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Uznesenia 

z Mestského   zastupiteľstva  v Seredi,  konaného  dňa   27.4. 2017 

Mestské  zastupiteľstvo  v Seredi prerokovalo  a prijalo  

 

Uznesenie č.   44/2017 

Schvaľuje 

Program    rokovania   MsZ   

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

 

Uznesenie č. 45/2017 

Berie  na  vedomie 

Informatívnu  správu o činnosti     mestského  úradu   a mesta  Sereď  od ostatného   

zasadnutia    MsZ v Seredi   

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

 

Uznesenie  č. 46/2017 

A/ Ruší:  

Uznesenie č. 119/2016 v celom rozsahu  

Uznesenie č. 214/2016 v celom rozsahu  

Uznesenie č. 215/2016 v celom rozsahu  

 

B/ Berie  na  vedomie 

Správu  o kontrole  plnenia    uznesení  MsZ    

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

 

Uznesenie č. 47/2017 

Berie  na  vedomie   

Správu z vykonanej kontroly dodržiavania zákonnosti, pri hospodárení s finančnými 

prostriedkami rozpočtovanými vo výdavkovej časti rozpočtu na kapitole 03.1.0 Policajné 

služby v rokoch 2015,2016 a finančných prostriedkov rozpočtovaných v príjmovej časti 

rozpočtu. 

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

 

Uznesenie č. 48/2017 

Berie   na  vedomie     

Správu o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin, 

zistených pri vykonaných kontrolách v II. polroku 2016  

Hlasovanie:  prítomných 14, za   14, proti  0, zdržalo sa   0 
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Uznesenie č. 49/2017 

Berie  na  vedomie  

Správu z vykonanej kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Sereď.  

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

 

 

Uznesenie č. 50/2017 

Berie  na  vedomie  

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Sereď k dodržaniu podmienok na prijatie návratných 

zdrojov financovania – úveru zo Slovenskej Sporiteľni a.s.  

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

 

Uznesenie č. 51/2017 

 Berie na vedomie  

Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov. 

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

 

Uznesenie č.  52/2017 

Schvaľuje  

Procedurálny   návrh poslanca  MsZ  -   zapracovať   do VZN  názov  ulice „Amazonská“     

Hlasovanie:  prítomných  16, za  9, proti 4,  zdržali sa   3 

 

 

Uznesenie č.   53/2017 

Uznáša   sa   
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 2/2017 o určení názvov ulíc a verejných 

priestranstiev v meste Sereď  

s pripomienkou  zapracovať   do VZN  názov  ulice „Amazonská“     

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

 

Uznesenie č.   54/2017 

Schvaľuje  procedurálny  návrh   poslanca MsZ  -     v návrhu  uznesenia   doplniť      

v bode 1.      text nasledovne: ... nadobudnutie nehnuteľností kúpou  mestom  Sereď  od 

vlastníka LRL Profitech  s.r.o ....... 

v bode  2.  Text nasledovne  ...  prijatie úveru  mestom  Sereď  vo výške 600 000,- € ... 

Hlasovanie:  prítomných   15,  za   15, proti  0,  zdržalo  sa   0  
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Uznesenie č. 55/2017 

Schvaľuje  

 

1.V súlade s § 4 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď v znení 

neskorších zmien a doplnkov nadobudnutie nehnuteľností kúpou  mestom  Sereď  od 

vlastníka LRL PROFITECH, s.r.o. Slnečná 1408, Sereď, 926 01 za kúpnu cenu 1 187 292 € 

s DPH   , a to: 

 

1. 

a) Bytu č. 1, vchod 41A  na prízemí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici 

v Seredi,  zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres 

Galanta, v  podiele 1/1, 

b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve 

bytového domu  vo veľkosti 454/10 000 

 

2. 

a) Bytu č. 2, vchod 41A  na prízemí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici 

v Seredi,  zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres 

Galanta, v  podiele 1/1, 

b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve 

bytového domu  vo veľkosti 402/10 000 

 

3. 

a) Bytu č. 3, vchod 41A  na prízemí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici 

v Seredi,  zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres 

Galanta, v  podiele 1/1, 

b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve 

bytového domu  vo veľkosti 440/10 000 

 

4. 

a) Bytu č. 4, vchod 41A  na prízemí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského ulici 

v Seredi,  zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, okres 

Galanta, v  podiele 1/1, 

b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve 

bytového domu  vo veľkosti 446/10 000 

 

5. 

a) Bytu č. 5, vchod 41A  na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského 

ulici v Seredi,  zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, 

okres Galanta, v  podiele 1/1, 

b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve 

bytového domu  vo veľkosti 453/10 000 

 

6. 

a) Bytu č. 6, vchod 41A  na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského 

ulici v Seredi,  zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, 

okres Galanta, v  podiele 1/1, 
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b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve 

bytového domu  vo veľkosti 360/10 000 

 

7. 

a) Bytu č. 7, vchod 41A  na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského 

ulici v Seredi,  zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, 

okres Galanta, v  podiele 1/1, 

b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve 

bytového domu  vo veľkosti 345/10 000 

 

8. 

a) Bytu č. 8, vchod 41A  na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského 

ulici v Seredi,  zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, 

okres Galanta, v  podiele 1/1, 

b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve 

bytového domu  vo veľkosti 262/10 000 

 

9. 

a) Bytu č. 9, vchod 41A  na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského 

ulici v Seredi,  zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, 

okres Galanta, v  podiele 1/1, 

b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve 

bytového domu  vo veľkosti 317/10 000 

 

10. 

a) Bytu č. 10, vchod 41A  na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského 

ulici v Seredi,  zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, 

okres Galanta, v  podiele 1/1, 

b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve 

bytového domu  vo veľkosti 406/10 000 

 

11. 

a) Bytu č. 11, vchod 41A  na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského 

ulici v Seredi,  zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, 

okres Galanta, v  podiele 1/1, 

b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve 

bytového domu  vo veľkosti 428/10 000 

 

12. 

a) Bytu č. 12, vchod 41A  na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského 

ulici v Seredi,  zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, 

okres Galanta, v  podiele 1/1, 

b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve 

bytového domu  vo veľkosti 399/10 000 
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13. 

a) Bytu č. 13, vchod 41A  na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského 

ulici v Seredi,  zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, 

okres Galanta, v  podiele 1/1, 

b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve 

bytového domu  vo veľkosti 335/10 000 

 

14. 

a) Bytu č. 14, vchod 41A  na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského 

ulici v Seredi,  zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, 

okres Galanta, v  podiele 1/1, 

b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve 

bytového domu  vo veľkosti 456/10 000 

 

15. 

a) Bytu č. 15, vchod 41A  na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského 

ulici v Seredi,  zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, 

okres Galanta, v  podiele 1/1, 

b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve 

bytového domu  vo veľkosti 453/10 000 

 

16. 

a) Bytu č. 16, vchod 41A  na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského 

ulici v Seredi,  zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, 

okres Galanta, v  podiele 1/1, 

b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve 

bytového domu  vo veľkosti 360/10 000 

 

17. 

a) Bytu č. 17, vchod 41A  na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského 

ulici v Seredi,  zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, 

okres Galanta, v  podiele 1/1, 

b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve 

bytového domu  vo veľkosti 345/10 000 

 

18. 

a) Bytu č. 18, vchod 41A  na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského 

ulici v Seredi,  zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, 

okres Galanta, v  podiele 1/1, 

b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve 

bytového domu  vo veľkosti 262/10 000 

 

19. 

a) Bytu č. 19, vchod 41A  na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského 

ulici v Seredi,  zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, 

okres Galanta, v  podiele 1/1, 

b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve 

bytového domu  vo veľkosti 317/10 000 
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20. 

a) Bytu č. 20, vchod 41A  na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského 

ulici v Seredi,  zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, 

okres Galanta, v  podiele 1/1, 

b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve 

bytového domu  vo veľkosti 406/10 000 

 

21. 

a) Bytu č. 21, vchod 41A  na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského 

ulici v Seredi,  zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, 

okres Galanta, v  podiele 1/1, 

b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve 

bytového domu  vo veľkosti 428/10 000 

 

22. 

a) Bytu č. 22, vchod 41A  na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského 

ulici v Seredi,  zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, 

okres Galanta, v  podiele 1/1, 

b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve 

bytového domu  vo veľkosti 399/10 000 

 

23. 

a) Bytu č. 23, vchod 41A  na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského 

ulici v Seredi,  zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, 

okres Galanta, v  podiele 1/1, 

b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve 

bytového domu  vo veľkosti 335/10 000 

 

24. 

a) Bytu č. 24, vchod 41  na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 4747 na Komenského 

ulici v Seredi,  zapísaného na liste vlastníctva č. 6369, katastrálne územie Sereď, obec Sereď, 

okres Galanta, v  podiele 1/1, 

b) Spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve 

bytového domu  vo veľkosti 456/10 000 

 

a  

 

25.   

Inžinierskej stavby -  „ BD G PAVILÓN“ Komenského ulica, Sereď, Parkovisko 1    

postavenej na parc. č. 780/17, 780/18, evidovaných Okresným úradom Galanta, katastrálnym 

odborom  na LV č. 5278 na katastrálnej  mape ako parc. reg. „C“, v  k.ú Sereď a parc. č. 

780/19 evidovanej  Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom  na LV č. 4806 na 

katastrálnej  mape ako parc. reg. „C“, v  k.ú Sereď. 
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26. 

Inžinierskej stavby - „ BD G PAVILÓN“ Komenského ulica, Sereď, Parkovisko 2    

postavenej na parc. 733/24 evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na 

LV č.591   na katastrálnej  mape ako parc. reg. „C“ ,v k.ú Sereď.  

 

 

2. v zmysle §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení 

neskorších predpisov prijatie úveru  mestom  Sereď  vo výške 600 000,- € poskytnutého  

bankou  Slovenskou sporiteľňou a.s.  za účelom financovania kapitálových výdavkov mesta 

Sereď za nasledovných podmienok:  

1/ dlhodobý  úver  na  5 rokov 

2/ úroková  sadzba  0,53 % p.a. 

3/ typ úrokovej sadzby  5 ročný fix 

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

5/ bez zabezpečenia  

Hlasovanie:  prítomných 15,  za   14,  proti  0, zdržal sa   1  

 

Uznesenie č. 56/2017 

Schvaľuje  

Procedurálny   návrh    poslankyne    MsZ –  v  § 7   nájomné za užívanie  nájomného  bytu   

stanoviť   minimálne  vo výške  2,17  Eur/m
2
  podlahovej plochy  bytu  

Hlasovanie: prítomných  15, za  13,  proti   2,  zdržal  sa    0 

Uznesenie č. 57 /2017 

Schvaľuje   

Procedurálny  návrh poslanca     MsZ   -     zrušiť   prijaté      uznesenie  č.  56/2017   k cene  

nájmu    za  užívanie  bytu       

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

 

Uznesenie č.  58/2017 

Schvaľuje  

Procedurálne  návrhy poslanca  MsZ:   

1.v§ 5  ods. l  zmeniť  znenie  prvej vety  nasledovne:  „nájom  nájomného  bytu vzniká 

nájomnou  zmluvou, ktorej náležitosti  vymedzuje  § 6 tohto   nariadenia“   

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

 

2.v § 6 ods.  3 vypustiť   druhú vetu : .. O možnosti   opakovaného uzavretia  nájomnej  

zmluvy bude   mesto  Sereď  informovať   nájomcu   minimálne   tri mesiace pred stanoveným  

termínom   skončenia nájmu“         

Hlasovanie: prítomných  16, za   16, proti  0, zdržalo  sa   0 
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Uznesenie  č.  59/2017 

Schvaľuje   

Procedurálny    návrh  poslanca   MsZ  -  v  § 7    nájomné  za užívanie bytu  určiť  vo výške  

2,70 Eur/m
2
/mesiac.  

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

 

Uznesenie č.  60/2017 

Uznáša   s a  
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 3/2017, ktorým sa upravuje postup 

poskytovania nájomného bývania v bytovom dome na Komenského ulici v Seredi  

 s prijatými   pripomienkami  

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

 

Uznesenie  č. 61/2017 

Schvaľuje   

Správu o hospodárení Materskej školy na Ul. D.Štúra v Seredi za rok 2016  

 bez pripomienok  

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

 

Uznesenie č . 62/2017 

Schvaľuje  
Správu o hospodárení za rok 2016 Materskej školy, ul. Komenského č. 1137/37 v Seredi  

bez pripomienok  

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

 

Uznesenie č. 63/2017 

Schvaľuje    

Správu o hospodárení Základnej školy Jana Amosa Komenského v Seredi za rok 2016  

bez pripomienok  

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

 

 

Uznesenie č. 64/2017 

Schvaľuje  

Správu o hospodárení Základnej školy Juraja Fándlyho v Seredi za rok 2016  

bez pripomienok  

Hlasovanie: prítomných 15, za   12,  proti 0, zdržalo  sa  0,  nehlasovali 3   
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Uznesenie č. 65/2017 

Schvaľuje  

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

za rok 2016 bez pripomienok 

Hlasovanie: prítomných   15, za   14, proti 0, zdržalo  sa  0, nehlasoval   1  

 

 

Uznesenie č. 66/2017 

Berie na vedomie  

Informatívnu správu o hospodárení Domu kultúry v Seredi za rok 2016 

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

 

 

Uznesenie č. 67/2017 

        A) Schvaľuje   
1. záverečný účet mesta SEREĎ za rok 2016  

 

2. celoročné hospodárenie mesta SEREĎ za rok 2016 bez výhrad  

 

3. a) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia – za rok 2016 v čiastke 188 713,27 € 

nasledovne:  

-  Čiastkou 6 714,61 € tvoriť fond rozvoja bývania  

-  Čiastkou 181 998,66 € tvoriť rezervný fond  

 

b) použitie kladného rozdielu finančných operácií– za rok 2016 v čiastke 359 431,40 € na 

tvorbu rezervného fondu  

 

c) zahrnutie do príjmových finančných operácií mesta roku 2017 nevyčerpaných účelových 

finančných prostriedkov v čiastke 108 186,08 € a ich použitie vo výdavkoch roku 2017 na 

účely stanovené poskytovateľom a to :  

• na úhradu dopravného žiakov ZŠ Juraja Fándlyho v čiastke 145,20 € a ZŠ Jána Amosa 

Komenského v čiastke 40,88 €  

 

• na úhradu kapitálových výdavkov spojených s rekonštrukciou telocvične ZŠ J.A. 

Komenského v čiastke 108 000 €  

 

        B) Berie  na  vedomie  
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016  

2. Správu audítora k  účtovnej závierke za rok 2016 

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

 

Uznesenie č. 68/2017 

Berie na vedomie  

Správu o hospodárení spoločnosti Mestský bytový podnik, s . r. o., Sereď za rok 2016. 

Hlasovanie: prítomných 14,  za 12, proti 0,  zdržali  sa   2  
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Uznesenie č. 69/2017 

Berie na vedomie  

Správu o hospodárení spoločnosti Správa majetku Sereď, s . r. o. za rok 2016 

Hlasovanie: prítomných 14, za   13, proti 0, zdržalo  sa  0, nehlasoval  1 

 

Uznesenie č. 70/2017 

Berie na vedomie  

Správu o hospodárení spoločnosti Naša  domová   správa   s .r.o.  Sereď za rok 2016.  

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

 

 

Uznesenie č. 71/2017 

 Schvaľuje  
a) 2. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2017  

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  15, proti 0,  zdržalo  sa   0  

 

 

Uznesenie č. 72/2017 

Schvaľuje   

Procedurálny  návrh poslanca   MsZ -  ponechať  nehnuteľnosť  na Garbiarskej ulici  pre  

potreby  mesta  Sereď  

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

 

Uznesenie   č.   73/2017 

A. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledku výberu uchádzača o nájom majetku mesta v obchodnej 

verejnej súťaži, vyhlásenej mestom  

 

B. Schvaľuje   
Spôsob ďalšieho nakladania s nehnuteľným majetkom mesta, objektom bývalej základnej 

školy na Garbiarskej ul., zapísaného Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na LV  

č. 591 v k ú. Sereď ako:  

- parcela registra „C“ č. 3063/93 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1.221 m
2 

a 

stavba so súpisným číslom 3964 na tejto parcele postavená,  

- parcela registra „C“ č. 3063/94 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3.962 m
2. 

 

 ponechaním nehnuteľnosti pre potreby mesta (zrekonštruovanie a následné využitie),  

Hlasovanie: prítomných 15, za   15, proti 0,  zdržalo  sa   0   
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Uznesenie č.  74/2017 

Schvaľuje  
V súlade s §-om 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, nájom časti parcely č. 556/1- zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 3 m
2

, 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, za cenu 7,00 €/m
2

/rok, na dobu neurčitú, 

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

pozemku sú vybudované schody, ktoré tvoria vstup do prevádzkovej jednotky v 

bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, žiadateľke, Bc. Soni Kobelárovej s manželom, 

obaja bytom v Seredi, Andreja Hlinku 1147/9. 

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

 

 

Uznesenie č. 75/2017 

Schvaľuje  

V súlade s §-om 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, nájom časti parcely č. 362/1 - ostatná plocha vo výmere 3 m
2

, 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 0,40 €/m
2

/rok, na dobu neurčitú, uplatnením výnimočného 

postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok sa nachádza v 

bezprostrednej blízkosti bytového domu s. č. 1125, na pozemku bude vybudovaný 

bezbariérový vstup do vchodu č. 5 bytového domu , vlastníkom bytov a nebytových 

priestorov v dome s. č. 1125 zastúpeným správcom Naša domová správa s. r. o., 

Legionárska 1127, 926 01 Sereď 

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

 

Uznesenie  č. 76/2017 

Schvaľuje 

V súlade s §-om 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, nájom nehnuteľného majetku mesta, stavbu „Priemyselný park - 

Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - stavebný objekt 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., 

Čulenova 6, 816 41 Bratislava. 

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

 

Uznesenie č.77/2017 

Schvaľuje   

Procedurálny  návrh   poslanca  MsZ -  navrhol    výšku  ceny    za    prenájom  nebytového 

priestoru  v čiastke    30,- Eur/m
2
/rok.  

Hlasovanie: prítomných  15, za   15, proti  0,  zdržalo  sa   0  
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Uznesenie č.   78/2017 

Schvaľuje 

V súlade s §-om 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov nájom:  

1) časti nebytového priestoru v objekte „Polyfunkčné centrum voľného času“ na 

Mlynárskej ulici, súpisné číslo 4340, vo výmere 18,31 m
2

, za cenu 30,- €/m
2
/rok , na 

dobu určitú od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2030,  

2) nebytového priestoru č. 3 na prízemí bytového domu na Mlynárskej ulici, súpisné číslo 

40, vo výmere 11,00 m
2

, za cenu 30,- €/ m
2
/rok, na dobu určitú od 01. 05. 2017  

do 31. 12. 2030,  

 

3) nebytového priestoru č. 12 na prízemí bytového domu na Garbiarskej ulici, súpisné 

číslo 51, vo výmere 5,00 m
2

, za cenu 30,- €/ m
2
/rok , na dobu určitú od 01. 05. 2017 

do 31. 12. 2030,  

4) časti nebytového priestoru v objekte Špeciálnej základnej školy na Fándlyho ulici 

súpisné číslo 751, vo výmere 10,00 m
2

, za cenu 30,- €/ m
2
/rok  na dobu určitú  

     od 01. 05. 2017 do 31. 12. 2030,  

 

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

rekonštrukciu tepelného hospodárstva v meste, vrátane výmeny tlakovo nezávislých staníc  

s komfortnou reguláciou pre daný objekt, spoločnosti Energetika Sereď, s. r. o., so sídlom  

v Seredi, Mlynárska ul. 4677/39. 

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

 

 

Uznesenie č.  79/2017 

A. Berie na vedomie 
Informáciu o zámere prenajať nehnuteľný majetok mesta - parcelu, nachádzajúcu sa na 

Mládežníckej ulici.  

B. Konštatuje,  
že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup pri nájme majetku mesta z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov, pretože v zmysle vyhl. MŽP č. 532/2002 Z. z. z 8. júla 2002 

musí mať každá stavba odstavné a parkovacie stojisko riešené ako súčasť stavby, pozemok sa 

nachádza v bezprostrednej blízkosti pri prevádzke žiadateľa, pre mesto je z hľadiska 

územnoplánovacej koncepcie mesta 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 
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osobitného zreteľa, a to: časť parcely č. 962/1 - ostatná plocha vo výmere 25 m
2

, ktorá je 

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

parcela registra „E“ v k. ú. Sereď, na LV č. 591, na vybudovanie dvoch verejne prístupných 

parkovacích miest na vlastné náklady žiadateľa, Radoslavovi Viskupovi, bytom v Seredi, 

Železničná 4360/48A 

Hlasovanie  :  prítomných  15, za  2, proti 9, zdržali  sa   4   

Uznesenie  nebolo  prijaté     

 

Uznesenie č.  80/2017  

A. Berie na vedomie 
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely, nachádzajúcej 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 pri budove vo vlastníctve žiadateľov, je užívaný ako prístup do budovy, pre mesto je 

z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný.  

 

C. Schvaľuje  
V súlade §-om 9, ods. 2, písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, spôsob prevodu nehnuteľného majetku, časti parcely č. 427/1 - ostatná plocha vo 

výmere cca 250 m
2

, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej 

mape ako parcela registra „C“, v k. ú. Sereď, na LV č. 591, uplatnením výnimočného postupu 

ako prípad hodný osobitného zreteľa, žiadateľom: Alexander Cako a Ľudmila Caková, obaja 

bytom vo Váhovciach č. 312.  

Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady 

žiadateľov. 

Hlasovanie  :  prítomných  14,   za  2, proti  9,  zdržali  sa   3  

Uznesenie  nebolo prijaté   

 

Uznesenie č.  81/2017  

A. Berie na vedomie:  
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely, nachádzajúcej sa 

na Námestí slobody. 

  

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 za prevádzkovou jednotkou vo vlastníctve žiadateľa a je pre mesto z hľadiska 

územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný,  
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C. Schvaľuje  
V súlade §-om 9, ods. 2, písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, spôsob prevodu nehnuteľného majetku, časti parcely č. 3063/1 – ostatná plocha 

vo výmere cca 70 m
2

, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na 

katastrálnej mape ako parcela registra „C“, v k. ú. Sereď, na LV č. 591, uplatnením 

výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, spoločnosti K&L INVEST, s. r.o. 

o., so sídlom v Seredi, Železničná ul. 3086/60 a Danielovi a Adriane Krivosudským, obaja 

bytom v Seredi, Námestie slobody 3101/4 .  

Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady 

žiadateľov. 

Hlasovanie  :  prítomných  15, za   14,   proti  0,  zdržal  sa   1 

 

Uznesenie   č. 82/2017 

A. Berie na vedomie  
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely, nachádzajúcej sa 

na Námestí slobody.  

 

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 dlhodobo užívaný ako súčasť 

záhrady pri nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a je pre mesto z hľadiska územno-

plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný,  

 

C. Schvaľuje   
V súlade §-om 9, ods. 2, písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, spôsob prevodu nehnuteľného majetku, časti parcely č. 663 – vodná plocha vo 

výmere cca 88 m
2

, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape 

určeného operátu ako parcela registra „E“, v k. ú. Sereď, na LV č. 4806, uplatnením 

výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, žiadateľovi Viliamovi 

Martinákovi, bytom v Seredi, Vysoká 2899/12.  

Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady 

žiadateľa. 

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

 

Uznesenie č. 83/2017 

A. Berie na vedomie 
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely, nachádzajúcej sa 

na Námestí slobody. 

  

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 
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blízkosti pri prevádzkovej jednotke, je využívaná ako letná terasa prevádzky vo vlastníctve 

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

 

C. Schvaľuje  
V súlade §-om 9, ods. 2, písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, spôsob prevodu nehnuteľného majetku, časti parcely č. 3061/7 - ostatná plocha vo 

výmere cca 60 m
2

, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej 

mape ako parcela registra „C“, v k. ú. Sereď, na LV č. 591, uplatnením výnimočného postupu 

ako prípad hodný osobitného zreteľa, žiadateľovi Romanovi Ranincovi, bytom v Seredi, 

Garbiarska ul. 50/51.  

Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady 

žiadateľa. 

Hlasovanie  :  prítomných  15, za  1, proti  11,  zdržali  sa   3  

Uznesenie nebolo prijaté  

 

Uznesenie č.84/2017  

Schvaľuje  
V súlade s §-om 31, ods. 3, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, 

výpožičku nebytových priestorov vo výmere 604,30 m
2 

- budova so súpisným číslom 751 na 

Fándlyho ul., na dobu určitú od 01. 07. 2017 do 30. 06. 2022, na zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu mentálne a kombinovane postihnutých detí, Špeciálnej základnej škole 

v Seredi., na Fándlyho ul. č. 751. 

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

 

Uznesenie  č. 85/2017  

 Súhlasí  

S umiestnením stavby elektrickej NN prípojky na pozemkoch vo vlastníctve mesta, časti 

parciel č. 151/1, 111/2, 109, 110/1, 111/1, zapísaných Okresným úradom v Galante, 

katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“ v k. ú. Horný Čepeň, na 

LV č. 101, pre nový obytný súbor v k. ú. Horný Čepeň, investora Ľubomíra Halabrína, bytom 

v Seredi, Pod hrádzou 2215, 926 01 Sereď.  

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

 

Uznesenie č. 86/2017  

Schvaľuje  
V súlade s §-om 11, ods. 3) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď , 

zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech každodobého vlastníka oprávnených 

nehnuteľností, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka 

povinných nehnuteľností strpieť v celom ich rozsahu,  

a) výstavbu a uloženie pozemnej komunikácie,  

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy pozemnej komunikácie a jej odstránenie,  



16 

 

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami oprávneným z vecného bremena, alebo ním určených tretích 

osôb;  

 

povinné nehnuteľnosti: 

p. č. k. ú. Parcelné 

číslo v 

registri KN 

"C" 

Číslo LV 

v registri 

KN "C" 

Výmera 

parcely v m
2 

Druh pozemku Vlastník 

1. Sereď 4056/7 4806 60 Zastavané plochy 

a nádvoria 

Mesto Sereď 1/1 

2. Sereď 4058/24 4806 14 Zastavané plochy 

a nádvoria 

Mesto Sereď 1/1 

3. Sereď 3995/36 4806 831 Zastavané plochy 

a nádvoria 

Mesto Sereď 1/1 

4. Sereď 4058/17 4806 612 Ostatné plochy Mesto Sereď 1/1 

5. Sereď 3995/32 4806 1651 Zastavané plochy 

a nádvoria 

Mesto Sereď 1/1 

6. Sereď 3992/90 4806 811 Ostatné plochy Mesto Sereď 1/1 

7. Sereď 4058/15 4806 146 Zastavané plochy 

a nádvoria 

Mesto Sereď 1/1 

8. Sereď 3995/30 4806 525 Zastavané plochy 

a nádvoria 

Mesto Sereď 1/1 

9. Sereď 3992/86 4806 289 Zastavané plochy 

a nádvoria 

Mesto Sereď 1/1 

10. Sereď 4057/18 4806 22 Zastavané plochy 

a nádvoria 

Mesto Sereď 1/1 

11. Sereď 4085/76 4806 162 Zastavané plochy 

a nádvoria 

Mesto Sereď 1/1 

12. Sereď 4085/19 4806 256 Ostatné plochy Mesto Sereď 1/1 

13. Sereď 3995/19 4806 3989 Zastavané plochy 

a nádvoria 

Mesto Sereď 1/1 

14. Sereď 3992/75 4806 779 Zastavané plochy 

a nádvoria 

Mesto Sereď 1/1 
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15. Sereď 3992/109 4806 442 Orná pôda Mesto Sereď 1/1 

16. Sereď 3995/22 591 247 Zastavané plochy 

a nádvoria 

Mesto Sereď 1/1 

17. Sereď 3995/24 591 51 Zastavané plochy 

a nádvoria 

Mesto Sereď 1/1 

18. Sereď 3995/25 591 1088 Zastavané plochy 

a nádvoria 

Mesto Sereď 1/1 

19. Sereď 3992/77 4806 38 Orná pôda Mesto Sereď 1/1 

 

oprávnené nehnuteľnosti: 

 

p. č. k. ú. Parcelné 

číslo v 

registri KN 

"C" 

Číslo LV 

v registri 

KN "C" 

Výmera 

parcely v m2 

Druh pozemku Vlastník 

1. Sereď 3924/7 5765 150 797 Ostatné plochy REBOD SK 1/1 

2. Sereď 3924/43 5765 85 365 Ostatné plochy REBOD SK 1/1 

3. Sereď 3924/51 5765 45 954 Ostatné plochy REBOD SK 1/1 

4. Sereď 3940/1 5765 255 936 Ostatné plochy REBOD SK 1/1 

5. Sereď 3977/1 5765 639 002 Ostatné plochy REBOD SK 1/1 

6. Sereď 3992/57 5621 63 474 Ostatné plochy REBOD SK 1/1 

7. Sereď 3992/93 5621 96 731 Ostatné plochy REBOD SK 1/1 

8. Sereď 3992/104 5621 21 123 Ostatné plochy REBOD SK 1/1 

9. Sereď 3992/131 5621 3735 Zastavané plochy 

a nádvoria 

REBOD SK 1/1 

10. Sereď 3992/132 5621 1450 Zastavané plochy 

a nádvoria 

REBOD SK 1/1 

11. Sereď 3992/133 5621 49 Zastavané plochy 

a nádvoria 

REBOD SK 1/1 

12. Sereď 4058/3 5621 177 182 Ostatné plochy REBOD SK 1/1 
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13. Sereď 3992/94 5621 4593 Ostatné plochy REBOD SK 1/1 

14. Sereď 3997/16 6194 824 Trvalé trávne 

porasty 

REBOD SK 1/1 

15. Sereď 3997/22 6194 193 794 Trvalé trávne 

porasty 

REBOD SK 1/1 

16. Sereď 3997/19 6194 24 712 Orná pôda REBOD SK 1/1 

17. Sereď 3992/58 5796 200 020 Ostatné plochy REBOD SK 1/2 

a Green Field 

Property 1/2 

18. Sereď 4085/10 6279 285 125 Ostatné plochy MountparkLogisti

cs EU Sereď 01 

SK s.r.o., so 

sídlom na 

Mostová 2, 811 

02 Bratislava, 

IČO: 50 018 485 

(„Mountpark“),1/

1 

19. Sereď 4085/96 6279 386 Ostatné plochy Mountpark 

20. Sereď 3992/5 5478 50 588 Zastavané plochy 

a nádvoria 

Lidl Slovenská 

republika, v.o.s., 

so sídlom na 

Ružinovská 1E  

821 02Bratislava, 

IČO: 35 793 783 

(„Lidl“), 1/1 

21. Sereď 3063/72 5478 1914 Zastavané plochy 

a nádvoria 

Lidl 1/1 

22. Sereď 3063/127 5478 4623 Zastavané plochy 

a nádvoria 

Lidl 1/1 

23. Sereď 3992/105 5478 18 Ostatné plochy Lidl 1/1 

24. Sereď 3992/110 5478 205 Zastavané plochy 

a nádvoria 

Lidl 1/1 
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25. Sereď 3992/111 5478 41 Zastavané plochy 

a nádvoria 

Lidl 1/1 

26. Sereď 3992/112 5478 17 Zastavané plochy 

a nádvoria 

Lidl 1/1 

27. Sereď 3992/113 5478 54 458 Zastavané plochy 

a nádvoria 

Lidl 1/1 

28. Sereď 3992/114 5478 23 391 Ostatné plochy Lidl 1/1 

 

Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne, na dobu neurčitú, pretože ide o ďalší rozvoj 

priemyselného parku a vybudovanie cesty v súlade s platnou ÚPD mesta, ktorá  definuje 

dotknuté územie ako plochy a bloky výroby, výrobných služieb logistických centier a 

stavebnej výroby. 

 

Hlasovanie  :  prítomných  15, za  14, proti 1, zdržalo  sa   0  

Uznesenie  č. 87/2017  

Schvaľuje   
obstaranie územného plánu zóny pre plochy označené v ÚPN-M Sereď funkčným kódom:  

- BI-56 Plochy navrhovaných rodinných domov  

- BH-11 Plochy navrhovanej hromadnej bytovej výstavby  

- DKZ Plocha dopravy  

- OV-01 Plocha občianskej vybavenosti - navrhovaná  

- OV-37 Plocha občianskej vybavenosti – navrhovaná  

- OVV-9 Polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti, výroby a skladov - navrhovaná 

Hlasovanie  :  prítomných  12,  za  8, proti  1, zdržali  sa   3 

Uznesenie č.  88/2017 

Schvaľuje  

Procedurálny  návrh poslanca  MsZ -    zrušenie      uznesenia   č.  87/2017   

Hlasovanie: prítomných     12, za 10,  proti 1, zdržal  sa   1 

 

Uznesenie č.   89/2017 

Schvaľuje   
obstaranie územného plánu zóny pre plochy označené v ÚPN-M Sereď funkčným kódom:  

- BI-56 Plochy navrhovaných rodinných domov  

- BH-11 Plochy navrhovanej hromadnej bytovej výstavby  

- DKZ Plocha dopravy  

- OV-01 Plocha občianskej vybavenosti - navrhovaná  

- OV-37 Plocha občianskej vybavenosti – navrhovaná  

- OVV-9 Polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti, výroby a skladov - navrhovaná 

Hlasovanie:  prítomných  13,  za  2, proti  10,  zdržal  sa   1  

Uznesenie  nebolo prijaté    
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Uznesenie č. 90/2017 

Súhlasí   

So Zadaním Urbanistickej štúdie POLYFUNKČNÁ ZÓNA „PRÚDY“ Sereď – Stredný 

Čepeň a obstaraním urbanistickej štúdie v predloženom rozsahu za splnenia týchto 

podmienok:  

1. Návrh urbanistickej štúdie bude rešpektovať záväzné regulatívy ÚPN-M Sereď, plochy 

miestneho biokoridoru vyčlenením pásu krajinnej zelene v minimálnej šírke 10 m 

umožňujúcej výsadbu zelene a bezkolízne umiestnenie sietí technickej infraštruktúry a 

odporúča zvážiť návrh komunikácie pre cyklistov pozdĺž existujúcej cesty III/1347 

(Strednočepeňská ulica).  

2. Návrh urbanistickej štúdie bude vypracovaný podľa § 3 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o 

územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.  

3. Návrh urbanistickej štúdie bude prerokovaný s dotknutou verejnosťou, dotknutými orgánmi 

a správcami verejného technického vybavenia za súčinnosti mesta.  

4. Návrh urbanistickej štúdie so zapracovanými pripomienkami z prerokovania bude 

predložený na prerokovanie a odsúhlasenie Mestskému zastupiteľstvu v Seredi.  

5. Obstaraná urbanistická štúdia bude podkladom pre spracovanie následných stupňov 

projektovej dokumentácie potrebných pre konanie pred stavebným úradom  

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

Uznesenie č.91/2017 

Súhlasí   

 

So Zadaním Urbanistickej štúdie „IBV ul. Svätoplukova – Sereď - lokalita BI-55“. Pre 

územie označené podľa ÚPN-M Sereď funkčným kódom BI –55 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  12,  za 11,  proti 0,m  zdržalo  sa  0, nehlasoval   1  

Uznesenie č. 92/2017 

Berie na  vedomie    

Zmenu urbanistickej štúdie „IBV Kasárenská – Sereď – Zmena č.1/2017“ 

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

 

Uznesenie č.  93/2017  

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi prerokovalo   žiadosť spoločnosti  Kontrakt   SK  s.r.o. so  

sídlom  Vonkajší  rad  č.  794/6, Sereď  o obstaranie zmien  a doplnkov  Územného  plánu  

mesta  Sereď  (ÚPN-M Sereď ) a 
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Súhlasí  

s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky 

za podmienky, že navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď uhradí všetky náklady 

spojené s obstaraním predmetnej územnoplánovacej dokumentácie 

Hlasovanie  :  prítomných 13,   za  6, proti 4, zdržali  sa 3    

Uznesenie  nebolo prijaté     

 

 

Uznesenie č. 94/2017 

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi prerokovalo   žiadosť  Ľudovíta  Vaška  o obstaranie  zmien 

a doplnkov  Územného plánu mesta  Sereď   (UPN-M Sereď)  

Súhlasí  

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

za podmienky, že navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď uhradí všetky náklady 

spojené s obstaraním predmetnej územnoplánovacej dokumentácie. 

Hlasovanie  :  prítomných  11,   za  6,  proti  2,  zdržali  sa   3  

 

 

Uznesenie č.95/2017 

Mestské   zastupiteľstvo   v Seredi    prerokovalo  žiadosť   Fontee s.r.o. Orechová Potôň  

o obstaranie    zmien a doplnkov    Územného plánu  mesta  Sereď  (UPN-M  Sereď) a 

 Súhlasí   

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

za podmienky, že navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď uhradí všetky náklady 

spojené s obstaraním predmetnej územnoplánovacej dokumentácie. 

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

V Seredi,   dňa  28.4. 2017  

Zapísala:  Kolláriková  

       Ing.   Martin Tomčányi  

          primátor  mesta  

 

 

Návrhová  komisia: 

 

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

 

Mgr. Marta  Némethová      ......................... 

 

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


