Uznesenia
z Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa 8.12.2016
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a prijalo
Uznesenie č. 195/2016
Schvaľuje
1.Doplnenie programu MsZ
- V rámci bodu č. 6. Zmena rozpočtu mesta na rok 2016 – hlasovanie o schválení
odmien poslancov MsZ
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
- Zaradiť do programu rokovania bod rôzne – Dodatok č. l k Zásadám odmeňovania
poslancov, členov komisií.
Hlasovanie: prítomných 13, za 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
2.Program rokovania MsZ
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 196/2016
Berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Seredi
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 197/2016
A/ Ruší
Uznesenie č. 142/2016 v celom rozsahu
B/ Schvaľuje
Zmenu uznesenia č. 171/2016 zo dňa 10.11. 2016 v časti ceny nasledovne
10,-Eur /m2/rok
C/ Berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
bez pripomienok
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 198/2016
Berie na vedomie
Správu z vykonanej kontroly hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami
rozpočtovanými vo výdavkovej časti bežného rozpočtu na kapitole 06.2.0 – Rozvoj obcí.
bez pripomienok
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 199/2016

Berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin
zistených pri vykonaných kontrolách v I. polroku 2016 bez pripomienok.
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 200/2016
Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017 bez pripomienok
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č.201/2016
Schvaľuje
Procedurálny návrh poslanca MsZ - vyplatenie mimoriadnych odmien poslancom MsZ
vo výške 400,- Eur .
Hlasovanie: prítomných 16, za 12, proti 2, zdržal sa 1, nehlasoval 1

Uznesenie č. 202/2016
Schvaľuje
a) 6. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2016
b) Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom ZŠ Juraja Fándlyho
c) Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZŠ Jana Amosa Komenského
d) Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou MŠ Komenského
e) Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou MŠ D. Štúra
f) Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa
g) Rozpočtové opatrenie predložené riaditeľom Domu kultúry
Hlasovanie: prítomných 15, za 14, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
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Uznesenie č. 203/2016

A.Berie na vedomie
Viacročný rozpočet MESTA SEREĎ na roky 2017-2019
B.Schvaľuje
programový rozpočet MESTA SEREĎ na rok 2017
Rozpočet na rok 2017 v €

Príjmy

Bežné príjmy

8 800 922

Kapitálové príjmy

492 056

Finančné operácie príjmové

1 946 264

Príjmy spolu

11 239 242

Výdavky

Rozpočet na rok 2017 v €

Bežné výdavky

8 659 652

Kapitálové výdavky

2 438 320

Finančné operácie výdavkové

141 270

Výdavky spolu

11 239 242

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

Uznesenie č. 204/2016
Berie na vedomie
Rozpočet spoločnosti Mestský bytový podnik, s.r.o. na rok 2017.
Hlasovanie: prítomných 14,za 13, proti 0, zdržal sa 1
Uznesenie č. 205/2016
Berie na vedomie
Rozpočet spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. na rok 2017.
Hlasovanie: prítomných 15, za 14, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
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Uznesenie č. 206/2016
Berie na vedomie
Rozpočet spoločnosti Naša domová správa, s.r.o. na rok 2017.
Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č.207/2016
Uznáša s a
Na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 8/2016 zo dňa 8.12. 2016, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej
školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších
nariadení
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č.208/2016
Schvaľuje
Procedurálny návrh poslanca MsZ - výšku príspevku na stravovanie pre nepracujúcich
seniorov určiť vo výške 0,60,-€ za jedno hlavné jedlo (obed)
Hlasovanie: prítomných 15, za 11, proti 1, zdržali sa 3
Uznesenie č. 209/2016
Uznáša s a
Na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 9/2016 zo dňa 8.12.2016, ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 4/2012 o podmienkach poskytovania príspevku
na stravovanie nepracujúcich seniorov s pripomienkou , schválenia procedurálneho návrhu
poslanca
Hlasovanie: prítomných 15, za 13, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1

Uznesenie č.210/2016
Berie na vedomie
Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov.
Hlasovanie: prítomných 15, za 13, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1
Uznesenie č. 211/2016
Schvaľuje
V zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, nájom:
 nebytových priestorov na mestskom cintoríne v Seredi na Kasárenskej ul., zapísaných na
Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, v k. ú. Sereď, na LV č. 591 – obslužný
objekt , súp. číslo 3088 a Dom smútku, súp. č. 4303/61A vo výmere 603 m2, za cenu
4,00 €/m2/rok,
 nebytových priestorov na miestnom cintoríne na Hornočepenskej ul., zapísaných na
Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor v k. ú. Horný Čepeň, na LV č. 101 - Dom
smútku, súp. č. 4717/137, vo výmere 23 m2, za cenu 4,00 €/m2/rok ,
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 hnuteľného majetku, nachádzajúceho sa na oboch cintorínoch a vitríny na oznámenia,
nachádzajúcej sa na Námestí republiky, na dobu určitú do 31. 12. 2020 s podmienkou, že
nájomca :
- osadí nové dvere na dome smútku na Hornočepenskej ulici,
- zámkovou dlažbou upraví plochy pod urnové schránky na cintoríne na Kasárenskej
ulici,
- v treťom roku prevádzkovania vybuduje 30 kusov urnových schránok,
- vo štvrtom roku prevádzkovania vybuduje ďalších 30 kusov urnových schránok,
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje
mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože je v záujme mesta
prenajať objekty cintorína nájomcovi, ktorý zabezpečuje prevádzku cintorínov na základe
zmluvy na prevádzkovanie pohrebísk v meste Sereď, žiadateľke Edite Kašíkovej, bytom
Dolná Streda č. 422.
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 212/2016
A. Berie na vedomie
Zámer ďalšieho nakladania s nehnuteľným majetkom mesta, budovou bývalej základnej školy
na Garbiarskej ulici
B. Schvaľuje
1.V súlade s §-om 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, nájom nehnuteľností tvoriacich areál na Garbiarskej ulici
v Seredi, zapísaných Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape na
LV č. 591, v k. ú. Sereď, z dôvodu dosiahnutia optimalizácie nákladov súvisiacich
s prevádzkou nehnuteľného majetku mesta, ako i zefektívnenia činností súvisiacich s ich
prevádzkou a to:
 parcely č. 3094/94 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3962 m2,
 parcely č. 3094/93 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1221 m2 a stavbu
so súpisným č. 3964 na tejto parcele postavenú,
 parcely č. 3064/148 - zastané plochy a nádvoria vo výmere 1437 m2,
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, za cenu
1,00 €/predmet nájmu/doba nájmu, na účel výkonu činností v súlade s predmetom činnosti
uvedeným v obchodnom registri, na dobu neurčitú, a to od 01. 01. 2017 spoločnosti Správa
majetku Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10 Sereď.
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 213/2016
Schvaľuje
a)V zmysle § 9a, ods.9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov,
nájom nehnuteľného majetku zapísaného na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor
v k. ú. Sereď na LV č. 591, a to parcelu registra „C“ č. 3063/93 - zast. plocha a nádvorie vo
výmere 1.221 m2 a budovu so súpisným číslom 3964 na nej postavenú; parcelu č. 3063/94 zast. plocha a nádvorie vo výmere 3.962 m2, formou vyhlásenia obchodnej verejnej
súťaže
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b)podmienky obchodnej verejnej súťaže
- bez pripomienok:
c)komisiu pre výber uchádzača o nájom majetku mesta
v zložení:
predseda: Ing. Marek Lovecký
Členovia: Mgr. Marcel Královič, PhDr. Michal Hanus, Ing. Iveta Belányiová, Bc.Anton
Dúbravec, Ing. Tibor Krajčovič, Darina Nagyová - zároveň zapisovateľka
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 214/2016
Schvaľuje
V súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších
predpisov nájom nehnuteľného majetku mesta, stavbu „Priemyselný park - Logistické
centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - časť stavebného objektu SO 611 Rekonštrukcia
vedení VN 22 kV“ za cenu 1,00 €/predmet nájmu/celá doba nájmu, na dobu určitú 20 rokov,
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide
o plynulé zabezpečenie energetických potrieb priemyselnej zóny Sereď - Juh a objekt nie je
možné využiť iným spôsobom, spoločnosti REBOD SK, a. s., so sídlom v Novej Dedinke,
Hlavná 483/90.
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 215/2016
Schvaľuje
v súlade s § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších
predpisov nájom nehnuteľného majetku mesta, stavbu „Priemyselný park - Logistické
centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - časť stavebného objektu SO 611 Rekonštrukcia
vedení VN 22 kV“ za cenu 1,00 €/predmet nájmu/celá doba nájmu, na dobu určitú 20 rokov,
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide
o plynulé zabezpečenie energetických potrieb priemyselnej zóny Sereď - Juh a objekt nie je
možné využiť iným spôsobom, spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s., so sídlom
v Bratislave, Čulenova 6.
Hlasovanie: prítomných 15, za 14, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 216/2016
Schvaľuje
V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájom
parcely č. 545 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 158 m2, ktorá je zapísaná na
Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C“,
v k. ú. Sereď, na LV č. 591, za cenu 0,10 €/m2/rok, na dobu neurčitú, uplatnením
výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že 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,
žiadateľovi Michalovi Čapkovičovi, bytom v Seredi, Pažitná 1030/2.
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 217/2016
A. Berie na vedomie
Informáciu o zámere prenajať nehnuteľný majetok mesta - parcelu, nachádzajúcu sa na
ulici Andreja Hlinku,
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 pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pred
prevádzkou žiadateľa a je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný
C.Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods. 9, písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
spôsob nájmu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný
osobitného zreteľa, a to: časti parcely č. 811/1 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere
56 m2, ktorá je evidovaná na Okresnom úrade v Galante na katastrálnom odbore, na
katastrálnej mape ako parcela registra „C“, v k. ú. Sereď, na LV č. 591, na dobu neurčitú,
na vybudovanie verejne prístupného parkoviska na náklady žiadateľa, Antonovi Chmelárovi,
bytom v Dolnej Strede č. 584.
Hlasovanie: prítomných 15, za 5, proti 5, zdržalo sa 5
Uznesenie nebolo prijaté
Uznesenie č. 218/2016
Schvaľuje
Prevod nehnuteľného majetku uplatnením zákonnej výnimky v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.
b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: parcely č. 3127/22 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante,
katastrálny odbor, na katastrálnej mape ako parcela registra „C “ na LV č. 591 v k. ú. Sereď,
za cenu 20,00 €/m2, žiadateľke Jane Srncovej, bytom v Seredi, Novomestská 42/38
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 219/2016
Schvaľuje
Prevod nehnuteľného majetku uplatnením zákonnej výnimky v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm. b)
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov majetku: parcely
č. 3127/16 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, zapísanej Okresným úradom v
Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ na LV č. 591 v k. ú.
Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľom Danielovi Kollárikovi bytom v Seredi, Pažitná
1013/9 a manž. Gabriele bytom v Seredi ,Cukrovarská 147/7 .
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 220/2016
A. Berie na vedomie
Nadobudnutie nehnuteľností do majetku mesta a zámer ich následného predaja,
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B.Schvaľuje
1. V súlade s § 9-om ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
spôsob prevodu nehnuteľného majetku a to:
1. parcely č. 2817 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 444 m2, evidovanú na
katastrálnej mape ako parcela registra „C“ a stavby bez súpisného čísla na tejto
parcele postavenej - kotolňa K4,
2. parcely č. 3127/29 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, evidovanej na
katastrálnej mape ako parcela registra „C“ a stavby - garáž so súpisným číslom 3521
na tejto parcele postavenej,
3. parcely č. 3127/30 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 evidovanej na
katastrálnej mape ako parcela registra „C“ a stavby - garáž so súpisným číslom 3520
na tejto parcele postavenej,
4. parcely č. 3127/31 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 evidovanej na
katastrálnej mape ako parcela registra „C“ a stavby - garáž so súpisným číslom 3519
na tejto parcele postavenej,
formou dobrovoľnej dražby,
2. V súlade s § 22-om ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď
podmienky dobrovoľnej dražby:
výška dražobnej zábezpeky: 10 % z ceny určenej znaleckým posudkom,
najnižšie podanie: cena určená znaleckým posudkom,
licitátor nie je oprávnený znížiť najnižšie podanie,
minimálne prihodenie:
- pri garážach 50,00 €,
- pri kotolni 100,00€
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
a)
b)
c)
d)

Uznesenie č. 221/2016
Schvaľuje
V súlade s § 11, ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, zriadenie
vecného bremena v súvislosti so stavbou „Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká
priemyselná výroba Sereď“, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o uloženie
vodovodného potrubia potrebného pre prívod pitnej vody na dotknutý pozemok,
k nehnuteľnostiam:
Parcelné
číslo
3992/86
3995/30
4085/76

Register
KN
C
C
C

LV č. Druh pozemku
4806
4806
4806

K .ú.

Ostatné plochy
Sereď
Zastavané plochy a nádvoria Sereď
Ostatné plochy
Sereď

Obec

Okres

Sereď
Sereď
Sereď

Galanta
Galanta
Galanta

Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávnenej nehnuteľnosti „in rem“, predmetom
ktorého je povinnosť mesta Sereď ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť v rozsahu
vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena č. 3-30/2016 zo dňa
06. 09. 2016:
a) zriadenie a uloženie vodovodnej stavby
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy vodovodnej stavby a jej odstránenie,
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c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami oprávneným na účel výkonu povolenej činnosti a činností
uvedených v bode a) a b);
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne, na dobu neurčitú, v prospech parcely registra „C“
č. 4085/10, vedenej na LV č. 6279, ktorá je v súčasnosti vo výlučnom vlastníctve
oprávneného Mountpark Logistics EU Sereď 01 SK s.r.o., so sídlom Mostová 2, Bratislava.
Náklady na zriadenie vecného bremena znáša spoločnosť REBOD SK, a. s., so sídlom Nová
Dedinka, Hlavná 483/90 ako platiteľ.
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 222/2016
Schvaľuje
V súlade s § 11, ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, zriadenie
vecného bremena v súvislosti so stavbou „Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká
priemyselná výroba Sereď“, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o uloženie
vodovodného potrubia potrebného pre prívod pitnej vody na dotknutý pozemok,
k nehnuteľnostiam:
Parcelné
číslo
3992/75
3995/19

Regis
ter
LV č. Druh pozemku
K .ú.
KN
C
4806 Ostatná plocha
Sereď
C
4806 Zastavané plochy a nádvoria Sereď

Obec

Okres

Sereď
Sereď

Galanta
Galanta

Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávnenej nehnuteľnosti „in rem“, predmetom
ktorého je povinnosť mesta Sereď ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť v rozsahu
vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena č. 3-29/2016 zo dňa 06.
09. 2016:
a) zriadenie a uloženie vodovodnej stavby
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy vodovodnej stavby a jej odstránenie,
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami oprávneným na účel výkonu povolenej činnosti a činností
uvedených v bode a) a b);
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne, na dobu neurčitú, v prospech parcely registra „C“
č. 3992/58, vedenej na LV č. 5796, ktorá je v súčasnosti v podielovom spoluvlastníctve
oprávneného č. I.
REBOD SK, a. s. so sídlom v Novej Dedinke,
Hlavná 483/90
a oprávneného č. II. Green Field Property a. s., so sídlom v Piešťanoch, Námestie SNP
č.4/1476. Náklady na zriadenie vecného bremena znáša spoločnosť REBOD SK, a. s., so
sídlom Nová Dedinka, Hlavná 483/90 ako oprávnený č. I.
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 223/2016
Schvaľuje
Návrh Dohody o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti medzi
oprávneným Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava a povinným mesto
Sereď.
Hlasovanie: prítomných 15, za 14, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 224/2016
Schvaľuje
Doplnenie dočasnej komisie pre prípravu rekonštrukcie kaštieľa a priľahlého parku
nasledovne:
Ing. Ľuboša Šimončíka - za legislatívno-právnu komisiu
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
Martinu Hilkovičovú – za OZ Vodný hrad
Hlasovanie: prítomných 14, za 13, proti 0, zdržal sa 1
Ing. Branislava Bíru – projektového manažéra MsÚ
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa

0

Uznesenie č. 225/2016
A.Zriaďuje
V súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dočasnú komisiu pre prípravu
rekonštrukcie kaštieľa a priľahlého parku
B. Schvaľuje
členov komisie :
Branislava Urbana
Martinu Hilkovičovú
Ing. Bystríka Horvátha
Mgr. Tomáša Karmažina
Dušana Irsáka
Milana Buchu
Boženu Vydarenú
Michala Koričanského
Ing. Ľubomíra Šimončíka
Ing. Branislava Bíru
Bc. Ľubomíra Veselického
Darinu Nagyovú

za OZ Vodný hrad
za OZ Vodný hrad
za finančnú a majetkovú komisiu
za finančnú a majetkovú komisiu
za komisiu pre rozvoj mesta a životné prostredie
za komisiu pre rozvoj mesta a životné prostredie
za školskú, športovú a bytovú komisiu
za komisiu sociálnu a kultúrnu
za legislatívno-právnu komisiu
projektového manažéra MsÚ
zástupcu primátora mesta
tajomníčku komisie

C. Určuje
základné úlohy komisie takto:
Komisia pre prípravu rekonštrukcie kaštieľa a priľahlého parku
1/




posúdi aktuálny stav kaštieľa a parku, aktuálnosť súčasných projektov a štúdií,
berie na vedomie doteraz vynaložené finančné prostriedky na kaštieľ a park
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navrhuje:
- konkrétne úpravy, rekonštrukcie a vybudovanie nových prvkov v zmysle schválených projektov,
- priority a postupnosť rekonštrukčných prác vo viacročnom časovom horizonte,
- ucelený postup a harmonogram úkonov potrebných na dosiahnutie očakávaného stavu
s finančným krytím,
- zdroje pre finančné krytie prác vonkajšími investormi a postup pre zabezpečenie ich krytia,
- podiel prác a statkov jednotlivých organizácií pri získavaní vonkajších zdrojov,
- poradie realizácie jednotlivých investícií pre kalendárny rok 2017,

2/ Predkladá mestskému zastupiteľstvu návrhy na zaradenie rekonštrukčných akcií do investičného
plánu
3/ Spolupracuje s občianskymi združeniami, ktoré majú záujem podieľať sa na príprave rekonštrukcie
kaštieľa a priľahlého parku

Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 226/2016
Schvaľuje
Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2017.
Hlasovanie: prítomných 15, za 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 2
Uznesenie č. 227/2016
Schvaľuje
Zmenu Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií nasledovne:
V článku VII. doplniť bod „2d“ v znení:
Poslanec mestského zastupiteľstva sa môže vzdať nároku na odmenu podľa týchto
Zásad odmeňovania písomným vyhlásením. Dňom doručenia písomného vyhlásenia na
MsÚ v Seredi mu zanikajú všetky povinnosti a nároky zamestnanca s nepravidelným
príjmom v oblasti sociálneho zabezpečenia a dane z príjmu.
V článku VIII. Zásad odmeňovania doplniť bod 4. a 5. nasledovne:
4.Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania bol schválený MsZ dňa 8.12. 2016 uznesením
č. 227/2016
5.Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania nadobúda účinnosť dňom schválenia
Hlasovanie: prítomných 15, za 13, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1
V Seredi, dňa 16.12.2016
Zapísala: Kolláriková
Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta
Návrhová komisia:
Božena Vydarená

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

Bc. Anton Dúbravec

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

Pavlína Karmažínová

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