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Uznesenia 

z rokovania  Mestského   zastupiteľstva   v Seredi, konaného   dňa   28.4. 2016 

Mestské  zastupiteľstvo  v Seredi  prerokovalo a prijalo    

Uznesenie č. 36/2016 

Schvaľuje  

1.Doplnenie  programu  MsZ   

a/ zaradiť   vystúpenie  Ing.  arch. Róberta  Kráľa   pred   bod  17/A- Urbanistická  štúdia  

IBV Trnavská ul., Kasárenská  ul. 2  

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

 

b/ zaradiť do    programu  bod 16/D/2 -  Ihrisko   Žihadielko  -   dar  

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

 

c/  zaradiť  do  programu   Informatívnu   správu   z rokovania     s vlastníkmi    pozemkov    

pod MŠ  na  Fándlyho ulici ako bod 19 

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

 

2.Program   rokovania   MsZ   

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

 

Uznesenie č. 37/2016 

Berie  na  vedomie 

Informatívnu správu  o činnosti   mestského  úradu  a mesta   Sereď   od  ostatného   

zasadnutia   MsZ 

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

 

Uznesenie č. 38/2016  

Berie  na  vedomie  

Správu  o kontrole plnenia    uznesení   MsZ   

Hlasovanie: prítomných  14,  za  14,  proti  0,  zdržalo  sa   0   

 

Uznesenie č.39/2016  

Berie  na  vedomie   

Správu  z vykonanej  kontroly dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona  

č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení a súvisiacich právnych predpisov v procese 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej 

závierky vykonanej v rozpočtovej organizácii Základná  škola   J. Fándlyho  Sereď   

Hlasovanie:  prítomných 15,  za   15,  proti  0, zdržalo  sa   0  
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Uznesenie č.40/2016  

Berie  na  vedomie 

Správu z vykonanej  kontroly dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení zákona  

č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení a súvisiacich právnych predpisov v procese 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej 

závierky vykonanej na mestskom úrade.  

Hlasovanie:  prítomných  16,  za  15,  proti 0,  zdržalo  sa  0, nehlasoval  1 

 

 

Uznesenie č. 41/2016 

Berie na vedomie 

Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov  

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

 

 

Uznesenie č.  42/2016 

Schvaľuje  

Procedurálny   návrh  predložený  poslankyňou    MsZ    

vypustiť  § 2, ods. 2  - poskytnutie  dotácie,    ktorej  súhrnná výška     pre jedného   žiadateľa   

a jeden účel  sa rovná  alebo prevyšuje čiastku  10 tis.  Eur.  podlieha pred jej poskytnutím 

schváleniu v mestskom zastupiteľstve.  

 Hlasovanie:  prítomných    16, za  3, proti   10,  zdržali  sa    3  

Uznesenie   nebolo prijaté   

 

Uznesenie č. 43/2016 

Uznáša     sa 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mesta Sereď  s pripomienkami 

 

-  Zrušiť  §3 Žiadosť  

-  Presunúť   zo  zrušeného  § 3  ods. 2  do § 2 

- Prečíslovať  §§ 4-7  na  §§ 3-6 

- Zmeniť účinnosť    VZN   z 01.06. 2016   na  01.01. 2017  

Hlasovanie:  prítomných  16,  za   14,  proti 0,  zdržali  sa   2   

 

 

Uznesenie č.44/2016  

Schvaľuje 

Správu o hospodárení za rok 2015 Materskej školy, ul. Komenského č. 1137/37 v Seredi 

bez pripomienok 

Hlasovanie: prítomných 12,  za   12,  proti  0,  zdržalo  sa   0  
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Uznesenie č. 45/2016  

Schvaľuje   

Správu o hospodárení Materskej školy na Ul. D.Štúra v Seredi k 31.12.2015 

bez pripomienok 
Hlasovanie:  prítomných  14,  za   14,  proti  0,  zdržalo  sa   0   

 
 

Uznesenie č.   46/2016 

Schvaľuje   

Procedurálny    návrh poslanca   - MsZ žiada  primátora  mesta ,  aby  do  31.5. 2016  dal   

podnet   na  okresnú prokuratúru   vo veci    podozrenia   zo spáchania     trestného činu  

v súvislosti  s dodávkou  tepla   spoločnosťou Energetika   Sereď   pre   základné  školy.   

Hlasovanie:  prítomných   15,  za   1, proti  12,  zdržali  sa   2  

Uznesenie  nebolo    prijaté   
 
 

Uznesenie  č. 47/2016  

Schvaľuje 

Správu o hospodárení Základnej školy Jana Amosa Komenského v Seredi   za rok 2015 

bez  pripomienok 

Hlasovanie:   prítomných  15,  za  12, proti 0,  zdržali  sa  2,  nehlasoval   1    

 

Uznesenie č. 48/2016  

Schvaľuje    

Správu o hospodárení  Základnej    školy  J.  Fándlyho  v Seredi   za rok 2015 

bez pripomienok 

Hlasovanie:   prítomných 17,  za   16, proti  0,  zdržal  sa  1  
 
 

 

Uznesenie č. 49/2016 

Schvaľuje  

Správu o hospodárení Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa  v Seredi za rok 

2015 

bez pripomienok 

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

 
 

Uznesenie č.50/2016  

A/ Schvaľuje   

1.záverečný účet mesta  SEREĎ za rok 2015  

2.celoročné hospodárenie mesta SEREĎ za rok 2015 bez výhrad 

3. použitie   kladného rozdielu finančných operácií – za rok 2015 v čiastke 346 136,75  €  

nasledovne:  

3.1.  Čiastkou 7 604,36 € vykryť schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 

3.2.  Čiastkou  674,07  €   tvoriť fond rozvoja bývania  
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3.3  Zahrnúť do  príjmových finančných operácií  roku 2016   nevyčerpané    účelové                             

finančné prostriedky v čiastke 238 566,56 €  a  použiť ich    vo výdavkoch  roku 2016 

na   účely stanovené   poskytovateľom : 

a)  na úhradu dopravného žiakov  ZŠ Juraja Fándlyho   v čiastke  164,64 €  a ZŠ Jana 

Amosa Komenského v čiastke 36,92 € 

 

            b) na výdavky spojené s realizáciou projektu „„Stavebné úpravy kaštieľa 

a revitalizácia zámockého parku v Seredi pre zvýšenie  kultúrneho a turistického 

potenciálu  mesta  vo výške 188 365 €  

 

           c) na úhradu výdavkov preneseného výkonu štátnej správy   v súlade s § 8 ods. 5 

zákona č. 523/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení  

   na interiérové  vybavenie v celkovej čiastke 50 000 €                                                                         

( v tom: ZŠ Jana .Amosa Komenského v čiastke 18 589 €  a ZŠ Juraja  Fándlyho    

v čiastke 31 411 € )   

3.4  Čiastku výnosu z dotácie 71,24 € zahrnúť do príjmových    finančných  operácií 

a odviesť  ju do ŠR 

3.5 Čiastku 99 220,52 €  previesť do rezervného fondu 
 

 B/ Berie na vedomie 

     1.   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015 

      2.   Správu audítora k  účtovnej závierke za rok 2015 

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

 

Uznesenie č. 51/2016 

Berie na vedomie 

„Informatívnu správu o hospodárení Domu kultúry v Seredi za rok 2015“ 

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

 

Uznesenie č. 52/2016  

Berie na vedomie 

Správu o hospodárení spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r. o., Sereď za rok 

2015 

Hlasovanie: prítomných  16,  za   15,  proti  0,  zdržal  sa   1  

 

Uznesenie č. 53/2016 

Berie  na  vedomie   

Správu o hospodárení spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. za rok 2015 

Hlasovanie: prítomných 17, za  15, proti 1,  zdržal  sa   1   
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Uznesenie č. 54/2016  

A. Berie  na  vedomie  

Informatívnu správu o potrebe a možnostiach financovania rekonštrukcie budov 

 

B. Schvaľuje   

Poskytnúť účelovú dotáciu spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. na realizáciu 

rekonštrukcie objektu Sokolovňa a vyregulovanie kúrenia v MsKS NOVA 

Hlasovanie: prítomných  17,  za   15,  proti 0,  zdržal  sa  1, nehlasoval   1  

 

 

Uznesenie č. 55/2016 

Berie na vedomie 

Správu o hospodárení spoločnosti Naša domová správa, s . r. o., Sereď za rok 2015 

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

 

 

Uznesenie č. 56/2016 

A. Konštatuje , 

že na základe uznesenia č. 62/2015 zo dňa 23.04.2015 bol plat primátora doposiaľ stanovený 

rozhodnutím Mestského zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona so zvýšením  

o 65 %, pričom - na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona  - primátorovi od 1.1.2016 patrí plat 

vypočítaný z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyhlásenej 

Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok; 

 

B. Schvaľuje   

Podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1.4.2016 zvýšenie minimálneho platu 

primátora o 65 %. 

Hlasovanie: prítomných 16,  za  14, proti  0,  zdržalo  sa  0,  nehlasovali 2     

 

Uznesenie č . 57/2016  

Schvaľuje   

a) 2. 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  16,  za   16,  proti  0,  zdržalo  sa    0   
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Uznesenie č. 58/2016 

Schvaľuje 

Procedurálny   návrh  poslanca  MsZ -   cenu  nájmu   vo výške   1,-€/predmet  nájmu /rok   

pre  Slovenský   zväz  zdravotne   postihnutých,     ZO  Sereď    

 Hlasovanie:  prítomných   17,  za   16, proti  0,  zdržalo  sa   0,  nehlasoval   1  

 

 

Uznesenie č.   59/2016 

Schvaľuje 

V zmysle  § 9a, ods. 9 písm. c), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších 

predpisov  nájom nehnuteľného majetku mesta, a to dvojpodlažnej budovy vo výmere 182 m
2 

podlahovej plochy
 
postavenej na parcele č. 3063/90 - zastavané plochy a nádvoria, na 

Novomestskej ulici   č. 53, ktorá je evidovaná   na   Okresnom   úrade  v Galante, katastrálny 

odbor,  v  k. ú. Sereď na LV 591  a  parcely č. 3063/89 - zastavané plochy a  nádvoria vo 

výmere 160 m
2
,
 
evidovanej na katastrálnej mape ako parcela

 
registra “C“, v  k. ú. Sereď  na 

LV č. 591, tvoriacej súčasť areálu,  za cenu 1,-€predmet  nájmu/rok  na dobu  neurčitú, 

uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa  z dôvodu, že žiadateľ  

pomáha zdravotne postihnutým občanom v oblasti poradenstva, sociálnej pomoci, zdravotnej 

pomoci a v oblasti spoločenských aktivít a  objekt je  pre  mesto  dočasne   nevyužiteľný, 

Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých, Základná organizácia Hornočepenská 

1567/105, 926 01  Sereď. 

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

 

Uznesenie č.60/2016 

Schvaľuje 

  V zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov nájom nehnuteľného majetku, časť parcely  č. 1892 – ostatná plocha, evidovanej 

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela  

registra „E“  na  LV č. 4806 v k. ú. Sereď, vo výmere 25 m
2
  za cenu 0,40 €/m

2
/rok  na  dobu   

neurčitú,  na vybudovanie verejne prístupného parkoviska  na náklady nájomcu,  uplatnením 

výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok bude slúžiť 

na vytvorenie parkovacích miest novobudovanej prevádzky,  ktorá je v súkromnom 

vlastníctve žiadateľa a je pre mesto z hľadiska územnoplánovacej koncepcie inak 

nevyužiteľný  s týmito podmienkami: 

 povinnosť takej stavebnej úpravy na oddelenie parkoviska od chodníka, aby nebolo    

umožnené parkujúcim vozidlám zasahovať do koridoru verejného  chodníka  

 jestvujúci strom zostane zachovaný a parkovisko bude vybudované ako zelené parkovisko    
žiadateľovi  ELDi Group s. r. o., Železničná 3086/60, 926 01 Sereď. 

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

 

 

 

.  
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Uznesenie č. 61/2016 

 

A. Berie na vedomie 

Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časť parcely nachádzajúcej sa 

v k. ú. Stredný Čepeň. 

 

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 je sčasti zastavaný 

rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa, časť dlhodobo užíva ako dvor a  záhradu pri 

rodinnom dome 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, časti parcely č. 163/101 - ostatná plocha 

vo výmere cca 667 m
2
, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape 

určeného operátu na LV č. 591 ako parcela registra „E“, v k. ú. Stredný Čepeň, uplatnením 

výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa  žiadateľovi Jánovi Biharimu 

a manželke Salomene rod. Šandorovej, obaja bytom v Seredi, Námestie slobody 29/6. 

Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady 

žiadateľa. 

Hlasovanie: prítomných 17, za    16,  proti 0,  zdržal  sa  1  
 
 

Uznesenie č.62/2016 

           

A.   Berie na vedomie 

Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely   nachádzajúcej  sa 

na Trnavskej ul. 

 

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 pozemkov  vo vlastníctve žiadateľa, je dlhodobo užívaný ako dvor 

a na pozemku je postavená murovaná garáž vo vlastníctve žiadateľa. Nie je naň priamy 

prístup z verejnej komunikácie a z hľadiska územno-plánovacej koncepcie je pre mesto inak 

nevyužiteľný, 

 

C.  Schvaľuje 

V zmysle §-u 9, ods.2, písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

spôsob prevodu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 

osobitného  zreteľa: časť parcely č. 1838/47 - orná pôda vo výmere cca 133 m
2
,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

zapísanej na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného operátu  ako 

parcela registra "E“, v k. ú. Sereď, na LV č. 591   žiadateľom Jánovi Chlebíkovi a manž. 

Erike rod. Forrovej, obaja bytom v Seredi, Trnavská 902/85. 
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Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľa. 

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

 

 

Uznesenie č. 63/ 2016 

A.  Berie na vedomie 

Informáciu o zámere prenajať  nehnuteľný majetok  mesta  - časť  parcely   nachádzajúcej  sa na 

Trnavskej ulici, 

 

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 sa  nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov  vo 

vlastníctve žiadateľa, ktorý ho dlhodobo užíva ako záhradu, nie je naň prístup z verejnej komunikácie 

a je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, 

 

C.  Schvaľuje 

V zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.9, zámer prenajať 

nehnuteľný majetok uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  zreteľa: časť 

parcely č. 1838/47 - orná pôda vo výmere cca 339 m
2
,  zapísanej na Okresnom úrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ na LV č.591  v k. ú. 

Sereď, za cenu 0,10 €/m
2
/rok,  na dobu neurčitú   žiadateľom  Jánovi Chlebíkovi a manž. Erike rod. 

Forrovej, obaja  bytom  v Seredi  Trnavská 902/85. 

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

 

 

 

Uznesenie č. 64/2016 

A.Berie na vedomie 

Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta -  časti parciel     nachádzajúcich  

sa na križovatke ulíc Dolnočepenská  a  8. mája,  

 

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 pozemku  vo vlastníctve žiadateľa, je dlhodobo užívaný ako   

súčasť záhradky rodinného domu a z hľadiska územno-plánovacej koncepcie je pre mesto 

inak nevyužiteľný, 
 

C.  Schvaľuje 

V zmysle §-u 9, ods.2, písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob 

prevodu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 

osobitného  zreteľa a to  časť parcely  č. 34/46 - ostatná plocha   vo výmere cca  4 m
2 

a časť 

parcely č. 82/6 - ostatná plocha vo výmere cca 45 m
2
, obe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

zapísané  na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného operátu  ako 

parcely registra "E“, v  k. ú. Dolný Čepeň, na LV č. 591   žiadateľovi Jozefovi Václavíkovi 

a manželke Andrei rod. Rajčanovej, obaja bytom v Seredi,  Dolnočepenská ul. č. 

1643/61. 
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Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom vypracovaným na náklady 

žiadateľa. 

Hlasovanie:  prítomných  14,  za   14,  proti  0,  zdržalo  sa   0  

 

 

Uznesenie č.65/2016 

A. Berie na vedomie 

Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - parcely  nachádzajúcej  sa 

v katastrálnom území Dolný Čepeň,  

 

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 pozemku  vo vlastníctve žiadateľa, je dlhodobo užívaný ako   

súčasť záhrady pri rodinnom dome, je neprístupný z verejnej komunikácie   a z hľadiska 

územno-plánovacej koncepcie je pre mesto inak nevyužiteľný, 
 

C.  Schvaľuje 

V zmysle §-u 9, ods.2, písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob 

prevodu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 

osobitného  zreteľa:  parcelu č.  17/2 - vodná plocha   vo výmere 116 m
2  

zapísanú  na 

Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na katastrálnej mape  ako parcela registra "C“, 

v  k. ú. Dolný Čepeň, na LV č. 591  žiadateľom Ing. Ladislavovi Pospišovi a manželke Ing. 

Alene Pospišovej rod. Štrbovej, obaja bytom v Seredi  Družstevná 1733/4. 
Hlasovanie:  prítomných  15,  za   14,  proti 0,  zdržalo  sa  0,  nehlasoval  1  

 

 

Uznesenie č . 66/2016 

Schvaľuje 

Výpožičku  časti parcely  č. 556/1 – zastavaná plocha a nádvorie s rozmermi 20 x 16 m,  ktorá 

je zapísaná na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na  mape určeného operátu ako  

parcela registra  „E“, v  k. ú. Sereď, na LV  č. 591, na dobu   určitú 10 rokov, v  súlade  s  

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

zreteľ  -  pozemok bude využitý  na  realizáciu projektu „Ihrisko Žihadielko“, zameraného na 

rozvoj voľno-časových aktivít detí spoločnosti Lidl Slovenská republika v.o.s., so sídlom 

Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, ktorá bude časť predmetu výpožičky -  plochy hracích 

prvkov -  využívať na umiestnenie loga spoločnosti . 

Hlasovanie:  prítomných  16, za  14,  proti 1,  zdržal  sa 1  

 

 

Uznesenie č.   67/2016 

Schvaľuje  

V súlade s ustanovením § 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď prijatie 

daru vo forme nehnuteľného majetku, ktorým je projekt „Ihrisko Žihadielko“, od spoločnosti 

Lidl Slovenská republika v.o.s. so sídlom Ružinovská 1E, 821 021 Bratislava do majetku 

mesta Sereď . 
Hlasovanie:  prítomných  16,  za  16,  proti  0,  zdržalo  sa  0  
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Uznesenie č.68/2016 

Berie na vedomie 

Zánik daňových nedoplatkov na  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady daňového subjektu TOLEMA, spol s.r.o. /2003 – 2006/ 2 856,56 € z dôvodu zániku  

daňového  subjektu    bez právneho  nástupcu: 
Hlasovanie:  prítomných  16,  za  14,   proti 0,  zdržalo sa  0,  nehlasovali  2 
 

Uznesenie č. 69/2016 

Súhlasí    

S predloženým Zadaním a obstaraním Urbanistickej štúdie IBV Trnavská, Kasárenská 2 

(lokalita BI-46, BI-49) -  Sereď   za nasledovných podmienok: 

1. Urbanistická štúdia bude spracovaná v obsahu a rozsahu podľa predloženého zadania pre 

plochy, ktoré sú podľa ÚPN-M Sereď označené funkčným kódom BI-46 a BI-49. 

2. Urbanistickú štúdiu obstará obstarávateľ na vlastné náklady prostredníctvom odborne 

spôsobilej osoby.  

3. Mesto Sereď súhlasí so spoluprácou pri prerokúvaní urbanistickej štúdie.  

4. Po prerokovaní urbanistickej štúdie obstarávateľ predloží štúdiu na schválenie 

Mestskému zastupiteľstvu v Seredi. 

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

 

Uznesenie č.70/2016 

Súhlasí  

S predloženým Zadaním Urbanistickej štúdie IBV Trnavská ulica, Sereď – časť 1 lokality  

BI-52. Pre časť 1 územia označeného podľa ÚPN-M Sereď funkčným kódom BI – 52 nie je 

potrebné ďalej spracovať urbanistickú štúdiu. Výstavba rodinných domov vo vnútrobloku je 

prípustná bez sprístupnenia vnútrobloku verejnou komunikáciou. Pre navrhované stavby,  

ktoré je možné realizovať na týchto plochách, platia všetky ostatné regulatívy uvedené 

v ÚPN-M Sereď, za podmienky dodržania ustanovení stavebného zákona a príslušných 

vykonávacích predpisov.  

Hlasovanie:  prítomných 13,  za  10, proti 0,  zdržali sa  2,  nehlasoval   1 

 

Uznesenie č.71/2016 

Súhlasí   

S obstaraním územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky 

č. 2/2016“ za podmienky, že navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď uhradí všetky 

náklady spojené s obstaraním predmetnej územnoplánovacej dokumentácie. 

Hlasovanie: prítomných  15,  za  15,  proti 0,  zdržalo  sa   0 
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Uznesenie č.72/2016 

Súhlasí     

S obstaraním územnoplánovacej dokumentácie zmien a doplnkov „Územný plán mesta 

Sereď, zmeny  a doplnky   č.  3/2016 za  podmienky ,  že  navrhovatelia   zmien  a doplnkov  

ÚPN – M Sereď   uhradia   všetky   náklady   spojené  s obstaraním  predmetnej   

územnoplánovacej  dokumentácie.   

Hlasovanie:  prítomných 14,  za  14,  proti 0,  zdržalo  sa   0  

 

Uznesenie č.73/2016 

Berie na vedomie 

Informatívnu  správu  z rokovania    vo  veci  výkupu  pozemkov v  objekte   MŠ   na  

Fándlyho  ulici  v Seredi   

Hlasovanie:  prítomných    13,  za   13,  proti 0,  zdržalo  sa   0 

 

 

Uznesenie č.  74/2016 

Berie   na  vedomie   

„Vyhodnotenie dobrovoľnej zbierky na pomoc rodine Bohuslava Okoličányiho, ktorá trvala 

od 28.04.2015 do 27.04.2016“.  

Hlasovanie: prítomných  12,  za   12,  proti 0,  zdržalo  sa   0 

 

V Seredi,  dňa   29.4. 2016 

Zapísala: Kolláriková   

 

 

        Ing.  Martin Tomčányi 

          primátor   mesta   

Návrhová  komisia: 

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

Ing.  Iveta  Belányiová  ....................... 

Ing. Bystrík   Horváth  ....................... 
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