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Uznesenia 

z rokovania  Mestského  zastupiteľstva    v Seredi,  konaného  dňa     21.9. 2017 
 

Mestské  zastupiteľstvo  v Seredi   prerokovalo  a prijalo     

Uznesenie č.   145/2017 
A. Schvaľuje   

1.   Doplnenie programu rokovania  MsZ  
-  Vypustenie   bodu č.  13/B – Žiadosť  Cirkevného  zboru   Evanjelickej   cirkvi 

augsburského  vyznania  
Hlasovanie:  prítomných 14, za   12, proti 1,  zdržal  sa   1 
 

- Zaradenie   do bodu rôzne   -  zmenu  VZN č.  11/2012 poplatky  v MŠ 
Hlasovanie: prítomných  14, za   11, proti  3, zdržalo  sa   0  
   

- Vypustenie  z programu   rokovania  MsZ   bod  č.  16 Urbanistickú štúdiu   
„Polyfunkčná zóna Prúdy“   
Hlasovanie:  prítomných  14, za 9, proti 2,  zdržali  sa   3  

 
- Vypustenie    bodu č.   5/B/1 - Správu z  kontroly vykonanej v zmysle uznesenia 

MsZ č. 102/2017, ktorým bolo stanovené zamerať kontrolu na dodržanie 
zákonného postupu    konateľa  MsBP 

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

2. Program   rokovania  MsZ   
Hlasovanie:  prítomných  14, za   14, proti  0, zdržalo  sa   0 
 

Uznesenie č. 146 /2017 
Berie  na  vedomie 
Informatívnu správu  o činnosti   Mestského  úradu    a mesta Sereď   od  ostatného    
zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva    v Seredi   
Hlasovanie: prítomných    14, za   13,  proti 0,  zdržal  sa   1  
 

Uznesenie  č.147 /2017 
A/ Mení: 
 Uznesenie č. 128/2017 v časti nadobudnutých podielov nasledovne: 

v podiele ½-ica pre K&L INVEST, s. r. o. so sídlom v Seredi, Železničná ul. 3086/60 
a v podiele ½-ica Danielovi a Adriane Krivosudským, obaja bytom v Seredi, Námestie 
slobody 3101/4.  
Ostatné časti uznesenia zostávajú nezmenené.  
 
 Uznesenie č. 134/2017 v časti vyplatenie odmeny nasledovne:  

Vypustiť : Odmena sa vypláca polročne, spolu za všetky zasadnutia Redakčnej rady. 
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Nahradiť: Odmena sa vypláca mesačne.  
Ostatné časti uznesenia zostávajú nezmenené.  
 
B/ Berie na vedomie: 
Správu o kontrole plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva bez pripomienok   
Hlasovanie:  prítomných   14,  za   14, proti  0, zdržalo  sa   0 
 

Uznesenie č .   148/2017 
Berie  na  vedomie  
Správu z vykonanej finančnej kontroly hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami 
použitými na zabezpečenie  XVIII. ročníka SHJ  ako aj príjmov získaných z tohto podujatia,  
bez pripomienok 
Hlasovanie: prítomných   12, za  12, proti 0, zdržalo  sa  0  
 

Uznesenie č.    149 /2017 
Berie na vedomie 
Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov. 
Hlasovanie:   prítomných  14,  za   14, proti 0,  zdržalo  sa   0 
 

Uznesenie č.  150/2017 
Súhlasí  

1. S podaním žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt 
Rekonštrukcia elektroinštalácie telocvične Základnej školy Jana Amosa 
Komenského v rámci Výzvy MŠVVŠ SR na predloženie žiadostí o poskytnutie 
finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej 
výchovy;  
 

2. S finančnou spoluúčasťou mesta Sereď vo výške 10 % z požadovaných finančných 
prostriedkov poskytnutých ministerstvom na kapitálové výdavky, čo predstavuje sumu 
2 443,69  €.  

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

 
Uznesenie  č.    151/2017 

Súhlasí  
1. S  podaním žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt 

Rekonštrukcia palubovky malej telocvične Základnej školy Juraja Fándlyho v rámci 
Výzvy MŠVVŠ SR na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na 
rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy;  

 
2. S finančnou spoluúčasťou mesta Sereď vo výške 10 % z požadovaných finančných 

prostriedkov poskytnutých ministerstvom na kapitálové výdavky, čo predstavuje sumu 
3 505  €. 

Hlasovanie:  prítomných 12,  za   12, proti  0, zdržalo  sa   0 
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Uznesenie  č. 152 /2017 

A.Prerokovalo  
v bode programu č. 6 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom "Regenerácia 
vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi“ určený na zlepšenie environmentálnych 
aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej 
infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním 
systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku 

 
B.Schvaľuje 
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Regenerácia vnútrobloku na sídlisku 
Dionýza Štúra v Seredi“ realizovaného v rámci výzvy s kódom   IROP-PO4-SC431-2017-16, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja 
mesta, 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 12 595,12 Eur 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  
Hlasovanie:  prítomných  14, za   13, proti 1,  zdržalo  sa   0 
 

Uznesenie č.  153 /2017 
A.Berie na vedomie 
Informáciu o vzdaní sa Ing. Martina Káčera funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Mestský 
bytový podnik, spol. s r.o., Mlynárska 4677/39,926 01 Sereď k 30.9.2017 
Hlasovanie:  prítomných  14, za 14, proti  0, zdržalo  sa   0  
 
B.Schvaľuje 
Mgr. Ing. Danielu  Vargovú do  funkcie  konateľa  Mestského  bytového podniku, spol.  
s.r.o.Mlynárska  4677/39, 926 01  Sereď   od  1.10. 2017 na dobu neurčitú. 
Hlasovanie: prítomných14, za  5, proti 5, zdržali  sa   4 
Uznesenie   nebolo prijaté           
 

Uznesenie č.  154/2017 
Schvaľuje 
Procedurálny    návrh poslanca  MsZ -   vyhlásiť   výberové  konanie  na funkciu  konateľa  
Mestského bytového  podniku   s.r.o. Mlynárska 4677/39,926 01 Sereď 
Hlasovanie: prítomných   15, za   15,  proti  0,  zdržalo  sa  0 
 

Uznesenie č.  155/2017 
Vymenúva     
Za členov  výberovej  komisie:   
Ing.Mareka Loveckého  
Bc. Ľubomíra  Veselického 
Mgr. Tomáša  Karmažína 
Dušana  Irsáka 
PhDr. Michala  Hanusa 
Ing.  Bystríka  Horvátha  
JUDr. Michala Irsáka 
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Mgr. Marcela Královiča 
Boženu Vydarenú  
Hlasovanie:  prítomných   15,  za   15,  proti  0, zdržalo  sa   0 
 

Uznesenie č.   156/2017 
Schvaľuje 
Procedurálny   návrh poslanca  MsZ  - poveriť   Mgr. Ing. Danielu Vargovú do funkcie 
konateľa obchodnej spoločnosti Mestský bytový podnik, spol. s r.o., Mlynárska 4677/39, 
926 01 Sereď , do  vymenovania  nového  konateľa  Mestského  bytového podniku s.r.o.  
Sereď  od 1.10.2017  do  31.12.2017   
Hlasovanie:  prítomných  15,  za  14,  proti 1,  zdržalo  sa    0 
 
 

Uznesenie  č. 157 /2017 
Schvaľuje  
1.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 -  objektu „SO 611 
Rekonštrukcia vedení VN 22 kV“,  na dobu určitú 20 rokov, za cenu 1 Euro/  doba nájmu  

     uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide 
o plynulé zabezpečenie  energetických potrieb priemyselnej zóny Sereď - Juh oprávneným 
prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a distribútorom elektrickej energie 
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.  158/2017 
Berie na vedomie 
Správu o hospodárení Materskej školy na Ul. D. Štúra v Seredi  za  1. polrok 2017 
bez pripomienok 
Hlasovanie:  prítomných 14,  za   14, proti 0,  zdržalo  sa   0  
 

 
Uznesenie č.  159 /2017 

Berie na vedomie 
Správu o hospodárení  Materskej školy, ul. Komenského v Seredi za 1. polrok 2017 
bez pripomienok 
Hlasovanie:  prítomných  15,  za   15,  proti 0, zdržalo  sa   0 
 

Uznesenie  č.   160/2017 
Berie na vedomie 
Správu o hospodárení Základnej školy Jana Amosa Komenského  v Seredi za   1.polrok 2017 
bez pripomienok 
Hlasovanie:  prítomných   14,  za 14, proti 0, zdržalo  sa   0 
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Uznesenie č.   161/2017 

Berie na vedomie 
Správu o hospodárení Základnej školy Juraja Fándlyho  v Seredi   za 1.polrok 2017 
bez pripomienok 
Hlasovanie:  prítomných 14, za  13, proti 0, zdržalo sa  0, nehlasoval   1 
 

Uznesenie č.    162/2017 
Berie na vedomie  
Správu o hospodárení Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa  v Seredi 
za rok 1.polrok 2017 
 bez pripomienok 
Hlasovanie:  prítomných   14,  za  14, proti 0, zdržalo  sa   0 
 

Uznesenie č.  163/2017 
Berie na vedomie 
Správu o finančnom vyhodnotení XVIII. ročníka Seredského hodového jarmoku. 
Hlasovanie: prítomných 15,  za  14, proti 0, zdržalo  sa  0, nehlasoval   1 
 

Uznesenie č .   164/2017 
Berie na vedomie 
Informatívnu správu o hospodárení Domu kultúry v Seredi za I. polrok 2017 
Hlasovanie:  prítomných  14, za  13,  proti 0, zdržalo  sa  0, nehlasoval   1 
 

Uznesenie č.  165/2017 
Berie na vedomie 
Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície Sereď za I. polrok 2017 
Hlasovanie:  prítomných 13, za  13, proti 0, zdržalo  sa   0 
 

Uznesenie č.  166 /2017 
Berie na vedomie 

         Informatívnu správu o plnení rozpočtu  MESTA SEREĎ  k 30.6.2017. 
Hlasovanie:  prítomných 14,  za   14, proti 0, zdržalo  sa   0  

 

Uznesenie č.   167/2017 
Berie na vedomie 
Monitorovaciu  správu o plnení programového rozpočtu  MESTA SEREĎ k 30.6.2017. 
Hlasovanie:  prítomných   15, za  15, proti 0, zdržalo  sa   0 
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Uznesenie  č. 168/2017 
Schvaľuje   
Poskytnutie finančných prostriedkov Materskej škole na Ul. D.Štúra  v Seredi v objeme 
6220,- € s účelovým určením na úhradu výdavkov spojených s letnou prevádzkou materskej 
školy v roku 2017 
Hlasovanie: prítomných  15, za 12, proti  0, zdržal  sa  1, nehlasovali  2 
 

Uznesenie č.  169/2017 
Odporúča  
Pripraviť   návrh  na zmenu   VZN   č.11/2012  -   zníženie  výšky   príspevku  za  pobyt  
dieťaťa  v MŠ  s finančným dopadom    na  rozpočet    predškolských  zariadení . Návrh  
predložiť  na rokovanie  MsZ   v novembri     
Hlasovanie: prítomných  15, za   11, proti 2, zdržali  sa   2  
 
 

Uznesenie č.  170/2017 
A. Schvaľuje   
1. IV. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2017  

2. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom  ZŠ Juraja Fándlyho 

3. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Jana Amosa  Komenského 

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  rezervného fondu: 

a) Na úhradu bežných výdavkov pre MŠ Komenského v objeme 35 249,- € s účelovým 
určením na riešenie havarijnej situácie kanalizácie MŠ Komenského – na elokovanom 
pracovisku na Murgašovej ulici 
 

b) Na úhradu bežných výdavkov pre ZŠ Jana Amosa Komenského v objeme 5 244 € 
s účelovým určením na riešenie havarijného stavu kanalizácie ZŠ. 

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

 
Uznesenie č.  171/2017 

Berie na vedomie 
Priebeh prípravy rozpočtu mesta Sereď na roky 2018 – 2020 podľa schváleného 
harmonogramu prípravy rozpočtu 
Hlasovanie:  prítomných 16,  za  16, proti  0, zdržalo  sa   0  
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Uznesenie č. 172 /2017 
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:  
- parcely č. 613 - orná pôda  vo výmere 7093 m2, parcely č. 614 - orná pôda vo výmere 

6208 m2, parcely č. 894/80 – orná pôda vo výmere 16762 m2,  parcely č. 894/90 - orná 
pôda vo výmere  13250 m2,   parcely č. 900/6 – orná pôda vo  výmere 10872 m2, všetky 
evidované na  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu 
ako parcely registra „E“ na LV č. 4806 pre k. ú. Sereď,  

- parcely č. 1430- orná pôda  vo výmere 4567,50 m2,  parcely  č. 1593 - orná pôda vo 
výmere 458,50 m2,  obe evidované Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
mape určeného operátu na LV č. 5211 pre k. ú. Sereď, 

- parcely č. 1 - orná pôda  vo výmere 3507 m2, parcely č. 140/7 – orná pôda vo výmere 
2480 m2, parcely č. 500/201 – orná pôda vo výmere 714 m2, parcely č.  501 - orná pôda 
vo výmere 1118 m2, parcely č. 502 - orná pôda vo výmere 4150 m2, všetky evidované 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely 
registra „E“ na LV č.  4806 pre k. ú. Sereď,  

      uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu 
dlhodobého užívania ornej pôdy  na pestovanie poľnohospodárskych plodín, pozemky sú pre 
mesto inak nevyužiteľné, na dobu určitú 5 rokov, za cenu 70,00 €/ha/rok, spoločnosti 
AGROZEL Dolná Streda s. r. o., so sídlom v Dolnej Strede 516. 
Hlasovanie:  prítomných  15, za  15,  proti 0, zdržalo  sa   0 
 
 

Uznesenie č. 173 /2017 
Schvaľuje  
V súlade  §-om 9a, ods. 9, písm. c)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, nájom nehnuteľného majetku mesta, časti parcely č. 952 - záhrada  vo výmere  
1200 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu 
ako parcela registra „E“, na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, na dobu neurčitú,  za cenu  
1,-€/m2/rok, na účel využitia ako záhradu pre potreby školy,  uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý je súčasťou areálu 
Obchodnej akadémie v Seredi, časť pozemku je zastavaná budovou vo vlastníctve žiadateľa a 
 je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný,  žiadateľovi,  
Obchodná akadémia v Seredi, Mládežnícka 158/5. 
Hlasovanie:  prítomných  15,  za  2,  proti  9,  zdržali  sa  4, 
Uznesenie  nebolo prijaté      
 
 

Uznesenie č.  174/2017 
Schvaľuje   
Procedurálny  návrh poslanca  MsZ  -  dať  vypracovať   geometrický plán a   rozčleniť  
pozemok    na zastavanú časť  pozemku  a voľnú   plochu,  ktorá  môže  byť  ponúknutá  
v rámci   obchodnej  verejnej  súťaže    ako  stavebný pozemok alebo  na iné  využitie  
Hlasovanie: prítomných 14, za   14,  proti 0, zdržalo  sa   0      
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Uznesenie č.  175/2017 
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.  764 - záhrada  vo výmere 18 m2, ktorá je  

zapísaná na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako  
parcela registra  „E“,  na   LV  č.  591 pre  k. ú. Sereď,  za cenu  2,00 €/m2/rok,  na  dobu   
neurčitú s ročnou výpovednou lehotou,   uplatnením  výnimočného  postupu  ako    prípad   
hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku je dlhodobo umiestnená prefabrikovaná  
garáž, ktorá  je vo vlastníctve žiadateľky, Kristíne Kohútovej, bytom v Seredi,  Pod 
hrádzou 2212/7. 
Hlasovanie:  prítomných  15, za  15, proti  0, zdržalo  sa  0 

 
 

Uznesenie č.  176 /2017 
Schvaľuje 
V súlade s §-om 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  
predpisov,  nájom nebytového priestoru  - prvé nadzemné podlažie vo výmere 76,17 m2, 
v budove  so súpisným číslom 2936, označenej ako učebný pavilón,  vedenej  Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor, na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, postavenej na parcele 
712/4, za cenu 4,00 €/m2/rok, na dobu určitú do 31. 12. 2021,    uplatnením   výnimočného 
postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa  z  dôvodu,  že je v záujme mesta  poskytovať 
priestory pre svojpomocné zabezpečovanie starostlivosti o rodiny s maloletými deťmi 
Občianskemu združeniu Rodinné centrum MAMA klub, Jesenského 2936,  
926 01 Sereď, 
Hlasovanie:  prítomných  14, za   14, proti  0, zdržalo  sa  0    
 

Uznesenie č.  177/2017 
 Schvaľuje 
 V súlade s §-om 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších  predpisov,  nájom nebytového priestoru  - prvé nadzemné podlažie vo výmere 
187,07 m2, v budove  so súpisným číslom 2936, označenej ako učebný pavilón,  vedenej  
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, postavenej na 
parcele 712/4, za cenu 5,00 €/m2/rok, na dobu určitú do 31. 12. 2021,  uplatnením   
výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa  z  dôvodu,  že je v záujme mesta  
poskytovať priestory pre zabezpečovanie sociálnych služieb vo forme detského 
opatrovateľského centra  Občianskemu združeniu DOC Stonožka, Jesenského 2936,  
926 01 Sereď.  
Hlasovanie:  prítomných  14, za   14, proti  0, zdržalo  sa   0 
 
 

Uznesenie č.  178 /2017 
Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledku výberu uchádzača o nájom majetku mesta  - objektu bývalej 
základnej školy na Garbiarskej ul. č. 3964, v obchodnej verejnej súťaži, vyhlásenej mestom 
Sereď.  
Hlasovanie:  prítomných 15, za   15, proti  0, zdržalo  sa   0 
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Uznesenie č.  179/2017 
A. Berie na vedomie 
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - parcely, nachádzajúce sa  na 
Hornočepenskej 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 je dlhodobo zastavaný časťou 
rodinného domu žiadateľky,  časť tvorí súčasť dvora a záhrady pri rodinnom dome vo 
vlastníctve žiadateľky 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, parcely č. 329/3 – záhrady vo výmere 
18 m2,  parcely č. 328/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere  79 m2, obe zapísané 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na  katastrálnej mape  ako  parcela registra 
„C“,  na LV č. 101 pre k. ú. Horný Čepeň,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad 
hodný osobitného zreteľa,  žiadateľke Marte Kučerovej, bytom v Seredi, Hornočepenská 
1491/29. 
Hlasovanie:  prítomných  15, za  15, proti  0, zdržalo  sa   0 

 

Uznesenie č. 180 /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, parcely č. 83/3 – záhrada   vo výmere 9 
m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na  katastrálnej mape  ako  
parcela registra „C“,  na LV č. 4806 pre k. ú. Sereď,  uplatnením výnimočného postupu ako 
prípad hodný osobitného zreteľa,  žiadateľovi Romanovi Durdiakovi,   bytom v Seredi, 
Pekárska 4482/4A. 
Hlasovanie:  prítomných  14, za   14, proti  0, zdržalo  sa   0 
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Uznesenie č.  181/2017 
A. Berie na vedomie 
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely, nachádzajúcej sa 
 v lokalite Pažitná ulica,  

 
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, na ktorom je dlhodobo 
umiestnená prefabrikovaná garáž 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. 427/1 – ostatná plocha 
vo výmere cca 19 m2,  zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na  
katastrálnej mape  ako  parcela registra „C“,  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď uplatnením 
výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  žiadateľovi Mgr. Štefanovi 
Tóthovi a manželke Lenke, rod. Krajčovičovej,  obaja  bytom v Seredi, Pažitná ul. 
1013/3. 
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady 
žiadateľa.  
Hlasovanie:  prítomných  13, za  0, proti  12, zdržal  sa   1 
Uznesenie  nebolo prijaté   
 

Uznesenie č.  182/2017 
Schvaľuje 

1. zmenu uznesenia č. 126/2017 zo dňa 22. 06. 2017 v časti cena za m2 20,- Eur  
2. zmenu uznesenia č. 127/2017 zo dňa 22. 06. 2017 v časti cena za m2  20,- Eur 

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

Uznesenie  nebolo prijaté  

 

Uznesenie č.  183/2017 
Schvaľuje 
V súlade s §-om 11, ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, 
zriadenie  vecného bremena  formou uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena, v súvislosti so stavbou „DS_Pekárska, NNK – 1 kV zemný kábel“, ako 
prípad hodný osobitného   zreteľa,  pretože   ide   o rekonštrukciu   elektrorozvodov na 
Pekárskej ulici,  a to k nehnuteľnosti – parcele č. 919/2  - ostatné plochy,  zapísanej Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ na 
LV č.4806 pre k. ú. Sereď, v rozsahu podľa geodetického zamerania. 
Vecné bremeno bude spočívať v práve: 

a) zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení – NN káblového vedenia; 
b) užívania, prevádzkovania, údržby, opráv, úprav, rekonštrukcie,  modernizácie a 

akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických zariadení a ich 
odstránení. 



11 

 

    Vecné bremeno sa zriaďuje  
- bezodplatne, 
- na dobu neurčitú, v prospech  spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 

6,  816 47 Bratislava.   
Hlasovanie:  prítomných   13, za  13, proti  0, zdržalo  sa   0 

Uznesenie č.184/2017 
Schvaľuje  
V súlade s §-om 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 ďalší  rozvoj priemyselného parku,  k nehnuteľnostiam: 
 
. 
Parc. 
číslo 

Register 
KN LV č. Výmer

a v m2 Druh pozemku k. ú.  Obec Okres 

4058/17 C 4806 612 ostatné plochy Sereď Sereď Galanta 
3995/32 C 4806 1651 zastavané plochy a nádvoria  Sereď Sereď Galanta 
3992/90 C 4806  811 ostatné plochy  Sereď Sereď Galanta 
 
Vecné bremeno „in rem“, v prospech každodobého vlastníka oprávnených nehnuteľností, 
spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena,  ako vlastníka povinných nehnuteľností,  
strpieť na povinných nehnuteľnostiach v celom ich rozsahu:  

a)    výstavbu a uloženie inžinierskych sietí;   
            b)    užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a  
                   akékoľvek iné stavebné úpravy inžinierskych sietí a ich   odstránenie, 
            c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami,    strojmi a mechanizmami oprávneným z vecného bremena alebo 
ním určených tretích osôb     na účel uvedený pod písmenom  a) a b); 

 
  Vecné bremeno sa zriaďuje  

- bezodplatne, 
- na dobu neurčitú,  v prospech    spoločnosti REBOD SK, a. s., Hlavná 483/90, 900 20 

Nová Dedinka.  
Hlasovanie:  prítomných 13, za   13, proti  0,  zdržalo  sa  0, 

 

Uznesenie č. 185/2017 
Súhlasí   
S umiestnením líniovej stavby -  „vonkajšie teplovodné rozvody Niklová 4313 – Kotolňa K5, 
Mlynárska 4340, Sereď“,  na pozemkoch vo vlastníctve mesta, a to na parcelách č. 3128/5, 
3062/1 a 3128/1, všetky zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
katastrálnej mape ako parcely registra „C“ na LV 591 pre k. ú. Sereď, pre potreby územného 
konania, pre žiadateľa KOOR, s. r. o.,  Bajzova 1, 821 08 Bratislava,  
Hlasovanie:  prítomných  14,  za  14, proti  0, zdržalo  sa   0 
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Uznesenie č.186/2017 
Berie na vedomie  
Informáciu o výsledku kontroly „eGovernment a informačné systémy obcí a miest v meste 
Sereď“, ktorú vykonal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a o prijatých 
opatreniach.  
Hlasovanie:  prítomných  14, za 14, proti 0, zdržalo  sa   0  
 

Uznesenie č.187/2017 
Berie na vedomie  
Informáciu o poskytovaní služieb Trnavskou arcidiecéznou charitou a OZ STORM. 
Hlasovanie:  prítomných   14,  za   14, proti  0, zdržalo  sa   0 
 

Uznesenie č.188/2017 
Deleguje 
Do Rady Základnej školy  Jana Amosa Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď 
nasledujúcich zástupcov mesta Sereď, ako zriaďovateľa školy:        
   

ZŠ Jana Amosa Komenského:   

1.Bc. Ľubomír  Veselický  

         Hlasovanie:  prítomných   11,  za  11, proti 0, zdržalo  sa   0   

       2.Róbert  Stareček   

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

3. Bc. Anton  Dúbravec  

      Hlasovanie:  prítomných   14,  za  12, proti 0, zdržalo  sa   1, nehlasoval  1  

 4.Dušan  Irsák   

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

 

Zapísala: Kolláriková  

V Seredi,   dňa   27.9.2017 

              Ing. Martin Tomčányi  
primátor  mesta  

 

Návrhová  komisia:   

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

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

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