Uznesenia
z Mestského zastupiteľstva v Seredi , konaného dňa 7.2. 2019
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a prijalo
Uznesenie č. 1/2019
Schvaľuje
Program rokovania MsZ , ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovom
sídle mesta
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 2/2019
Schvaľuje
Doplnenie bodu 13/D do programu rokovania - Informácia z komisie pre rozvoj
mesta a ŽP na návrh Ing.arch. Kráľa
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 3/2019
Schvaľuje
Vypustenie bodu č. 9 Štatút mesta z programu rokovania – na návrh
poslankyne JUDr. Červeňovej
Hlasovanie: prítomných 16, za 14, proti 0, nehlasovali 2
Uznesenie č. 4/2019
Schvaľuje
Doplnenie bodu programu rokovania
-Návrh na doplnenie člena komisie na ochranu verejného záujmu verejných funkcionárov
a jeho zaradenie ako bod č. 9 na návrh poslanca JUDr. Irsáka
Hlasovanie: prítomných 15, za 14, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 5/2019
Schvaľuje
Program rokovania mestského zastupiteľstva v Seredi
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 6/2019
Schvaľuje
Mandátovú komisiu v zložení: Dušan Irsák, Mgr. Tomáš Karmažín, Pavol Kurbel
Hlasovanie: prítomných 13, za 11, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1
Uznesenie č. 7/2019
Schvaľuje
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Návrhovú komisiu v zložení : JUDr. Edita Červeňová, Mgr. Pavlína Karmažínová, Ing.
Norbert Kalinai
Hlasovanie: prítomných 15, za 14, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval l
Uznesenie č. 8/2019
Berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia
mestského zastupiteľstva
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 9/2019
Schvaľuje
Procedurálny návrh poslanca JUDr Irsáka - zrušiť uznesenie č. 192/2017
Hlasovanie: prítomných 16, za 13, proti 1, zdržali sa 2
Uznesenie č. 10/2019
Berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva so schváleným procedurálnym
návrhom
Hlasovanie: prítomných 16, za 14, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 2
Uznesene č. 11/2019
Berie na vedomie
Správu z vykonanej kontroly vybavovania sťažností a petícií podaných na mesto Sereď v roku
2018
bez pripomienok
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 12/2019
Berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti o ostatných činnostiach hlavnej kontrolórky mesta vyplývajúcich
zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za rok 2018 bez
pripomienok

Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 13/2019
Berie na vedomie
Správu z vykonanej kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Sereď
Hlasovanie: prítomných 15, za 14, proti 0, zdržal sa 1
Uznesenie č. 14/2019
Uznáša

sa

2

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 01/2019, ktorým sa mení 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 17, za 16, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1

Uznesenie č. 15/2019
Uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 02/2019, 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
bez pripomienok
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 16/2019
A. Odvoláva
dňom 28.2.2019 JUDr. Ing. Danielu Vargovú z funkcie konateľky spoločnosti Správa majetku
Sereď, s.r.o., Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,
a
B.Schvaľuje
Ing. Karola Andrášika, bytom Šustekova 49, 851 04 Bratislava do funkcie konateľa
spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o., Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď od
1.3.2019 na dobu neurčitú.
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č.17/2019
Schvaľuje
Doplnenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných
funkcionárov o nového člena Pavla Kurbela na návrh predsedu komisie JUDr. Irsáka
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 18/2019
Schvaľuje
zmenu v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v Seredi
v § 7 Príprava zasadnutí MsZ ods. 3
Za prvú vetu v odseku v znení:
Komisie MsZ predkladajú k jednotlivým bodom rokovania MsZ svoje stanoviská
a vyjadrenia“ dopĺňa vetu:
Tieto budú poslancom MsZ doručované elektronicky minimálne 5 kalendárnych dní
pred zasadnutím MsZ
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 19/2019
Schvaľuje
zmenu v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v Seredi
v § 7 Príprava zasadnutí MsZ ods. 6 v znení:
„Materiály na zasadnutie MsZ sú doručované poslancom elektronicky najneskôr 10
dní pred zasadnutí MsZ“
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 20/2019
Schvaľuje
zmenu v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva v Seredi
§ 8 Zvolávanie zasadnutí mestského zastupiteľstva ods. 2 v znení:
„Zasadnutia MsZ , ktoré sa uskutočňujú najmenej raz za 3 mesiace zvoláva primátor
mesta elektronicky minimálne 10 dní pred rokovaním“
Hlasovanie : prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 21/2019
Schvaľuje
nové znenie § 9 ods. 11 písm. f) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva
v Seredi nasledovne:
Poslanec je povinný na začiatku rokovania MsZ (orgánoch mestského zastupiteľstva)
oznámiť, že ide o rokovanie o veci, na ktorej má osobný záujem, alebo ide o vec, z ktorej má
majetkový prospech politická strana alebo hnutie, ktorej je členom, ak mu je táto skutočnosť
známa.
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 22/2019
Schvaľuje
nové znenie § 9 ods. 12 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Seredi
nasledovne:
Predsedajúci vyhlási prestávku podľa harmonogramu alebo po uplynutí max. dvoch
hodín rokovania. Mimoriadnu prestávku v dĺžke max 10 minút vyhlási predsedajúci:
- V prípade riešenia sporných otázok alebo situácií za účelom dohadovacieho konania
- Ak o to požiada ktorýkoľvek poslanec a po schválení MsZ
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 23/2019
Schvaľuje
nové znenie § 13 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Seredi
nasledovne:
Z rokovania MsZ sa vyhotovuje zápisnica, uznesenia MsZ, zvukový záznam a záznam
hlasovania, ktoré sa uložia na stránke mesta najneskôr do 15 dní od zasadnutia MsZ.
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Záznamy hlasovania k jednotlivým bodom sú presne špecifikované podľa predmetu
jednotlivých hlasovaní. Súčasťou zápisnice sú všetky písomne predložené dokumenty.
Primátor mesta určí zapisovateľa zo zamestnancov mestského úradu.
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 24/2019
Schvaľuje
zmenu v Rokovacom poriadku komisií Mestského zastupiteľstva
V Článku 2 dopĺňa ods. 5 v znení:
„stanoviská komisií k jednotlivým bodom rokovania mestského zastupiteľsva budú
poslancom MsZ doručované elektronicky 5 dní pred zasadnutím MsZ“
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 25/2019
Schvaľuje
nové znenie článku 3 ods. 11 Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Seredi
nasledovne:
Tajomník komisie zašle členom komisie program zasadnutia komisie zostavený podľa pokynov
predsedu komisie najneskôr päť kalendárnych dní pred rokovaním komisie, zodpovedá za
organizačno-technické zabezpečenie zasadnutia komisie, zabezpečuje priestory pre zasadnutie
komisie zapísaním termínu zasadnutia komisie na intranet, vyhotovenie a zverejnenie zápisníc z
rokovania, sleduje realizovanie komisiou prijatých uznesení, o čom informuje na zasadnutiach
členov komisie a vedie administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie.
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 26/2019
Schvaľuje
zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Seredi
Článok 6, ods. 1 nové znenie:
„Priebeh rokovania komisie a uznesenia komisie sú obsahom zápisnice zo zasadnutia
komisie (ďalej len zápisnica) , ktorú vyhotoví tajomník komisie do štyroch kalendárnych dní
od zasadnutia komisie“
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 27/2019
Schvaľuje
zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Seredi
doplnenie článku 5 o ďalší ods. č. 11
Člen komisie má povinnosť na zasadnutí komisie pred rokovaním o veci, z ktorej má ako
fyzická osoba alebo právnická osoba (konateľ spoločnosti, štatutár, predseda strany a pod.)
majetkový alebo finančný prospech, túto skutočnosť oznámiť pred hlasovaním o tejto veci.
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 28/2019
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Schvaľuje
nové znenie článku 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Seredi
nasledovne:
Členovia komisie sa na zasadnutie pozývajú pozvánkami, ktoré im spolu s materiálmi na prerokovanie
elektronicky zasiela tajomník komisie najneskôr 5 kalendárnych dní pred zasadnutí komisie.
Pozvánka na zasadnutie komisie je zverejňovaná na webovej stránke mesta. V obsahu pozvánky
sa k jednotlivým bodom programu rokovania komisie uvedie informácia “GDPR“ (zvýraznené
červeným“ ak body programu rokovania komisie obsahujú údaje podliehajúce ochrane osobných
údajov podľa osobitného predpisu (zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov, Nariadenie EP a Rady EÚ 2016/679)
Hlasovanie: prítomných 14, za 13, proti 0, zdržal sa 1
Uznesenie č. 29/2019
Schvaľuje

nové znenie článku 4 ods. 6 Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Seredi
nasledovne:
Zasadnutia komisie sú verejné; to neplatí, ak obsah materiálov tvoriacich predmet rokovania
komisie v konkrétnom prerokovávanom bode podlieha ochrane osobných údajov podľa
osobitného predpisu. Predseda komisie v prípade, ak sa k prerokovávanému bodu rokovania
komisie vzťahuje informácia podľa odseku 2 tohto článku, vyhlási rokovanie komisie pre
tento bod za neverejné a vyzve verejnosť, aby na čas prerokovania tohto bodu opustila
rokovaciu miestnosť.
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 30/2019
Schvaľuje
Procedurálny návrh poslanca Ing. Horvátha - čl. 6, ods. 1 nové znenie
„Poslancovi, ktorý pre svoju neúčasť na rokovaniach mestského zastupiteľstva hlasoval
v menej ako v 70% hlasovaniach sa odmena za mesiac, v ktorom sa zasadnutie mestského
zastupiteľstva konalo, kráti o 70% ....
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 31/2019
Schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií
a tajomníkov
zastupiteľstva v Seredi
so schváleným procedurálnym návrhom
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č.32/2019
Schvaľuje
Športovému klubu futbalu Sereď dotáciu na rok 2019 vo výške 42 681 €.
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržal sa 1
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komisií

Mestského

Uznesenie č. 33/2019
Schvaľuje
Športovému klubu futbalu Sereď, a.s. dotáciu na rok 2019 vo výške 45 833 €.
Hlasovanie: prítomných 15, za 11, proti 1, zdržali sa 3
Uznesenie č. 34/2019
Schvaľuje
Asociácii športových klubov Sereď dotáciu na rok 2019 vo výške 32 644 €.
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 35/2019
Schvaľuje
Hádzanárskemu klubu Slávia Sereď dotáciu na rok 2019 vo výške 26 356 €.
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 36/2019
Schvaľuje
Procedurálny návrh poslanca Pavla Kurbela vyčleniť v rozpočte na rok 2019 finančnú
čiastku vo výške 100 tis. na opravu kaštieľa
Hlasovanie: prítomných 15, za 6, proti 3, zdržali sa 6
Uznesenie nebolo prijaté
Uznesenie č. 37/2019
Schvaľuje
a)1. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2019 s pripomienkou
1. zvýšiť rozpočet na príjmovej na položke 312012 Bežné transfery na školstvo
( prenesené kompetencie )
+231 450 €
2.znížiť rozpočet bežných výdavkov
Program 8
Správa a manažment
Podprogram 8.1 Správa mesta
Prvok 8.1.1

Správa mesta

01.1.1
Výkonné a zákonodarné orgány
630 Tovary a služby

- 7 600 €

637004 Všeobecné služby (ostatné poslanci)

- 7 600 €

2. zvýšiť rozpočet bežných výdavkov
Program 3
Životné prostredie
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Podprogram 3.1. Verejnoprospešné služby
Prvok 3 1.1
Verejnoprospešné služby (kasárne)
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
630 Tovary a služby
633006 Všeobecný materiál

+200 €
+ 200 €

Program 4
Vzdelávanie
Podprogram 4.10 Granty
Prvok 4.10.1
Granty na vzdelávacie aktivity
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
640 Bežné transfery
642001 Občianskemu združeniu, nadácii, fondu
642004 Cirkevnej škole

+300 €
+50 €
+250 €

Program 5
Šport
Podprogram 5.2.1. Granty
Prvok 5.2.1
Granty TJ, ŠK, občianskym združeniam
08.1.0 Rekreačné a športové služby
640 Bežné transfery
642001 Občianskemu združeniu, nadácii, fondu
Program 6
Kultúra
Podprogram 6.4. Granty
Prvok 6 4.1
Granty subjektom v oblasti kultúry
08.2.0 Kultúrne služby
640 Bežné transfery
642001 Občianskemu združeniu, nadácii, fondu
Program 7
Sociálna starostlivosť
Podprogram 7.2. Granty
Prvok 7 2.1
Granty subjektom za sociálnu oblasť
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
640 Bežné transfery
642001 Občianskemu združeniu, nadácii, fondu

+4 100 €
+4 100 €

+600 €
+ 600 €

+1 050 €
+1 050 €

a) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom ZŠ Juraja Fándlyho s pripomienkou
zvýšenia bežných výdavkov nasledovne:
Program 4
Vzdelávanie
Podprogram 4.1 Základné školy

+ 112 103 €
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Prvok 4.1.1
ZŠ Juraja Fándlyho
9.1.2.1 – Základné vzdelanie
610 Mzdy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
9.2.1.1 – Základné vzdelanie
610 Mzdy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby

+ 56 051
+ 59 045
+ 20 636
- 23 630
+ 56 052
+ 59 046
+ 20 636
- 23 630

b) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou
ZŠ
s pripomienkou zvýšenia bežných výdavkov nasledovne:
Program 4
Vzdelávanie
Podprogram 4.1 Základné školy
Prvok 4.1.2
ZŠ Jana Amosa Komenského
9.1.2.1 – Základné vzdelanie
610 Mzdy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
633 001 interiérové vybavenie
633 006 všeobecný materiál
9.2.1.1 – Základné vzdelanie
610 Mzdy
620 Poistné a príspevok do poisťovní
633 001 interiérové vybavenie
633 006 všeobecný materiál

Jana Amosa Komenského

+ 119 697 €

+ 53 864 €
+ 37 149 €
+ 12 983 €
+ 158 €
+ 3 574 €
+ 65 833 €
+ 45 404 €
+ 15 869 €
+ 192 €
+ 4 368 €

c) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou MŠ Komenského
s pripomienkou zvýšenia bežných výdavkov nasledovne:
Program
4. Vzdelávanie
Podprogram 4.2. Materské školy
Prvok
4.2. 2 .Materská škola, Komenského
9.1.1.1 – Predškolská výchova

+250 €

633009 Učebné pomôcky

+ 250 €

d) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou MŠ D.Štúra
s pripomienkou zvýšenia bežných výdavkov nasledovne:
Program

4. Vzdelávanie
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Podprogram 4.2. Materské školy
Prvok
4.2. 1 .Materská škola, Ul. D.Štúra
9.1.1.1 – Predškolská výchova
633009 Učebné pomôcky

+150 €
+ 150 €

e) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZUŠ J.F. Kvetoňa
s pripomienkou zvýšenia bežných výdavkov nasledovne:
Program
4. Vzdelávanie
Podprogram 4.3. Základné umelecké školy
Prvok
4.3.1. ZUŠ Jána Fischera - Kvetoňa
9.5.0. Základné umelecké školy
633 009 Učebné pomôcky
634 004 Prepravné

f)

+600 €
+ 400 €
+ 200 €

rozpočtové opatrenie predložené riaditeľom Domu kultúry Sereď

Hlasovanie: prítomných

16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 38/2019
Schvaľuje
a) Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zariadenie a vybavenie odborných učební“
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom mesta Sereď a platným programom rozvoja mesta Sereď;

b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 3 402,37 Euro;
d) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Sereď.
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 39/2019
Ukladá

riaditeľom škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď,
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Predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok alebo žiadosti o dotáciu poskytovateľom
pre projekty, ktoré budú vyžadovať spolufinancovanie mesta, až po ich odsúhlasení mestským
zastupiteľstvom.
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 40/2019
Berie na vedomie
Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov.
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 41/2019
A.Berie na vedomie
Informáciu zo zasadnutia komisie pre Rozvoj mesta a ŽP týkajúcu sa koncepcie dopravy
na území mesta - dopravný generel – plán udržateľnej mobility a Koncepcie verejného
priestoru
B. Žiada
Primátora mesta,
aby prostredníctvom odborných útvarov v spolupráci s komisiou Rozvoja mesta
a životného prostredia zahájil prípravné práce v riešení dopravnej situácie a verejného
priestoru mesta – generelu dopravy (Plán udržateľnej mobility) a Koncepcie verejných
priestranstiev – v prvej fáze definovaním problémov, cieľov a riešení.
Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 42/2019
Berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície Sereď za rok 2018".
Hlasovanie: prítomných

12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 43/2019
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, a to parcelu č. 2850/11 - zastavaná plocha, diel (2) vo výmere 661 m2, odčlenenú
geometrickým plánom č. 8-12/2018 od parcely č. 2850/1- zastavaná plocha, zapísanej
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 €/m 2/rok, parcelu č. 2816/12 - zastavaná
plocha, diel (1) vo výmere 725 m2, odčlenenú geometrickým plánom od parcely č. 2816/1 zastavaná plocha, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na katastrálnej
mape ako parcely registra „C“, na LV č. 591 pre k. ú. Sereď za cenu 0,80 €/m 2/rok a parcelu
č. 2816/14 - zastavaná plocha, diel (3) vo výmere 166 m2, odčlenenú geometrickým plánom
od parcely č. 451- ostatná 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
0,80 €/m2/rok, na dobu neurčitú, z dôvodu, že ide o pozemok,
nachádzajúci sa
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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, spoločnosti
Norbi & Tuti Group s. r. o. , so sídlom v Galante, Hodská 3161/95.
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 44/2019
Schvaľuje:
V súlade s §-om 9a, ods.9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení
neskorších predpisov, nájom nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako
prípad hodný osobitného zreteľa, a to
nebytové priestory:
- budovu so súpisným číslom 117 s podlahovou plochou 667 m2, postavenú na parcelách
č. 271/1, 271/2 , 272/1 a 275, zapísanú na LV č. 591
- budovu bez súpisného čísla, s podlahovou plochou 29 m2, postavenú na parcele č.271/1;
- budovu bez súpisné čísla s podlahovou plochou 35 m2, postavenú na parcele č. 271/1,
- budovu bez súpisného čísla s podlahovou plochou 21 m2, postavenú na parcele č.271/1,
za cenu 9,00 €/m2/rok a
pozemok:
- parcely registra „E“, a to parcela č. 271/1 - zast. plochy a nádvoria, parcela č. 271/2 zast. plochy a nádvoria, obe na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, parcela č. 272/1 -záhrady na
LV č. 4959 pre k. ú. Sereď, parcela č. 275 – zast. plochy a nádvoria na LV 4806 pre k.
ú. Sereď, vo výmere 2019 m2,
za cenu 0,10 €/m2/rok ;
na dobu určitú do 20. 05. 2020, z dôvodu využitia pre potreby školy, žiadateľovi:
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď.
Hlasovanie: prítomných 14, za 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1

Uznesenie č. 45/2019
A. Berie na vedomie
Informáciu o zámere nájmu nehnuteľného majetku mesta - časti parciel, nachádzajúcich sa
v k. ú. Stredný Čepeň,
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 objekte vo
vlastníctve žiadateľa, dlhodobo tvorí súčasť areálu ako spevnená plocha, využívaná na
uskladnenie materiálu a parkovanie motorových vozidiel a je pre mesto z hľadiska
územnoplánovacej koncepcie dočasne inak nevyužiteľný,
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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, parcelu č. 166/2 – ostatná plocha vo výmere 4286 m2,
parcelu č. 166/3 - ostatná plocha vo výmere 2027 m2, obe 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 stanovenú na základe znaleckého posudku,
vypracovaného na náklady nájomcu, na dobu neurčitú, spoločnosti STRABAG Pozemné
a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. , so sídlom v Bratislave, Mlynské nivy 61/A.
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 46/2019
A.Berie na vedomie:
Informáciu o zámere nájmu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely, nachádzajúcej na
Fándlyho ul.
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 spĺňa podmienky umiestnenia
vodovodnej šachty, stanovené Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., ktorá
v rámci svojej územnej pôsobnosti upravuje postup, proces a podmienky pripojenia
a odpojenia nehnuteľností na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, pozemok bude slúžiť na
vybudovanie vodovodnej šachty k pripravovanej výstavbe dvoch dvojbytových rodinných
domov, 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. 3478/12 - ostatná plocha vo výmere 2
m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na katastrálnej mape ako
parcela registra „C“, na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, za cenu, určenú znaleckým posudkom,
vypracovaným na náklady žiadateľa, na dobu neurčitú, spoločnosti LU Invest spol. s r.o.,
Opoj č. 377.
Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 47/2019
Súhlasí
S prevodom práv a povinností, vyplývajúcich zo Zmluvy o prevode práv a povinností zo dňa
20. 12. 2018, uzatvorenej medzi prevodcom, Annou Biharyovou, bytom v Seredi,
Strednočepeňská č. 1836/2 a nadobúdateľom Dominikou Horvátovou, bytom v Seredi,
Strednočepeňská č. 1836/2, predmetom ktorej je prevod práv a povinností, záväzkov
a oprávnení, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy č. 58/2017 zo dňa 24. 04. 2017, uzatvorenej
medzi predávajúcim mestom Sereď a kupujúcimi Annou Biharyovou a Tiborom Biharym.
Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 48/2019
Schvaľuje
Procedurálny návrh Ing. Horvátha - výšku ceny pri prevode nehnuteľného majetku
70€/m2/ a 180 Eur za znalecký posudok
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 49/2019
Schvaľuje
Prevod nehnuteľného majetku uplatnením zákonnej výnimky podľa § 9a, ods. 8 písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov znení, 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 a 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 70€/m2€ a úhradu nákladov na vypracovanie znaleckého
posudku 180,00 €, spoločnosti: BAU TRADE SK a. s., so sídlom v Seredi, Vonkajší rad
795.
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci.
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 50/2019
Súhlasí
S umiestnením elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky na pozemkoch vo vlastníctve
mesta, časti parciel registra „C“ č. 3478/12 - ostatná plocha, 3478/13 - ostatná plocha,
3478/15- ostatná plocha a parcely registra „E“ č. 1066/4, všetky zapísané Okresným úradom
v Galante, katastrálny odbor na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, pre pripravovanú stavbu dvoch
dvojbytových rodinných domov, žiadateľovi LU Invest, spol. s r.o., so sídlom v Opoji č. 377.
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 51/2019
Schvaľuje
V súlade s §-om § 13, ods. 2, písm. i) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Sereď, zriadenie vecného bremena „in personam“, spočívajúceho v povinnosti povinného
z vecného bremena ako vlastníka povinnej nehnuteľnosti strpieť na povinnej nehnuteľnostiparcele č. 3127/1 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 3513 m2, zapísanej Okresným
úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, na LV č.
4305 pre k. ú. Sereď,
a) uloženie inžinierskych sietí – zemného elektrického kábla,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
akékoľvek iné stavebné úpravy inžinierskych sietí a ich odstránenie,
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,
strojmi a mechanizmami oprávnenými na účel výkonu povolenej činnosti a činností
uvedených pod písm. a) a b)
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Vecné bremeno sa zriaďuje v rozsahu podľa geometrického plánu č. 199/2012 zo dňa
19. 11. 2012, vyhotoveného spoločnosťou GEODETI Ing. Miroslav Kováč, Nitra, úradne
overeného dňa 19. 11. 2012
pod číslom
1357/2012 v
prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 52/2019
Schvaľuje
1.

minimálne ceny pri prevodoch pozemkov vo vlastníctve mesta, určené v Prílohe č. 2
k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, nasledovne:
A. INTRAVILÁN:
I. zóna – k. ú. Sereď - centrum, ulice:
M. R. Štefánika
Námestie slobody
Námestie republiky
Vinárska
Kúpeľné námestie
Pekárska
Poštová
Spádová
Parková + areál parku
Dionýza Štúra
Cukrovarská
SNP
Kostolná
Školská
Železničná
Kukučínova
Hviezdoslavova
Hornomajerská
Mlynárska
Čepeňská
Komenského
Jesenského
Garbiarska
nezastavaný pozemok

100 €/m2
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zastavaný pozemok

70 €/m2

II. zóna - k. ú. Sereď (ostatné – zostávajúce ulice), k. ú. Dolný Čepeň, k. ú. Stredný
Čepeň a k. ú. Horný Čepeň
nezastavaný pozemok
80 €/m2
zastavaný pozemok
60 €/m2
III. zóna – Nový Majer
nezastavaný pozemok
zastavaný pozemok

60 €/m2
40 €/m2

B: EXTRAVILÁN
pozemky mimo zastavaného územia mesta

20 €/m2

C:
a)

Predaj pozemkov, ktoré sú pre mesto z hľadiska jeho zámerov nevyužiteľné a sú
súčasťou jestvujúcej zástavby, dlhodobo užívané ako záhrady, predzáhradky,
zastavané plochy, alebo plochy neprístupné z verejných priestranstiev (10 rokov a viac),
za cenu v jednotlivých zónach, pri výmere pozemkov do 25 m2, vrátane:

I. zóna - k. ú. Sereď, k. ú. Dolný Čepeň,
k .ú. Stredný Čepeň, k. ú. Horný Čepeň
II. zóna - Nový Majer

20 €/m2
10 €/m2

b) Predaj pozemkov, ktoré sú pre mesto z hľadiska jeho zámerov nevyužiteľné a sú súčasťou
jestvujúcej zástavby, dlhodobo užívané ako záhrady, predzáhradky, zastavané plochy,
alebo plochy neprístupné z verejných priestranstiev (10 rokov a viac), za cenu
v jednotlivých zónach pri výmerách pozemkov nad 25 m2, :
I. zóna - k. ú. Sereď, k. ú. Dolný Čepeň,
k. ú. Stredný Čepeň, k. ú. Horný Čepeň
II. zóna - Nový Majer

2.

28 €/m2
10 €/m2

Sadzobník nájomného za nájom nebytových priestorov, stanovujúci minimálnu ročnú
sadzbu nájomného za 1 m2 podlahovej plochy, určené v Prílohe č. 3 k Zásadám
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, nasledovne:

I. zóna – k. ú. Sereď, ulice:
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M.R. Štefánika
Námestie slobody
Námestie republiky
Vinárska
Kúpeľné námestie
Pekárska
Poštová
Spádová
Parková + areál parku
Dionýza Štúra
Cukrovarská
SNP
Kostolná
Školská
Železničná, časť od svetelnej križovatky po odbočku na ulicu A. Hlinku a Vojanskú
Kukučínova po križovatku s ulicou Školská
Novomestská
Šintavská po most
Účel nájmu
a) obchodné priestory, reštaurácie, herne,
kaviarne, stávkové kancelárie,
komerčné kancelárie, umiestnenie technolog.
zariadenia, lekárne
b) nekomerčné kancelárie

I.zóna

ostatné územie

60,00 €/m2/rok

30,00 €/m2/rok

40,00 €/m2/rok

25,00 €/m2/rok

c) WC, sklady, chodby, garáže,
obslužné priestory, dielenské priestory a
priestory využívané na poskytovanie služieb
obyvateľom
25,00 €/m2/rok
15,00 €/m2/rok
d) kancelárske priestory, občianske
združenia , cirkev a náboženské
organizácie
7,00 €/m2/rok
4,00 €/m2/rok
___________________________________________________________________________
e) školské a predškolské zariadenia,
9,00 €/m2/rok
5,00 €/m2/rok
sociálne služby
f) pohrebné služby
5,00 €/m2/rok
4,00 €/m2/rok
g) bufety v školách a školských zariadenia
7,00 €/m2/rok
5,00 €/m2/rok
h) športové priestory, fitnes, telocvične
10,00 €/m2/rok
4,00 €/m2/rok
Pri krátkodobom nájme nebytových priestorov v školách, školských zariadeniach sa určuje
minimálna výška nájomného takto:
a) v školskej učebni, klubovni, telocvični a pod.:
7,00 €/hodina
b) v jedálni:
7,00 €/hodina
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c) plavárne :

20,00 €/hodina

3. Sadzobník nájomného za nájom nebytových priestorov, stanovujúci minimálnu ročnú
sadzbu nájomného nájom pozemkov vo vlastníctve mesta, určené v Prílohe č. 5
k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, nasledovne:
Nájom pozemku :

Cena

a) zastavaného stavbou, využívanou na podnikanie

9,00 €/m2/rok

b) zastavaného skladom, garážou, alebo využívaného
na umiestnenie prenosnej garáže

2,00 €/m2/rok

c) na budovanie spevnenej plochy,
komunikácie, na zriadenie staveniska

1,00 €/m2/rok

d)1 využívanie na záhradkárske účely (záhradkárske osady)
d)2 využívania ako individuálne záhrady

0,50 €/m2/rok
1,00 €/m2/rok

e) na poľnohospodárske využitie (orná pôda)
f) tvoriaceho súčasť areálu prenajatého objektu

100,00 €/ha/rok
0,30 €/m2/rok

g) zastavaného stavbou na bývanie a dvor pri rodinnom dome,
využívaného ako predzáhradka
2,00 €/m2/rok
h) pre neziskové organizácie (napr. občianske združenia,
športové kluby)

0,10 €/m2/rok

ch) využívaného na parkovanie nákladných automobilov
v areáli býv. kasární „Váh“
60,00 €/vozidlo/mesiac
i)zastavaného inou stavbou, vrátane priľahlého pozemku pri inej stavbe 5,00 €/m2/rok
j) na vybudovanie verejného parkoviska

10,00 €/m2/rok

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

Uznesenie č . 53/2019
A.Schvaľuje
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Zverenie majetku mesta Sereď vedenom na účte 042 – Obstaranie dlhodobého majetku projektovú dokumentáciu v hodnote 1 176,00 € k technickému zhodnoteniu budovy MŠ
Komenského „B“ realizovaného v rámci Rekonštrukcie elektroinštalácie Materskej školy
Komenského “B“ v Seredi do správy Materskej školy na Komenského č. 1137/37, 926 01
Sereď na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.03.2019.
B.Ukladá
do 28.02.2019 uzatvoriť Protokol o zverení majetku do správy Materskej školy na
Komenského č. 1137/37 v Seredi v zmysle platnej legislatívy.
Hlasovanie: prítomných 12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 54/2019
Súhlasí
S predloženým Zadaním Urbanistickej štúdie IBV Dolnočepeňská ulica, Sereď – Časť 2 lokality BI-17
– Zadanie pre žiadateľov Mgr. Miloša a Andreu Kucejových. Pre územie označené podľa ÚPN-M
Sereď funkčným kódom BI – 17 nie je potrebné ďalej spracovať urbanistickú štúdiu. Výstavba
rodinných domov vo vnútrobloku je prípustná bez sprístupnenia vnútrobloku verejnou komunikáciou.
Pre novonavrhované stavby, ktoré je možné realizovať na týchto plochách, platia všetky ostatné
regulatívy uvedené v ÚPN-M Sereď za podmienky dodržania ustanovení stavebného zákona
a príslušných vykonávacích predpisov.
Hlasovanie: prítomných 13, za 12, proti 1, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 55/2019
Súhlasí
s predloženým Zadaním Urbanistickej štúdie OBYTNÝ SÚBOR IBV „Pri železnici“ lokalita BI-37 Sereď- Horný Čepeň a s obstaraním urbanistickej štúdie pre žiadateľa Mareka
Lebedíka za splnenia týchto podmienok:
1. Urbanistická štúdia bude rešpektovať záväzné regulatívy ÚPN-M Sereď a bude
vyhotovená a obstaraná pre celú funkčnú plochu BI- 37.
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.
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 13, za 10, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 1

Uznesenie č. 56/2019
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Schvaľuje
Spoluprácu mesta Sereď a spoločnosti KREATIV GA spol. s r.o., Drevená 888, 924 01
Galanta ako prevádzkovateľa vysielania Regionálnej televízie KREA formou poskytnutia
finančného príspevku vo výške 4 000 € pre rok 2019.
Hlasovanie: prítomných 12, za 11, proti 0, zdržala 1

Uznesenie č. 57/2019
Schvaľuje
za členku redakčnej rady Seredských noviniek
PaedDr. Bc. Danielu Vaškovú Kasákovú
Hlasovanie: prítomných 12, za 9, proti 2, zdržalo sa 1
Uznesenie č. 58/2019
Schvaľuje
za členku redakčnej rady Seredských noviniek
Mgr. Ruženu Scherhauferovú
Hlasovanie: prítomných 12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 59/2019
Schvaľuje
za člena redakčnej rady Seredských noviniek
Mgr. Stanislava Klačanského
Hlasovanie: prítomných 12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 60/2019
Schvaľuje
za člena redakčnej rady Seredských noviniek
Mgr. Františka Čavojského
Hlasovanie: prítomných 12, za 9, proti 1, zdržal sa 1, nehlasoval 1

Uznesenie č. 61/2019
Schvaľuje
za členku redakčnej rady Seredských noviniek
Mgr. Bohdanu Renáčovú
Hlasovanie: prítomných 12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 62/2019
Schvaľuje
za člena redakčnej rady Seredských noviniek
Mgr.Martina Navrátila
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Hlasovanie: prítomných 12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 63/2019
Schvaľuje
Nové zloženie Redakčnej rady Seredských noviniek.
Hlasovanie: prítomných 12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0

V Seredi, 14.2.2019

Zapísala: Kolláriková

Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta

Návrhová komisia:
JUDr. Edita Červeňová

.............................

Ing. Norbert Kalinai

............................

Mgr. Pavlína Karmažínová

............................
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