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Uznesenia 

z rokovania   Mestského   zastupiteľstva   v Seredi,  konaného   dňa   27. 7. 2015 

 

Mestské   zastupiteľstvo  v Seredi   prerokovalo  a prijalo   

 

 

Uznesenie č.   136/2015 

A.Schvaľuje 

1.Doplnenie  programu 

Nájom  majetku  mesta – pozemok  na Dolnomajerskej ulici  - na   rozšírenie  parkovacích  

miest   

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

 

2.Program  rokovania   

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

 

 

Uznesenie č.  137/2015 

A. Schvaľuje    

1.Návrh Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti  

 s pripomienkami  

 

        - Článok  1 -  bod  1.1.2. – parcelné číslo  sa  mení   na parcelu  3940/1vo výmere  

           255 936 m
2 

- V bode 1.1.6 –doplniť    bod  3.5.  

- Článok   7. -   bod  7.2.2. -  kúpna  cena  nemôže  byť   nižšia   než  21,-€/m
2
 

- Článok   7. -   bod  7.3. -  výber  spôsobu  výkonu   záložného práva    podľa  tohto 

článku  7.  tejto zmluvy  je oprávnený uskutočniť   záložný   veriteľ      

- Článok   8-  trvanie  záložného práva  -  bod  8.3 – posúva  sa dátum   záložného  práva   

do  30.6. 2016  

- Článok   8. – dopĺňa  sa   o bod  8.4.  v nasledovnom  znení  

Pokiaľ  do dátumu 30.6. 2016  dôjde zo  strany   mesta   k oznámeniu  o výkone  

záložného práva, záložné právo  sa  mení  z doby  určitej  na dobu  neurčitú  do  

uspokojenia   pohľadávky     

 

2. Návrh Zmluvy o spolupráci  

 s pripomienkami  

 

Článok   3.  – bod  3.5 nové znenie    

Spoločnosť  Rebod SK  sa zaväzuje  uhradiť   celú  resp.    časť poskytnutej  dotácie 

v prípade,  že   mesto   Sereď  ju  bude  musieť  vrátiť  poskytovateľovi  , na  účet  mesta  

Sereď   do  10  dní   odo  dňa    doručenia     výzvy  mesta  Sereď    na  úhradu uvedených   

finančných  prostriedkov  spoločnosti   Rebod  SK      
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Bod  3.5  sa  mení  na  bod   3.6  

 

Bod. 3.7 

Spoločnosť   Rebod  SK   sa  zaväzuje   zabezpečiť    vinkuláciu   v prospech  mesta  Sereď    

na  financovanie  nákladov     v bodoch 3.3.  a 3.4.  vo výške   50 000,-€  najneskôr   do  10  

dní   odo  dňa   účinnosti      tejto  zmluvy   a zároveň    sa spoločnosť  Rebod  SK  zaväzuje , 

že  v prípade  čerpania    vinkulovaných   finančných   prostriedkov doplní   finančné 

prostriedky   do výšky   50 000,-€ vždy do   14  dní   odo dňa   odpísania   finančných    

prostriedkov   z účtu     

 

Doplniť  nový  článok    Sankcie   

V prípade, že    spoločnosť  Rebod SK poruší  akúkoľvek  povinnosť  vyplývajúcu  z bodu 

3.7,  spoločnosť  Rebod SK  sa zaväzuje   uhradiť    zmluvnú pokutu  vo výške   0,05 % za 

každý   deň    omeškania  z príslušnej    sumy  ( 50 tis. Eur/ nedoplnených  finančných 

prostriedkov) 

 

B.Poveruje primátora 

Na vykonanie všetkých potrebných úkonov k podpísaniu zmlúv  

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

 

 

Uznesenie č.   138/2015 

A. Schvaľuje 

 

1. Realizáciu projektu –„Prestavba areálu futbalového štadióna“ s akceptovaním podmienok 

stanovených   vládou SR a Konferencie SFZ  

2. MsZ sa zaväzuje, že v prípade pridelenia dotácie sa bude spolupodieľať   spolufinancovaním 

projektu zo strany mesta vo výške 40%  

Hlasovanie: prítomných   17, za   14,  proti  2,  zdržal   sa   1  

 

 

Uznesenie  č. 139/2015 

A. Berie na vedomie  
Informáciu o zámere využitia pozemku na Dolnomajerskej ulici v Seredi  

 

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 bol určený uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Seredi č. 76/2015 zo dňa 23. 04. 2015 na budovanie parkovacích miest v danej 

lokalite, bude využitý na rozšírenie kapacity parkovacích miest k polyfunkčnému objektu s 

nájomnými bytmi na Komenského ulici a je pre mesto dočasne nevyužiteľný,  
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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 časti parciel č. 733/13 - zastavaná plocha a nádvorie a č. 374/2-zastavaná 

plocha a nádvorie, obe evidované Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej 

mape ako parcely registra „C“ v k. ú. Sereď, na LV č. 591, v celkovej výmere cca 450 m
2

, na 

výstavbu 14 parkovacích miest, na dobu neurčitú, spoločnosti LRL PROFITECH, s.r.o., so sídlom 

v Seredi, Slnečná 1408. 

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

 

 

V Seredi,  dňa   27.7. 2015 

 

 

Zapísala :  Kolláriková   

 

 

 

 

 

       Ing.  Martin  Tomčányi   

         primátor   mesta    

 

 

 

Návrhová  komisia: 

 

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

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

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


