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Uznesenia 

z rokovania   Mestského   zastupiteľstva   v Seredi, konaného  dňa    14.6. 2018 

Mestské  zastupiteľstvo v Seredi   prerokovalo  a prijalo    

 

Uznesenie č.   93/2018 

Schvaľuje 

1.Doplnenie  programu   MsZ   

- doplniť  do  programu   rokovania MsZ ako   bod   6/C -  Zabezpečenie    prípadnej budúcej 

pohľadávky Slovenskej  agentúry   ŽP  ako poskytovateľa nenávratného finančného príspevku 

k projektu s názvom “ Rozšírenie  triedeného zberu v meste Sereď   

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

 

-doplniť  do programu rokovania  MsZ  ako bod   13 CH/  technické   zhodnotenie majetku  

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

 

- Návrh poslanca  MUDr. Bucha –  zaradiť  bod  č. 15/ Informácia  o činnosti  a aktivitách  

ŠKF  Sereď  za  bod   3 

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

 

2.Program   rokovania  MsZ     

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

 

 

Uznesenie č. 94 /2018 

Berie   na  vedomie   

Informatívnu správu  o činnosti mestského  úradu   a mesta  Sereď  od ostatného    zasadnutia   

Mestského  zastupiteľstva  v Seredi    

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

 

 

Uznesenie  č.95 /2018 

Berie na vedomie  
Informáciu o činnosti a aktivitách ŠKF Sereď. 

Hlasovanie:  prítomných  15, za   15, proti 0, zdržalo  sa    0  
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Uznesenie č. 96 /2018 

Berie na vedomie 
Správu o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva  

bez pripomienok  

Hlasovanie:  prítomných  15, za  12, proti  0,  zdržalo  sa  0, nehlasovali   3   

 

 

Uznesenie č.  97/2018 

 

Berie na vedomie 

Správu z vykonanej kontroly vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov -  dotácií 

mesta Sereď za obdobie rokov 2016, 2017 v zmysle uzatvorených zmlúv. 
bez pripomienok 
Hlasovanie:  prítomných   13,  za  12, proti 0, zdržal  sa   1  

 

Uznesenie č. 98/2018 

 

Schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018 

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

 

 

Uznesenie č.  99/2018 

Berie na vedomie 
Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov 

Hlasovanie:  prítomných   13, za 12, proti 0, zdržal   sa  1 

 

 

Uznesenie č.  100/2018 

A. Prerokovalo 

Predloženie požiadavky Slovenskej agentúry životného prostredia (v rámci Operačného 

programu Kvalita životného prostredia) v súvislosti s povinnosťou Mesta Sereď ako 

prijímateľa nenávratného finančného príspevku (ďalej „NFP“) zabezpečiť prípadnú budúcu 

pohľadávku Slovenskej agentúry životného prostredia ako poskytovateľa NFP formou 

blankozmenky k projektu s názvom: Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď, 

ITMS2014+ kód projektu: 310011B543, 

B. Schvaľuje 

1. V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-POl-

SC111-2016-10/82 zo dňa 04.01.2017 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom 13 

ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“, Prílohy č. 1 

Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky 

Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky, podpis 
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blankozmenky primátorom mesta a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa 

Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava,  

IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného 

prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa 

Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2,  

841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď, kód 

projektu ITMS2014+ kód projektu: 310011B543. 

 

C. Poveruje primátora mesta  

podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na 

zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP 

pre projekt s názvom: Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď, kód projektu 

ITMS2014+ kód projektu: 310011B543. 

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

Uznesenie  č.    101 /2018 

 

Schvaľuje 

Procedurálny  návrh  poslankyne p. Vydarenej -   prerokovať     body  13/A -13/CH   týkajúci  

sa   nájmu,  prevodu majetku   za bodom  6 

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

 

 

Uznesenie  č.    102 /2018 

Schvaľuje  

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

predpisov, nájom nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 

osobitného zreteľa:  parcelu  č. 126/166 - orná pôda  vo výmere 212 m2, evidovanej 

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C“,  

na  LV č.  591,  pre k. ú. Stredný Čepeň, za cenu 1,00 €/m2/rok,  na  dobu   určitú  

do 30. 09. 2023, z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý je dlhodobo užívaný ako súčasť záhrady 

pri rodinnom dome s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa a je z hľadiska územno-

plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, žiadateľovi Ing. Róbertovi Chatrnúchovi, 

bytom v Seredi, Jasná 3151/7. 

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

 

Uznesenie č.  103/2018 

Schvaľuje   

V súlade s § - om  9a, ods. 9, písm. c) zákona 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. 606 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 82 m2  (parcela 

CKN č. 167/11),   časti parcely č. 596 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 117 m2 (parcela CKN 

č. 167/1),  obe  zapísané  Okresným úradom v Galante na mape určeného operátu ako parcely 

 registra „E“  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, za cenu  určenú znaleckým posudkom č. 77/2018,  

vypracovaným znalcom Ing. Kamilom Chovancom,  vo  výške   2,00 €/m2/rok, na dobu neurčitú 



4 

 

z dôvodu , že ide o pozemok, na ktorom budú vybudované verejne prístupné  parkovacie miesta 

k plánovanej výstavbe polyfunkčného bytového domu, budú prístupné pre obyvateľov susedných 

bytových domov,  a pozemok  je pre mesto  z hľadiska územno-plánovacej koncepcie  inak 

nevyužiteľný,  žiadateľovi Polis development, s. r. o., Lúčna 2082/66, Sereď.   

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

 

Uznesenie  č.  104/2018 

A. Berie na vedomie 

Informáciu o zámere nájmu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely, nachádzajúcej sa  na 

Hornočepeňskej 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 ide o pozemok,  nachádzajúci sa v bezprostrednej 

blízkosti pozemku vo vlastníctve žiadateľa,  ktorý  bude slúžiť na vytvorenie verejne 

prístupných  parkovacích  miest  pripravovanej  stavby  zariadenia   pre seniorov a zariadenia 

opatrovateľskej služby a je pre mesto z hľadiska územnoplánovacej koncepcie dočasne 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, uplatnením výnimočného postupu ako 

prípad hodný osobitného zreteľa, časti parcely č. 307/1 – ostatné plochy, zapísanej Okresným 

úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“,  na 

LV č. 101 pre k. ú. Horný Čepeň, vo výmere 58 m2, na dobu neurčitú, ,  žiadateľovi 

Radovanovi Teplému, bytom v Seredi,  Jasná ul.  č. 3170/29.  

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

 

  

Uznesenie č. 105/2018 

Schvaľuje 

Procedurálny   návrh   predložený  poslancom  Ing. Horváthom -  schváliť  pri prevode 

pozemku      cenu  vo výške  20€/m2 

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

 

 

Uznesenie č. 106/2018 

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 uplatnením výnimočného postupu ako prípad 

hodný osobitného zreteľa,  parcely č. 217/5 - zastavaná plocha, diel (1) vo výmere 133 m2, 

ktorá bola geometrickým plánom č. 26/2018,  vypracovaným geodetom Petrom Černým, 

odčlenená od parcely č.77/1- ostatné plochy, zapísanej Okresným úradom v Galante, 

katastrálny odbor na mape  určeného operátu ako parcela registra „E“,  na LV č. 101 pre 

 k. ú. Horný Čepeň,  za cenu  20,- €/m2, z dôvodu, že  ide o pozemok, ktorý sa nachádza 

v bezprostrednej blízkosti pred prevádzkou vo vlastníctve žiadateľky, tvorí  vstup do  
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prevádzky,  je dlhodobo užívaný ako terasa s oplotením a je pre mesto  inak nevyužiteľný, 

Márii Pospiškovej, bytom v Šúrovciach, Krátka 4.  

Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí   kupujúca. 

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

 

Uznesenie č. 107/2018 

Schvaľuje 

V súlade s § - om 21, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  prevod 

nehnuteľného majetku, parcely č. 3243/38  - zastavaná plocha vo výmere 606 m2, ktorá bola 

geometrickým plánom č. 80/2017,  vypracovaným geodetom Petrom Černým, úradne 

overeným Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor pod číslom 592/2018,   odčlenená 

od parcely č. 952- záhrada , zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 

mape  určeného operátu ako parcela registra „E“,  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď,  za cenu 

173,33 €/m2 pre Branislava Bokoru,  bytom  Sereď,  Šulekovská   2112/34B (víťaz súťaže). 

Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí   kupujúci. 

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

 

 

Uznesenie  č.  108/2018 

A. Berie na vedomie 

Zámer usporiadať majetkovo-právne užívanie  pozemku, nachádzajúceho sa na Novomestskej  

ulici,  

 

B. Konštatuje, 

že  pri prevode majetku sa uplatní zákonná výnimka  pretože sa jedná o pozemok  zastavaný 

stavbami vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením 

a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou    

 

C. Schvaľuje 

Spôsob prevodu  vlastníctva nehnuteľného majetku uplatnením zákonnej výnimky podľa § 9a, 

ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to 

parciel č. 3117 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 120 m2,   č. 3128/3 - zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 30 m2, č. 3128/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 74 m2,  

č. 3128/90 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1218 m2, všetky zapísané  Okresným 

úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcely registra „C“ na  

LV č. 591 pre k. ú. Sereď, za cenu určenú znaleckým posudkom, vypracovaným na náklady 

žiadateľa, spoločnosti: BAU TRADE SK a. s.,  so sídlom v Seredi, Vonkajší rad  795. 

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

Uznesenie č. 109/2018 

A. Berie na vedomie 

Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely, nachádzajúcej sa 

 na Námestí slobody,  
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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 60 m2, 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,  žiadateľke Mgr. Michaele 

Pastorkovej,    bytom v Seredi,  Lipová 2416. 

 

Výmera  pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady 

žiadateľky. 

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

 

Uznesenie č. 110/2018 

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. 663/3 – vodná plocha  vo 

výmere 41 m2, 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, žiadateľom Viliamovi Krotákovi a Eve 

Krotákovej, obaja bytom v Seredi Pekárska 1170/12. 

 

Výmera  pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady 

žiadateľov. 

Hlasovanie:  prítomných   13, za  12, proti  0, zdržal  a  1 
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Uznesenie č.111/2018 

A. Berie na vedomie 

Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely, nachádzajúcej sa 

 na Kúpeľnom námestí,  

 

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 terasy pred prevádzkovou jednotkou vo vlastníctve žiadateľky, tvorí 

vstup do prevádzky 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 53 m2, 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,  žiadateľke Mgr. Michaele 

Pastorkovej,    bytom v Seredi,  Lipová 2416. 

 

Výmera  pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady 

žiadateľky. 

Hlasovanie:  prítomných   13, za  6, proti 5, zdržali  sa   2 

Uznesenie  nebolo  prijaté   

 

Uznesenie č. 112/2018 

A. Berie na vedomie 

Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely, nachádzajúcej sa 

 na Vážskej 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 

užívaný ako súčasť záhrady pri nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov 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 uplatnením výnimočného postupu ako 

prípad hodný osobitného zreteľa, časti parcely registra „E“ č. 515  -  ostatná plocha vo výmere 

cca 8 m2, časti parcely č. 514/111- ostatná plocha vo výmere cca 17 m2 a časti parcely  

č. 268/1 - ostatná plocha   vo výmere cca 34 m2,  ktoré sú evidované na  mape určeného 

operátu   ako parcely registra „E“, na liste vlastníctve č. 591, pre k. ú. Stredný Čepeň, 
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žiadateľom Ľubošovi Polákovi a Márii Polákovej, obaja bytom v Seredi, Komenského 

3043/40. 

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

 

Uznesenie č.113/2018 

A. Berie na vedomie 

Správu o zámere  zámeny pozemkov, 

B. Konštatuje, 

že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa, pretože je v záujme  mesta usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom na Čepeňskej 

ulici tak, aby zámena pomohla k úprave plochy medzi pripravovanou polyfunkčnou stavbou 

a verejne prístupným parkoviskom a zároveň usporiadala užívanie pod chodníkom na 

Čepeňskej ulici, 

C. Schvaľuje 

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

predpisov, spôsob prevodu majetku mesta uplatnením výnimočného postupu ako prípad 

hodný osobitného zreteľa, formou uzatvorenia zámennej zmluvy  na časť  parcely č. 606 - 

zastavané plochy vo výmere cca 32 m2 vo vlastníctve mesta, za parcelu č. 137/10  – zastavané 

plochy a nádvoria vo vlastníctve žiadateľa vo výmere 38 m2, bez finančného vyrovnania  

rozdielu vo výmerách, určených geometrickým plánom vypracovaným na náklady žiadateľa,  

so žiadateľom Polis devolepment s.r.o., so sídlom Lúčna 2082/66,  926 01  Sereď . 

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

 

Uznesenie č.114/2018 

Schvaľuje 

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

zriadenie vecného bremena,  spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného bremena ako 

vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti:  

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,  

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

a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie. 

 

     Vecné bremeno sa zriaďuje „in personam“, v rozsahu podľa geometrického plánu  

č. 4-10/2017, vyhotoveného GEODET - JS, s. r. o., Šintava 666,  úradne overeného  

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, dňa 03. 11. 2017,  pod číslom 1330/2017, na 

dobu neurčitú,  za odplatu,  určenú znaleckým posudkom číslo 87/2018, vypracovaným 

znalcom Ing. Romeom Tanuškom, vo výške 450,00 €   pre žiadateľa  Ľubomíra  Halabrína ,  

bytom v Seredi, Pod hrádzou 2216/11  v prospech oprávneného, spoločnosti Západoslovenská  

distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 

Hlasovanie:  prítomných   12, za  12, proti 0,  zdržalo  sa   0 
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Uznesenie  č. 115/2018 

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 Sereď VN 1026 a VN 1050 VNV, VNK, TS“, 

a to k nehnuteľnosti – parcele č. 1104/2 -  orná pôda,  zapísanej Okresným úradom v Galante, 

katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ na LV č. 591 pre  

k. ú. Sereď, v rozsahu podľa geometrického plánu, vypracovaného na náklady oprávneného 

z vecného bremena. 

 

  Vecné bremeno bude spočívať v práve: 

a) zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení,  

b) užívania, prevádzkovania, údržby, opráv, úprav, rekonštrukcie,  modernizácie a 

akýchkoľvek iných stavebných úprav plánovanej stavby a ich odstránení. 

      Vecné bremeno sa zriadi „in personam“, za odplatu vo výške určenej znaleckým 

posudkom, vyhotoveným na náklady oprávneného z vecného bremena, na dobu neurčitú,  

v prospech    spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6,  816 47 Bratislava.   

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

 

Uznesenie  č. 116/2018 

Schvaľuje  

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

neskorších zmien a doplnkov, bezodplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva mesta 

Sereď, a to  parcely č. 780/17 -  zastavané plochy a nádvoria  vo výmere  50 m2 a  parcely 

 č. 780/18 - zastavané  plochy   a  nádvoria  vo výmere 75 m2, obe  zapísané  Okresným  

úradom v Galante, katastrálny odbor,  na katastrálnej mape ako parcely registra „C“,  

na  LV č. 5278, pre k. ú. Sereď, od vlastníka: Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 

817 15 Bratislava. 

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

 

 

Uznesenie  č.  117 /2018 

Schvaľuje  

V súlade  s §-om 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď  zverenie 

nehnuteľného majetku na dobu neurčitú od  01. 07. 2018 do správy Základnej školy  

J. A. Komenského v Seredi, a to:  

a) parcela č. 780/5- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 7300 m2, zapísaná na 

Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor ako parcela registra „C“ na  

katastrálnej mape na LV č. 4806 pre k. ú. Sereď, v obstarávacej cene  2160,30 €, 

b) parcela č. 780/21- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 713 m2, zapísaná na 

Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor ako parcela registra „C“ na  

katastrálnej mape na LV č. 4806 pre k. ú. Sereď, v obstarávacej cene  211,00 €, 

c) parcela č. 780/22- zastavané plochy a nádvoria vo výmere  185 m2, zapísaná na 

Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor ako parcela registra „C“ na  

katastrálnej mape na LV č. 4806 pre k. ú. Sereď, v obstarávacej cene  54,75 €. 

Hlasovanie:  prítomných  14,  za  14,  proti 0, zdržalo  sa   0  
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Uznesenie  č.  118 /2018 

Súhlasí 

V súlade s § 29, ods. 4) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,   s technickým  

zhodnotením časti prenajatých nebytových priestorov na ul. Ivana Krasku 2464/38 -  v bloku 

B na I. nadzemnom podlaží v ambulanciách všeobecnej zdravotnej starostlivosti, 

neurologického stacionára, ambulancie akupunktúry, chodby a v bloku E na II. nadzemnom 

podlaží v kanceláriách administratívy, v predpokladaných nákladoch do výšky  26.100 eur, 

vrátane DPH, žiadateľovi Mestská poliklinika Sereď, s.r.o., so sídlom v Seredi, 

 Ivana Krasku 2464/38.  

Hlasovanie:  prítomných 14,  za  11,  proti  0,  zdržali  sa   3   

 

Uznesenie  č.  119/2018 

Uznáša   sa 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 04/2018 zo dňa 14. 6. 2018 o poskytovaní 

príspevku na dopravu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately   

bez pripomienok 

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

 

Uznesenie č.120/2018 

A.Uznáša  sa 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 05/2018, ktorým sa mení  Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení 

neskorších nariadení 

 

B.Ukladá  

riaditeľom základných  škôl  

V termíne do 30. 06. 2018 informovať zákonných zástupcov o zmene výšky nákladov na 

nákup potravín v zariadeniach školského stravovania od septembra 2018 

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

Uznesenie č.121/2018 

Uznáša  sa 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 06/2018, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013 o určení školských obvodov základných škôl, 

ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2016 

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

 

Uznesenie  č.122/2018 

Berie  na  vedomie 
Správu o hospodárení spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. za rok 2017 

Hlasovanie:  prítomných   13, za  12, proti 0, zdržal  sa  0, nehlasoval 1 
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Uznesenie č. 123/2018 

Berie na vedomie 

Správu o hospodárení spoločnosti Naša domová správa Sereď, s . r. o. za rok 2017. 

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

 

 

Uznesenie č.  124/2018 

Schvaľuje   
a) 3. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2018  

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  ZUŠ  J.F. Kvetoňa 

f) rozpočtové opatrenie predložené riaditeľom Domu kultúry Sereď 

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

 
 

Uznesenie č.125/2018 

1) určuje pre volebné obdobie na roky 2018 – 2022 v meste Sereď  2 volebné obvody 

2) určuje pre volebné obdobie na roky 2018 – 2022 v meste Sereď  17  poslancov 

3) určuje pre volebné obdobie na roky 2018 – 2022 v meste Sereď počty poslancov vo 

volebných obvodoch nasledovne:  

– Volebný obvod č. 1 – (volebné  okrsky  1-5)    7 poslancov 

– Volebný obvod č. 2 – (volebné  okrsky – 6-13) 10 poslancov 

Hlasovanie:  prítomných 14,  za  4, proti 9,  nehlasoval  1 

Uznesenie  nebolo  prijaté      

 

Uznesenie č.126/2018 

Schvaľuje  

Procedurálny   návrh poslanca  Ing. Horvátha  a 

1. určuje pre volebné obdobie na roky 2018 – 2022 v meste Sereď 3 volebné obvody 

2. určuje pre volebné obdobie na roky 2018 – 2022 v meste Sereď 19 poslancov  

3. Určuje pre volebné obdobie na roky 2018 – 2022 v meste Sereď počty poslancov vo 

volebných obvodoch nasledovne: 

Volebný  obvod č. 1  (volebné okrsky 1-5)        - 9 poslancov  

Volebný  obvod č.  2 (volebné  okrsky 6-9)      -  6 poslancov   

Volebný  obvod č.  3  (volebné okrsky  10- 13) – 4 poslanci    

 

Hlasovanie:  prítomných 14, za  12, proti  2,  zdržalo  sa   0 

 

 

 

 



12 

 

Uznesenie č. 127/2018 

Určuje 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na celé funkčné obdobie rokov 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie primátora 

mesta Sereď na plný pracovný úväzok.  

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

 

V Seredi, dňa   19.6. 2018  

 

 

Zapísala:   Kolláriková 

 

 

 

        Ing. Martin Tomčányi 

           primátor  mesta  

 

 

Návrhová  komisia: 

 

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

 

Bc. Anton  Dúbravec    .......................... 

 

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

 

 


