Uznesenia
z Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa 25.6. 2015
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a prijalo

Uznesenie č. 83/2015
A. Schvaľuje
1.Doplnenie programu
- Bod 13/B/3 –Zámer
prevodu majetku Sereď - pozemok na Fándlyho ul. zaradiť
ako bod 8/B
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
- Do bodu
9/ zaradiť
Informáciu
o výsledkoch kontroly
financovanie regionálneho školstva
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0

NKÚ

zameranú

na

2.Program
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 84/2015
A. Berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti mesta Sereď a Mestského úradu v Seredi od ostatného
zasadnutia MsZ
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č.85/2015
A/ Ruší:
Uznesenie č. 64/2015 v celom rozsahu
B/ Berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva bez pripomienok
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č.86/2015
A. Berie na vedomie
Správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania ustanovení VZN mesta Sereď č. 7/2012
o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám podnikateľom z rozpočtu mesta Sereď
schválených /trieda 0810 – Rekreačné a športové služby, položka 642 001/ v roku 2014.
bez pripomienok
Hlasovanie: prítomných 15, za 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 2

Uznesenie č. 87/2015
A. Berie na vedomie
Správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania § 9 a nasl. zákona č. 502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a náležitostí účtovného dokladu v zmysle § 10
zákona č. 431/2002 o účtovníctve.
bez pripomienok
Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 88/2015
A.Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok
Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0

2015

Uznesenie č. 89/2015
A. Uznáša sa
Na VZN mesta Sereď č. 03/2015 , ktorým mesto Sereď zriaďuje
školského stravovania pre detí materských škôl
Hlasovanie: prítomných 12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0

zariadenia

Uznesenie č.90/2015
A. Schvaľuje
Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Ul. D. Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď
s účinnosťou od 01.09.2015
bez pripomienok
Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 91/2015
A. Schvaľuje
Dodatok č. 6 k Zriaďovacej listine Materskej školy, Ul. Komenského 1137/37 , 926 01
Sereď s účinnosťou od 01.09.2015
bez pripomienok
Hlasovanie: prítomných 13, za

13, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 92/2015

A.Berie na vedomie
Informáciu o priestorových podmienkach materských škôl v meste Sereď
B. Schvaľuje
Zámer usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom využívaným
Fándlyho ulici formou výkupu a zámeny

Materskou školou na

C.Poveruje
Primátora mesta, za účasti poslanca JUDr. Irsáka rokovaním s vlastníkmi pozemkov
pod MŠ na Fándlyho ulici
Hlasovanie: prítomných 14, za 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1

Uznesenie č. 93/2015
A. Berie na vedomie
Informatívnu správu o zámere vzájomného
ulici

usporiadania

pozemkov na

Fándlyho

B.Konštatuje,
že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, pretože je v záujme mesta usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom pod
predškolským zariadením tak, aby boli zachované nevyhnutné podmienky pre riadnu
prevádzku predškolského zariadenia a priestorovo neobmedzil dvor objektu užívaného
špeciálnou základnou školou .
C. Schvaľuje
V zmysle § 9, ods. 2 a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zámer
usporiadať vlastnícke vzťahy prevodom pozemku formou zámeny pre Lenku Domčekovú,
bytom Sereď, Cukrovarská 146/5.
Hlasovanie : prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0

3

Uznesenie č. 94/2015
A. Berie na vedomie
1.Informáciu o výsledku kontroly financovania regionálneho školstva mesta Sereď vykonanej
Najvyšším kontrolným úradom SR a opatrenia prijaté primátorom mesta na odstránenie
zistených nedostatkov
2.Informáciu o výsledku kontroly financovania regionálneho školstva Základnej školy Juraja
Fándlyho, Fándlyho ul. č. 763/7A, 926 01 Sereď vykonanej Najvyšším kontrolným
úradom SR a opatrenia prijaté riaditeľom školy na odstránenie zistených nedostatkov
3. Informáciu o výsledku kontroly financovania regionálneho školstva Základnej školy Jana
Amosa Komenského, Komenského ul. 1227/8, 926 01 Sereď vykonanej Najvyšším
kontrolným úradom SR a opatrenia prijaté riaditeľkou školy na odstránenie zistených
nedostatkov
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 95/2015
A. Berie na vedomie
Správu o stave Mestskej polikliniky v Seredi.
Hlasovanie: prítomných 15, za 14, proti 0, zdržal sa 1

Uznesenie č. 96/2015
A. Berie na vedomie
Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 97/2015
A. Schvaľuje
Začatie realizácie investičnej akcie na Športovej ulici od časti Kapustnísk
Hlasovanie: prítomných 17, za 16, proti 0, zdržal sa 1
Uznesenie č. 98/2015
A. Schvaľuje
Variantu A / riešenia investičnej akcie Športová ulica
Hlasovanie: prítomných 16, za 12, proti 3, zdržal sa 1
Uznesenie č. 99/2015
A. Schvaľuje
Poslanecký návrh na rozčlenenie položky 610 na mzdy a odmeny
Hlasovanie: prítomných 17, za 16, proti 0, zdržal sa 1
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Uznesenie č. 100/2015
A.Neschvaľuje
Návrh poslanca MsZ na zníženie položky 610 mzdy v čiastke 100 000,-€
Hlasovanie: prítomných 17, za 2, proti 10, zdržali sa 5

Uznesenie č. 101/2015
A.Schvaľuje
1. IV.Zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2015
2. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZŠ Jána Amosa Komenského
3. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom ZŠ Juraja Fándlyho
4. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou MŠ Komenského
5. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou MŠ D. Štúra
6. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZUŠ J. F. Kvetoňa
7. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom Domu kultúry Sereď
8. Rozčlenenie položky 610 na mzdy a odmeny
9. Variantu A / riešenia investičnej akcie Športová ulica
Hlasovanie: prítomných 17, za 16, proti 0, zdržal sa 1

Uznesenie č. 102/2015
A. Schvaľuje
V zmysle § 9a, ods. 9, písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších
predpisov nájom nehnuteľného majetku, 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 m2 za cenu 26,50 €/m2/rok a pozemku, tvoriaceho
súčasť areálu, časť parcely č. 1378/1-zastavané plochy a nádvoria vo výmere 736 m2,
evidovanej na katastrálnej mape ako parcela registra “C“, v k. ú. Dolný Čepeň na LV č. 591,
za cenu 0,10 €/m2/rok, na dobu určitú do 31. 05. 2020, uplatnením výnimočného postupu ako
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľ zabezpečuje pre mesto dopravné
značenie, opravy svetelnej signalizácie, objekt dlhodobo užíva na základe nájomnej zmluvy,
na vlastné náklady ho zhodnotil a tento je pre mesto dočasne nevyužiteľný, spoločnosti
HIT SLOVENSKO, s. r.o., so sídlom v Seredi, Krásna ul. 1312.
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 103/2015
A. Schvaľuje
V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájom
časti parcely č. 1733/1 – zastavané plochy a nádvoria, ktorá je evidovaná Okresným úradom
v Galante, katastrálny odbor ako parcela registra „E“ určeného operátu v k. ú. Sereď, na
LV č. 591, za cenu 0,10 €/m2/rok, vo výmere 42 m2, na dobu neurčitú s ročnou
výpovednou lehotou, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného
zreteľa, pretože pozemok je dlhodobo užívaný na záhradku a dvor a je z hľadiska
územnoplánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, žiadateľovi: Ladislavovi
Šándorovi, bytom Bratislavská 811, 926 01 Sereď,
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č.104/2015
A. Berie na vedomie
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta – pozemku na Cukrovarskej 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 v bezprostrednej
blízkosti za prevádzkou žiadateľov, je dlhodobo užívaný na zásobovanie prevádzok 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 uplatnením výnimočného postupu ako
prípad hodný osobitného zreteľa, časti parcely č. 293 - zastavaná plocha a nádvorie a časti
parcely č. 294 - zastavaná plocha a nádvorie, obe evidované Okresným úradom v Galante,
katastrálny odbor ako parcely registra „E“ určeného operátu, v k. ú. Sereď, na LV č. 591,
v celkovej výmere cca 21 m2, žiadateľovi Jozefovi Drábikovi a manželke Helene, obaja
bytom v Seredi, Poľná 837/22.
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady
žiadateľov.
Hlasovanie: prítomných 16, za 13, proti 0, zdržal sa 1, nehlasovali 2
Uznesenie č. 105/2015
A. Berie na vedomie
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta – pozemku na Cukrovarskej 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 v bezprostrednej
blízkosti za prevádzkou žiadateľov, je dlhodobo užívaný na zásobovanie prevádzok 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 uplatnením výnimočného postupu ako
prípad hodný osobitného zreteľa, časti parcely 294 - zastavaná plocha a nádvorie,
evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor ako parcela registra „E“ určeného
operátu, v k. ú. Sereď, na LV č. 591, vo výmere cca 23 m2, žiadateľom Petrovi Šramovi,
bytom v Seredi, Železničná 1072/32 a manželke Pharm.Dr. Rozálii Šramovej, bytom
Vinohrady n/Váhom 44.
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady
žiadateľov.
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 106/2015
A. Berie na vedomie
Informáciu o zámere usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemku vo vlastníctve mesta pod
murovanými garážami na Dolnostredskej ulici,
B. Schvaľuje
Zámer mesta usporiadať majetkovo-právne vzťahy k pozemku pod radovými garážami na
Dolnostredskej ul. formou prevodu nehnuteľného majetku v súlade s § 9a, ods.8, písm. b,
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, a to časti parcely č.
964/13 - zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na Okresnom úrade v Galante, katastrálny
odbor, ako parcela registra „E“ určeného operátu, v k. ú., Sereď na LV č. 591, za cenu
20,00 €/m2, vlastníkom murovaných garáží na časti tejto parcely postavených.
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady
žiadateľov.
Hlasovanie: prítomných
14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 107/2015
A.Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku: parcely č. 3127/34 - zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 18 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej
mape ako parcela registra „C “ na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľke:
Gabriela Oškerová, Novomestská 34/22, 926 01 Sereď,
Hlasovanie: prítomných 15, za 14, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 108/2015
A.Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku: parcely č. 3127/25 - zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 18 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej
mape ako parcela registra „C“ na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľom:
Ladislav Chatrnúch a manželka Mária, obaja bytom Dlhá 1976/5, 926 01 Sereď.
Hlasovanie: prítomných15, za 14, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 109/2015
A.Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/8 - zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 19 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape
ako parcela registra „C “ na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľom:
Marián Šišo a Jana Šišová, obaja bytom Severná 3561/12, 926 01 Sereď.
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 110/2015
A.Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/27 - zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 18 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej
mape ako parcela registra „C “ na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľovi:
Marek Grosman, Spádová 1154/1, 926 01 Sereď.
Hlasovanie: prítomných 15, za 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 2

Uznesenie č. 111/2015
A.Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/29 - zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 18 m2, parcely č. 3127/30 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2 a parcely
č. 3127/31 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, všetky zapísané Okresným
úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcely registra „C “ na LV č.
591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľovi: Mestský bytový podnik Sereď,
Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď.
Hlasovanie: prítomných 15, za 14, proti 0, zdržalo s a 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 112/2015
A.Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/33 - zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 18 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej
mape ako parcela registra „C “ na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľom:
Ing. Ján Földeši a Mgr. Helena Földešiová, obaja bytom Novomestská 42/38, 926 01
Sereď
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 113/2015
A.Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/28 - zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 19 m2, , zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej
mape ako parcela registra „C “ na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľke:
Tatiana Koborová, Krátka 1797/3, 926 01 Sereď,
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
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Uznesenie č. 114/2015
A. Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/9 - zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 19 m2 a parcely č. 33127/17 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 35 m2, obe
zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcely
registra „C“ na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľovi: Bc. Marián Váczi,
Námestie slobody 29/7, 926 01 Sereď.
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 115/2015
A.Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/35 - zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 18 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej
mape ako parcela registra „C “ na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľom:
Karol Buch a Ľubica Buchová, obaja bytom Cukrovarská 3042/62, 926 01 Sereď.
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 116/2015
A. Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/19 - zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 18 m2 a parcely č. 33127/32 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, obe
zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcely
registra „C“ na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľom: Juraj Kollárik a
Zuzana Kolláriková, obaja bytom Mlynárska 38/31, 926 01 Sereď.
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 117/2015
A. Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku: parcely č. 3127/14 - zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 18 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej
mape ako parcela registra „C “ na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľke:
Gabriela Kulichová, Mlynárska 38/32, 926 01 Sereď.
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č.118/2015
A. Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/11 - zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 19 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej
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mape ako parcela registra „C“ na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľovi:
Pavol Duda, Pažitná 1013/9, 926 01 Sereď.
Hlasovanie : prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 119/2015
A. Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/10 - zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 19 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej
mape ako parcela registra „C “ na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľke:
Monika Gažová, Novomestská 34/32, 926 01 Sereď.
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 120/2015
A. Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/2 - zastavaná plocha a nádvorie e
vo výmere 30 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej
mape ako parcela registra „C “ na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľom:
Peter Drábik a Anna Drábiková, Novomestská 41/35, 926 01 Sereď.
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1

Uznesenie č. 121/2015
A.Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/15 - zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 19 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej
mape ako parcela registra „C “ na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľovi:
Mgr. Lukáš Černý, Námestie slobody 29/6, 926 01 Sereď.
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 122/2015
A. Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/6 - zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 19 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape
ako parcela registra „C “ na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľke: Viera
Černá, Námestie slobody 29/6, 926 01 Sereď.
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
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Uznesenie č. 123/2015
A.Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/3 - zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 19 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape
ako parcela registra „C “ na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľovi: Peter
Šipoš, Vinárska 128/24, 926 01 Sereď.
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 124/2015
A.Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/38 - zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 24 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej
mape ako parcela registra „C “ na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľom:
Rudolf Kalivoda a Miroslava Kalivodová , obaja bytom Novomestská 42/40, 926 01
Sereď.
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 125/2015
A.Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/7 - zastavaná plocha a nádvorie vo
výmere 19 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape
ako parcela registra „C “ na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľovi:
Ing. Miroslav Kubík, Kuzmányho 2683/2, 926 01 Sereď.
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č.126/2015
A.Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/4 - zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 19 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej
mape ako parcela registra „C “ na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľom:
Tibor Holička a Mgr. Ľubica Holičková, obaja bytom Severná 3557/8, 926 01 Sereď.
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č . 127/2015
A.Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/26 - zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 18 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej
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mape ako parcela registra „C “ na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľom:
Miroslav Mosný a Terézia Mosná, obaja bytom Námestie slobody 30/10, 926 01 Sereď.
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 128/2015
A.Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/23 - zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 18 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej
mape ako parcela registra „C “ na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľovi:
Ing. Lukáš Irsák, Pivovarská 4357/1A, 926 01 Sereď.
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 129/2015
A.Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/20 - zastavaná plocha a nádvorie
vo výmere 18 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej
mape ako parcela registra „C “ na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľovi:
Ľudovít Vaško, Novomestská 41/36, 926 01 Sereď.
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č.130/2015
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. 374/34 - zastavaná plocha, vo výmere
62 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 5-6/2015 zo dňa 11. 06. 2015, od
pôvodnej parcely č. 374/1 - zastavané plochy a nádvoria, evidovanej Okresným úradom
v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, na LV č. 591, v k.
ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty, z dôvodu,
že 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, s podmienkou bezodplatného zriadenia vecného bremena „in rem“ na
dobu neurčitú, spočívajúceho v povinnosti strpieť uloženie podpier s betónovými pätkami
a umožniť vstup na pozemok v prípade potreby manipulácie s nimi, žiadateľom: Rudolfovi
Horváthovi a Eve Horváthovej, rod. Zindrovej, obaja bytom v Šintave, Dlhá ul. 222,
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržal sa 1
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Uznesenie č.131/2015
A.Schvaľuje
Prevod správy nehnuteľného majetku mesta zo správy ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. č.
763/7A, 926 01 Sereď do správy Materskej školy, Ul. D.Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď
s účinnosťou od 01. júla 2015 nasledovne:

Parcela

Výmera
v m2

Budova,
parcela
registra „C“ č.
2853
Pozemok,
parcela
registra „C“ č.
2853

2 741

Obstarávacia
cena

Mesačný
odpis

Oprávky
k 30.06.2015

41 864,24

175,00

41 864,24

42 078,27

x

x

Zostatková cena
k 30.06.2015

0

42 078,27

Bez pripomienok
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 132/2015
A. Schvaľuje
Zverenie majetku mesta Sereď (rekonštrukciu kanalizácie v objekte MŠ Ul. D. Štúra –
elokované triedy na Fándlyho ul.) do správy Materskej školy, Ul. D. Štúra č. 2 116/36, 926
01 Sereď s účinnosťou od 1. júla 2015 nasledovne:

názov
Rekonštrukcia kanalizácie
v objekte MŠ Ul. D. Štúra –
elokované triedy na Fándlyho ul.

Obstarávacia
cena

Oprávky
k 30.06.2015

11 061,30

94,00

Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
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Zostatková cena
k 30.06.2015

10 967,30

Uznesenie č. 133/2015
A. Berie na vedomie .
Informáciu ZsVS a.s. o dodávkach pitnej vody pre mesto Sereď, prijatých opatreniach,
priebehu investičných akcií
Hlasovanie: prítomných 13, za 11, proti 0, zdržali sa 2
Uznesenie č. 134/2015
A.Schvaľuje
Doplnenie bodu 11 v čl. V Prehlásenia a záväzky zmluvných strán v Kúpnej zmluve
uzatvorenej medzi mestom Sereď a spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s. Bratislava
zo dňa 22.01.2003 formou dodatku ku kúpnej zmluve nasledovne: v rozsahu
cca 40
parkovacích miest po ľavej strane statickej dopravnej plochy pri pohľade od vjazdu
Hlasovanie: prítomných 13, za 11,proti 0, zdržali sa 2
Uznesenie č. 135/2015
A.Berie na vedomie
vzdanie sa členstva
Ing. Evy Florišovej v Komisii finančnej a majetkovej,
Mgr. Silvie Kováčovej v Komisii školskej, športovej a bytovej,
Ing. Kataríny Navrátilovej v Komisii pre rozvoj mesta a životné prostredie.
Hlasovanie: prítomných 12, za 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
B.Volí
za člena Komisie pre rozvoj mesta a ŽP
Ing. Radka Heribana
Hlasovanie: prítomných 12, za 10, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1
Michala Chudého
Hlasovanie: prítomných

12, za 11, proti 0, zdržal sa 1

Za člena komisie majetkovej a finančnej
Mgr. Annu Lomenovú
Hlasovanie: prítomných 12, za 11, proti 0, zdržal sa 1
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Za člena školskej, športovej a bytovej komisie
Ing. Stanislava Horvátha
Hlasovanie: prítomných 12, za 9, proti 1, zdržali sa 2
Ing. Jozefa Šipoša
Hlasovanie: prítomných 12, za 11, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Mgr. Zuzanu Lašticovú
Hlasovanie: prítomných

11, za 8, proti 2, zdržal sa

1

Ing. Norberta Kalinaia
Hlasovanie: prítomných 11, za 6, proti 2, zdržali sa 3

V Seredi, 26.6. 2015
Zapísala : Kolláriková

Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta
Návrhová komisia:
Božena Vydarená
Ing. Bystrík Horváth
Mgr. Tomáš Karmažín

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