
1 

 

 

Uznesenia 

z Mestského  zastupiteľstva  v Seredi,  konaného  dňa   10.4. 2017 

 

Uznesenie č. 37/2017 

Schvaľuje  

Program rokovania   MsZ    

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

 

Uznesenie č. 38/2017 

Schvaľuje 

Zámer  

A) investičnej akcie -  kúpy bytov v počte 24   v bytovom dome na  Komenského ulici v  Seredi 

postavenom na parcelách  č. 733/6 a 780/11  evidovaných Okresným úradom v Galante, 

katastrálnym odborom na katastrálnej mape ako parcely reg. „C“ na LV č. 591v k. ú. Sereď  

vrátane prislúchajúcich podielov na spoločných častiach a  spoločných zariadeniach domu 

a príslušenstve, parkoviska  postaveného na parcelách . reg. „C“ č. 780/17, 780/18, 780/19 v 

 k.ú Sereď a parkoviska  postaveného na parcele reg. „C“ 733/24 v k.ú Sereď  
v predpokladanej hodnote 1 187 292 €  
 

B) spôsobu financovania investičnej akcie  

 z vlastných zdrojov vo výške 587 292 € 

 z úveru vo výške 600 000 €.  
 

C) prijatia termínovaného úveru vo výške 600 000 € poskytnutého  bankou  Slovenskou 

sporiteľňou a.s.  za účelom financovania kapitálových výdavkov mesta Sereď za 

podmienok uvedených v ponuke banky zo dňa 31.3. 2017  a to: 

1/ dlhodobý  úver  na  5 rokov 

2/ úroková  sadzba  0,53 % p.a. 

3/ úver vo výške   600 000,- Eur 

4/ typ úrokovej sadzby  5 ročný fix 

5/ bez spracovateľského poplatku a bez poplatkov za vedenie úverového účtu 

6/ požadované zabezpečenie: bez zabezpečenia  

 

Hlasovanie: prítomných  18, za  17, proti 0, zdržal  sa  1   
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Uznesenie č. 39/2017 

A. Berie na vedomie 

 

- informáciu o rokovaniach realizovaných s predstaviteľmi Slovenského zväzu 

ľadového hokeja (ďalej len „SZĽH“) k vybudovaniu objektu športového centra pre 

deti a mládež v Seredi,  

 

- informáciu o spôsobe financovania výstavby dcérskou spoločnosťou SZĽH 

prostredníctvom bankového financovania 
Hlasovanie:  prítomných   18, za  18, proti 0, zdržalo sa   0 

 

Uznesenie č. 40/2017 

Schvaľuje 

Procedurálny  návrh predložený poslancom MsZ   -  žiada  hlavnú kontrolórku  mesta 

o vykonanie  kontroly  výdavkov  a finančných operácií: 

 Celoročné  náklady za  spotrebu tepla   za  roky  2012, 2013, 2014, 2015, 2016  na budovách 

zriadených   mestom   a to  MsÚ, MsP, ZŠ  J. Fándlyho,  ZŠ  J.A.  Komenského, MŠ  ul. D.  

Štúra,  MŠ  ul. Komenského,  ZUŠ, MsKS  Nova , DK 

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

 

 

Uznesenie č.  41/2017 

Schvaľuje 

Procedurálny  návrh  predložený  poslancom  MsZ  - zriadiť komisiu, ktorá vypracuje  otázky   

pre odborné  vyjadrenie k stavu  tepelného hospodárstva    v meste  Sereď  a mestom 

zriadených  organizácií   v  zložení: 

Pavol Kurbel 

Mgr. Tomáš   Karmažín 

Ing. Marek Lovecký    

Hlasovanie: prítomných   16,  za  11,  proti 1,  zdržali  sa   4 

 

 

Uznesenie č.  42/2017 

Schvaľuje 

Návrh  poslanca   zadať vypracovanie znaleckého posudku   pre odborné  vyjadrenie k stavu  

tepelného hospodárstva    v meste  Sereď  a mestom zriadených  organizácií   

Hlasovanie: prítomných  16,  za  7,  proti 2,  zdržali  sa  6, nehlasoval   1  

Uznesenie  nebolo prijaté     

 

Uznesenie č.43/2017 

Schvaľuje 

-predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizáciu projektu 

„Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10“,  
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ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta Sereď a platným Programom 

rozvoja mesta Sereď;  

 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP , t. j. vo výške 

17 358,55 EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

 

-zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Sereď.  

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

V Seredi,   dňa  13.4.2017 

 

Zapísala: Kolláriková   

 

        Ing.   Martin Tomčányi 

           primátor   mesta    

 

 

 

Návrhová  komisia: 

 

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

 

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

 

Bc. Pavlína  Karmažínová .................................... 

 

 

 

 


