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Uznesenia 

z Mestského  zastupiteľstva  v Seredi,  konaného   dňa   14.11.2019 

Mestské   zastupiteľstvo   v Seredi  prerokovalo  a  prijalo   

Uznesenie č.   247/2019 

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

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

  

  Uznesenie č. 248/2019 

Schvaľuje  
vypustenie bodu č. 10 Schválenie dohody o urovnaní súvisiacej s výkonom funkcie zástupcu 

primátora mesta Sereď z programu rokovania 

Hlasovanie: prítomných 16, za 14, proti 0, zdržali sa 2  

 

Uznesenie č. 249/2019 

Schvaľuje  
doplnenie bodu 12B – Návrh na odmeny pre poslancov MsZ  do programu rokovania 

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

 

Uznesenie č. 250/2019 

Schvaľuje  
vypustenie bodu č. 12 Vyhodnotenie účasti poslancov na MsZ (12/2018 – 11/2019) z programu 

rokovania  

Hlasovanie: prítomných 16, za 2, proti 13,  zdržali sa 1  

Uznesenie nebolo prijaté 

 

Uznesenie č. 251/2019 

Schvaľuje  
Návrhovú komisiu v zložení:  

JUDr. Edita Červeňová, Ing. Bystrík Horváth, PaedDr. Slávka Kramárová  

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

 

 

Uznesenie č. 252/2019 

Schvaľuje  
Mandátovú komisiu v zložení:  

Mgr. Marcel Kráľovič, Mgr. Tomáš Karmažín, Ing. Norbert Kalinai 

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

 

 

                                                             Uznesenie č.  253/2019  

Schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ D. Štúra v Seredi 

za školský rok 2018/2019 
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržali sa 0  
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Uznesenie č.  254/2019 

 

Schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Komenského ul. 

v Seredi za školský rok 2018/2019 
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržali sa 0  

 

Uznesenie č.  255/2019 

Schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ J.A.Komenského 

v Seredi za školský rok 2018/2019 
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržali sa 0  

 

Uznesenie č.  256/2019 

Schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ J. Fándlyho 

v Seredi za školský rok 2018/2019 
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržali sa 0  

 

Uznesenie č.  257/2019 

Schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ J.F.Kvetoňa 

v Seredi za školský rok 2018/2019 
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržali sa 0  

 

Uznesenie č.258/2019 

Uznáša sa   

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 12/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mesta Sereď č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby v znení VZN mesta Sereď č. 16/2011. 
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržali sa 0  

 

 

Uznesenie  č.259/2019 

Schvaľuje 

procedurálny návrh poslanca Ing. Horvátha: vo  Všeobecne záväznom nariadení  mesta Sereď 

o miestnej dani z nehnuteľností   zmeniť v § 3 ods. 1 písmeno d) až f) a v § 4 ods. 1 písmeno 

b)  sadzbu 0,75 €/m
2
  na sadzbu 0,88 €/m

2
.“ 

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

 

Uznesenie  č. 260/2019 

Schvaľuje 

procedurálny návrh poslanca P. Kurbela: nové sadzby dane z nehnuteľnosti – priemyselné 

stavby 1,60 €/m
2
, stavby na ostatné podnikanie 2,10 €/m

2
 a ostatné stavby 0,50 €/m

2
 

Hlasovanie: prítomných 16, za 3, proti 13, zdržali sa 0  

Uznesenie nebolo prijaté 
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Uznesenie č.261/2019 

 Uznáša sa   

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č.  9/2019 zo dňa 14.11.2019  o miestnej dani 

z nehnuteľností  s nasledovnými pripomienkami: 

1. v §1 ods. 2) písmeno c) vypustiť  slovo ,,určuje“, 

2. v §1 ods. 2) písmeno d) vypustiť slovo ,,ustanovuje“, 

3.  zmeny nariadenia schválené  procedurálnym návrhom k predmetnému nariadeniu.  
Hlasovanie: prítomných 16, za 14, proti 2, zdržali sa 0  

 

Uznesenie č.262/2019 

Uznáša sa   

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 10/2019 zo dňa 14.11.2019 o miestnej dani 

za psa, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie automaty a za jadrové 

zariadenie s nasledovnou pripomienkou: 

v názve a v texte nariadenia nahradiť slovné spojenie ,,nevýherné hracie automaty“ slovným 

spojením ,,nevýherné hracie prístroje“ 
Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti 0, zdržali sa 0  

 

Uznesenie č.263/2019 

Schvaľuje   
procedurálny návrh poslankyne JUDr. Červeňovej: vo Všeobecne záväznom nariadení  mesta 
Sereď o miestnej dani za užívanie  verejného priestranstva zapracovať zmeny, ktoré 
odporučila Legislatívno - právna komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi na svojom 
zasadnutí  dňa 12.11.2019 a to:  

1. v §1 ods.2 písm.  c)  a d) sa vypúšťa slovo „ustanovuje“, 

2. v §2 ods.1 sa vypúšťa písm. c), písmená d) až j) sa menia na c) až i), 

3. v §2 ods.2  písm. a) sa vypúšťa  bod 1., body 2. až 5. sa menia na 1. až 4., 

4. v § 2 ods. 2 písm. a) v bode 2. a 3. sa slovo „Hornočepenská“ nahrádza slovom 

„Hornočepeňská“ ,   

5. v § 2 ods. 2 sa vypúšťa písm. b) , písm. c) a d) sa menia na b) a c), 

6. v § 2 ods. 3 sa vypúšťa písm. c), písm. d) až j) sa menia na c) až i), 

7. v § 2 ods. 3  písm. c) sa  slová „ v ods. 2 písm. c)“ menia na „v  ods. 2 písm. b)“,  

8. v § 2 ods. 3  písm. d) až i) sa  slová „ v ods. 2 písm.  d)“ menia na „v  ods. 2 písm. c)“, 

9. v § 2 ods. 5 sa  slová „ v ods. 3 písm. j)“ menia na „v  ods. 3 písm. i)“ , 

10. v § 2 ods. 6 sa  slová „ podľa ods. 1 písm. g)  až i)“ menia na „ podľa ods. 1 písm. f) až 

h)“ 
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržali sa 1 

 

Uznesenie č.264/2019 

Uznáša sa   
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 11/2019 zo dňa 14.11.2019 o miestnej dani  
za užívanie  verejného priestranstva 

so zmenami nariadenia, ktoré boli  schválené procedurálnym návrhom k predmetnému 

nariadeniu.  
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržali sa 0  

 

Uznesenie č.265/2019 

Súhlasí   

s vyhotovením návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, Zmeny 

a doplnky č.7/2019 v predloženom rozsahu zmeny vo funkčnom využívaní na susednej 

funkčnej ploche označenej ako V-14 a časti funkčnej plochy V-18 na funkciu občianskej 
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vybavenosti a na styku funkčných plôch občianskej vybavenosti a výroby navrhnúť izolačnú 

zeleň. 
Hlasovanie: prítomných 16, za 11, proti 3, zdržali sa 2 

 

Uznesenie č.266/2019 

Schvaľuje 

v súlade s §-om 11, ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, 

zriadenie  vecného bremena  na časti zaťažených nehnuteľností: 

- parcela č. 1139/1 – zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná Okresným úradom 

v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ na LV č. 

591 pre k. ú. Sereď, 

-  parcela č. 919/2 - ostatná plocha,  zapísaná Okresným úradom v Galante, katastrálny 

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

Sereď, 

v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí 

č. 1-10/2019, vyhotovenom spoločnosťou GEOREAL Sereď s.r.o., úradne overenom dňa 22. 

10. 2019 pod číslom 1420/2019. 

Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena,  ako vlastníka 

zaťažených nehnuteľností,  strpieť  na zaťažených nehnuteľnostiach: 

- zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; 

- užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy plánovanej stavby a jej odstránenie; 

Vecné bremeno sa zriaďuje „in personam“,  za jednorazovú odplatu vo výške 410,00 €, na 

dobu neurčitú,   v prospech  spoločnosti  Západoslovenská distribučná a. s. so sídlom 

v Bratislave, Čulenova 6. 

Náklady, spojené s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností, hradí oprávnený 

z vecného bremena.   
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržali sa 0  

 

Uznesenie č.267/2019 

Súhlasí 
s vydaním dodatočného súhlasu k technickému zhodnoteniu časti prenajatých nebytových 

priestorov na ul. Ivana Krasku 2464/38: 

-  dodávka a montáž medziokenných stienok s izolačnými panelmi na I. nadzemnom 

podlaží v bloku B a na II. nadzemnom podlaží v bloku E, v hodnote 3.828,00 €, 

vrátane DPH, 

- výmena drevených protipožiarnych dverí za elektrické automatické v bloku D na ŠAS, 

v hodnote 2.958,33 €, vrátane DPH, 

- zasklenie kancelárie recepcie v hodnote 1.815,00 €, vrátane DPH, 

 žiadateľovi Mestská poliklinika Sereď, s.r.o., so sídlom v Seredi, Ivana Krasku 2464/38.  
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržali sa 0  

 

Uznesenie č.268/2019 

Schvaľuje 

zmenu uznesenia č. 220/2019  zo dňa 12. 09. 2019 v časti  kúpnej ceny, z pôvodne schválenej 

ceny vo výške 39,00 €/m
2
  na  novú kúpnu cenu vo výške 28,00 €/m

2
. 

Hlasovanie: prítomných 16, za 1, proti 14, zdržali sa 1  

Uznesenie nebolo prijaté 
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Uznesenie č.269/2019 

Schvaľuje 
procedurálny návrh poslankyne Mgr. Karmažínovej - poskytnutie finančného príspevku  spoločnosti 

KREATIV GA spol. s r.o., Drevená 888, 924 01 Galanta ako prevádzkovateľovi vysielania 

Regionálnej televízie KREA vo výške 4000 € z rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 s podmienkou 

vyhotovenia minimálne 100 reportáží o dianí v meste Sereď za rok. 

Hlasovanie: prítomných 16, za 11, proti 3, zdržali sa 2 

 

Uznesenie č.270/2019 

Schvaľuje 
ponechať v rezervnom fonde v rozpočte na rok 2020 sumu 500 000 €.  

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

 

Uznesenie č.271/2019 

Schvaľuje 
kapitálovú investíciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 na nákup katafalku v hodnote 5 600 €.  

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

 

Uznesenie č.272/2019 

Schvaľuje 
kapitálovú investíciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 na nové projektové dokumentácie v hodnote 

30 000 €.  

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

 

Uznesenie č.273/2019 

Schvaľuje 
kapitálovú investíciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 na zabezpečenie toaliet v amfiteátri 

v hodnote 30 000 €.  

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

 

Uznesenie č.274/2019 

Schvaľuje 
kapitálovú investíciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 na nákup trampolíniek do veľkého parku 

v hodnote 5 000 €.  

Hlasovanie: prítomných 15, za 13, proti 0, zdržali sa 2 

 

Uznesenie č.275/2019 

Schvaľuje 
kapitálovú investíciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 na nákup druhého auta na polievanie a BRO 

v hodnote 13 500 €.  

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

 

Uznesenie č.276/2019 

Schvaľuje 
kapitálovú investíciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 na nákup auta s plošinou (na orezy, čistenie 

rín) v hodnote 38 400 €.  

Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržali sa 0  
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Uznesenie č.277/2019 

Schvaľuje 
kapitálovú investíciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 na prístavbu Mestskej polície v Seredi 

v hodnote 30 000 €.  

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

 

Uznesenie č.278/2019 

Schvaľuje 
kapitálovú investíciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 na výmenu aparatúry na zabezpečenie 

občianskych obradov v hodnote 5 000 €.  

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

 

Uznesenie č.279/2019 

Schvaľuje 
kapitálovú investíciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 na realizáciu investícií so schválenou 

spoluúčasťou mesta - park D. Štúra, rozšírenie MŠ D. Štúra, rozšírenie učební ZŠ J.A.Komenského  

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

 

Uznesenie č.280/2019 

Berie na vedomie 
prípravu rozpočtu mesta Sereď na roky 2020 – 2022 podľa uvedeného harmonogramu prípravy 

rozpočtu.  

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

 

Uznesenie č.281/2019 

Berie na vedomie 

vyhodnotenie účasti poslancov na Mestskom zastupiteľstve v Seredi za obdobie od decembra 

2018 do novembra 2019 
Hlasovanie: prítomných 14, za 13, proti 1, zdržali sa 0  

 

Uznesenie č.282/2019 

Schvaľuje 

1. odmeny poslancom MsZ JUDr. Červeňovej, Ing. Horváthovi, D. Irsákovi, Ing. arch. 

Kráľovi, P. Kurbelovi, Ing. Kurbelovi, R. Starečkovi, Mgr. Karmažínovej, Bc. Dúbravcovi, 

PaedDr. Kramárovej, Bc. Veselickému a M. Buchovi vo výške 840,- eur  

2. odmeny poslancom MsZ Ing. Fačkovcovej, JUDr. Irsákovi, PhDr. Hanusovi,  Ing. 

Kalinaiovi, Mgr. Karmažínovi po 630,- eur 

3. odmenu poslancovi MsZ MUDr. Buchovi 420,-  eur   

4. odmenu poslancovi MsZ Mgr. Kralovičovi 210,- eur   
Hlasovanie: prítomných 14, za 13, proti 1, zdržali sa 0  
 
 

V Seredi,   dňa   18.11.2019 

 

Zapísala:  Martina Mečochová   

 

        Ing.  Martin Tomčányi 

                  primátor  mesta    
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Návrhová   komisia:  

 

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

 

 

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

 

 

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

 


