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Uznesenia 

z Mestského  zastupiteľstva  v Seredi,  konaného   dňa   12.03.2020 

 

Mestské   zastupiteľstvo   v Seredi  prerokovalo  a  prijalo:   

Uznesenie č.   55/2020 

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

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

 

Uznesenie č.   56/2020 

Schvaľuje: 

Vypustenie bodu č. 7 z rokovania Mestského zastupiteľstva. 

Hlasovanie: prítomných 15, za 11, proti 2, zdržali sa 2 

 

 

Uznesenie č. 57/2020 

Schvaľuje  
Návrhovú komisiu v zložení:  

Ing. Kalinai, Ing. Horváth, p. Stareček. 

Hlasovanie: prítomných 15, za15, proti 0 , zdržali sa 0 

 

 

Uznesenie č. 58/2020 

Schvaľuje  
Mandátovú komisiu v zložení:  

Bc. Dúbravec, PaedDr. Kramárová, Ing. Kurbel. 

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

 

 

 

Uznesenie č. 59/2020 

Uznáša sa na: 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 2/2020 zo dňa 12.03.2020 o ochrannom pásme 

pohrebísk na území mesta Sereď 

s pripomienkami Legislatívno–právnej komisie: 

 v §1 doplniť pri slove ,,pohrebiska“ odvolávku na zákon o pohrebníctve: „§ 2 ods. 1 písm. u) 

zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov“; 

 §4 nahradiť novým znením: ,,V ochrannom pásme pohrebiska umiestneného na území mesta 

Sereď nie je možné bez súhlasu mesta Sereď počas pohrebu vykonávať činnosti, ktoré narušujú 

dôstojnosť pohrebiska alebo dôstojnosť a priebeh pohrebu, pohrebného obradu a sprievodu alebo 

pietneho aktu.“. 

Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0 , zdržali sa  0 
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Uznesenie č. 60/2020 

Schvaľuje: 
a) návrh na predloženie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu projektu „Legionár v Seredi“ - realizácia novej 

rekonštrukčnej kópie pomníka (sochy) Legionára v Seredi (ďalej „projekt“), 

b) realizáciu projektu a výšku celkových nákladov na projekt v sume 86 643,60 eur 

c) výšku spolufinancovania projektu mestom Sereď z celkových výdavkov na projekt, t.j. 31 643,60 

eur. 

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

 

Uznesenie č. 61/2020 

Schvaľuje: 

1. II. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2020  

2.  rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Jana Amosa Komenského 

Hlasovanie: prítomných 15, za15 , proti 0 , zdržali sa 0 

 

Uznesenie č. 62/2020 

Schvaľuje: 

procedurálny návrh Pavla Kurbela na doplnenie členov Dozornej rady v spoločnosti Správa 

majetku Sereď, spol. s r.o., Sereď. 

Hlasovanie: prítomných 15, za 2 , proti 9, zdržali sa 4 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 

Uznesenie č. 63/2020 

Súhlasí: 

v súlade s § 29, ods. 4) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď,   s technickým  

zhodnotením prenajatého objektu futbalového štadióna na Športovej ulici v Seredi, súvisiaceho 

s rekonštrukciou objektu,  do výšky predpokladaných nákladov 4 milióny eur,  žiadateľovi Správa 

majetku Sereď, spol. s.r.o., so sídlom v Seredi, Námestie republiky 1176/10. 

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

 

V Seredi,   dňa   13.3.2020 

 

Zapísala:  Martina Klinková 

 

 

 

        Ing.  Martin Tomčányi 

          primátor  mesta    

 

Návrhová   komisia:  

 

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

 

Ing.Norbert Kalinai                             ....................... 

 

Róbert Stareček                                  ....................... 


