Uznesenia
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa 10.11. 2016
Mestské zastupiteľstvo v Seredi

prerokovalo a prijalo
Uznesenie č. 150/2016

Schvaľuje
Program rokovania
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 151/2016
Berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti mestského úradu a mesta Sereď od ostatného
zasadnutia MsZ
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 152/2016
Berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení MsZ
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 153/2016
Berie na vedomie
Správu z vykonanej finančnej kontroly v zmysle uznesenia MsZ č. 82/2016

Hlasovanie : prítomných 17, za 15, proti 1, zdržal sa 1
Uznesenie č. 154/2016
Berie na vedomie
Správu z vykonanej finančnej kontroly plnenia povinností poskytovateľa komunálnych služieb
vyplývajúcich zo Zmluvy č. 1089/2015 o poskytovaní komunálnych služieb
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 155/2016

Berie na vedomie
Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 156/2016

A. Schvaľuje
1.Vyhodnotenie pripomienok a stanovísk k návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný
plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 3/2016
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2.Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 3/2016
Hlasovanie: prítomných 17, za 14, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 3
Uznesenie č. 157/2016

Uznáša sa
Na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 6/2016, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej
dokumentácie Územný plán mesta Sereď v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 158/2016
Uznáša sa
Na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 7/2016, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013 zo dňa 21. 05. 2013 o určení školských obvodov
základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď.
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č.159/2016

Schvaľuje
Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti MŠ, ul. D.Štúra č.2116/36 v Seredi za školský rok
2015/2016 bez pripomienok
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 160/2016
Schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Ul. Komenského č. 1137/37, 926 01 v Seredi za
školský rok 2015/2016 bez pripomienok
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 161/2016
Schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Jana Amosa Komenského, Ul. Komenského
926 01 v Seredi za školský rok 2015/2016 bez pripomienok
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 162/2016
Schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy ZŠ Juraja
Fándlyho v Seredi za školský rok 2015/2016 bez pripomienok
Hlasovanie : prítomných 18, za 16, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 2
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Uznesenie č. 163/2016
Schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy
J.F. Kvetoňa v Seredi v šk. roku 2015/2016 bez pripomienok

Hlasovanie : prítomných 16, za 14, proti 1, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 164/2016
Súhlasí
S predloženým Zadaním Urbanistickej štúdie IBV Trnavská ulica, Sereď – časť 2 lokality BI52. Pre časť územia označeného podľa ÚPN-M Sereď funkčným kódom BI – 52 prevereného
týmto zadaním, nie je potrebné ďalej spracovať urbanistickú štúdiu. Výstavba rodinných
domov vo vnútrobloku je prípustná bez sprístupnenia vnútrobloku verejnou komunikáciou.
Pre novonavrhované 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 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č.165/2016
Schvaľuje
Obstaranie územného plánu zóny pre plochu označenú v Územnom pláne mesta Sereď (ÚPNM Sereď) funkčným kódom BI-36, plochy navrhovaných rodinných domov.
Hlasovanie : prítomných 18, za 1, proti 15, zdržalo sa 0, nehlasovali 2
Uznesenie nebolo prijaté
Uznesenie č. 166/2016
Súhlasí
S obstaraním urbanistickej štúdie budúcim investorom pre plochu označenú v Územnom
pláne mesta Sereď (ÚPN-M Sereď) funkčným kódom BI-36, plochy navrhovaných rodinných
domov, ako územnoplánovacieho podkladu za účelom spodrobnenia územného plánu za
podmienky, že urbanistická štúdia bude vypracovaná a obstaraná podľa ustanovení
stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov.
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 167/2016
Schvaľuje
1. 5. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2016
2.

Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom ZŠ Juraja Fándlyho

3.

Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZŠ Jana Amosa Komenského
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4. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou MŠ Komenského
5. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou MŠ D. Štúra
6. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa
7. Rozpočtové opatrenie predložené riaditeľom Domu kultúry
8. Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov pre
MŠ na Ul. D. Štúra v Seredi v objeme 2 165,- € s účelovým určením na dofinancovania
havarijnej situácie kanalizácie na MŠ na Ul. D.Štúra
9. Odmenu pre hlavnú kontrolórku mesta Sereď pri príležitosti životného jubilea
50 rokov vo výške jedného mesačného funkčného platu
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 168/2016
Schvaľuje
Procedurálny návrh poslanca MsZ navrhovaný rozpočet mesta Sereď na rok 2017
upraviť o
čiastku 100 tis. Eur, ktorá by bola určená na rekonštrukciu kaštieľa
v Seredi finančné prostriedky by boli určené na opravu strechy, rekonštrukciu budovy pri
vstupnej bráne, rekonštrukciu prejazdného podchodu
v mestskom kaštieli , úpravu
prístupovej cesty od amfiteátra po bastión.
Hlasovanie: prítomných 18, za 7, proti 6, zdržalo sa 5
Uznesenie nebolo prijaté
Uznesenie č. 169/2016
Schvaľuje
Procedurálny návrh poslanca MsZ - hľadať zdroje a zahrnúť do rozpočtu mesta na
rok 2017 výšku 100 tis. Eur na úpravy, opravy a rekonštrukciu kaštieľa a zámockého
parku na základe podkladov dodaných poslancom Irsákom prednostovi MsÚ do
22. novembra 2016
Hlasovanie: prítomných 18, za 13, proti 0, zdržalo sa 5
Uznesenie č. 170/2016
Berie na vedomie
Prípravu rozpočtu mesta Sereď na rok 2017.
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č.171/2016
Schvaľuje
V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov nájom nehnuteľného majetku mesta, a to časti parcely č.303 zastavané plochy a
nádvoria evidovanej na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu
ako parcela registra „E“ na LV č. 591. v k. ú. Sereď vo výmere 12 m 2 za účelom umiestnenia
monitorovacej stanice kvality ovzdušia na dobu neurčitú za cenu 1 €/m 2/ rok uplatnením
výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože sa jedná o využitie pozemku
na verejnoprospešný účel - umiestnenie monitorovacej stanice kvality ovzdušia v záujme ochrany
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a podpory verejného zdravia, rozšírenie monitorovacích bodov Národnej monitorovacej siete
kvality ovzdušia a skvalitnenie hodinového informovania obyvateľstva mesta Sereď o kvalite
ovzdušia žiadateľovi Slovenskému hydrometeorologickému ústavu, Jeseniova 17, 833 15
Bratislava.
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržal sa 1

Uznesenie č. 172/2016
Schvaľuje
V súlade s § 27, ods. 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, nájom
nehnuteľností evidovaných na Okresnom úrade v Galante, katastrálnom odbore, na LV č. 591,
v k. ú. Sereď, ako:
a.) stavba - polyfunkčné centrum voľného času, súpisné číslo 4340, na parcele č. 3127/40 zastavané plochy a nádvorie vo výmere 775 m2
b) parcela č. 3127/41 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 497m2, evidovaná na
Okresnom úrade v Galante, katastrálnom odbore na katastrálnej mape ako parcela registra
„C“, za cenu 3.600,00 €/rok, na dobu určitú od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2021, na športovorelaxačnú činnosť a prevádzkovanie bufetu Oľge Chánovej, bytom v Pate, Nitrianska 268/17.
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 173/2016
Schvaľuje
V súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, nájom nehnuteľného majetku - stavbu so súpisným číslom 118, postavenú na
parcelách registra „C“ č. 3049 a 3050 v k. ú. Sereď, uplatnením výnimočného postupu ako
prípad hodný osobitného zreteľa, s cieľom pokračovať v optimalizácii nákladov, súvisiacich
s prevádzkou nehnuteľného majetku mesta, ako i zefektívnenia činností, súvisiacich s ich
prevádzkou, za cenu 1,00 €/rok/predmet nájmu, na dobu neurčitú, od 01. 01. 2017,
spoločnosti Správa majetku mesta Sereď , s. r. o., sídlom v Seredi, Námestie republiky
1176/10.
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0 .
Uznesenie č.174/2016
Schvaľuje
V súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
nájom časti nehnuteľného majetku - vnútro areálovú komunikáciu a spevnenú plochu pri
prístrešku označenom ako „ESO 6“, v areáli bývalých kasární „Váh“, uplatnením
výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že plocha je dlhodobo
využívaná a upravená na prevádzkovanie autoškôl a pre mesto je dočasne inak
nevyužiteľná, za cenu 44,00 €/mesiac/ predmet nájmu, na dobu určitú, od 01. 01. 2017 do 30.
06. 2021, na nácvik prvkov predpísaných skúšobným poriadkom v autoškolách a parkovanie
motorových vozidiel na tento nácvik používaných, žiadateľovi Petrovi Urbánkovi –
Autoškola BB, so sídlom v Seredi, Parková 2880/17.
Hlasovanie: prítomných 17, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 2
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Uznesenie č. 175/2016

Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods. 9, písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, nájom nehnuteľného majetku - novovytvorenej parcely č. 2485/9 - orná pôda, vo
výmere 273 m2, ktorá bola geometrickým plánom č. 57/2016 zo dňa 04. 10. 2016, úradne
overeným dňa 07. 10. 2016, odčlenená od pôvodnej parcely č. 1838/47- orná pôda,
evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako
parcela registra „E“, v k. ú. Sereď, na LV 591, za cenu 0,10 €/m2/rok, na dobu neurčitú,
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o
pozemok, nachádzajúci sa v bezprostrednej blízkosti pozemkov vo vlastníctve žiadateľov,
ktorí ho dlhodobo užívajú ako záhradu, nie je naň prístup z verejnej komunikácie a je pre
mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, žiadateľom Jánovi
Chlebíkovi a manželke Erike, rod. Forrovej, obaja bytom v Seredi, Trnavská 902/98.
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 176/2016
Schvaľuje
V zmysle § 9a, ods. 8, písm. e)
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
prevod nehnuteľného majetku mesta - novovytvorenej parcely č. 2485/15 - zast. plocha vo
výmere 52 m2 a novovytvorenej parcely č. 2485/16 - zast. plocha vo výmere 120 m2 , ktoré
boli geometrickým plánom č. 57/2016 zo dňa 04. 10. 2016, úradne overeným dňa
07. 09. 2016, odčlenené od pôvodnej parcely č. 1838/47 - orná pôda, evidovanej Okresným
úradom v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako parcela registra „E“,
v k. ú. Sereď, na LV 591, za cenu 20,00 €/m2, uplatnením výnimočného postupu ako
prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok,
ktorý sa nachádza
v bezprostrednej blízkosti pozemkov vo vlastníctve nadobúdateľov, na pozemku je postavená
murovaná garáž vo vlastníctve nadobúdateľov a časť je užívaná ako dvor pri rodinnom dome.
Nie je naň priamy prístup z verejnej komunikácie a z hľadiska územno-plánovacej koncepcie
je pre mesto inak nevyužiteľný, nadobúdateľom : Jánovi Chlebíkovi a manželke Erike,
rodenej Forrovej, obaja bytom v Seredi, Trnavská 902/85.
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradia nadobúdatelia.
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 177/2016
A. Berie na vedomie
Zámer usporiadať majetkovo-právne užívanie pozemku, nachádzajúceho sa na Pažitnej ulici
B. Konštatuje,
že pri prevode majetku sa uplatní zákonná výnimka, pretože sa jedná o pozemok zastavaný
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa,
C. Schvaľuje
Prevod nehnuteľného majetku uplatnením zákonnej výnimky, v súlade s §-om 9a, ods. 8,
písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - novovytvorenej
parcely č. 555/1 - zastavaná plocha vo výmere 12 m2, ktorá bola geometrickým plánom
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č. 33/2016 zo dňa 07. 09. 2016, úradne overeným dňa 12. 09. 2016, pod číslom 1060/2016,
od pôvodnej parcely č. 456/1- zastavaná plocha, evidovanej Okresným úradom v Galante,
katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako parcela registra „E “, na LV č. 591, v k. ú.
Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľovi: Igorovi Krčmárikovi a manželke Anne, obaja
bytom v Seredi, Pažitná 1014/15.
Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 178/2016
A. Berie na vedomie
Zámer usporiadať majetkovo-právne užívanie pozemku, nachádzajúceho sa na Pažitnej ulici
B. Konštatuje,
že pri prevode majetku sa uplatní zákonná výnimka, pretože sa jedná o pozemok zastavaný
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa,
C. Schvaľuje
Prevod nehnuteľného majetku uplatnením zákonnej výnimky, v súlade s §-om 9a, ods. 8,
písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov- novovytvorenej
parcely č. 557/2 - zastavaná plocha vo výmere 2 m2, ktorá bola geometrickým plánom
č. 33/2016 zo dňa 07. 09. 2016, úradne overeným dňa 12. 09. 2016, pod číslom 1060/2016,
od pôvodnej parcely č. 456/1 – zastavaná plocha, evidovanej Okresným úradom v Galante,
katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako parcela registra „E “, na LV č. 591, v k. ú.
Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľom Ing. Miroslavovi Mikovičovi a manželke Andrei
Mikovičovej, obaja bytom v Seredi, Železničná 1032/3, 926 01 Sereď.
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 179/2016
A.Berie na vedomie
Zámer usporiadať majetkovo-právne užívanie pozemku, nachádzajúceho sa v Malej uličke,
formou prevodu
B.Konštatuje,
že pri prevode majetku sa uplatní zákonná výnimka, pretože ide o pozemok zastavaný
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a
využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
C. Schvaľuje
Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku uplatnením zákonnej výnimky podľa § 9a, ods. 8
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to
novovytvorenej parcely č. 1165/8 vo výmere 5 m2, odčlenenej geometrickým plánom
č. 63/2011, úradne overeným pod číslom 1258/2011 dňa 09. 11. 2011, od pôvodnej parcely
č. 2/110, diel „3“, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na mape
určeného operátu ako parcela registra „E“ v k. ú. Sereď na LV č. 591, za cenu 40,00 €/m2 a
novovytvorenej parcely č. 1165/9 vo výmere 57 m2, odčlenenej geometrickým plánom
č. 63/2011, úradne overeným pod číslom 1258/2011 dňa 09. 11. 2011, od pôvodnej parcely
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č. 2/110, diel “4”, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na mape
určeného operátu ako parcela registra „E“, v k. ú. Sereď, na LV č. 591, za cenu 60,00 €/m2,
žiadateľovi Mariánovi Banášovi, bytom v Seredi, Malá ulička 2862/10.
Hlasovanie: prítomných 15, za 10, proti 1, zdržali sa 4
Uznesenie č. 180/2016
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 evidovaného v právnom stave Okresným úradom Galanta,
katastrálnym odborom na LV č.3617, k.ú. Sereď:
-bytu č. 18 vo výmere 75,12 m2 na 2.poschodí bytového domu súpisné číslo 1147 na
ul. A.Hlinku, číslo vchodu 10 v Seredi postaveného na parcele registra „C“ č. 268,
č.269, č.270 a prislúchajúcej pivnice č.18 vo výmere 2,70 m2,
-spoluvlastníckeho podielu 599/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach
bytového domu a príslušenstve,
Žiadateľom do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Vladimíra Žáčka rod. Žáček,
trvale bytom Sereď, A.Hlinku 1147/10, Sereď a Jane Žáčkovej rod. Bartekovej, trvale
bytom Sereď, A.Hlinku 1147/10 za kúpnu cenu 312,54€.
Hlasovanie: prítomných 15, za 14, proti 0, zdržal sa 1
Uznesenie č. 181/2016

A.Berie na vedomie
Informáciu o zámere majetkovo-právneho užívania nehnuteľného majetku mesta - pozemku,
nachádzajúceho sa na Pažitnej 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 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 § 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: parcely č. 545 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 158 m2,
zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na katastrálnej mape ako parcela
registra "C“, v k. ú. Sereď, na LV č. 591, žiadateľovi Michalovi Čapkovičovi a manželke
Eve, rod. Gajdoštínovej, obaja bytom v Seredi, Pažitná ul. č. 1030.
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
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Uznesenie č. 182/2016
A. Berie na vedomie
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta, pozemku, nachádzajúceho sa
na Kasárenskej 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 pozemku vo vlastníctve žiadateľa, tvorí súčasť pripravovanej IBV
Kasárenská,
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: parcely č. 2437 - záhrada vo výmere 182 m2, zapísanej
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na katastrálnej mape ako parcela registra
"C“, v k. ú. Sereď, na LV č. 4806, žiadateľovi Ing. Mariánovi Sidorovi, CSc. a
manželke Edite, obaja bytom v Seredi, Trnavská 913.
Hlasovanie: prítomných 16, za 6, proti 6, zdržali sa 2, nehlasovali 2
Uznesenie nebolo prijaté
Uznesenie č. 183/2016
A. Berie na vedomie
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta, pozemku, nachádzajúceho sa
na Kasárenskej 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 pozemku vo vlastníctve žiadateľa, tvorí súčasť pripravovanej IBV
Kasárenská,
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: parcely č. 2433/3 - záhrada vo výmere 64 m2, zapísanej
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na katastrálnej mape ako parcela registra
"C“, v k. ú. Sereď, na LV č. 4806, žiadateľovi Mgr. Martinovi Melišíkovi, bytom
v Seredi, Trnavská 4578/90A.
Hlasovanie: prítomných 15, za 7, proti 5, zdržali sa 3
Uznesenie nebolo prijaté
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Uznesenie č. 184/2016
Schvaľuje
V súlade s § 4, ods. 3, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, odkúpenie
nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mestského bytového podniku Sereď, spol. s r.o.
Mlynárska 4677/39 926 01 Sereď evidovaného Okresným úradom Galanta, katastrálnym
odborom v k.ú. Sereď na LV č. 4305 do vlastníctva mesta Sereď:
2
1. parcelu č. 2817 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 444 m , evidovanú na katastrálnej
mape ako parcela registra „C“ a stavbu bez súpisného čísla na tejto parcele postavenú - kotolňa
K4 za kúpnu cenu 1€,
2
2. parcelu č. 3127/29 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m , evidovanú na
katastrálnej mape ako parcela registra „C“ a stavbu - garáž so súpisným číslom 3521 na tejto
parcele postavenú, za kúpnu cenu 2050 €,
2
3. parcelu č. 3127/30 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m , evidovanú na
katastrálnej mape ako parcela registra „C“ a stavbu - garáž so súpisným číslom 3520 na tejto
parcele postavenú, za kúpnu cenu 2050 € ,
2
4. parcelu č. 3127/31 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m , evidovanú na
katastrálnej mape ako parcela registra „C“ a stavbu - garáž so súpisným číslom 3519 na tejto
parcele postavenú, za kúpnu cenu 2050 €.
Hlasovanie: prítomných 15, za 13, proti 1, zdržal sa 1
Uznesenie č. 185/2016
Schvaľuje
Procedurálny návrh poslanca MsZ - v bode 2 v súlade § 22 ods. 2 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Sereď v podmienkach dobrovoľnej dražby určiť výšku
minimálneho prihodenia 200,-€ur.
Hlasovanie: prítomných 16, za 14, proti 0, zdržali sa 2

Uznesenie č. 186/2016
A.Berie na vedomie
Informáciu o stave pohľadávok a spôsobe ich riešenia na byte č.61, na ul. Dolnomajerská
1235/9 v Seredi
B. Schvaľuje
1. V súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
prevod nehnuteľného majetku
-bytu č. 61 na 5.poschodí bytového domu v Seredi súpisné číslo 1235 na ul.
Dolnomajerskej, číslo vchodu 9, postaveného na parcele registra „C“ č. 374/15.
-spoluvlastníckeho podielu 100/10 000-in na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach domu a príslušenstve,
-spoluvlastníckeho podielu 100/10 000-in na pozemku parcely registra „C“: č. 374/15
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 788 m2evidovaného v právnom stave Okresným
úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.3317, k.ú. Sereď dobrovoľnou dražbou,
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2. V súlade s §22 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď
podmienky dobrovoľnej dražby:
- výška dražobnej zábezpeky: 10 % z ceny stanovej znaleckým posudkom
- najnižšie podanie: cena určená znaleckým posudkom
- minimálne prihodenie: 200,- €
- licitátor nie je oprávnený znížiť najnižšie podanie
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č.187/2016
Berie na vedomie

Informatívnu správu o ukončení zámeru prestavby bývalej ZŠ na Garbiarskej ulici v Seredi.
Hlasovanie: prítomných 15, za 15,proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č.188/2016
Udeľuje
Ocenenie „Čestné občianstvo mesta Sereď“ Mgr. Jolane Čomajovej
Hlasovanie: prítomných 16,za 13, proti 1, zdržali sa 2

Uznesenie č. 189/2016

Udeľuje
Ocenenie „Čestné občianstvo mesta Sereď“ Albertovi Kudelovi
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržal sa 1
Uznesenie č.190/2016
Udeľuje
Ocenenie „Cena mesta Sereď“ Mgr. Ružene Scherhauferovej
Hlasovanie: prítomných 16, za 14, proti 0, zdržali sa 2
Uznesenie č. 191/2016
Udeľuje
Ocenenie „Cena mesta Sereď“ Anne Lehockej
Hlasovanie: prítomných 15, za 10, proti 0, zdržali sa 5
Uznesenie č. 192/2016
Udeľuje
Ocenenie „Cena mesta Sereď“ občianskemu združeniu Rodinné centrum MAMA klub
Sereď.
Hlasovanie: prítomných 15, za 13, proti 0, zdržali sa 2
Uznesenie č. 193/2016
Udeľuje
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Ocenenie „Cena mesta Sereď“ občianskemu združeniu ORF Cosmos Camping SEREĎ.
Hlasovanie: prítomných 15, za 2, proti 8, zdržali sa 5
Uznesenie nebolo prijaté

Uznesenie č. 194/2016
Udeľuje
Ocenenie „Cena mesta Sereď“ WESPA, Dopravná zdravotná služba, stredisko Sereď.
Hlasovanie: prítomných 15, za 1, proti 10, zdržali sa 4
Uznesenie nebolo prijaté
V Seredi, dňa 14.11. 2016
Zapísala: Kolláriková

Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta

Návrhová komisia:
Božena Vydarená

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

Ing. Iveta Belányiová

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

Ing. Bystrík Horváth

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