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Uznesenia 

z Mestského  zastupiteľstva  v Seredi,  konaného  dňa    13.12. 2018 

Mestské  zastupiteľstvo  v Seredi  prerokovalo a prijalo   

 

Uznesenie č. 221/2018 

Schvaľuje    

1. Doplnenie programu  rokovanie  MsZ 

-V rámci bodu  rôzne zaradiť  bod   - poslancom MsZ   určiť  budget (rozpočet)  na  

úhradu   nákladov  za služby  spojené  s konzultáciou   a odborným   posúdením   

materiálov  predkladaných  na  rokovanie  MsZ  

             Hlasovanie: prítomných   15, za   10, proti 3, zdržali  sa   2  

 

- Doplnenie  členov   komisie  finančnej  a majetkovej  a komisie  pre rozvoj mesta  

a ŽP 

- Hlasovanie:  prítomných  16, za  12, proti 2, zdržali  sa   2 

2. Program  rokovania   

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

 

 

Uznesenie č. 222/2018  

Berie  na  vedomie   

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

mestského    zastupiteľstva   

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

 

Uznesenie  č. 223/2018 

A/ Ruší:  
Uznesenie č. 129/2018 v celom rozsahu  

 

B/ Berie na vedomie 
Správu o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva bez pripomienok  

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

 

 

Uznesenie  č.  224/2018 

Berie na vedomie  

Správu z vykonanej kontroly kontrolu zameranú na:  

zákonnosť čerpania finančných prostriedkov na položke rozpočtu Mesta Sereď 600 – Bežné 

výdavky, podpoložka 637 – služby, 637001 – školenia, kurzy semináre v súvislosti so 

vzdelávaním a školeniami zamestnancov mesta.  

Bez pripomienok 

Hlasovanie:  prítomných   15, za  15, proti 0, zdržalo  sa   0 
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Uznesenie č.   225/2018 

Berie na vedomie  

Správu z vykonanej kontroly kontrolu zameranú na:  
hospodárne, efektívne a účinné nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami, 

vynakladanými z rozpočtu mesta v rámci originálnych kompetencií mesta Sereď a v súlade s 

Nariadením vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 

samosprávy.  

Bez pripomienok 

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

 

Uznesenie  č.  226/2018 

Schvaľuje   

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019  

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

 

Uznesenie   č. 227/2018 

Schvaľuje  

Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ, Ul. D.Štúra  č. 2116/36 v Seredi  za školský 

rok  2017/2018 

        a)  bez pripomienok 

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

 

 

Uznesenie č. 228/2018 

Schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 MŠ Ul. Komenského č. 

1137/37, 926 01 v Seredi  

 bez pripomienok  

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

 

 

Uznesenie č.229/2018 

Schvaľuje   

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Jana Amosa 

Komenského v Seredi za šk. rok 2017/2018 

bez pripomienok 

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

 

 

 

Uznesenie č. 230/2018  

Schvaľuje    

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy  ZŠ Juraja  

Fándlyho v Seredi v školskom roku 2017/2018 

 bez pripomienok 

Hlasovanie:  prítomných  15,   za  15,  proti 0, zdržalo  sa   0   
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Uznesenie č.231/2018 

Schvaľuje   

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej umeleckej školy v Seredi   v  šk. roku 2017/2018 

bez pripomienok 

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

 

Uznesenie č. 232/2018 

Uznáša   sa 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 08/2018, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej 

školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších 

nariadení 

bez pripomienok 

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

 

Uznesenie č. 233/2018 

Uznáša sa  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 09/2018 zo dňa 13.12.2018 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

s pripomienkou 

v § 7  ods. 1, písm. b) a c)  sa slovné  spojenie  „ o 0,06576  eura za osobu  a kalendárny  deň“  

mení  na slovné  spojenie  „ na 0,06576 eura za osobu   a kalendárny  deň“   Išlo  o štylistickú  

chybu pri tvorbe VZN. Zníženie  poplatku  o 0,06576 eura by bolo neúčelné  vzhľadom  na  

stanovený   cieľ mesta   vyrovnať príjmy  a výdavky  na odpadoch   

Hlasovanie:  prítomných     17, za  15,  proti1, zdržal   sa   1 

 

Uznesenie č.234/2018 

Berie  na  vedomie  

Protokol  o výsledku   kontroly   efektívnosti   a účinnosti  triedeného komunálneho  odpadu  

a prijaté opatrenia  mestom Sereď   

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

 

Uznesenie č.235/2018 

Schvaľuje  
1.Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej 

dokumentácie Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 5/2018 
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2.Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 5/2018 

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

 

Uznesenie  č. 236/2018 

Uznáša   sa  
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 10/2018, 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, Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2017 a 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2018. 

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

 

Uznesenie č. 237/2018 

Berie na vedomie 

Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov. 

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

 

Uznesenie č. 238/2018 

Schvaľuje  

Z dôvodu  technických  príčin   pokračovať  v rokovaní   MsZ  bez  hlasového  záznamu  :  

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

 

Uznesenie č.  239/2018 

  Schvaľuje   

1. 6. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2018 s pripomienkou: 

- zvýšiť príjmy  mesta – bežné transfery 312012 – prenesené  kompetencie ZŠ o čiastku 

10 886 €  - dohodovacie konanie 

 

-  a zároveň zvýšiť výdavky ZŠ Juraja Fándlyho celkom + 5 966 €,  ZŠ  Jana Amosa 

Komenského celkom  + 4 920 €  

 

2. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom  ZŠ Juraja Fándlyho  s pripomienkou  

v programe 4. Vzdelávanie, 4.1 Základné školy - zvýšiť výdavky o celkovú čiastku + 5 966 

€ nasledovne: 

 

 Program 4               Vzdelávanie                    5 966 

Podprogram 4.1.     Základné školy  

Prvok: 4.1.1             Základná škola Juraja Fándlyho           

 

9.1.2.1 - Základné vzdelanie  

 

2 983 

614 Odmeny                                                   2 210 
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620 Poistné a príspevok do poisťovní               773 

 

9.2.1.1 – Základné vzdelanie                        2 983 

614 Odmeny                                                   2 210 

620 Poistné a príspevok do poisťovní               773 

 

 

3. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Jana Amosa 

 Komenského s pripomienkou  v programe 4. Vzdelávanie,  4.1. Základné  školy -zvýšiť 

výdavky o celkovú čiastku + 4 920 €  nasledovne: 

Program 4               Vzdelávanie                     4 920 

Podprogram 4.1.     Základné školy  

Prvok: 4.1.2            Základná škola Jana Amosa Komenského  

9.1.2.1 - Základné vzdelanie  2 214 

614 Odmeny                                                   1 641 

620 Poistné a príspevok do poisťovní               573 

 

9.2.1.1 – Základné vzdelanie                        2 706 

614 Odmeny                                                   2 005 

620 Poistné a príspevok do poisťovní               701 

 

 

4. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ Komenského 

5. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ  D. Štúra 

6. Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZUŠ  J.F. Kvetoňa 

7. Rozpočtové opatrenie predložené riaditeľom Domu kultúry Sereď 

8. Použitie finančných prostriedkov v čiastke  9 996 €  z rezervného fondu   

           na úhradu  havarijnej opravy kanalizácie  na Dennom centre seniorov    v Seredi 

Hlasovanie:  prítomných   17, za  15,  proti0, zdržal sa  1, nehlasoval   1   

 

Uznesenie  č.240/2018 

Berie na vedomie 

Rozpočet spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. na rok 2019. 

Hlasovanie:  prítomných   17, za  15,  proti 1, zdržal  sa   1   

 

Uznesenie č. 241/2018 

Berie na vedomie 

Rozpočet spoločnosti  Správa majetku Sereď, s.r.o. na rok 2019. 

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

 

Uznesenie  č. 242/2018 

Berie na vedomie 

Rozpočet  spoločnosti  Naša domová správa, s.r.o. na rok 2019. 

Hlasovanie:  prítomných    16, za  16, proti 0, zdržalo  sa  0  
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Uznesenie č. 243/2018 

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 m2, 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 2,10 €/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 žiadateľa, Milošovi Bernardovi, bytom v Seredi, Garbiarska 

49/50. 

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

 

 

Uznesenie  č. 244/2018 

 

A. Berie na vedomie: 

Informáciu o zámere nájmu nehnuteľného majetku mesta - časti parciel, nachádzajúcich sa  na 

ul. Vonkajší rad, 

 

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 budovy s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa,  ktorý  bude slúžiť na vybudovanie 

prístupovej rampy k pripravovanej stavbe, vytvorenie verejne prístupných  parkovacích  miest  

a úpravu verejnej zelene pri   pripravovanej  stavbe  - bytového domu, 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. 2850/1 - zastavaná plocha a nádvorie   vo 

výmere 655 m2, časti parcely č. 2816/1 - zastavaná plocha a nádvorie,  vo výmere 724 m2, obe 

zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,   na katastrálnej mape ako parcely 

registra „C“,  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď a časti parcely č. 2816/6 - ostatná plocha vo 

výmere 149,3 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape 

určeného operátu ako parcela registra „E“ na LV č.  4806 pre k. ú. Sereď, na dobu neurčitú,   

spoločnosti  Norbi & Tuti Group  s. r. o. , so sídlom v Galante, Hodská 3161/95. 

  

Hlasovanie:  prítomných    16, za  16, proti 0, zdržalo  sa   0  
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Uznesenie  č. 245/2018 

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. 128/2 - záhrady vo výmere 80 m2, ktorá bola   

geometrickým plánom č. 9-7/2018 zo dňa 26. 07. 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 €/m2,  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, 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.  

 

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

Hlasovanie:  prítomných     16, za  12,  proti 4, zdržalo  sa   0 

 

Uznesenie  č.  246/2018 

A.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. 3063/166 -  ostatná plocha   vo výmere 46 m2 a  

parcely č. 3063/165 – zastavaná plocha  vo výmere 4 m2, obe  odčlenené geometrickým 

plánom č. 36/2018 zo dňa 11. 10. 2018, úradne overeným dňa 08. 11. 2018 pod číslom 

1381/2018, 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 €/m2 

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. 

 

B.Ruší  

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 175/2018 zo dňa 13. 09. 2018, v plnom    

rozsahu. 

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

 

Uznesenie č. 247/2018 
 

A. Berie na vedomie 

Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta -  stavby v objekte bývalých 

kasární  Váh  
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B.konštatuje,  

že sa jedná o prípad,  pri ktorom sa uplatní  spôsob  prevodu  majetku  mesta, formou 

priameho predaja  

 

C.Schvaľuje 

a) podľa § 9, ods. a)  zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu 

nehnuteľného majetku mesta, stavbu bez súpisného čísla, postavenú na parcele registra „C“ 

č. 3723/21, zapísanú Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,  na LV č. 591 pre k. 

ú. Sereď, formou priameho predaja,  

 

b) komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk v tomto zložení: 

predseda: Ing. Bystrík  Horváth   

členovia: Ing. arch. Róbert  Kráľ,  Dušan Irsák, Pavol Kurbel,  JUDr. Edita  Červeňová, 

Darina  Nagyová     

bez pripomienok, 
 

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

 

Uznesenie č. 248/2018 

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 zaťaženej nehnuteľnosti, parcely č. 121 –ostatná 

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

ako parcela registra „E“ na LV č. 591 pre k. ú. Stredný Čepeň 

a) existenciu inžinierskych sietí – plynárenského zariadenia oprávneného z vecného 

bremena, jeho ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukcie 

tohto zariadení, a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom , 

b) prechod  a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena, na účel 

údržby a opravy plynárenského zariadenia, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom 

rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť. 

 

     Vecné bremeno sa zriaďuje 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  29. 11. 2018 ,  pod číslom 1480, na dobu neurčitú,  za 

jednorazovú odplatu,  určenú znaleckým posudkom číslo 118/2018, vypracovaným znalcom 

Ing. Kamilom Chovancom,  vo výške 195,00 €, pre žiadateľa Ing. Bystríka Starečka, bytom 

v Seredi, Dlhá ul. 2738/72,   v prospech oprávneného, spoločnosti SPP - Distribúcia, a. s., 

Mlynské nivy 44/b, Bratislava. 

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

 

Uznesenie č. 249/2018  

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 „Bytový dom Pažitná“, a to k nehnuteľnosti - 

parcele č. 427/1 – ostatná plocha,   zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor 



9 
 

na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ 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 elektrickej a vodovodnej prípojky,  

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

akýchkoľvek iných stavebných úprav plánovanej stavby a ich odstránení. 

      Vecné bremeno sa zriadi za odplatu vo výške určenej znaleckým posudkom, 

vyhotoveným na náklady oprávneného z vecného bremena, na dobu neurčitú,  v prospech 

spoločnosti AS LIVING s.r.o., Antolská 4, 851 07 Bratislava.     

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

 

Uznesenie  č. 250/2018 

Schvaľuje  

Výšku  minimálnych cien nájomného, určeného v prílohách  č. 3, 4, 5 a 7 Zásad  hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Sereď  

- bez  zmeny 

- s týmito zmenami:   

a) v prílohe č. 3 – Sadzobník nájomného za nájom nebytových priestorov stanovujúci 

minimálnu ročnú sadzbu nájomného za 1 m2 podlahovej plochy, 

b) v prílohe č. 4 - Sadzobník nájomného za nájom majetku mesta stanovujúci minimálnu 

ročnú sadzbu nájomného za umiestnenie reklamných zariadení, 

c) v prílohe č. 5 - Sadzobník nájomného za nájom pozemkov vo vlastníctve mesta, 

stanovujúci minimálnu ročnú sadzbu nájomného  

doplniť vetu: V prípade nájmu nehnuteľného majetku mesta pre právnickú osobu a pre 

fyzickú osobu –podnikateľa sa  výška nájomného určí  na základe znaleckého posudku na 

určenie výšky nájomného, vypracovaného na náklady nájomcu. 

d) V prílohe č.7  - Sadzobník,  stanovujúci minimálnu sadzbu nájomného za predajné 

zariadenia a prenajatú plochu  pre príležitostný trh - Seredský hodový jarmok , v bode 

č. 3, písmeno c) Predaj balónov, časopisov, kníh, ozdobných  a okrasných rastlín 

a drevín, sa sortiment  balóny presúva pod písmeno a) toho istého bodu(3)  

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

 

Uznesenie č. 251/2018 

A.Schvaľuje 

zverenie majetku mesta Sereď - Technické zhodnotenie budovy MŠ Komenského „A“, 

realizovaného v rámci  aktivít projektu „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy 

Komenského “A“ v Seredi“ do správy  Materskej školy na  Komenského č. 1137/37, 926 01 

Sereď s účinnosťou od  20.12.2018 Obstarávacia  cena predstavuje 315 735,55 €, odpisy 

k 30.11.2018 činia 2 632 €,  zostatková hodnota 313 103,55  €.  

  

B.Ukladá 

do 19.12.2018 uzatvoriť Protokol o zverení majetku do správy Materskej školy na 

Komenského č. 1137/37 v Seredi v zmysle platnej legislatívy. 

Hlasovanie:  prítomných  16, za  16,  proti 0, zdržalo  sa   0     
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Uznesenie  č.252/2018 

Schvaľuje   

Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2019 

Hlasovanie:  prítomných     16, za  16,  proti 0, zdržalo s a 0 

 

Uznesenie  č.253/2018 

Schvaľuje  

Návrh poslanca  p. Kurbela -  stanoviť  badget pre  každého poslanca  na  úhradu  nákladov  

súvisiacich  s konzultáciou  a odborným   posúdením   materiálov  predkladaných  na  

rokovanie  MsZ  

Hlasovanie  prítomných  :  16, za  7,  proti 7, zdržali  sa   2   

Uznesenie  nebolo prijaté 

 

 

 

Uznesenie  č.  254/2018 

Schvaľuje 

Návrh  poslanca  p. Irsáka -   rozšíriť   komisiu  pre rozvoj mesta   a ŽP   doplniť   člena  Ing.  

Hilkoviča   

Hlasovanie:  prítomných v15, za  3, proti 7, zdržali sa  4, nehlasoval   1   

Uznesenie   nebolo prijaté         

 

Uznesenie č.  255/2018 

Schvaľuje 

Návrh poslanca   p. Irsáka -  doplniť     Annu  Lomenovú  za     členku  komisie  finančnej  

a majetkovej 

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

 

 

V Seredi,   dňa  20.12.2018 

 

Zapísala:  Kolláriková    

 

        Ing. Martin   Tomčányi   

          primátor  mesta      
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Návrhová  komisia: 

JUDr.  Edita  Červeňová                      ....................... 

Ing. Mária  Fačkovcová    ........................ 

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

 

Uznesenie  č.  256/2018 

Uznáša   sa 

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

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 

s pripomienkou 

1. V článku I. bod 1 ods. 4: zmeniť  sumu príspevku  zákonných  zástupcov  

z navrhovaných  0,10 na  0,20 eur.  

„4. Výška príspevku zákonného  zástupcu  na režijné  náklady  v školskej jedálni  pri 

materskej  škole  a v školskej jedálni  pri  základnej škole  je určený  na 0,20 eur na 

deň,  počas  ktorého   straník  odoberie   aspoň  jedno jedlo“.  

 

 

 

2. V Článku  I.  bod 1  vypustiť  bod    6 

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

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

primátor mesta Sereď v zmysle § 13, ods. 6 pozastavuje výkon uznesenia č. 256/2018 

MsZ. 

 

 
 


