej  

parcely č. 163/101 - ostatná  plocha, evidovanej ako parcela registra „E“ určeného operátu na 

LV č. 591 v k. ú. Stredný Čepeň, za cenu 10,00 €/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 pri rodinnom dome vo 

vlastníctve žiadateľa, ktorý ho  dlhodobo užíva ako dvor a záhradku  a  je z hľadiska územno-

plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, žiadateľovi Ivanovi Biharimu, bytom 

v Seredi, Strednočepenská 3090/82. 

 

B. Žiada   

Prednostu  MsÚ 

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 12.04.2015 

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

 

 

Uznesenie č. 27 /2015 

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 -  časť parcely č. 427/1 – ostatná plocha vo výmere 

6 m
2
, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako 

parcela registra „C“, v k. ú. Sereď na LV č. 591, ktorá bude pričlenená   geometrickým 

plánom č. 2/2015, úradne overeným pod číslom  71/2015 dňa 29. 01. 2015,  k  parcele č. 

427/2 - ostatná plocha, za cenu 50,00 €/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 pri parcele určenej na výstavbu 

garáže, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa a  je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre 

mesto inak nevyužiteľný, žiadateľovi  Tomášovi Weissovi,  bytom v Seredi, Pažitná 1014/15. 

 

B. Žiada  

Prednostu MsÚ  

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 12. 04. 2015 

Hlasovanie: prítomných   16, za   16,  proti  0,  zdržalo  sa   0  
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Uznesenie č.    28/2015 

A. Schvaľuje  

1. v súlade s §-om  9a, ods.1, písm. a) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov,  prevod nehnuteľného majetku - rozostavanej stavby pavilónu G na   

parcele   č.  780/11 - zastavaná plocha  a nádvorie  vo  výmere  569 m
2  

a  parcele  č. 733/6 - 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 151 m
2
, obe zapísané v právnom stave na Okresnom 

úrade v Galante, katastrálny odbor na LV č. 591 ako parcely registra „C“ na katastrálnej mape 

v  k. ú. Sereď, za cenu 42.000,-€, slovom štyridsaťdvatisíc eur spoločnosti LRL 

PROFITECH, s.r.o. Slnečná 1408, 926 01 Sereď  

2.  v súlade s §-om 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších  

predpisov nájom nehnuteľného majetku:   parcely   č.  780/11 - zastavané plochy  a nádvoria  

vo  výmere  569 m
2
,   parcely  č. 733/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 151 m

2
, 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 a      parcely č. 1873/2 – zastavaná  plocha a nádvorie vo 

výmere 400 m
2
, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor  ako parcela 

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

parkovacej plochy, za cenu 1,00 €/m
2
/rok, slovom jedno euro,  spoločnosti LRL 

PROFITECH, s.r.o. Slnečná 1408, 926 01 Sereď  

 

 

B. Žiada  

Prednostu MsÚ 

Zabezpečiť podpísanie  zmlúv do 12. 04. 2015. 

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

 

 

Uznesenie č. 29/2015 

A.Schvaľuje  

 

Delegovanie zástupcov mesta Sereď, ako zriaďovateľa škôl,  do príslušných rád škôl 

nasledovne: 

 

     ZŠ Juraja Fándlyho                                   1. PhDr. Michal Hanus 

                    2. Božena Vydarená 

            3. Bc. Ľubomír Veselický 

                                                                                  4. Ing. Iveta Belányiová 

      

    ZŠ Jana Amosa Komenského:                              1. Bc. Ľubomír  Veselický  

                    2. Róbert Stareček 

            3. Dušan Irsák 

                                                                                  4. Bc. Anton Dúbravec 

      

       ZUŠ Jana Fischera-Kvetoňa:                    1. JUDr. Michal Irsák 

                     2. Pavol Kurbel 

             3. Daniela Matušková 

                                                                                   4.  Ing. Iveta Belányiová 
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   MŠ Dionýza Štúra            1. Božena Vydarená 

                                         2. Pavlína Karmažínová 

                                3. Michal   Koričanský  

                                                                                    4. PhDr. Michal Hanus 

     

   MŠ Komenského:             1. Mgr. Marta Némethová 

                                                      2. Daniela Matušková 

                                                      3. Mgr. Tomáš Karmažín 

                                                                                       4. Dušan Irsák      

B. Žiada    

Prednostu MsÚ  

Oznámiť príslušným radám škôl delegovanie zástupcov zriaďovateľa v termíne do 28. 02. 

2015 

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

 

Uznesenie č.  30 /2015 

 

A. Schvaľuje  

1. členov dozornej rady MsBP,  s. r. o.   

1. Bc. Ľubomír Veselický 

2. Ing. Marek Lovecký 

3. Ing.  Miroslav   Marko  

4. Ing. Iveta  Belányiová 

5.Mgr. Tomáš   Karmažin  

Hlasovanie: prítomných  17, za   15,  proti 0, zdržal  sa  1, nehlasoval   1   

2. členov dozornej rady SMS, s. r. o.   

1. Mgr. Marcel Královič 

2. Ing. Marek Lovecký 

3. Mgr. Marta Némethová 

4. Dušan  Irsák    

5. Róbert Stareček   

Hlasovanie:  prítomných   17,  za 15, proti 0, zdržali  sa  2 

3. Doplnenie členov Rady pre určenie ceny tepla 

1. Ing Bystrík Horváth 

2. Ing. Martin Káčer 

3.Ing.  Iveta  Belányiová  

4. Mgr. Tomáš   Karmažin   

Hlasovanie:  prítomných   17, za   17,  proti 0,  zdržalo  sa   0 
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B. Žiada   

Konateľov obchodných spoločností  

Zabezpečiť potrebné úkony na zápis do príslušných registrov. 

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

 

Uznesenie č. 31 /2015 

A. Berie na vedomie 

Informáciu Ing. Tibora Krajčoviča   o ukončení výkonu funkcie konateľa   obchodnej 

spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o., Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

k termínu 30.04.2015 

 

B. Schvaľuje 

Vymenovanie  Ing. Mgr. Daniely  Vargovej , bytom Brezová  2074/25, 927 01  Šaľa,  do 

funkcie konateľky  obchodnej spoločnosti  Správa majetku Sereď, s.r.o., Námestie republiky 

1176/10, 926 01    Sereď od 01.05.2015 na dobu neurčitú. 

 

C.Žiada  

Konateľa spoločnosti  

Zabezpečiť vykonanie všetkých potrebných  úkonov súvisiacich so zmenou konateľa 

spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o., Námestie republiky 1176/10, 926 01  Sereď 

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

 

 

Uznesenie č.  32 /2015 

A. Berie   na  vedomie   

Predložený prvý návrh strategického dokumentu „ Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja mesta Sereď na roky 2015 – 2024“. 

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

 

B. Schvaľuje   

Predĺženie platnosti súčasného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď      

( 2004-2013) do 31.12.2015. 

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

 

Uznesenie č.    33 /2015 

A. Berie  na  vedomie     

Urbanistickú štúdiu „IBV Šulekovská ulica, Sereď“ 

Hlasovanie: prítomných 14,   za   14,  proti  0, zdržalo  sa   0   
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Uznesenie č.  34/2015 

A.Schvaľuje    

Procedurálny   návrh poslanca  MsZ  -  výšku príspevku  pre  Slovmedia  SK  spol.  s.r.o  

Galanta   v čiastke  4000,-€  

Hlasovanie:  prítomných  17,   za   13,  proti  2, zdržali  sa   2   

 

Uznesenie č.   35 /2015 

A.Schvaľuje 

Spoluprácu mesta Sereď a spoločnosti Slovmedia SK spol s r.o., Drevená 888, 924 01 

Galanta  ako prevádzkovateľom vysielania Regionálnej televízie KREA za cenu 4000,- € od 

1.3.2015 do 31.12.2015. 

 

B.Žiada 

Prednostu MsÚ 

Uzatvoriť zmluvu medzi mestom Sereď a spoločnosťou Slovmedia SK spol s r.o., Drevená 

888, Galanta. 

T: do 27.02.2015 

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

 

 

Uznesenie  č.  36/2015 

A. Schvaľuje    

Procedurálny   návrh  poslankyne  MsZ : 

1.Sobášne dni na uzavretie manželstva pred Matričným úradom v Seredi na základe žiadosti 

snúbencov každú  sobotu od 13,00 hod. do 19,00 hod. a posledný piatok v mesiaci od 13,00 

hod. do 17,00 hod., 

2. Sobášnu miestnosť na uzavretie manželstva, ktorou je obradná sieň Mestského úradu 

v Seredi, 

3. Poplatok za občiansky obrad uzavretia manželstva mimo určených sobášnych dní vo výške 

50 € 

Hlasovanie:  17, za    14,  proti 1, zdržali  sa   2 

 

Uznesenie č.   37 /2015 

A. Schvaľuje 

1.Sobášne dni na uzavretie manželstva pred Matričným úradom v Seredi na základe žiadosti 

snúbencov každú  sobotu od 13,00 hod. do 19,00 hod. a posledný piatok v mesiaci od 

13,00 hod. do 17,00 hod., 

2. Sobášnu miestnosť na uzavretie manželstva, ktorou je obradná sieň Mestského úradu 

v Seredi, 

3. Poplatok za občiansky obrad uzavretia manželstva mimo určených sobášnych dní vo výške 

50 €, 

so  schváleným     návrhom    

Hlasovanie: prítomných17, za  16,  proti 0, zdržal  sa   1  
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Uznesenie č.  38/2015 

A. Schvaľuje 

a/ Predloženie  žiadosti  o NFP  v rámci  výzvy  ROP-3.1-2014/01 ROP   za  účelom  

realizácie  projektu „Obnova  časti  južného   krídla   kaštieľa   v Seredi“,  ktorého   ciele  sú    

v súlade  s platným  územným  plánom  obce   /samosprávneho  kraja   a platným    

programom  hospodárskeho   rozvoja  a sociálneho  rozvoja  obce  / samosprávneho   kraja    

 

b/ Zabezpečenie      realizácie  projektu    po  schválení     žiadosti   o NFP, 

 

c/  Financovanie projektu  vo výške  5 % z celkových   oprávnených    výdavkov  na projekt    

t.j.  vo výške  23 077,88  Eur.   

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

 

    

v Seredi,  dňa  12.2. 2015  

Zapísala  Kolláriková  

 

      Ing.   Martin Tomčányi  

         primátor   mesta   

 

Návrhová  komisia: 

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

Daniela  Matušková                  ................................ 

Michal  Koričanský          ............................... 

 

 

 

 


