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Uznesenia 

z Mestského   zastupiteľstva  v Seredi,  konaného   dňa    17.3. 2016 

 

Mestské   zastupiteľstvo  v Seredi  prerokovalo   a prijalo   

Uznesenie č.  30/2016 

Schvaľuje   

1.Program    MsZ   

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

 

Uznesenie č.   31/2016 

Schvaľuje 

Výpožičku  časti parcely  č. 733/44 - zastavaná plocha  a nádvorie, vo výmere  530 m
2
,  ktorá 

je zapísaná na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor ako  parcela registra  „C“  na 

katastrálnej mape, v  k. ú. Sereď, na LV  č. 591, na dobu  určitú 25 rokov, v  súlade § 31,  

ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,  s prihliadnutím  na    osobitný   

zreteľ  -  pozemok bude využitý  na  voľno-časové aktivity detí počas pobytu v školskom 

klube, na praktickú výučbu, ako tematická záhrada v zmysle platného Štátneho vzdelávacieho 

programu a je pre mesto z hľadiska územnoplánovacej koncepcie dočasne inak nevyužiteľný, 

žiadateľovi: Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Komenského ul. č. 3064/41,  926 01  

Sereď.  

Hlasovanie: prítomných  19, za   19, proti  0,  zdržalo  sa    0  

 

Uznesenie  č.  32/2016 

Schvaľuje 

a/Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z výzvy,  s kódom OPKZP-PO4-

SC431-2015-6 ,na projekt  „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy  

Komenského „A“ v Seredi“ s  maximálnym spolufinancovaním oprávnených výdavkov  

projektu zo strany mesta Sereď vo výške 13 898,71 EUR z maximálnej výšky celkových 

oprávnených výdavkov  

277 974,18 EUR, 

b/Financovanie neoprávnených výdavkov predkladaného projektu, ktoré súvisia s obnovou 

budovy, v maximálnej výške 48 084,08 EUR.  

Hlasovanie: prítomných 19,  za   19,  proti  0,  zdržalo  sa   0 

 

Uznesenie   č.  33/2016 

Schvaľuje    

Doplnenie opatrenia 7.1.1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď na 

roky 2015 – 2024   o aktivitu - Rozšírenie kapacity MŠ D. Štúra B a jeho zapracovanie do 

verzie 1.1 Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď na roky 2015 – 2024 

Hlasovanie:  prítomných   19, za   19, proti  0,  zdržalo  sa    0 
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Uznesenie  č. 34/2016 

Schvaľuje 

a) Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva vnútra SR na realizáciu projektu „ Riešenie bezpečnosti cestnej 

premávky na priechodoch pre chodcov v meste Sereď “ 

 

b) Výšku celkových nákladov na projekt v sume 12 447,60 €, 

c) Výšku 5 % spolufinancovania projektu z celkových výdavkov na projekt, t.j. 622,38 €, 

Hlasovanie: prítomných 19, za  18, proti 0,  zdržal  sa  1 

  

Zapísala:  Kolláriková  

V Seredi,  dňa   18.3. 2016 

 

 

     Ing.  Martin  Tomčányi 

       primátor  mesta     

 

Návrhová  komisia: 

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

Róbert  Stareček                .................... 

Mgr. Tomáš   Karmažin    .................... 

 

    

 


