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Uznesenia 
z Mestského  zastupiteľstva  v Seredi, konaného  dňa   9.11. 2017 

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi  prerokovalo  a prijalo 

 
Uznesenie č.   198/2017 

Schvaľuje 
Zmenu  programu  rokovania  MsZ 
-Stiahnutie  z rokovania   bod č.  9  návrh VZN  o určení výšky  príspevku  na čiastočnú  
úhradu  nákladov   v školách    a školských   zariadeniach    
Hlasovanie:  prítomných  15, za   12,  proti 2, zdržal  sa   1   
 
-Zaradiť     bod č.  20 – informácie    o poskytovaní  sociálnych služieb  pre občanov   do 
programu  ako bod    4 
Hlasovanie:  prítomných 15, za   14, proti 0,  zdržalo  sa  0, nehlasoval   1 
 
-Doplniť   komisiu  pre rozvoj mesta   a ŽP o ďalších  členov    
Hlasovanie:   prítomných    za   15, proti 0,  zdržalo  sa   0 
 
-Stiahnuť  z rokovania  MsZ  bod  6/A, C, D, E -  týkajúce  sa  MsBP  
Hlasovanie: prítomných   15, za   15, proti  0, zdržalo  sa   0   
  
Program rokovania  MsZ 
Hlasovanie:  prítomných  13, za   13, proti  0, zdržalo  sa   0  
 

Uznesenie  č. 199/2017 
Schvaľuje   
Procedurálny  návrh  - zvolať  mimoplánované  rokovanie  MsZ   s nasledovným programom:   
1. Odborné  stanovisko prof. Ing.  Dušana Petráša , PhD. Ku  krokom   prijatým  MsZ  vo veci  

tepelného hospodárstva    
2. Správa  o výsledku   kontroly  hospodárenia  s finančnými prostriedkami   a nakladaním  

s majetkom právnickej osoby  s majetkovou účasťou  mesta   Mestského  bytového 
podniku Sereď   za obdobie  od  nástupu  Ing. Martina Káčera   do funkcie  konateľa  
spoločnosti  do času  skončenia    funkcie konateľa. 

3. Právny rozbor   posúdenia  platnosti  niektorých zmlúv  uzatvorených  konateľom MsBP   
Sereď, s.r.o.  vrátane  sumarizácie    návrhov   právnych  riešení   a konkrétnych  postupov  
spojených  s odstránením negatívnych   následkov  neplatnosti právnych  úkonov  

4. Schválenie    konateľa  MsBP  s.r.o.  Sereď  
5. Schválenie  člena stálej komisie  vytvorenej v súlade so  Zmluvou o nájme  nehnuteľnosti  

a technologických zariadení  uzatvorenej  medzi  prenajímateľom   Mestský bytový podnik 
Sereď, spol. s.r.o.   a nájomcom   V.I. Trade   Nitra   s.r.o.  zo  dňa   12.11. 2013 
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6. Schválenie  členov  Dozornej rady   spoločnosti  Mestský  bytový podnik  Sereď  spol. 
s.r.o. 

7. Schválenie   zmeny  Zakladateľskej  listiny   spoločnosti  Mestský bytový podnik Sereď  
spol. s.r.o. 

8. Schválenie     zmeny  Stanov   spoločnosti   Mestský  bytový podnik  Sereď  spol. s.r.o.   
Hlasovanie: prítomných  14, za   14, proti  0,  zdržalo  sa   0 
 

Uznesenie  č.  200/2017  
Berie  na  vedomie 
Informatívnu správu    o činnosti   mesta Sereď a Mestského  úradu  v Seredi    od ostatného   
rokovania   mestského  zastupiteľstva   
Hlasovanie:  prítomných  15,  za    15, proti 0, zdržalo  sa   0 
 

Uznesenie č.  201/2017 
Berie   na  vedomie  
Informácie  o poskytovaní  sociálnych  služieb   pre občanov  bez domova  v meste  Sereď  
Hlasovanie  : prítomných   16, za  15,  proti 0, zdržalo  sa  0, nehlasoval   1  
 
 

Uznesenie č.202/20107 
Berie  na  vedomie  
Správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva  
Hlasovanie: prítomných 15, za   15, proti  0, zdržalo  sa   0 
 

Uznesenie č.203/2017 
Berie  na  vedomie   
Správu z vykonanej  kontroly dodržiavania postupu pri evidovaní  a vybavovaní  sťažností  
v zmysle  zákona   č.9/2010 o sťažnostiach na   ZŠ  J. Fándlyho       
Hlasovanie:  prítomných 14, za   14,  proti 0,  zdržalo  sa   0 
 

Uznesenie č.204/2017 
Berie na  vedomie   
Správu z vykonanej  kontroly dodržiavania postupu pri evidovaní  a vybavovaní  sťažností  
v zmysle  zákona   č.9/2010 o sťažnostiach  Dom kultúry  v Seredi        
Hlasovanie:  prítomných 13, za   13,  proti  0, zdržalo  sa  0 

 
Uznesenie č.205/2017 

Berie  na  vedomie  
Správu z vykonanej  kontroly dodržiavania postupu pri evidovaní  a vybavovaní  sťažností  
v zmysle  zákona   č.9/2010 o sťažnostiach na   MŠ  ulica  D.  Štúra       
Hlasovanie:  prítomných 14, za   14, proti  0, zdržalo  sa   0 
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Uznesenie č. 206/2017 

Berie  na  vedomie  
Správu z vykonanej  kontroly dodržiavania postupu pri evidovaní  a vybavovaní  sťažností  
v zmysle  zákona   č.9/2010 o sťažnostiach na   MŠ  ulica  Komenského        
Hlasovanie:  prítomných 15, za   15, proti 0, zdržalo  sa  0 

 
Uznesenie č. 207/2017 

Berie  na  vedomie   
Správu z vykonanej  kontroly dodržiavania postupu pri evidovaní  a vybavovaní  sťažností  
v zmysle  zákona   č.9/2010 o sťažnostiach na   ZŠ  J. A. Komenského         
Hlasovanie:  prítomných 15, za   15, proti  0, zdržalo  sa   0 
 

Uznesenie č.  208/2017 
Berie   na  vedomie   
Správu z vykonanej  kontroly dodržiavania postupu pri evidovaní  a vybavovaní  sťažností  
v zmysle  zákona   č.9/2010 o sťažnostiach na   ZUŠ  J.F. Kvetoňa        
Hlasovanie:  prítomných 15,  za   15, proti  0, zdržalo  sa   0  

Uznesenie č.  209/2017 
Berie na vedomie 
Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov 
Hlasovanie:  prítomných   15, za   15, proti 0, zdržalo  sa   0 
  
 

Uznesenie č. 210/2017 
Vyhovuje  
Protestu prokurátora č. Pd 100/17/2202-2 zo dňa 26.9.2017, doručeného dňa 2.10.2017, proti 
Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď č. 12/2012 zo dňa 6.11.2012 o ochrane 
ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na 
území mesta Sereď.  
bez pripomienok 
Hlasovanie:  prítomných  15, za   13,  proti  1, zdržalo  sa  0, nehlasoval    1 
 

Uznesenie č. 211/2017 
Uznáša  sa  
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 04/2017 o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď . 
bez pripomienok 
Hlasovanie:  prítomných  16, za   15, proti 1, zdržalo  sa   0 
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Uznesenie  č.212/2017 

Schvaľuje  
Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti MŠ, ul. D.Štúra č.2116/36 v Seredi  za školský  
rok  2016/2017 
- bez pripomienok 
Hlasovanie:  prítomných  14, za  14,  proti  0, zdržalo  sa  0 

 
Uznesenie  č.213/2017 

Schvaľuje 
Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti MŠ, ul. Komenského   v Seredi  za školský 
 rok  2016/2017 
 - bez pripomienok 
Hlasovanie:  prítomných 14, za  14, proti  0, zdržalo  sa   0  
 

Uznesenie č.214/2017 
Schvaľuje  
Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti ZŠ  Jána  Amosa Komenského   v Seredi  za školský 
rok  2016/2017 
- bez pripomienok 
Hlasovanie:  prítomných 14, za   14,  proti  0, zdržalo  sa   0  
 

Uznesenie č. 215/2017 
Schvaľuje 
Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti ZŠ   Juraja  Fándlyho  v Seredi  za školský  
rok  2016/2017 
- bez pripomienok 
Hlasovanie:  prítomných  15, za    15, proti 0, zdržalo  sa   0 
 

Uznesenie č. 216/2017 
Schvaľuje  
Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti ZUŠ  J. F.  Kvetoňa   v Seredi  za školský  
rok  2016/2017 
- bez pripomienok 
Hlasovanie:  prítomných  15, za   14,  proti  0, zdržalo  sa   0, nehlasoval   1 
 

Uznesenie č. 217/2017 
Schvaľuje  
Procedurálny  návrh   poslanca -   v prílohe  Územného plánu   mesta  Sereď  regulatívy    
uvedené  v smernej časti  týkajúce  sa realizovania   a udržiavania  sadovníckych  úprav v 
jednotlivých areáloch presunúť   do   záväznej časti.  
Hlasovanie:  prítomných  15, za  5,  proti 4, zdržalo sa   6 

Uznesenie  nebolo prijaté   
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Uznesenie  č.  218/2017 
Schvaľuje  
1.Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej 
dokumentácie Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 2/2016 
2.Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 2/2016 
Hlasovanie:  prítomných  15  za  13,  proti  1,  zdržalo  sa  0, nehlasoval    1 

 

Uznesenie č. 219/2017 
Uznáša   sa  
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 05/2017, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
územnoplánovacej dokumentácie  Územný plán mesta Sereď v znení Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 5/2016 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2016. 
Hlasovanie:  prítomných  15,  za  14,  proti 0,  zdržalo  sa  0, nehlasoval    1 
   

Uznesenie  č. 220/2017 
Súhlasí   
s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky 
pre  spoločnosť  Slovatys  spol. s.r.o., so sídlom  Paulínska  24, 917 01 Trnava, za podmienky, 
že navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď uhradí všetky náklady spojené s obstaraním 
predmetnej územnoplánovacej dokumentácie. Navrhovaná zmena funkcie výroby a skladov 
na funkciu občianskej vybavenosti a výroby bude riešená na celej ploche označenej kódom V-
12. 
Hlasovanie:  prítomných  14,  za  4, proti 5, zdržali  sa  5 
Uznesenie  nebolo prijaté   

Uznesenie č. 221/2017 
Súhlasí     
s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky 
pre  spoločnosť SAJVA, spol. s.r.o Sereď a BRUTTO, s.r.o., Sereď za podmienky, že 
navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď uhradí všetky náklady spojené s obstaraním 
predmetnej územnoplánovacej dokumentácie. 
Hlasovanie: prítomných  14,   za   6,  proti 5,   zdržali  sa    3  

Uznesenie  nebolo prijaté   
 

Uznesenie č. 222/2017 
Súhlasí    
s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky 
pre spoločnosť  REBOD SK, a.s., Nová Dedinka  za podmienky, že navrhovateľ zmien 
a doplnkov ÚPN-M Sereď uhradí všetky náklady spojené s obstaraním predmetnej 
územnoplánovacej dokumentácie. 
Hlasovanie: prítomných  14,  za  4, proti  6, zdržali  sa  4 

Uznesenie  nebolo prijaté   
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Uznesenie  č. 223/2017 

Súhlasí    
s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky  
pre  spoločnosti VIVA SEREĎ s.r.o., Niklová 2190, 926 01 Sereď a spoločnosti FORCHEM 
s.r.o., Pri Vinohradoch 172, 831 06 Bratislava  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  5, zdržali  sa  2 

Uznesenie  nebolo prijaté   
 

Uznesenie č. 224/2017 
Súhlasí   
S obstaraním územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky 
pre žiadateľa Norberta Adamča  za podmienky, že navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN-M 
Sereď uhradí všetky náklady spojené s obstaraním predmetnej územnoplánovacej 
dokumentácie.  
Hlasovanie: prítomných  15, za 12, proti 0,  zdržali  sa   3   

 
Uznesenie č. 225/2017  

Berie na  vedomie    
1. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených v procese prerokovania návrhu 

urbanistickej štúdie „Polyfunkčná zóna Prúdy“ 
2. Urbanistickú štúdiu „Polyfunkčná zóna Prúdy“ 
Hlasovanie: prítomných  13, za  13, proti  0,  zdržalo  sa   0 
 

Uznesenie  č. 226/2017 

Súhlasí 
S predloženým Zadaním Urbanistickej štúdie IBV ul. Športová -  Sereď – lokalita BI-08/2  
pre  žiadateľa  Ing. Mateja Šipku . Pre územie označené podľa ÚPN-M Sereď funkčným 
kódom BI – 08/2 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 
záväzné regulatívy uvedené v ÚPN-M Sereď, za podmienky dodržania ustanovení stavebného 
zákona a príslušných vykonávacích predpisov.  
Hlasovanie: prítomných14,  za   11, proti 1, zdržal  sa  1, nehlasoval   1 
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Uznesenie č. 227/2017 
Schvaľuje   
1. 5. 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        

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

Uznesenie  č. 228/2017 
Berie na vedomie 
Priebeh prípravy rozpočtu mesta Sereď na roky 2018 – 2020 podľa schváleného 
harmonogramu prípravy rozpočtu 
Hlasovanie: prítomných  14, za   13, proti  0,  zdržal  sa  1 
 

Uznesenie č. 229/2017 
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, uplatnením výnimočného postupu ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, a to časti parcely č.   1160/2 – zastavaná plocha a nádvorie,  evidovanej  
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na  katastrálnej mape ako parcela registra  „C“ na 
LV č. 591, pre k. ú. Dolný Čepeň, vo výmere  0,5 x 0,5  m, na dobu neurčitú za cenu  
1,00 €/predmet nájmu/rok, na  umiestnenie monitorovacej stanice kvality podzemných vôd 
z dôvodu, že sa jedná o  využitie pozemku na verejnoprospešný účel - umiestnenie monitorovacej 
stanice kvality podzemných vôd,  Slovenskému hydrometeorologickému ústavu,  Jeseniova 17,  
833 15 Bratislava. 
Hlasovanie: prítomných  12,  za   12, proti  0, zdržalo  sa   0 
 

Uznesenie č. 230/2017 
Schvaľuje  
V súlade s § - om  9a, ods. 9, písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
nájom nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 
zreteľa:  časť parcely  č. 2816/1- zastavaná plocha a nádvorie   vo výmere 58 m2, evidovanej 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C“,  
na  LV č.  591,  pre k. ú. Sereď, za cenu 0,40 €/m2/rok,  na  dobu   neurčitú, z dôvodu, že ide 
o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti za prevádzkovou jednotkou vo 
vlastníctve žiadateľa a je na ňom, so súhlasom vlastníka pozemku,  vybudovaná verejne 
prístupná parkovacia plocha na náklady žiadateľa a je z hľadiska územno-plánovacej 
koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, žiadateľovi Ing. Petrovi Melicherovi, bytom 
v Seredi, Dolnočepeňská 1958/28. 
Hlasovanie: prítomných  13, za   13,  proti  0, zdržalo  sa  0 
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Uznesenie č. 231/2017 

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

 
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 prevádzke 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 230 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 obchodné stredisko  
PROGRES, spol. s  r. o. , Dionýza Štúra 1012, 926 01  

 
Výmera  pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady 
žiadateľa. 
Hlasovanie:  prítomných  14, za  2, proti  7,  zdržalo  sa  5 
Uznesenie  nebolo prijaté   
 
 

Uznesenie č.232/2017 
A. Berie na vedomie 
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely, nachádzajúcej sa 
 na  Kukučínovej 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 dlhodobo tvorí 
súčasť záhrady pri rodinnom dome 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. 288/3- záhrada  vo 
výmere cca 10,9 m2 a časť parcely č. 288/12 – záhrada vo výmere cca  3,4 m2, obe zapísané 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely 
registra „E“,  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, uplatnením výnimočného postupu ako prípad 
hodný osobitného zreteľa,  žiadateľovi Martinovi Rybovi a manželke Renáte Rybovej, 
obaja bytom v Seredi, Kukučínova 109/4.  
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Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom na náklady žiadateľov.  
Hlasovanie:  prítomných  14, za   14, proti  0, zdržalo  sa  0 
 

Uznesenie č. 233/2017 
Schvaľuje 

V súlade s §-om 9a, ods. 8, písm. e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  prevod nehnuteľného majetku, a to , 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, za cenu 10,00 €/m2,  uplatnením výnimočného postupu ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, 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, žiadateľke Marte Kučerovej, bytom v Seredi, Hornočepeňská 1491/29. 
 
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci. 
Hlasovanie:  prítomných  14, za  14,  proti 0, zdržalo  sa   0  
 

 

Uznesenie  č. 234/2017 
Schvaľuje 
V súlade s § - om 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  prevod nehnuteľného majetku, parcely č. 83/3 - záhrady vo výmere 9 m2, 
evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela 
registra „C“ na LV č. 4806 pre k. ú. Sereď,  za cenu 20,00 €/m2,  uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý je dlhodobo 
užívaný ako súčasť záhrady pri nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a  je z hľadiska 
územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, Romanovi Durdiakovi, bytom 
v Seredi, Pekárska ul. č. 4482/4A 

 
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradia   kupujúci. 
Hlasovanie:  prítomných  14, za   14, proti  0, zdržalo  sa  0 
 
 
 

Uznesenie  č. 235/2017 
Schvaľuje   
V súlade s §-om 11, ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, 
zriadenie  vecného bremena, v súvislosti s vodnou  stavbou „Sereď- dobudovanie kanalizácie, 
Dolná Streda – Kanalizácia, ul. Pod hrádzou“ ako prípad hodný osobitného  zreteľa,  pretože   
ide   o prevádzkovanie stavieb, vybudovaných vo verejnom záujme, a to: 
-   čerpacej stanice ČS6, na časti parcely č. 307/1 – ostatná plocha,  zapísanej Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ na 
LV č. 101 pre k. ú. Horný Čepeň, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 123/2016 zo dňa 
28.06.2016,  
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- čerpacej stanice ČS7, na časti parcely č. 101/1 – ostatná plocha,  zapísanej Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ na  
 
 
LV č. 101 pre k. ú. Horný Čepeň, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 122/2016 zo dňa 
22.06.2016.  
 Vecné bremeno bude spočívať: 

a)  v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť: obmedzenia užívania  dotknutých 
pozemkov, a to najmä zákaz vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie 
alebo iné podobné zariadenia, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, 
vykonávať terénne úpravy a vykonávať činnosti, ktoré budú obmedzovať prístup 
k čerpacím staniciam ČS6 a ČS7, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.  

b) v práve oprávneného z vecného bremena: vybudovať a prevádzkovať stavbu čerpacích 
staníc ČS6 a ČS7, vykonávať rekonštrukciu, modernizáciu, opravy a údržbu čerpacích 
staníc. 

    Vecné bremeno sa zriaďuje 
- bezodplatne,  na dobu neurčitú,  v prospech  spoločnosti Západoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a. s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra.   

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

 

Uznesenie  č. 236/2017 
A. Berie na vedomie 
Informáciu o zámere prevodu, nehnuteľného majetku mesta - časti parcely, nachádzajúcej sa 
 na Kostolnej  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 pozemku 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. 3061/1 - zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere cca 12 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  
PhDr. Vladimírovi  Malému a  manželke Kataríne, obaja bytom v Seredi, Podzámska 
2860/20.   

 

Výmera  pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady 
žiadateľa. 
Hlasovanie:  prítomných  14, za   14, proti 0, zdržalo  sa  0 
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Uznesenie  č. 237/2017 
  

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

 
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 ide o pozemok, ktorý bude slúžiť na vytvorenie verejne 
prístupných parkovacích miest pripravovanej prevádzky vo  vlastníctve žiadateľa a je pre 
mesto z hľadiska územnoplánovacej koncepcie inak nevyužiteľný,  
 
C. Schvaľuje  
V súlade §-om 9a, ods. 9, zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,  spôsob nájmu nehnuteľného majetku, časti parcely č. 3061/1 - zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 75 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 PhDr. Vladimírovi  
Malému a  manželke Kataríne, obaja bytom v Seredi, Podzámska 2860/20.   
Hlasovanie:  prítomných  13, za   13,  proti  0, zdržalo  sa   0 
 

Uznesenie č. 238/2017 
Súhlasí   
S uložením kábla VN, NN a plynového strednotlaku do parcely registra „C“ číslo 3061/1 – 
zastavaná plocha a nádvorie,  zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
katastrálnej  mape   ako parcela registra „C“,  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, pre žiadateľa 
PhDr. Vladimíra  Malého a  manželku Katarínu, obaja  bytom v Seredi, Podzámska 2860/20.  
Hlasovanie:  prítomných  11, za   10, proti 0, zdržalo  sa  0, nehlasoval   1 
 

Uznesenie č. 239/2017 
Schvaľuje  
V súlade s  §-om  9, ods. 2, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a § 16 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď,  
bezodplatné postúpenie práv zo záruky za akosť  vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo zo dňa  
21. 10. 2015 ev. č. 965/2015 k objektu „SO 611 Rekonštrukcia vedení VN 22 kV“,  
spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 41 Bratislava.   
Hlasovanie:  prítomných  13,  za   13, proti  0, držalo  sa   0 
 

Uznesenie  č. 240/2017 
Schvaľuje  
Poriadok odmeňovania účinkujúcich pri občianskych obradoch a slávnostiach.   
Hlasovanie:  prítomných  14,  za  13, proti 0, zdržalo  sa 0, nehlasoval  1 
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Uznesenie   č. 241/2017 
A. Ruší 
uznesenie MsZ č. 82/2009 zo dňa 21.4.2009, uznesenie č. 112/2014 zo dňa 17.6.2014 a bod 3 
v uznesení č. 37/2015 zo dňa 12.2.2015 k 31. decembru 2017 
 
B. Schvaľuje  
 
1. príspevok snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom 
sobášneho obradu v Muzeálnej záhrade Mestského úradu v Seredi  vo výške 100 € 
s účinnosťou od 1. januára 2018, 
2. príspevok snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom 
sobášneho obradu na inom vhodnom, dôstojnom a verejne prístupnom mieste (mimo obradnej 
miestnosti a mimo Muzeálnej záhrady)  vo výške 100 € s účinnosťou od 1. januára 2018, 
3. príspevok snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom 
sobášneho obradu mimo určených sobášnych dní vo výške 50 € od 1. januára 2018, 
4. príspevok snúbencov na úhradu nákladov za poskytnuté služby spojené s výkonom 
sobášneho obradu snúbencom s trvalým pobytom mimo územia mesta Sereď vo výške 50 € 
od 1. januára 2018. 
5. Vykonávanie sobášneho obradu pod holým nebom na vhodnom, dôstojnom a verejne 
prístupnom mieste v mesiacoch apríl až október. 
 
     O vhodnosti miesta sobášneho obradu rozhoduje Matričný úrad a v prípade sporu 
rozhoduje primátor mesta Sereď.  
Hlasovanie:  prítomných  14, za  14, proti  0, zdržalo  sa   0 
 
 

Uznesenie  č. 242/2017 
Schvaľuje    
Tajné  hlasovanie  pri   udeľovaní    navrhovaných   ocenení   mesta  Sereď 
Hlasovanie : prítomných   15,  za   9, proti  6,  zdržalo  sa  0 
 

Uznesenie č.  243/2017 
Schvaľuje 
Komisiu  na  vyhodnotenie   výsledkov  tajného  hlasovania pri  udeľovaní  navrhovaných    
ocenení     v zložení: 
Pavol Kurbel 
Bc. Anton Dúbravec 
Milan Buch  
Hlasovanie: prítomných   14,  za   14, proti 0, zdržalo  sa   0   
 

 
Uznesenie č. 244//2017 

Udeľuje 
1.Ocenenie „Čestné občianstvo mesta Sereď“ RNDr. Miroslavovi Nagyovi, DrSc.  
Hlasovanie: prítomných   15,   za   11, proti 2,  zdržali  sa  2 
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2.Ocenenie „Čestné občianstvo mesta Sereď“ JUDr. Romanovi Paldanovi. 
Hlasovanie:  prítomných   15, za    9, proti 2, zdržali  sa   4 
 

Uznesenie č.  245/2017 
Udeľuje 
1.Ocenenie „Cena mesta Sereď“ Paulíne Kostkovej. 
Hlasovanie:  prítomných   15, za  10, proti 3,  zdržali sa  2 
 
2. Ocenenie „Cena mesta Sereď“ Basketbalovému klubu AŠK Lokomotíva Sereď. 
Hlasovanie:  prítomných   15, za 12, proti 2,  zdržal  sa  1 
 
 
 

Uznesenie č.  246/2017 
Neudeľuje 
1. Ocenenie „Cena mesta Sereď“ JUDr. Ladislavovi Skubeňovi. 
Hlasovanie:  prítomných   15, za 5,  proti  4, zdržalo  sa  6 
 
2.Ocenenie „Cena mesta Sereď“ Róbertovi Scherhauferovi. 
Hlasovanie:  prítomných   15, za  7, proti 4, zdržali  sa   4 
 
 

Uznesenie č. 247 /2017 
Konštatuje,  
že tajným hlasovaním bolo schválené udelenie ocenenia navrhovaným občanom :  
1.Čestné občianstvo mesta Sereď pre:  
RNDr. Miroslava  Nagya 
JUDr. Romana  Paldana 
 
2.Cena  mesta  Sereď    pre: 
Pavlínu  Kostkovú 
Basketbalový  klub ŠK Lokomotíva Sereď  

 

3. Tajným hlasovaním  nebolo  schválené   udelenie  ocenenia navrhovaným občanom: 
Cena  mesta  Sereď  :  

JUDr. Ladislavovi  Skubeňovi  
Róbertovi Scherhauferovi 

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

 

Uznesenie č. 248/2017 
Vymenúva    
Za členov   komisie  pre  rozvoj mesta   a ŽP  
 
Mgr.  Mateja Godáňa   
Hlasovanie: prítomných     14,  za  14,  proti  0, zdržalo  sa   0 
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Ing.  arch. Dominiku  Vyhlídalovú  
Hlasovanie: prítomných   15, za  15, proti  0, zdržalo  sa   0 
 
Petra  Sabu  
Hlasovanie: prítomných 15, za   15, proti  0, zdržalo  sa   0    
 

V Seredi,  16.11.  2017  

 

Zapísala: Kolláriková 

 

 

 
      Ing.  Martin Tomčányi 
         primátor  mesta  
 

 

 

Návrhová  komisia: 

 

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

Ing.  Iveta Belányiová          ............................. 

JUDr. Michal  Irsák             .............................   
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