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Uznesenia 

z Mestského   zastupiteľstva  v Seredi,  konaného  dňa   12.5. 2015 

 

Mestské   zastupiteľstvo  v Seredi  prerokovalo  a prijalo   

 

Uznesenie  č.  78/2015 

A.Schvaľuje   

Program  rokovania   MsZ   

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

 

Uznesenie č.  79/2015 

A. Schvaľuje  

1. Investičný zámer mesta realizovať výstavbu technickej infraštruktúry v Priemyselnej zóne 

Sereď – Juh za podmienky zabezpečenia jej financovania z dotácie z rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva hospodárstva SR podľa zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v 

pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších predpisov  

 

2. Návrh zmluvy o postúpení práv a povinností  

bez pripomienok  

 

3. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 1  

bez pripomienok  

 

4. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 2  

bez pripomienok  

 

5. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o realizácii investície  

bez pripomienok  

 

6. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu technickej infraštruktúry v Priemyselnej 

zóne Sereď – Juh na základe výzvy Ministerstva hospodárstva SR „Výzva na predkladanie 

žiadostí na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2015“ v znení jej  

Dodatku č. 1  

 

 

B. Poveruje    

Primátora mesta  

1. Vykonať potrebné úkony k podaniu žiadosti o dotáciu na projekt „Vybudovanie 

technickej infraštruktúry v Priemyselnej zóne Sereď – Juh pre potreby investorov 

zvyšujúcich zamestnanosť v regióne“ na základe výzvy Ministerstva hospodárstva SR 

„Výzva na predkladanie žiadostí na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v 

roku 2015“ v znení jej Dodatku č. 1 



2 

 

 

2. Rokovať   o zabezpečení    garancií  prípadných rizík  mesta pri  realizácii  projektu 

„Vybudovanie  technickej  infraštruktúry  v Priemyselnej zóne  Sereď -  Juh  pre 

potreby investorov  zvyšujúcich   zamestnanosť v regióne“  a návrh  zabezpečenia  

garancií   rizík   predložiť   na prerokovanie  mestskému zastupiteľstvu   pred 

podpisom zmluvy  o dielo so zhotoviteľom  stavby   

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

 

V Seredi,   dňa  12.5.  2015 

Zapísala: Kolláriková  

 

 

 

       Ing.  Martin  Tomčányi 

            primátor   mesta    

 

 

Návrhová  komisia : 

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

Milan  Buch        ....................... 

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


