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Uznesenia 

z Mestského  zastupiteľstva   v Seredi  , konaného  dňa   13.9. 2018 

 
Mestské zastupiteľstvo   v Seredi  prerokovalo  a prijalo 

 

 

Uznesenie č. 138/2018 

Schvaľuje  

1.Doplnenie   programu  MsZ 

-  Nadobudnutie   nehnuteľného  majetku  do   majetku  mesta zaradiť     ako bod  16/F   

Hlasovanie:  prítomných 14. Za 14,  proti 0, zdržalo  sa  0     

 

-Prerokovanie informácie   o účasti členov komisie pre prípravu rekonštrukcie kaštieľa 

a priľahlého parku  zaradiť   ako  bod  18 / Rôzne   

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

 

2.Program   rokovania  MsZ   

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

 

 

Uznesenie  č. 139/2018 

Berie  na  vedomie   

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

MsZ   

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

 

Uznesenie č. 140/2018 

 A. Ruší:  
Uznesenie č. 139/2017 v celom rozsahu  

 

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.  141/2018 

Berie  na  vedomie  

Správu z vykonanej kontroly zákonnosti pri čerpaní kapitálových finančných prostriedkov (investičné 

akcie) z rozpočtu mesta za roky 2016 – 2017   

Hlasovanie: prítomných  14, za   14, proti 0,  zdržalo  sa  0 
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Uznesenie č. 142/2018 
 Berie na vedomie  
Správu o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin 

zistených pri vykonanej kontrole v roku 2017 .  

bez pripomienok. 

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

 

 

Uznesenie  č. 143/2018 

Berie na vedomie  

Správu z vykonanej finančnej kontroly hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami 

použitými na zabezpečenie XIX. ročníka SHJ ako aj príjmov získaných z tohto podujatia,  

bez pripomienok 

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

 

 

Uznesenie č. 144/2018 

Schvaľuje    

Vystúpenie   zástupcu   spoločnosti  Brutto  s.r.o.  Ing.  Sidora  v diskusii   

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

 

Uznesenie  č. 145/2018 

Schvaľuje    

Vystúpenie   zástupcu   spoločnosti  Kontrakt  SK  s.r.o.    p. Forgáča    v diskusii   

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

 

 

Uznesenie č. 146 /2018 

Schvaľuje   

Návrh poslanca   JUDr. Irsáka  na  vyhlásenie    prestávky   

 Hlasovanie:  prítomných    17, za  9  proti  5, zdržali  sa   2,   nehlasoval   1 

 

 

Uznesenie č.   147/2018 

Schvaľuje   

Procedurálny  návrh poslanca Dušana  Irsáka,   vypustiť   z VZN   č.  4/2018   v čl. I.  bod  1  

1. V Prílohe – Územný plán mesta Sereď, Všeobecne záväzného nariadenia č.7/2015, ktorým 

sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď v znení 

VZN č. 5/2016, VZN č. 6/2016 a VZN č. 5/2017 sa v textovej časti - C. Záväzná časť 

územného plánu, časť C.1.1 Všeobecné záväzné regulatívy, pod kap. (4) Zásady a regulatívy 

pre plochu s funkciou výroby a skladov sa za odsek b) dopĺňa odsek c), ktorý znie :  

„c) neprípustné sú stavby s funkciami: bývanie, prechodné ubytovanie a rekreácia“. 

Hlasovanie:  prítomných    17, za  6  proti  6, zdržali  sa  5 

Uznesenie  nebolo prijaté   
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Uznesenie č. 148/2018 

Schvaľuje    

1.Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej 

dokumentácie Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 4/2018  

 

2.Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 4/2018  

Hlasovanie:  prítomných  17, za   12, proti 1,  zdržali  sa  4  

 

Uznesenie  č. 149/2018 

Uznáša  sa  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 7/2018, 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, Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2016 a Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 5/2017 

Hlasovanie:  prítomných  17, za  13, proti 1,  zdržali  sa   3  

 

 

Uznesenie  č. 150/2018  

Schvaľuje  
Urbanistickú štúdiu „IBV Šulekovská ulica – Zmena 01/2018“    pre   žiadateľa   Ladislava 

Godáňa   

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

 

Uznesenie č. 151/2018 

Schvaľuje  

Procedurálny   návrh  poslanca   p. Kurbela  -  na stiahnutie materiálu -   Urbanistickej štúdie 

pre lokalitu OV-10 Sereď a s obstaraním urbanistickej štúdie v predloženom rozsahu za 

splnenia podmienok pre  žiadateľa  AXA Projekt s.r.o., Mierové námestie 3165/5, 924 01 

Galanta v zastúpení DevelOP s.r.o., 925 55 Vinohrady nad Váhom č. 695:  

Hlasovanie:  prítomných 17, za  16, proti  1,  zdržalo  sa   0 

 

Uznesenie č. 152/2018 

Súhlasí  
S predloženým Zadaním Urbanistickej štúdie „Dolnostredská ulica“ Sereď a s obstaraním 

urbanistickej štúdie pre  žiadateľov Tomáša Zyka, Katarínu Zykovú a Jaroslava Javora:  

 za splnenia týchto podmienok :  

1. Urbanistická štúdia bude rešpektovať záväzné regulatívy ÚPN-M Sereď a bude vyhotovená 

a obstaraná pre funkčnú plochu BI- 39 časť A.  

2. Urbanistická štúdia bude vypracovaná podľa § 3 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o 

územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii oprávnenou osobou.  

3. Urbanistická štúdia bude obstaraná prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na 

obstarávanie ÚPP a ÚPD.  
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4. Návrh urbanistickej štúdie bude prerokovaný s dotknutou verejnosťou, dotknutými orgánmi 

a správcami verejného technického vybavenia územia za súčinnosti mesta.  

5. Návrh urbanistickej štúdie so zapracovanými pripomienkami a stanoviskami z 

prerokovania spolu s vyhodnotením uplatnených pripomienok a stanovísk bude predložený 

na prerokovanie a odsúhlasenie Mestskému zastupiteľstvu v Seredi.  

6. Urbanistická štúdia bude podkladom pre spracovanie následných stupňov projektovej 

dokumentácie potrebných pre konanie pred stavebným úradom.  

Hlasovanie:  prítomných 17,   za  12,  proti  1,  zdržali  sa   4   

 

Uznesenie č. 153/2018 

Berie na vedomie  

Správu o hospodárení Materskej školy na Ul. D.Štúra v Seredi k 30.06.2018 

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

 

Uznesenie č. 154/2018 

Berie na vedomie  
Správu o hospodárení Materskej školy, ul. Komenského č. 1137/37 v Seredi za 1. polrok 2018  

bez pripomienok  

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

Uznesenie č. 155/2018 

Berie na vedomie  
Správu o hospodárení Základnej školy Jana Amosa Komenského za 1. polrok 2018  

bez pripomienok  

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

 

 

Uznesenie č. 156/2018 

Berie na vedomie 

Správu o hospodárení Základnej školy Juraja Fándlyho za 1.polrok 2018  

bez pripomienok  

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

Uznesenie   č. 157/2018 

 Berie na vedomie  

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

     za rok 1.polrok 2018  

b) Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Základnej umeleckej školy Jána 

Fischera - Kvetoňa v Seredi za 1.polrok 2018  

 bez pripomienok 

Hlasovanie:  prítomných  15, za   14, proti 0, zdržalo  sa   0,  nehlasoval  l 
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Uznesenie  č. 158/2018 

Schvaľuje  

Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kvetoňa, Ulica 

Komenského č. 1136/36, 926 01 Sereď zo dňa 01.01.2002 s účinnosťou od 01.09.2018  

bez pripomienok  

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

 

Uznesenie č. 159/2018 

Berie na vedomie  

Správu o finančnom vyhodnotení Seredského hodového jarmoku – XIX. .ročník 2018 

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

 

 

Uznesenie č. 160/2018 

Berie na vedomie  

 Informatívnu správu o hospodárení Domu kultúry v Seredi za I. polrok 2018 

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

 

 

Uznesenie č.161/2018 

Berie na vedomie 

Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície Sereď za 1.polrok 2018 

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

 

  

Uznesenie  č. 162/2018 

Berie na vedomie  

Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov. 
Hlasovanie:  prítomných  15, za  15, proti 0, zdržalo sa  0 

 
 

Uznesenie  č. 163/2018 

Schvaľuje 

Použitie   finančných prostriedkov    z rozpočtu  mesta  Sereď  vo výške  13 500,- eur  na 

nákup  2 kusov   basketbalových  košov    do športovej  haly  Obchodnej  akadémie   v Seredi 

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

Uznesenie  nebolo prijaté   

 

 

Uznesenie  č. 164/2018 

Berie na vedomie  

Informatívnu správu o plnení rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.6.2018. 

Hlasovanie:  prítomných  14, za  14, proti 0, zdržalo sa  0 
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Uznesenie č. 165/2018 

Berie na vedomie  

Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.6.2018. 

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

 

 

Uznesenie č.166/2018 

Schvaľuje  
a) 4. 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 MŠ D. Štúra  

f) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZUŠ J.F. Kvetoňa 

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

 

 

Uznesenie č. 167/2018 

Berie na vedomie  

Prípravu rozpočtu mesta Sereď na roky 2019 – 2021 podľa schváleného harmonogramu 

prípravy rozpočtu 

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

 

 

Uznesenie č. 168/2018 

Schvaľuje 

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

nájom nehnuteľného majetku, časti parcely č. 307/1 – ostatné plochy vo výmere 58 m
2
, 

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 0,40 €/m
2
/rok, na dobu 

neurčitú, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, 

že ide o pozemok, 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 inak nevyužiteľný, žiadateľovi Radovanovi 

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

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

 

 

Uznesenie č.169/2018 

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 m
2
, ktorá je zapísaná Okresným 

úradom v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako parcela registra „E“, na 
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LV č. 591 pre k. ú. Sereď, za cenu 2,25 €/m
2/

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, 

Márii Tanuškovej, bytom v Seredi, Železničná 1119/16. 

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

 

 

Uznesenie č.170/2018 

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 m
2
, ktorá je zapísaná Okresným 

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

LV č. 591 pre k. ú. Sereď, za cenu 2,25 €/m
2/

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 žiadateľa, 

Ľubošovi Eliášovi, bytom v Seredi, Jesenského 2999/17. 

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

 
 

Uznesenie č. 171/2018 

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. 80/3 - záhrady vo výmere 60 m
2
, ktorá bola 

geometrickým plánom č. 4-5/2018 zo dňa 25. 06. 2018, odčlenená od parcely č. 663 - vodná 

plocha, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu 

ako parcela registra „E“, na LV č. 4806, pre k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m
2
, pretože ide o 

pozemok, ktorý je dlhodobo užívaný ako súčasť záhrady pri nehnuteľnosti vo vlastníctve 

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

žiadateľke Mgr. Michaele Pastorkovej, bytom v Seredi, Lipová 2416.  

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

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

 
 

Uznesenie č. 172/2018 

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, a to parcely č. 126/2 - záhrada vo výmere 41 m
2

, ktorá bola geometrickým 

plánom č. 4-5/2018 zo dňa 25. 06. 2018, odčlenená od parcely č. 663 - vodná plocha, zapísanej 

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako parcela registra 

„E“ na LV č. 4806 pre k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m
2

, z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý je 

dlhodobo užívaný ako súčasť záhrady pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľov a je z 

hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, Viliamovi Krottákovi a Eve 

Krottákovej, obaja bytom v Seredi, Pekárska 1170/12.  
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Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradia kupujúci. 

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

 
 

Uznesenie č.  173/2018 

Schvaľuje    

Procedurálny  návrh  predložený  poslancom  Ing. Horváthom -    cenu za  prevod 

nehnuteľného   majetku  vo výške   20,- €/m2 

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

 

 

Uznesenie  č. 174/2018 

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, parcelu č. 62/2 - ostatná plocha vo výmere 59 m
2

, ktorá bola geometrickým 

plánom odčlenená od parcely 268/1- ostatná plocha, diel (2) vo výmere 34 m
2

, od parcely č. 515 - 

ostatná plocha, diel (3) vo výmere 8 m
2 

a od parcely č. 514/111 – ostatná plocha, diel (4) vo 

výmere 17 m
2

, všetky zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného 

operátu ako parcely registra „E“ na LV č. 591 pre k. ú. Stredný Čepeň, za cenu 20 €/m
2

, z dôvodu, 

že 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, Ľubošovi 

Polákovi a manželke Márii Polákovej, obaja bytom v Seredi, Komenského 3043/40.  

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

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

 
 

Uznesenie  č. 175/2018 

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, a to parcely č. 3063/149 – ostatná plocha, vo výmere 46 m
2
, ktorá bola 

geometrickým plánom odčlenená od parcely č. 3063/1 – ostatná plocha, evidovanej Okresným 

úradom v Galante na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď 

za cenu 60,00 €/m
2 

z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti 

pred prevádzkou vo vlastníctve žiadateľa, na pozemku je umiestnená terasa, spojená so 

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

žiadateľovi Ladislavovi Malému, bytom v Seredi, Fándlyho ul. 4178/26.  

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

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

Uznesenie č. 176/2018 

Schvaľuje 
V súlade s §-om 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, prevod majetku mesta uplatnením výnimočného postupu ako prípad 
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hodný osobitného zreteľa, formou uzatvorenia zámennej zmluvy na parcelu č. 167/12 - 

ostatná plocha vo výmere 32 m
2
, ktorá bola geometrickým plánom odčlenená od parcely č. 

167/11 - ostatná plocha, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor ako 

parcela registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, za parcelu č. 137/10 - zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 38 m
2
, evidovanú Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor ako 

parcela registra „E“ na LV č. 6052 pre k. ú. Sereď, bez finančného vyrovnania rozdielu vo 

výmerách, určených geometrickým plánom z dôvodu, že 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, so žiadateľom  

Polis development s. r. o., so sídlom v Seredi, Lúčna 2082/66. 

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

 

 

Uznesenie č. 177/2018 

Schvaľuje 
V súlade s §-om 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, prevod majetku mesta uplatnením výnimočného postupu ako prípad 

hodný osobitného zreteľa, formou uzatvorenia zámennej zmluvy na diel (13) vo výmere 22 

m
2
, odčlenený geometrickým plánom č. 51/2016 od parcely č. 34/46 – ostatné plochy, 

evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako 

parcela registra „E“, na LV č. 591 pre k. ú. Dolný Čepeň, za parcelu č. 61/4 - zastavaná 

plocha vo výmere 76 m
2
, evidovanú Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape 

určeného operátu ako parcela registra „E“ na LV č. 932 pre k. ú. Dolný Čepeň, bez 

finančného vyrovnania rozdielu vo výmerách, určených geometrickým plánom, z dôvodu, že 

je v záujme mesta usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom na Družstevnej ulici a ulici  

8. mája tak, aby zámena pomohla kvalitnejšie vyriešiť polomer odbočenia vpravo pre vozidlá 

v križovatke ulíc a zároveň aj rozhľadové pomery, s Ing. Ľubomírom Kubánkom, bytom v 

Seredi, Veterná 3121/4. 

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

 

 

Uznesenie č.178/2018 

A. Berie na vedomie 
Zámer usporiadať majetkovo-právne užívanie pozemku, nachádzajúceho sa medzi ulicami 

Pekárska, Námestím slobody a Kúpeľným námestím. 

 

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 v spoluvlastníctve 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, časti parcely č. 663 – vodná plocha vo 
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výmere 80 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, žiadateľom Petrovi Strakovi, bytom v Seredi, 

A. Hlinku 3058/17, v podiele 1/7-ina, Ivone Kacvinskej, bytom v Seredi, Legionárska 

2998/16, v podiele 3/7-iny, Rastislavovi Lindákovi, bytom v Sládkovičove, Budovateľská 

1224/14, v podiele 1/7-ina a Petrovi Gálovi, bytom v Seredi, Pekárska 1169/14,  

v podiele 2/7-iny. 

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

 

Uznesenie č. 179/2018 

A. Schvaľuje 
Zverenie majetku mesta Sereď vedenom na účte 042 – Obstaranie dlhodobého majetku do správy 

Základnej školy Jana Amosa Komenského v Seredi na dobu neurčitú od 01. 10. 2018, a to:  

1. Projekt elektro: „Rekonštrukcia telocvične ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi.  

v objeme 1 176 €.  

2. Úprava projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia telocvične ZŠ Jana Amosa Komenského v 

Seredi podľa rozpočtu odsúhlaseného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vo 

výške 690 €.  

3. Technická pomoc pri príprave podkladu VO zateplenie telocvične ZŠ Jana Amosa 

Komenského v Seredi v objeme 125 €.  

4. Projekt elektro na akciu: „Modernizácia elektroinštalácie pre tri počítačové učebne ZŠ Jana  

Amosa Komenského vrátane výkaz – výmeru, zisťovania exist. stavu, vo výške 749,70 €.  

 

B. Ukladá 

Spracovať protokol o zverení majetku do správy ZŠ Jana Amosa Komenského v zmysle platnej 

legislatívy a zabezpečiť jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami.  

Zodp.: prednosta MsÚ  

Termín: do 30.09.2018  

b) bez pripomienok 

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

 
 

 

Uznesenie č. 180/2018 

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

neskorších zmien a doplnkov, nadobudnutie nehnuteľností – pozemkov CKN do vlastníctva 

mesta Sereď kúpou, a to novovytvorenej parcely č. 3535/8 -  zastavané plochy a nádvoria  

vo výmere  119 m2 a novovytvorenej parcely č. 3535/11 - zastavané plochy a  nádvoria vo 

výmere 148 m2, obe odčlenené geometrickým plánom č. 28/2015 zo dňa 24.04.2016, 

overeným pod č. 464/2016 od parcely reg. „E“ č. 1075 vedenej Okresným úradom v Galante, 

katastrálnym odborom na LV č. 5123 pre k. ú. Sereď za kúpnu cenu 10 530,48 € od 

Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava. 

Hlasovanie:  prítomných  13, za  12, proti 0, zdržalo sa  0, nehlasoval   1 
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Uznesenie č. 181/2018 

Berie na vedomie  
Informatívnu správu o príprave koncepcií mesta Sereď na roky 2019 – 2023. 

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

 

 

Uznesenie č.  182/2018 

Berie  na  vedomie  

Informáciu    o účasti    členov   na zasadnutí   komisie  pre prípravu rekonštrukcie kaštieľa 

a priľahlého parku  

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

 

V Seredi,  dňa  20.9.2018 

Zapísala:  Kolláriková 

 

        Ing. Martin   Tomčányi 

                       primátor  mesta  

 

 

Návrhová   komisia: 

 

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

Milan  Buch    ...................... 

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

  

 


