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Uznesenia 

z Mestského  zastupiteľstva    v Seredi  konaného   dňa   17.7. 2019 

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi  prerokovalo  a prijalo 

Uznesenie  č.   170/2019 

Schvaľuje   

Program   rokovania    MsZ  , ktorý  bol  zverejnený  na úradnej  tabuli a na  webovom sídle  

mesta   

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

 

Uznesenie  č.171/2019 

Schvaľuje   

Návrhovú  komisiu  v zložení:   

JUDr. Edita  Červeňová, PaedDr. Slávka  Kramárová, Ing.  Ondrej  Kurbel   

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

 

 

Uznesenie  č. 172/2019 

Schvaľuje 

Mandátovú  komisiu  v zložení:  

Pavol Kurbel,  Ing.  Mária Fačkovcová,  Róbert  Stareček   

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

 

Uznesenie č. 173/2019 

Uznáša sa   

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mesta Sereď č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení VZN mesta 

Sereď č. 9/2017 

 

s pripomienkami: 

- v Čl. I sa bod 2. vypúšťa; 

- v Čl. I bod 4. sa slovo „schváliť“ nahrádza novým znením „navrhnúť“; 

- v Čl. I bod 5. sa slovné spojenie „schválenia výzvy“ nahrádza novým znením „zverejnenia 

zápisnice z rokovania príslušnej komisie, na ktorej sa komisia uzniesla na znení výzvy“. 

Hlasovanie:  prítomných 14, za   14, proti 0,  zdržalo  sa    0 
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Uznesenie  č.174/2019 

Uznáša   sa 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 7/2019 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď 

zriaďovateľom 

 

s pripomienkami 

 

- v § 6 vypustiť ods. 1, 

- v § 8 odsek 2 nahradiť novým znením: ,,Príslušná škola overí splnenie podmienok na 

poskytnutie dotácie podľa odseku 1 a vykoná zúčtovanie príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na nákup potravín stanoveného podľa § 6 a jeho zníženia podľa 

odseku 1 vždy do 10 kalendárnych dní po skončení mesiaca. Rozdiel finančných 

prostriedkov zistených podľa prvej vety zašle príslušná škola zákonnému zástupcovi 

dvakrát ročne do 20. septembra príslušného kalendárneho roka a do 20. januára 

nasledujúceho kalendárneho roka.“; 

- v § 8 ods. 4 pred slovo ,,príspevku“ doplniť slovo ,,úhrady“; 

- v § 8 ods. 5 nahradiť novým znením: ,,Termíny úhrad príspevkov stanovených v § 6 a 

7 určí príslušná škola v prevádzkovom poriadku školskej jedálne.“ 

- § 9  nahradiť novým znením: ,,Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške 

nákladov na nákup potravín a príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov za 

mesiac august 2019 uhradí zákonný zástupca podľa rozhodnutia vydaného riaditeľom 

príslušnej školy na školský rok 2018/2019.“ 

Hlasovanie:  prítomných 15, za  11,  proti 3,  zdržal  sa   1 

   

Uznesenie č. 175/2019 

Schvaľuje 

Základné cestovné mestskej autobusovej dopravy  v meste Sereď. 

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

  

 

Uznesenie  č. 176/2019 

A. Schvaľuje 

Prevod  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 

novovytvorenej parcely registra „C“ č. 24/3 - zastavaná plocha, diel (1) vo výmere 376 m2 

odčlenený od  parcely č. 1934/1 - ostatná plocha a  diel (5)  vo výmere 163 m2, odčlenený od 

parcely č. 933/103 – ostatná plocha, obe zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny 

odbor na mape  určeného operátu ako parcely registra „E“ na LV č. 4806 pre k. ú. Sereď“; 

novovytvorenej parcely registra „C“ č. 24/4 -  zastavaná plocha, diel (4) vo výmere 61 m2, 

odčlenený od parcely č. 1934/1 - ostatná plocha a diel (6) vo výmere 254 m2, odčlenený od 

parcely č. 933/103 – ostatná plocha, obe zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny 

odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“ na LV č. 4806 pre k. ú. 
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Sereď; novovytvorenej parcely registra  „C“  č. 24/6 - zastavaná plocha diel (7) vo výmere 53 

m2, odčlenený od parcely č. 933/103 - 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 28,00 €/m2, spoločnosti Kovorenova, spol. s  r. o., so sídlom v Dolnej Strede, 

Váhovská cesta, objekt PD.  

 

B. Ruší  

Uznesenie č. 108/2019 zo dňa 11.04.2019 v plnom rozsahu. 

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

 

V Seredi,  dňa   19.7.2019 

Zapísala:  Kolláriková   

 

 

 

        Ing.  Martin  Tomčányi 

           primátor   mesta   

 

Návrhová   komisia:  

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

PaedDr. Slávka  Kramárová                   ..................  

Ing.  Ondrej  Kurbel                                .................. 

 


