Uznesenia
z Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa 18.2. 2016
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a prijalo
Uznesenie č. l /2016
Schvaľuje
1. Doplnenie programu MsZ
1.Zámer mesta Sereď na ďalšie rozšírenie kapacity materských škôl na prerokovanie ako
bod 12/D
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
2.Stiahnutie z programu rokovania bod 10/B/1 prevod majetku na Novomestskej ulici
Hlasovanie: prítomných 15, za 14, proti 1, zdržalo sa 0
3. Protest prokurátora Okresnej prokuratúry v Galante proti VZN č. 3/2012 Prevádzkový
poriadok pohrebísk - na prerokovanie zaradiť ako bod 8/A
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0

.

2 Program rokovania MsZ
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa

0

Uznesenie č. 2/2016
Berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti
mestského úradu a mesta
rokovania MsZ
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0

Sereď od ostatného

Uznesenie č. 3/2016
A/ Ruší
Uznesenie č. 103/2015 v celom rozsahu
B/ Berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
bez pripomienok
Hlasovanie: prítomných 13, za 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval l
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Uznesenie č. 4/2016
Berie na vedomie
Správu z vykonanej kontroly hospodárneho, efektívneho a účinného nakladania s verejnými
finančnými prostriedkami vynakladanými z
 rozpočtu mesta Sereď a štátneho rozpočtu na regionálne školstvo - rozpočtové
organizácie – Školy a školské zariadenia v Seredi v rokoch 2011-2015
bez pripomienok
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 5/2016
Berie na vedomie
Správu o výsledku finančnej kontroly použitia a zúčtovania verejných finančných
prostriedkov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi /VZPP/ poskytnutých
z rozpočtu mesta Sereď v roku 2015 na základe predložených:
- Zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov, ktorých originály boli predložené ku
kontrole.
- Dokladov k zúčtovaniu poskytnutých dotácií
bez pripomienok
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 6/2016
Berie na vedomie
Správu o kontrole vybavovaných sťažností a petícií podaných na mesto Sereď v roku 2015
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 7/2016
Berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti a ostatných činnostiach hlavnej kontrolórky mesta vyplývajúcich
zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za rok 2015
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 8/2016
Schvaľuje
a) 1. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2016
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
g) rozpočtové opatrenie predložené riaditeľom Domu kultúry

Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 9/2016
Uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 1/2016, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2015 zo dňa 12. 02. 2015 o financovaní základnej
umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 10/2016
Vyhovuje
Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Galante spis. Zn. Pd 70/15/2202-7 zo dňa
21.12. 2015 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď č. 3/2012 Prevádzkový
poriadok pohrebísk v meste Sereď v znení VZN č. 19/2012 a VZN č. 11/2014
Hlasovanie: prítomných 17, za 16, proti 0, zdržal sa 1
Uznesenie č. 11/2016
Schvaľuje
Procedurálny návrh poslanca MsZ - vypustiť v čl. 4, ods. 2 v celom znení
a prečíslovať ods. 3-15 na ods. 2-14
Hlasovanie: prítomných 17, za 15, proti 0, zdržali sa 2
Uznesenie č. 12/2016
Uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2016, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový
poriadok pohrebísk mesta Sereď so zapracovanými pripomienkami
Hlasovanie: prítomných 17, za 16, proti 0, zdržal sa 1
Uznesenie č. 13/2016
Berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície Sereď za rok 2015
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 14/2016
Berie na vedomie
Informáciu zástupcov spoločnosti Meander Sereď s.r.o. o pokračovaní realizácie
projektu Meander v Seredi
Hlasovanie: prítomných 15, za 14, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 15/2016
Schvaľuje
V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov nájom časti parcely č. 764 - záhrada vo výmere 18 m2, ktorá je zapísaná na
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Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra
„E“, na LV č. 591, v k. ú. Sereď, za cenu 2,00 €/m2/rok, na dobu neurčitú s ročnou
výpovednou lehotou, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu, že na pozemku je dlhodobo umiestnená prefabrikovaná garáž, ktorá je vo
vlastníctve žiadateľa: Dušanovi Irsákovi, bytom v Seredi, Pivovarská 3220/29.
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržal sa 1
Uznesenie č. 16/2016
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, časť strechy bytového domu na Čepenskej ul. so súpisným číslom 4305, postaveného
na parcele registra „C“ č. 765/4, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor
na LV č. 591 v k. ú. Sereď, vo výmere 1 m2, za cenu 150,00 €/predmet nájmu/rok, na dobu
neurčitú, za účelom umiestnenia telekomunikačného zariadenia, z dôvodu, že zariadenie
skvalitní prístup obyvateľom mesta Sereď k internetovému pripojeniu, žiadateľovi:
Exprestech, s.r.o. so sídlom Hlavná ul. č. 41, 925 55 Vinohrady nad Váhom.
Hlasovanie: prítomných 16, za

16, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 17/2016
Schvaľuje
Prevod majetku v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že je v
záujme mesta usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom tak, aby boli zachované podmienky
pre riadnu prevádzku predškolského zariadenia a priestorovo sa neobmedzil dvor objektu
užívaného špeciálnou základnou školou formou zámeny parciel, a to: novovytvorenej parcely
3534/3 - orná pôda, diel (1) vo výmere 43 m2, ktorá bola geometrickým plánom odčlenená od
pôvodnej parcely č. 1088 - ostatná plocha, evidovanej Okresným úradom v Galante,
katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“, na LV č. 591, v k. ú.
Sereď, novovytvorenej parcely č. 3533/13 - zastavaná plocha, ktorá bola geometrickým
plánom odčlenená od pôvodnej parcely č. 3533/12 - zastavaná plocha, diel (6) vo výmere 92
m2 a od pôvodnej parcely č. 3533/8 - zastavaná plocha diel (7) vo výmere 18 m2, obe
evidované Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcely
registra „C“, na LV č. 591, v k. ú. Sereď, v celkovej výmere 153 m2, formou zámeny za
novovytvorenú parcelu č. 3535/5 - zastavaná plocha, diel (5) vo výmere 100 m2 a za
novovytvorenú parcelu č. 3535/6 - zastavaná plocha, diel (6) vo výmere 47 m2, ktoré boli
geometrickým plánom odčlenené od pôvodnej parcely č. 1073 - orná pôda, evidovanej
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako parcela
registra „E“, v k. ú. Sereď na LV č. 5122, vo vlastníctve žiadateľky, a to bez vzájomného
finančného vyrovnania, z dôvodu, že je v záujme mesta usporiadať vlastnícke vzťahy
k pozemkom tak, aby boli zachované podmienky pre riadnu prevádzku predškolského
zariadenia a priestorovo sa neobmedzil dvor objektu užívaného špeciálnou základnou školou s
Lenkou Domčekovou, bytom v Seredi, Cukrovarská 146/5.
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
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Uznesenie č. 18/2016
Schvaľuje
V zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
a v zmysle zákona NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v platnom znení, prevod nehnuteľného majetku:
-bytu č. 58 vo výmere 36,52 m2 na 4.poschodí bytového domu súpisné číslo 1235 na ul.
Dolnomajerská, číslo vchodu 9 v Seredi postaveného na parcele registra „C“ č. 374/15
a prislúchajúcu pivnicu č.58 vo výmere 2,25 m2,
-spoluvlastníckeho podielu 100/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach
bytového domu a príslušenstve,
-spoluvlastníckeho podielu 100/10 000-in na pozemku, parcely registra „C“ č. 374/15
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 788 m2 evidovanej na katastrálnej mape
v katastrálnom území Sereď,
-nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave Okresným úradom Galanta, Katastrálnym
odborom, katastrálne územie Sereď na LV 3317.
Žiadateľovi Františkovi Dlábikovi rod. Dlábik, trvale bytom Sereď, Dolnomajerská
1235/9, za kúpnu cenu 1 598,21€.
Hlasovanie : prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 19/2016
Súhlasí
V súlade s § 29, ods. 4) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, s technickým
zhodnotením časti prenajatých nebytových priestorov na ul. Ivana Krasku 2464/38, a to:
montáž protipožiarnych dverí v počte 5 kusov v hodnote 26.025,00 € a rekonštrukčné práce
na strešnom plášti bloku A (vestibul polikliniky) a bloku F (zubné oddelenie) v hodnote
12.840,00 €, t. j., s technickým zhodnotením v celkovej výške 38.865,00 €, slovom
tridsaťosemtisícosemsto šesťdesiatpäť eur, žiadateľovi Mestskej poliklinike Sereď, s.r.o.,
Ivana Krasku 2464/38, 926 01 Sereď.
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 20/2016
Schvaľuje
V súlade s §11, ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, zriadenie vecného
bremena k nehnuteľnostiam
Parcelné
číslo
3995/25
3995/22
3995/19

Regist
er KN
C
C
C

LV č.
591
591
4806

Výmer
a v m2
1 088
247
3 989

Druh pozemku

K.ú.

Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádvoria

Sereď Sereď
Sereď Sereď
Sereď Sereď
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Obec

Okres
Galanta
Galanta
Galanta

3992/109
3992/86
3995/30
4058/15
3992/90
3995/32
4058/17

C
C
C
C
C
C
C

4806
4806
4806
4806
4806
4806
4806

442
289
525
146
811
1 651
612

Orná pôda
Ostatné plochy
Zastavané plochy a nádvoria
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Zastavané plochy a nádvoria
Ostatné plochy

Sereď
Sereď
Sereď
Sereď
Sereď
Sereď
Sereď

Sereď
Sereď
Sereď
Sereď
Sereď
Sereď
Sereď

Galanta
Galanta
Galanta
Galanta
Galanta
Galanta
Galanta

v súvislosti so stavbou „Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba
Sereď“, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o prekládku elektroenergetických zariadení
v súvislosti s ďalším rozvojom priemyselného parku Sereď - Juh.
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na
zaťaženej nehnuteľnosti:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie,
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností
uvedených v bode a) a b);
Vecné bremeno podľa písm. a) a b) sa vzťahuje na časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu
vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena č. 83/2015 zo dňa 13.11.2015.
Vecné bremeno podľa písm. c) sa vzťahuje na celú zaťaženú nehnuteľnosť.
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne, na dobu neurčitú, „in personam“ v prospech oprávneného
Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 21/2016
Schvaľuje
S účinnosťou od 01. marca 2016 zverenie majetku mesta Sereď „Nábytok pre materskú
školu“ do správy Materskej školy Ul. D. Štúra č. 2116/36 926 01 Sereď v celkovej hodnote
1 600,00 € (slovom: tisíc šesťsto Eur) nasledovne:
Účet
Názov
Číslo

Názov

771028 Dlhodobý drobný hmotný majetok

Nábytok pre MŠ - kancelársky

Obstarávacia
cena
1 600,00 €

Hlasovanie: prítomných 15, za 14, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 22/2016
Schvaľuje
S účinnosťou od 01. marca 2016 zverenie majetku mesta Sereď „Rekonštrukcia kanalizácie MŠ
Komenského A - havária“ v obstarávacej hodnote 20 008,91 € - do správy Materskej školy
Komenského ul. 1137/37, 926 01 Sereď nasledovne:
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Účet
Názov
Číslo
021 2

Názov
Budovy, haly,
stavby

Kanalizácia MŠ Komenského A - rekonštrukcia

Obstarávacia
cena
20 008,91 €

Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 23 /2016
Schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt:
 s názvom „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského A
v Seredi“
 v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6
 s výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany mesta
15 % z celkových oprávnených výdavkov
Hlasovanie: prítomných15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 24/2016
Schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt:
 s názvom „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Murgašova ulica
v Seredi“
 v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6
 s výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany mesta
15 % z celkových oprávnených výdavkov
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 25/2016
Berie na vedomie
Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 26/2016
Schvaľuje
Spoluprácu mesta Sereď a spoločnosti Slovmedia SK s. r.o., Drevená 888, 924 01 Galanta ako
prevádzkovateľom vysielania Regionálnej televízie KREA za cenu 4 000,000 € od 1.3.2016 do
31.12.2016.
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržal sa 1
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Uznesenie č. 27/2016
Súhlasí
S obstaraním územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky
č. 1/2016“ za nasledovných podmienok:
1.

Navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď uhradí všetky náklady spojené
s obstaraním predmetnej územnoplánovacej dokumentácie,

2.

Pred uzatvorením zmluvy o spolupráci navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď
predloží súhlas vlastníkov pozemkov k navrhovanej zmene funkčného využívania
územia.

Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 28/2016
Schvaľuje
Zámer mesta Sereď na ďalšie rozšírenie kapacity materských škôl
Hlasovanie: prítomných 15, za 14, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval

1

Uznesenie č. 29/2016
Schvaľuje
Procedurálny návrh predložený poslankyňou MsZ
Rozšírenie kapacity materských škôl v priestoroch Ul. D. Štúra B – výpoveď z nájmu pre
detské jasle Slniečko k 30. 06. 2017 a úpravu a rozšírenie priestorov na 2 triedy materskej
školy - žiadať finančné prostriedky na dostavbu cca 120 m2, rekonštrukciu hygienických
zariadení, zariadenie priestorov a vybavenie jedálne.
Hlasovanie: prítomných 14, za 13 , proti 0, zdržal sa 1
V Seredi, dňa 18.2. 2016
Zapísala: Kolláriková

Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta
Návrhová komisia:
Vydarená Božena

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

Ing. Bystrík Horváth

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

Pavlína Karmažinová

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