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Uznesenia 
z Mestského   zastupiteľstva  v Seredi ,  konaného   dňa    25.6. 2020 

 
Mestské   zastupiteľstvo  v Seredi   prerokovalo  a prijalo   
 

Uznesenie č.  114/2020 
Schvaľuje    
Program    rokovania  MsZ, ktorý  bol  zverejnený  na  úradnej tabuli    a na  webovom sídle  
mesta   
Hlasovanie: prítomných  15,  za  15,  proti 0, zdržalo  sa   0  
 

Uznesenie č.115/2020 
Schvaľuje    
Návrhovú  komisiu v zložení: 
JUDr.  Edita  Červeňová,  Ing. Norbert  Kalinai, JUDr. Michal  Irsák    
Hlasovanie:  prítomných   15,  za  15,  proti 0, zdržalo  sa   0  
 

Uznesenie č. 116/2020 
Schvaľuje   
Mandátovú  komisiu  v zložení:   
Dušan Irsák,  Mgr. Tomáš  Karmažín,  Ing.  Mária  Fačkovcová 
Hlasovanie :  prítomných 15,  za  15,  proti 0, zdržalo  sa   0  
     
 

Uznesenie  č. 117/2020 
Schvaľuje 
Návrh  primátora    mesta   na vypustenie  bodu  14/D/1  z programu   rokovania  mestského 
zastupiteľstva    
Hlasovanie :  prítomných 16,  za  16,  proti 0, zdržalo  sa   0  
 

Uznesenie  č.   118/2020 
Schvaľuje    
Návrh   Ing. arch.  Kráľa   doplniť  program    rokovania  mestského   zastupiteľstva   ako  bod   
3/B - informácia    zo  zasadnutia  Komisie  pre rozvoj   mesta  a ŽP  . 
Hlasovanie :  prítomných 16,  za  16,  proti 0, zdržalo  sa   0  
 

Uznesenie č.  119/2020 
Schvaľuje 
Návrh   Ing. arch. Kráľa  na   vypustenie    bodu č.  17  z programu  rokovania   mestského  
zastupiteľstva    
Hlasovanie :  prítomných 16,  za  16,  proti 0, zdržalo  sa   0  
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Uznesenie  č.  120/2020 
Berie    na   vedomie   
Informatívnu  správu o činnosti mestského   úradu   a mesta  Sereď od ostatného  zasadnutia   
Mestského  zastupiteľstva v Seredi    
Hlasovanie :  prítomných    16, za  16,  proti  0, zdržalo  sa   0 
 
 

Uznesenie č.  121/2020 
Berie   na  vedomie    
Informáciu  Ing.  arch.  Kráľa  predsedu  Komisie  pre rozvoj mesta  a ŽP  vo  veci  rozdelenia  
komisie   na  dve  komisie  a to  Komisiu  pre ŽP,  zeleň  a odpady  a Komisiu  pre rozvoj  
mesta   
Hlasovanie :  prítomných    16, za  15,  proti  1, zdržalo  sa   0 
 
 

Uznesenie č.122/2020 
A. Ruší :  
uznesenie č. 145/2019 v celom rozsahu  
uznesenie č. 153/2019 v celom rozsahu  
uznesenie č. 244/2019 v celom rozsahu  
 
B.  Súhlasí  
So znením navrhovaného odporúčania,  vypustiť z  § 2 ods. 2 VZN č. 3/2016 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení VZN mesta Sereď č.9/2017 a 6/2019 slovné spojenie 
„a jeden účel“ .“  
 
C. Berie na vedomie  
Správu o kontrole plnenia    uznesení   bez pripomienok  
Hlasovanie :  prítomných    15, za  15,  proti  0, zdržalo  sa    0 
 
 

Uznesenie č. 123/2020 
Berie na vedomie  
Správu z vykonanej kontroly dodržiavania zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom v znení neskorších predpisov. 
bez pripomienok 
Hlasovanie :  prítomných    16,  za  16,  proti  0, zdržalo  sa   0 
 
 

Uznesenie  č.124/2020 
Berie na vedomie  
Správu z vykonanej kontroly plnenia povinností a postupu mesta Sereď pri vydávaní súhlasu 
podľa § 32 zákona 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov.   
bez pripomienok 
Hlasovanie :  prítomných   15,  za  13, proti  1, zdržal   sa 1  
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Uznesenie č.125/2020 

Berie na vedomie  
Správu z vykonanej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a VZN 
mesta Sereď týkajúcich sa ubytovávania a platenia poplatku za KO v meste Sereď 
v súčinnosti s mestskou políciou, štátnou políciou a cudzineckou políciou, ktorá bola do plánu 
kontrolnej činnosti doplnená na návrh primátora mesta uznesením č. 298/2019  
bez pripomienok. 
Hlasovanie :  prítomných  16, za  16,  proti 0,  zdržalo sa   0   
 

Uznesenie č. 126/2020 
Schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II.  polrok 2020 
Hlasovanie :  prítomných    16, za  16,  proti 0,  zdržalo sa   0   
 
 

Uznesenie č.127/2020 
Berie   na  vedomie    
Správu o hospodárení spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. za rok 2019 
Hlasovanie :  prítomných  15,  za 14, proti 0,  zdržal  sa   1 
 
 

Uznesenie č. 128/2020 
Berie na vedomie  
Správu o činnosti Mestskej polikliniky Sereď, s.r.o. za rok 2019 a súčasnosť 
Hlasovanie :  prítomných  15,  za  15,   proti  0,  zdržalo  sa   0 
 
 

Uznesenie č. 129/2020 
Schvaľuje  
 

1.Dokončenie komplexných bezpečných priechodov pre chodcov Cukrovarskej ulici 

   2.Finančné krytie na dokončenie komplexných bezpečných priechodov  v rozpočte mesta 

Sereď na rok 2020 z rezervného fondu vo výške 10.000 € 

3. Zabezpečenie realizácie verejného obstarávania a následne aj realizácie bezpečných 

priechodov 

4. Aby primátor mesta podpísal zmluvu s úspešným uchádzačom predmetného verejného 

obstarávania 

  Hlasovanie :  prítomných  13,  za   13,  proti  0, zdržalo sa  0 
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Uznesenie  č. 130/2020 
Schvaľuje 

1. rekonštrukciu suterénu objektu MO SZZP v Seredi na Novomestskej ulici 
2. finančné krytie rekonštrukcie suterénu objektu SZZP v rozpočte mesta Sereď na rok 

2020 z rezervného fondu vo výške 38.000 € 
3. zabezpečenie realizácie verejného obstarávania a následne aj realizácie rekonštrukcie  
4. aby primátor mesta podpísal zmluvu s úspešným uchádzačom predmetného verejného 

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

Uznesenie č. 131/2020 
Berie na vedomie 
Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov. 
Hlasovanie :  prítomných  12,  za   12, proti  0, zdržalo sa   0 
 
 

Uznesenie  č. 132/2020 
Uznáša  sa   
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 5/2020, 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, Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2018, Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 10/2018 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019. 
Hlasovanie :  prítomných  14,  za  14,  proti  0,  zdržalo  sa   0 
 

Uznesenie č. 133/2020 
Uznáša sa 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 6/2020 o názvoch nových ulíc na území 
mesta Sereď.  
Hlasovanie :  prítomných  14,  za  14,  proti  0, zdržalo sa   0 
 
 

Uznesenie   č.   134/2020 
Schvaľuje 
Procedurálny  návrh   PaedDr. Kramárovej -  realizovať  výstavbu   zastrešenia prechodu 
medzi budovami  na   ZŠ  J. A. Komenského,  krytie   zabezpečiť  z rezervného  fondu    
Hlasovanie:  prítomných   15,  za  15,  proti  0,  zdržalo  sa    0   
 

Uznesenie č. 135/2020 
Schvaľuje   

1. 4. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2020  s pripomienkou   - zvýšiť prevody 
z rezervného fondu o čiastku   47 048,-  €, ktorá bude použitá na   vybudovanie  
zastrešenia   prechodu   medzi  budovami   na ZŠ  J. A.  Komenského    
 

2. rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Juraja Fándlyho 
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3. rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Jana Amosa Komenského 
s pripomienkou  zvýšiť  kapitálové   výdavky   
program 4. Vzdelávanie 
podprogram 4.11 – opravy a údržba,  prvok    4.11.2 položka 717 001 realizácia 
nových stavieb   o čiastku  47 048,-€  

 
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 v Seredi 

8. použitie finančných prostriedkov  rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov 
v objeme 4 016 € s účelovým určením na riešenie havarijnej situácie prívodu úžitkovej 
vody MŠ D.Štúra na elokovanom pracovisku   Pažitná 

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

Uznesenie  č.136/2020 
Berie   na  vedomie    
Informácie o príprave viacročného rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2021 – 2023 
Hlasovanie :  prítomných  16, za  16,  proti  0,  zdržalo  sa   0 
 

Uznesenie  č.137/2020 

A.Berie na vedomie 

Informáciu o príprave a realizovaní verejného obstarávania na prevádzkovanie pohrebísk 
v meste Sereď na roky 2021 – 2024  s pripomienkou,   opraviť    údaje   v súťažných 
podkladoch   v zmysle platnej  legislatívy  

B.Súhlasí, 
aby primátor mesta uzatvoril zmluvu s víťazným uchádzačom v predmetnom verejnom 
obstarávaní.  
Hlasovanie :  prítomných  15, za  15,  proti  0, zdržalo  sa   0 
 

Uznesenie č.138/2020 

A. Berie na vedomie  
Informáciu o príprave a realizovaní verejného obstarávania na servis a údržbu informačného 
systému samosprávy mesta Sereď na dobu neurčitú, 

 
B. Súhlasí,  
aby primátor mesta uzatvoril zmluvu mesta Sereď s víťazným uchádzačom v predmetnom 
verejnom obstarávaní. 
Hlasovanie :  prítomných  16, za  16, proti  0, zdržalo  sa   0 
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Uznesenie  č. 139/2020 
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, stavby  so  súpisným číslom 1312, na Krásnej ulici, 
evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na LV č. 591, pre   k.  ú. Dolný 
Čepeň, vo výmere 366 m2 za cenu 31,66 €/m2/rok  a pozemku, tvoriaceho súčasť areálu,  časť 
parcely č. 1378/1 - zastavané plochy a  nádvoria vo výmere 736 m2, evidovanej Okresným 
úradom  v Galante na katastrálnej mape ako parcela registra “C“, na LV č. 591, pre  k. ú. 
Dolný Čepeň,  za cenu 1,57 €/m2/rok,   na dobu  určitú 10 rokov, spoločnosti  HIT 
SLOVENSKO, s. r. o., so sídlom v Seredi, Krásna ul. 1312,  z dôvodu, že spoločnosť objekt 
dlhodobo užíva na základe nájomnej zmluvy,   počas 10 rokov nájmu ho na vlastné náklady 
zhodnotila a  pre  mesto  je dočasne   nevyužiteľný. 
Hlasovanie :  prítomných  15, za  15,  proti 0, zdržalo  sa    0 
 

Uznesenie č. 140/2020 
Schvaľuje  
Procedurálny   návrh  Ing. Fačkovcovej   - vykonať  kontrolu:   

1. Dodržanie Zmluvy o nájme uzavretej s mestom Sereď a spoločnosťou TEKADEX 
s.r.o. zo dňa 22.5.2013 až do ukončenia kontroly , 
- preukázanie plnenia vedľajších dojednaní podľa Článku VII  
- vyčíslenie nákladov mesta pri zbere tých zmluvne dojednaných položiek, ktoré 

vykonávalo mesto    
2. Všetky faktúry vyplatené  za dotrieďovanie BRO od roku 2018 až do ukončenia 

kontroly ,  vrátane verejných obstarávaní vyhlásených na poskytnutie tejto služby, 
zmluvy s víťazmi verejných obstarávaní   

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

 

Uznesenie č.  141/2020 
Berie na vedomie 
Oznámenie spoločnosti TEKADEX, s.r.o. zo dňa 21.5.2020 o ukončení zberu biologicky 
rozložiteľného odpadu ku dňu 31.5.2020 z mesta Sereď. 
Hlasovanie :  prítomných  16, za  15,  proti  1, zdržalo  sa   0 
 

Uznesenie č. 142/2020 
Schvaľuje    
Vystúpenie   právneho  zástupcu    spoločnosti  LRL  PROFITECH s.r.o.  
Hlasovanie:   15, za 15, proti   0, zdržalo  sa    0 
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Uznesenie  č.   143/2020 
A. Berie na vedomie: 
Požiadavku nájomcu, LRL PROFITECH, s.r.o. a jeho opakovaného vyjadrenia nesúhlasu vo 
veci oprávnenosti požiadavky mesta Sereď ako prenajímateľa  na úhradu nájomného v čase 
realizácie zhodnotenia predmetu nájmu nájomcom, keď nájomca nemôže predmet nájmu 
užívať podľa účelu dohodnutého v zmluve, pretože predmet nájmu nie je svojim účelom na 
také užívanie spôsobilý, 
 
B. Odkladá  prerokovanie  žiadosti   spoločnosti  LRL  PROFITECH  s.r.o. na najbližšie     
rokovanie  MsZ    
 
C. Schvaľuje: 
Komisiu  v zložení    JUDr. Michal  Irsák, Ing. Ondrej  Kurbel,   JUDr. Edita  Červeňová.  
Mgr. Marcel Královič, Ing.  Mária   Fačkovcová – k vypracovaniu  dodatku  k nájomnej   
zmluve    
Hlasovanie :  prítomných  14, za   13,   proti  1, zdržalo s a    0 
 

Uznesenie  č.144/2020 
A. Berie na vedomie: 
Informáciu o zámere nájmu nehnuteľného majetku mesta – pozemku, nachádzajúceho sa  na  
križovatke ulíc Podzámska a 8. mája, 

 
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 je dlhodobo užívaný ako súčasť 
záhrady pri rodinnom dome v súkromnom vlastníctve žiadateľky  a  je pre mesto z hľadiska 
územnoplánovacej koncepcie inak dočasne 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, parcelu č. 914/2 - zastavané plochy a 
nádvoria vo výmere  90 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
mape určeného operátu  ako parcela registra „E“,  na LV č. 951 pre k. ú. Sereď, uplatnením 
výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  žiadateľke Marte Vaculovej, 
bytom v Seredi, Podzámska ul. č. 2755/60. 
Hlasovanie :  prítomných  12,  za   12,  proti   0, zdržalo  sa   0 

 
Uznesenie č.145/2020 

A. Berie na vedomie: 
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely,  nachádzajúcej sa 
pri prevádzkovej jednotke na Školskej ulici 3002, 

 
B. Konštatuje,  
že sa jedná o prípad,  pri ktorom sa uplatní  výnimočný  postup  pri prevode majetku  mesta z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov, pretože ide o pozemok, ktorý  bude slúžiť na vytvorenie verejne 
prístupného detského ihriska, ako súčasť zázemia    pripravovanej  stavby -  „Polyfunkčný 
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dom átrium D“, 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 prevodu nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, časti parcely č. 3128/1  - zastavaná plocha a nádvorie    vo 
výmere  cca 450 m2 zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,   na katastrálnej 
mape ako parcela registra „C“,  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď,  na dobu neurčitú,  žiadateľovi 
Marcelovi Dánimu, bytom v Seredi, Vonkajší rad 762/5.  
Hlasovanie:  prítomných  11, za 4, proti  5,  zdržali  sa    2 
Uznesenie  nebolo prijaté  
 

Uznesenie  č.146/2020 
A. Berie na vedomie: 
Informáciu o zámere nájmu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely,  nachádzajúcej sa na 
Mlynárskej ulici, pri bytovom dome č. 36 

 
 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  bude slúžiť na vytvorenie verejne 
prístupných  parkovacích  miest  k   pripravovanej  stavbe  - „Polyfunkčný dom átrium D“, 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. 3128/1  - zastavaná plocha a nádvorie    vo 
výmere  cca 459 m2 zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,   na katastrálnej 
mape ako parcela registra „C“,  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď,  na dobu neurčitú,  žiadateľovi 
Marcelovi Dánimu, bytom v Seredi, Vonkajší rad 762/5.  
Hlasovanie:  prítomných  12,  za 7, proti  4,  zdržal  sa   1 
Uznesenie  nebolo  prijaté  
 

Uznesenie č. 147/2020 
Schvaľuje  
V súlade s § - om 16, ods. 9 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, 
splátky kúpnej ceny za prevod nehnuteľného majetku mesta - parcely č. 50/2 – zastavaná 
plocha  vo výmere 232 m2,  ktorá bola geometrickým plánom č. 2-10/2019  odčlenená od 
parcely č. 17/1 – orná pôda, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na 
mape určeného operátu ako parcela registra „E“ na LV č. 101 pre k. ú. Horný Čepeň, 
schválenej uznesením č. 45/2020 zo dňa 13.02.2020 vo výške 28,00 €/m2, nasledovne: 

1. splátka vo výške  2.000,00 € do 31.07.2020, 
2. splátka vo výške 2.200,00 € do 31.07.2021, 
3. splátka vo výške 2.296,00 € do 31.07.2022, 
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kupujúcim: Magdaléne Zacharovej,  bytom v Seredi, Hornočepeňská 1512/53,   Liborovi 
Zacharovi, bytom v Seredi, Hornočepeňská 1512/53, Miroslavovi Zacharovi, bytom v Seredi, 
Hornočepeňská 1512/53 a Silvii Ertlovej, bytom Šúrovce, Varavská  40/705.  
Hlasovanie:  prítomných  13,  za  13,  proti  0, zdržalo sa   0 

 
 

Uznesenie č. 148/2020 
Schvaľuje   
v súlade s §-om 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, zriadenie 
vecného bremena formou uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
a následne formou zmluvy o zriadení vecného bremena, v súvislosti s pripravovanou stavbou 
– polyfunkčný bytový dom na pozemku parc. č. 137/2, 137/11, 137/12,137/13,138/3 a 167/12, 
pre  k. ú.   Sereď, a   to k parcele   č. 919/2 - ostatná   plocha,  evidovanej  Okresným   úradom  
v Galante, katastrálny odbor  na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ na LV 
č.4806, pre k. ú. Sereď,  k parcelám č. 596 – zastavaná plocha a nádvoria, č. 608/1 - zastavaná 
plocha a nádvorie, č. 608/4 - zastavaná plocha a nádvorie, všetky evidované Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor  na mape určeného operátu ako parcely registra „E“ na 
LV č. 591 pre k. ú. Sereď,  k parcelám č. 137/10 – zastavaná plocha a nádvorie a č. 167/11 – 
ostatná plocha, obe  evidované Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej 
mape ako parcela registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď v rozsahu podľa geometrického 
plánu, vypracovaného na náklady žiadateľa. 
Vecné bremeno bude spočívať v práve: 
a) zriadenia a uloženia  vodovodnej, kanalizačnej,   elektrickej a teplovodnej prípojky, 
b) užívania, prevádzkovania, údržby, opráv, úprav, rekonštrukcie, modernizácie a   

akýchkoľvek iných stavebných úprav plánovanej stavby a jej odstránenia. 
     Vecné bremeno sa zriadi za odplatu, minimálne vo výške určenej znaleckým posudkom, 
vyhotoveným  na náklady žiadateľa, na dobu neurčitú, žiadateľovi Polis Development s.r.o., 
so sídlom v Seredi, Lúčna 2082/66, v  prospech správcov inžinierskych sietí. 
Hlasovanie:  prítomných  13,  za  10, proti  0, zdržali  sa   3 

Uznesenie č. 149/2020 
Schvaľuje   
Procedurálny   návrh poslanca p. Kurbela  - prerokovať  návrh Dodatku  č. 4  k Zásadám  
hospodárenia  a nakladania s majetkom  v meste  Sereď     po spracovaní    analýzy     
verejných   obstarávaní  z minulých   období     
Hlasovanie:  prítomných 13,  za 6,  proti  5,  zdržali  sa    2 
Uznesenie  nebolo prijaté   
      
 

Uznesenie  č.  150/2020 
Schvaľuje  
Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď zo dňa 
16.4.2013  
s pripomienkou: 

- v texte  navrhovaného ustanovenia § 16 bod  14 nahradiť  slovo „rozhoduje“  na  slovo 
„rozhodne“  

Hlasovanie:  prítomných  13, za  8,  proti   5,  zdržalo  sa   0 
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Uznesenie  č. 151/2020 
Schvaľuje 
Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky za poskytovanie opatrovateľskej služby, ktorú 
mesto Sereď poskytovalo Anne Mervovej v období od 1.5.2009 do 22.2.2019,  vo výške 
15 103,24 € a za výdavky spojené s pohrebom Anny Mervovej vo výške 280,51 €.  
Hlasovanie:  prítomných  13, za   13, proti  0, zdržalo sa     

 

Uznesenie  č.152/2020 
Schvaľuje   
Procedurálny   návrh  poslanca p.  Kurbela -   doplniť   v Rokovacom  poriadku  komisií  MsZ  
Čl.  6, ods. 2, písm.  e) – hlasovanie  menovite   
Hlasovanie:  prítomných    13,  za  7,  proti 1, zdržali  sa    5   
 

Uznesenie  č.  153/2020 
Schvaľuje: 

1. Rokovací poriadok  Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi, 
 

2. nasledovnú zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Seredi 
zo dňa 16.4.2013: 
 
Čl. 1 ods. 1. znie: 
„1.  Prípravu zasadnutí, obsah a priebeh rokovania, spôsob uznášania sa, prijímanie 

uznesení, vymedzenie úloh komisií a povinnosti členov a tajomníkov: 
a) stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Seredi upravuje  Rokovací 

poriadok komisií   Mestského zastupiteľstva v Seredi (ďalej len „rokovací 
poriadok“), 

b) komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov upravuje  Rokovací poriadok komisie na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  pri Mestskom 
zastupiteľstve v Seredi.“ 
Vrátane schváleného  procedurálneho  návrhu   p. Kurbela 

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

 

Uznesenie  č.154/2020 
Schvaľuje: 
Dodatok č. 1 k Štatútu mesta Sereď zo dňa 11.4.2019 
Hlasovanie:  prítomných  12,  za   12,  proti   0,  zdržalo  sa    0 
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Uznesenie  č. 155/2020 
Schvaľuje   
Vystúpenie   p. Hudeka  zástupcu developera 
Hlasovanie:  prítomných    12, za  12,  proti  0, zdržalo  sa   0 
 
 
 

Uznesenie č.  156/2020 
Berie   na  vedomie   

1. Návrh Pravidiel na preberanie miestnych komunikácií, verejného osvetlenia 
a pozemkov nimi zastavaných v lokalitách IBV a výstavby bytových domov od 
vlastníkov do majetku mesta Sereď (ďalej len „Pravidlá“),  
 

2. Po zapracovaní pripomienok predloženie Pravidiel na schválenie mestskému 
zastupiteľstvu do konca roka 2020 

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

Uznesenie č.   157/2020 
Schvaľuje   
Vystúpenie    občana   Viliama  Javora -  podpora  Petície     za  riešenie  enviromentálnych  
záťaží -   Sereď  -   Niklová    huta  skládka  lúženca       
Hlasovanie:  prítomných 12, za  11,  proti 0,  zdržalo  sa   0  , nehlasoval   1  
 

Uznesenie  č.158/2020 
Berie na vedomie 
Informatívnu správu o rokovaniach a krokoch mesta Sereď v súvislosti s riešením problému 
so skládkou polymetalického prachu (luženca)  v Seredi a prebiehajúcej petícii od OZ Naša 
Planéta pod názvom „Chcem žiť v čistej krajine“. 
Hlasovanie:  prítomných  13,  za   13,  proti   0,  zdržalo  sa   0 

V Seredi,   dňa  2.7.2020 

Zapísala: Kolláriková  

 

      Ing. Martin   Tomčányi 
         primátor   mesta    
 

Návrhová   komisia: 

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

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

JUDr. Michal  Irsák                  ..................... 


