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Uznesenia 

z rokovania   Mestského  zastupiteľstva  v Seredi  konaného  

 dňa    23.4. 2015 

 

Mestské   zastupiteľstvo  v Seredi   prerokovalo a prijalo 

Uznesenie č.  39 /2015 

A. Schvaľuje 

Program   rokovania    MsZ   

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

 

Uznesenie   č. 40 /2015 

A.  Berie  na   vedomie   

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

zasadnutia  MsZ  

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

 

 

Uznesenie č.  41/2015 

A. Berie  na  vedomie  

Správu  o kontrole   plnenia   uznesení  mestského   zastupiteľstva   

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

 

Uznesenie   č.   42/2015 

A. Berie  na  vedomie  

Správu  o výsledku  následnej   finančnej    kontroly  použitia a zúčtovania účelovo určených 

finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta Sereď v rokoch 2013 a 2014. 

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

 

Uznesenie  č.    43/2015 

A. Berie   na  vedomie   

Správu o výsledku následnej   finančnej kontroly   ekonomického   zhodnotenia  majetkovej  

účasti    mesta  v iných   subjektoch  ako založených  a zriadených  mestom  Sereď, za  

obdobie rokov  od  vzniku do  roku  2014 . 

Hlasovanie: prítomných  15, za   15, proti  0, zdržalo  sa   0  
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Uznesenie č.   44 /2015 

A. Berie  na  vedomie    

Informatívnu správu o príprave projektov  

bez pripomienok 

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

Uznesenie č. 45/2015 

A. Schvaľuje   

Správu o hospodárení  Materskej školy, ul. Komenského č. 1137/37 v Seredi  za rok   2014  

bez pripomienok 

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

 

Uznesenie č.   46 /2015 

A. Schvaľuje    

Správu o hospodárení Materskej školy na Ul. D.Štúra v Seredi    za rok  2014 

bez pripomienok  

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

 

 

Uznesenie č. 47/2015 

A. Schvaľuje    

Správu  o hospodárení   ZŠ  Jana  Amosa  Komenského  v Seredi   za rok  2014     

bez pripomienok    

Hlasovanie:  prítomných   15, za  12, proti 0, zdržal  sa 1, nehlasovali  2   

 

 

Uznesenie č. 48/2015 

A. Schvaľuje    

Správu  o hospodárení   ZŠ  Juraja  Fándlyho   v Seredi   za rok  2014     

bez pripomienok    

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

 

 

Uznesenie č.  49/2015 

A. Schvaľuje    

Správu  o hospodárení   Základnej   umeleckej  školy J.F.  Kvetoňa    v Seredi  za rok   2014     

bez  pripomienok  

Hlasovanie: prítomných   15,  za   15, proti  0, zdržalo  sa   0  
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Uznesenie č. 50/2015 

A.  Berie  na  vedomie    

Informáciu o možnosti rozšírenia kapacity materských škôl 

 

B. Schvaľuje  

Variantu 1 A/ na rozšírenie kapacity materských škôl  

Hlasovanie: prítomných 14,  za   9,  proti 0,   zdržali  sa   5   

 

 

Uznesenie č. 51/2015 

A. Schvaľuje     

Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k Návrhu Územného plánu mesta Sereď  

s pripomienkou : 

že  predkladateľ    materiálu   do  tabuľky   príloha   2 pod  poradovým číslom  44  zapracuje  

stanovisko   š.p. Hydromeliorácie  s vyhodnotením  berie  na  vedomie   

Hlasovanie: prítomných  16,  za   13 proti  0, zdržali  sa   3 

 

 

Uznesenie č. 52 /2015 

A. Schvaľuje   

Procedurálny   návrh  poslanca   na  prijatie    alternatívy:  vyňatia  nájomného  za  prenajatú 

plochu  počas   príležitostných  trhov    a to z  § 31, 38,  45  a 52  , ktoré budú prílohou  č.  7, 

8, 9 a 10  k Zásadám   hospodárenia a nakladania   s majetkom   mesta  Sereď -   

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

 

 

 

Uznesenie č. 53 /2015 

A. Uznáša  sa  

na Všeobecne  záväznom nariadení č. 2/2015, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a 

poskytovanie služieb na trhových miestach zriadených na území mesta  Sereď a vydáva  

trhový poriadok pre mestské trhovisko a  príležitostné trhy,  ktorým sa zrušujú niektoré 

všeobecne záväzné nariadenia mesta Sereď 

 

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

 

 

 

Uznesenie č.  54/2015 

A. Schvaľuje   

Prílohy  č. 7,8,9 a 10  k Zásadám  hospodárenia   a nakladania  s majetkom  mesta  Sereď  - 

sadzobníky, ktorými   sa  stanovujú   minimálne  sadzby  nájomného  pre príležitostné  trhy  
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na území   mesta   Sereď,   s pripomienkou   finančnej  a majetkovej  komisie    k návrhu  

prílohy  č.  7 nasledovne: 
         ods.2b  :     3 dni - 440,00 €             2 dni  - 340,00 €     nedeľa - 120,00 € 

   ods. 4 :       3 dni - 100,00 €(bez zmeny)  2 dni -   80,00 €      nedeľa -    30,00 € 

   ods. 5:        3 dni -   40,00 €  bez zmeny ) 2 dni  - 35,00 €     nedeľa - 10,00 €(bez zmeny) 

       

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

 

 

Uznesenie  č.  55/2015 

A.Schvaľuje    

 

1. záverečný účet mesta  SEREĎ za rok 2014  

 

2. celoročné hospodárenie mesta SEREĎ za rok 2014 bez výhrad 

 

          3.   použitie   kladného rozdielu finančných operácií – za rok 2014  

                v čiastke 846 020,20  €  nasledovne:  

            3.1. Čiastkou 282 866,13 € vykryť schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 

            3.2. Čiastkou  1 059,57  €   tvoriť fond rozvoja bývania 

            3.3. Zahrnúť do  príjmových finančných operácií  roku 2015   nevyčerpané  účelové     

finančné prostriedky v čiastke 258 751 ,-€ použiť ich  vo výdavkoch  roku 2015 

na  účely stanovené  poskytovateľom : 

a) na úhradu dopravného žiakov  ZŠ J. Fándlyho   v čiastke 57,24 € a ZŠ J.A. 

Komenského v čiastke 137,32 € 

 b) na realizáciu projektu  prevencie kriminality v čiastke 12 000 €  

    c) na výdavky spojené s realizáciou projektu „Stavebné úpravy  kaštieľa a revitalizácia 

zámockého parku v Seredi pre zvýšenie  kultúrneho a turistického potenciálu  mesta  vo 

výške 205 127 €  

 d) na havarijné opravy ZŠ J.A. Komenského v čiastke 23 700 € 

 e) na úhradu výdavkov preneseného výkonu štátnej správy      ZŠ J.A. Komenského 

v súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

v platnom znení  v čiastke 17 730 € 

3.4.   Čiastku 303 342,94 €  previesť do rezervného fondu 

 

B.  Berie na vedomie 

                1.   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2014 

                2.   Správu audítora k  účtovnej závierke za rok 2014 

Hlasovanie: prítomných 15,  za   15,  proti 0,  zdržalo   sa  0    
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Uznesenie  č.  56/2015 

A.Berie na vedomie. 

„Informatívnu správu o hospodárení Domu kultúry v Seredi za rok 2014“ 

Hlasovanie:  prítomných14, za   14, proti 0,  zdržalo  sa   0    

 

 

Uznesenie  č. 57/2015 

A. Berie na vedomie 

Správu o hospodárení spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r. o., Sereď za rok 

2014 

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

 

Uznesenie  č. 58/2015 

A. Berie na vedomie 

Správu o hospodárení spoločnosti Správa majetku Sereď, s . r. o., Sereď za rok 2014 

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

 

 

Uznesenie č. 59/2015 

A. Berie na vedomie 

Správu o hospodárení spoločnosti Naša domová správa, s . r. o., Sereď za rok 2014 

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

 

 

Uznesenie č.  60/2015 

A. Schvaľuje  

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na pomoc rodine Bohuslava Okoličányiho, ktorá  ostala  po 

požiari   rodinného domu  bez  strechy nad hlavou, na zabezpečenie  bývania,  vybavenia   

a zariadenia  domácnosti    na dobu jedného roka od vyhlásenia zbierky    

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

 

 

Uznesenie  č. 61/2015 

  A.Schvaľuje   

1) 2. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2015          

2) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZŠ J.A. Komenského 

3) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom ZŠ J. Fándlyho  

4) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ Komenského 

5) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZUŠ J.F.Kvetoňa 
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6) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom Domu kultúry Sereď           

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

   

 

 

Uznesenie č.   62/2015 

A. Konštatuje, 

že plat primátora schválený uznesením  MsZ v Seredi č. 68/2014 zo dňa 15.4.2014 so 

zvýšením  podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona na   1,65 násobok predstavuje od 1.1.2015 po 

uplatnení priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2014  

 sumu 3583,- Eur 

 

B. Schvaľuje 

s účinnosťou od 1.4.2015  zvýšenie  platu  primátora   určeného   podľa  § 3 ods.  1 

citovaného  zákona  v sume  2170,74 Eur o 65 %  t.j.  na  celkovú sumu platu    vo výške 

3583,- Eur.  

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

 

Uznesenie č. 63 /2015 

A.Berie na vedomie 

Informáciu o zámere využitia  objektu na Krásnej ulici, 

 

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 žiadateľ zabezpečuje pre mesto dopravné značenie, 

opravy svetelnej signalizácie, objekt dlhodobo užíval na základe nájomnej zmluvy, na vlastné 

náklady ho zhodnotil  a  tento je  pre  mesto  dočasne   nevyužiteľný, 

 

C.Schvaľuje 

 V zmysle  § 9a, ods. 9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov 

spôsob nájmu nehnuteľného majetku mesta, uplatnením výnimočného postupu ako prípad 

hodný osobitného zreteľa, a to nebytových priestorov na Krásnej ul., so  súpisným číslom 

1312, evidovaných na  Okresnom  úrade v Galante, katastrálny odbor,  v  k. ú. Dolný Čepeň  

na LV č. 591, vo výmere 366 m
2
 za cenu 26,50 €/m

2
/rok a pozemku, tvoriaceho súčasť areálu,  

časť parcely č. 1378/1-zastavané plochy a  nádvoria vo výmere 736 m
2
,
 
evidovanej na 

katastrálnej mape ako parcela
 
registra “C“, v  k. ú. Dolný Čepeň  na LV č. 591,  

za cenu 0,10 €/m
2
/rok, na dobu  určitú do 31.05.2020, spoločnosti  HIT SLOVENSKO, s. 

r.o., so sídlom v Seredi, Krásna ul. 1312, 

Hlasovanie:  prítomných  13, za    13,  proti  0, zdržalo  sa   0 
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Uznesenie č.   64/2015 

A.  Schvaľuje 

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

nájom nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, a to   časť parcely č. 1840/118 - orná pôda,  evidovanej na Okresnom úrade v Galante, 

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

vo výmere 520 m
2
,
 
 za cenu 120,- €/rok,  na dobu určitú z dôvodu, že na pozemku  je 

postavený rodinný dom vo vlastníctve žiadateľa a časť pozemku je užívaná ako dvor pri 

rodinnom dome,   Marekovi Lakatošovi, bytom v  Seredi,  Trnavská ul. 865/49. 
Hlasovanie:  prítomných  13, za 13, proti  0, zdržalo  sa   0   

 

Uznesenie  č.  65/2015 

A.  Schvaľuje 

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

nájom nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  

zreteľa,  časť nebytových  priestorov, súpisné číslo 1127,    evidovaných  Okresným  úradom  

v Galante,  katastrálny odbor na LV  č. 591 v k. ú. Sereď, vo výmere 127 m
2
, a to kancelárske 

priestory vo výmere 81 m
2
 za cenu   25,00 €/m

2
/rok  a dielne vo výmere 46 m

2
 za cenu  

15,00 €/m
2
/rok, na dobu neurčitú,  z dôvodu využívania  na zabezpečovanie  správy bytového 

a nebytového fondu  a ďalšiu činnosť pre občanov mesta, v súlade so živnostenským 

oprávnením, spoločnosti  Naša domová správa, s.r.o., Legionárska 1127, 926 01 Sereď. 
Hlasovanie  : prítomných    13, za   13, proti 0,  zdržalo  sa   0   

 

Uznesenie  č. 66/2015 

 

A.  Schvaľuje 

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

nájom nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  

zreteľa,  časť nebytových  priestorov  so súpisným číslom 1127, evidovaných Okresným 

úradom v Galante, katastrálny odbor na LV č. 591 v k. ú. Sereď, vo výmere 109 m
2
, za cenu 

4,00 €/m
2
/rok, na dobu neurčitú, z dôvodu zriadenia denného centra, zabezpečujúceho 

odborné aj voľno-časové aktivity pre handicapované deti, Občianskemu združeniu 

POMOCNÍČEK, Školská 1, 926 01  Sereď.  

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

 

 

 

Uznesenie č.  67/2015 

A.  Schvaľuje 

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

nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 

zreteľa,  a to  parcely   č. 5/1 - ostatná plocha, vo výmere 7591 m
2
, 

  
evidovanej na  Okresnom   

úrade v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra "C" na LV 
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 č. 591, v k. ú. Sereď  a
  
stavby so súpisným číslom

 
4299, postavenej na parcele registra „C“  

č. 5/4 - zastavaná plocha a nádvorie, evidovanej na Okresnom   úrade  v   Galante, katastrálny  

odbor na LV   č. 591, v k. ú. Sereď, za cenu 1,0 €/predmet nájmu/rok, na dobu určitú  

20 rokov, z dôvodu,  že nájomca sa bude  podieľať na vybudovaní nového tenisového areálu 

pre zabezpečenie športových aktivít občanov mesta, žiadateľovi Tenisovému klubu Sereď so 

sídlom v Seredi, Športová ul. 2887. 
Hlasovanie:  prítomných 14,  za  14, proti  0,  zdržalo  sa   0    

 
 

Uznesenie   č.  68 /2015 

A. Berie na vedomie 

Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta – pozemku  na Jesenského ulici, 

 

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 za oplotením medzi 

verejným priestranstvom pred bytovým domom 1114 a záhradou vo vlastníctve žiadateľov a  

bol dlhodobo užívaný ako súčasť tejto záhrady,  

 

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 hodný osobitného zreteľa,  časti parcely č. 374/1 - zastavaná plocha a nádvorie  , 

zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela 

registra „C“, v k. ú. Sereď, na LV č. 591, vo výmere cca 45 m
2
,
 
  žiadateľom Rudolfovi 

Horváthovi a Eve Horváthovej, rod. Zindrovej,  obaja bytom v Šintave, Dlhá ul. 222. 

Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady 

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

 

Uznesenie  č.     69/2015 

A.Berie na vedomie 

Informáciu o zámere  usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemku vo vlastníctve mesta  pod 

radovými garážami na Mlynárskej ulici, 

 

 

B.Schvaľuje 

Zámer mesta usporiadať majetkovo-právne vzťahy k pozemku pod radovými garážami na  

Mlynárskej ul. formou prevodu nehnuteľného majetku, a to  parciel: 

       č. 3127/2 vo výmere 30 m
2
,
 
 č. 3127/3 vo výmere 19 m

2
, č. 3127/4 vo výmere 19 m

2 
, 

       č. 3127/5 vo výmere 19 m
2
, č. 3127/6 vo výmere 19 m

2
,
 
č. 3127/7 vo výmere 19 m

2
,
 

          
č. 3127/8 vo výmere 19 m

2
,  č. 3127/9 vo výmere 19 m

2
, č. 3127/10 vo výmere 19 m

2
,
 
 

       č. 3127/11 vo výmere 19 m
2
 , č. 3127/12 vo výmere 19 m

2
, č. 3127/13 vo výmere 19 m

2
, 

       č. 3127/14 vo výmere 18 m
2
, č. 3127/15 vo výmere 19 m

2
, č. 3127/16 vo výmere 19 m

2
, 
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       č. 3127/17 vo výmere 35 m
2
, č. 3127/18 vo výmere 31 m

2
, č. 3127/19 vo výmere 18 m

2
, 

       č. 3127/20 vo výmere 18 m
2
, č. 3127/21 vo výmere 18 m

2
, č. 3127/22 vo výmere 18 m

2
, 

       č. 3127/23 vo výmere 18 m
2
, č. 3127/24 vo výmere 18 m

2
, č. 3127/25 vo výmere 18 m

2
, 

       č. 3127/26 vo výmere 18 m
2
, č. 3127/27 vo výmere 18 m

2
, č. 3127/28 vo výmere 19 m

2
, 

       č. 3127/29 vo výmere 18 m
2
, č. 3127/30 vo výmere 18 m

2
, č. 3127/31 vo výmere 18 m

2,
 

       č. 3127/32 vo výmere 18 m
2
, č. 3127/33 vo výmere 18 m

2,
  č. 3127/34 vo výmere 18 m

2
,  

       č. 3127/35 vo výmere 18 m
2
, č. 3127/36 vo výmere 18 m

2
, č. 3127/37 vo výmere 18 m

2,
 

       č. 3127/38 vo výmere 24 m
2
, 

všetky  zapísané na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na katastrálnej mape 

ako parcely registra „C“,  v k. ú.,  Sereď na LV č. 591,   vlastníkom jednotlivých garáží, 

za cenu 20,00  €/m
2
. 

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

 

              

 

Uznesenie č. 70/2015 

 

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 uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 

osobitného zreteľa - novovytvorenej parcely č. 192/3 - záhrada, vo výmere 294 m
2
, ktorá bola 

odčlenená geometrickým plánom č. 1/2015 zo dňa 05. 02. 2015, úradne overeným pod číslom 

122/2015, od pôvodnej  parcely č. 164/1 - ostatná plocha, diel (1)  vo  výmere 265 m
2 

a od  

parcely č. 163/101- ostatná plocha diel (2) vo výmere 29  m
2 

,  obe evidované  Okresným 

úradom v Galante, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ určeného operátu,  na LV  

č. 591, v k. ú. Stredný Čepeň, z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý sa nachádza 

v bezprostrednej blízkosti pri rodinnom domom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý ho  dlhodobo 

užíva ako dvor a  je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, za 

cenu 10,00 €/m
2

, ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty,  žiadateľovi, Romanovi 

Hrubému, bytom v Seredi, Strednočepenská 1833/1.  
Hlasovanie:  prítomných     14, za  13,  proti 1, zdržalo  sa    0        

 

 

Uznesenie  č.  71/2015 

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 Okresným úradom Galanta, 

katastrálnym odborom, katastrálne územie Sereď  na LV 3748 ako:  

-byt č. 14 vo výmere 40,6 m2 na prízemí bytového domu súpisné číslo 1143 na ul. Spádová,  

číslo vchodu 0 v Seredi postaveného na parcele registra „C“ č. 271, 272, 273,  

-spoluvlastnícky podiel 399/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu 

a príslušenstve,  

Petrovi Sklenárovi rod. Sklenár, trvale bytom Sereď, Matičná 2694/8,  za kúpnu cenu 

304,38€. 

Hlasovanie:  prítomných   15, za   15, proti  0, zdržalo  sa   0   
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Uznesenie č. 72/2015 

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 Okresným úradom Galanta, 

katastrálnym odborom, katastrálne územie Sereď  na LV 3585 ako:  

-byt č. 12 vo výmere 62,20 m2 na 2.poschodí bytového domu súpisné číslo 1124 na ul. 

Legionárska,  číslo vchodu 2  v Seredi postaveného na parcele registra „C“ č. 316, 317, 318, 

319 a prislúchajúcu pivnicu č.12 vo výmere 2,76 m2, 

 

-spoluvlastnícky podiel 354/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu 

a príslušenstve,  

 

-spoluvlastnícky podiel 354/10 000-in na pozemku, parcely registra „C“: 

č. 316 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 160 m
2
 

č. 317 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 158 m
2
 

č. 318 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 157 m
2
 

č. 319 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 159 m
2
 

evidovanej na katastrálnej mape v katastrálnom území Sereď 

 

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Matilde Kubányiovej rod. Nyitraiovej, trvale 

bytom Sereď, Legionárska 1124/2 a Miroslavovi Kubányimu rod. Kubányi, trvale bytom 

Sereď, Legionárska 1124/2 za kúpnu cenu 369,69€.  

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

 

Uznesenie č.  73/2015 

A.Berie na vedomie 

Zánik daňových nedoplatkov na  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

u nasledovných daňových subjektov: 

a/ z dôvodu zastavenia dedičského konania pre nemajetnosť: 

Ľuboš Lukáč    /2007 – 2009/   274,64 € 

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

 

Uznesenie č.  74/2015 

A. Schvaľuje  

Odpis pohľadávky za poskytovanie opatrovateľskej služby Jozefovi Mervovi vo výške 

1 564,62 € z dôvodu, že dlžník zomrel nemajetný.  

Hlasovanie: prítomných  14, za  14, proti  0, zdržalo  sa   0   
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Uznesenie č. 75/2015 

A. Schvaľuje 

1.zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Sereď zapísané Okresným 

úradom v Galante, katastrálny odbor, v k. ú. Sereď na LV č. 591: 

a) bytový dom súp. č. 4472 so zastavaným pozemkom parcela reg. C KN č. 

733/20 zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m2 

b) bytový dom  súp. č.  4473  so zastavaným pozemkom parcela reg. C KN č.  

733/19 zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m2,  

v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

ako zábezpeku zachovania charakteru nájomného bývania v týchto bytových domoch po dobu 

30 rokov, na ktorých obstaranie bola poskytnutá dotácia vo výške 216 100 €, v rozsahu 

poskytnutej dotácie.   

 

2.zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti podľa bodu 1 v prospech Štátneho fondu 

rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava ako zábezpeku poskytnutého úveru 

na výstavbu bytov vo výške 504 240,97 €.   

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

 

 

 

Uznesenie č. 76/2015 

A.Schvaľuje  

Predložený návrh na zriadenie, rozšírenie a úpravy spevnených plôch pre odstavovanie 

vozidiel  

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

 

Uznesenie č. 77/2015 

A. Schvaľuje   

Za člena  redakčnej  rady  Seredských   noviniek – tlačená  forma 

 

Mgr.  Františka,  Čavojského   

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

 

Mgr.Katarínu  Valábkovú  

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

 

PaedDr.  Marianu  Kamenskú  

Hlasovanie: prítomných  14,  za   14, proti 0, zdržalo  sa   0  
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Ing. Ľubomíra  Kyselého 

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

 

Ing. Miloša  Mičániho 

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

 

 

V Seredi,   dňa   23.4.2015 

Zapísala: Kolláriková   

 

       Ing.   Martin  Tomčányi 

      primátor  mesta  

 

 

Návrhová   komisia:   

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

Ing.  Iveta Belányiová         .................................. 

Pavlína  Karmažinová         ................................  
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