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Uznesenia 

z Mestského   zastupiteľstva   v Seredi, konaného  dňa  12. 11. 2020 

 

Mestské   zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo  a prijalo   

Uznesenie č.  217/2020 

Schvaľuje 

Program   rokovania  MsZ,  ktorý bol  zverejnený  na   webovej   stránke   mesta    

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

 

Uznesenie č.  218/2020 

Schvaľuje   

Návrh  poslanca  Dušana  Irsáka  na  doplnenie  programu rokovania MsZ -  ako   bod  16/A/6 

-  zámer  prenájmu  pozemkov  v lokalite Malý  Háj  -  vyhlásenie podmienok   VOS      

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

 

Uznesenie  č.  219/2020 

Schvaľuje 

Návrh  poslanca  Bc. Ľubomíra Veselického   na doplnenie programu  MsZ  -  ako bod  11/B 

– informácia  o výsledku  VO a    zriadení  odbornej komisie   - projekt  “Zriadenie  

pamätníka – socha  legionára  v Seredi“  

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

 

Uznesenie č.  220/2020 

Schvaľuje  

Návrh  poslanca  Ing.  Bystríka   Horvátha  na  doplnenie  programu  MsZ – ako bod  18/ -  

zrušenie  členstva  v komisii  finančnej  a majetkovej    

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

 

Uznesenie č.   221/2020 

Schvaľuje  

Návrh poslanca   JUDr.  Michala  Irsáka -   na doplnenie programu  MsZ -   ako bod 12/B – 

informácia   predsedu   komisie  na ochranu  verejného  záujmu  v zmysle   zákona  357/2004 

o ochrane  verejného   záujmu  verejných funkcionárov     

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

 

 



2 
 

Uznesenie  č. 222/2020 

Schvaľuje   

Návrhovú komisiu   v zložení: JUDr. Edita  Červeňová,  PaedDr.  Slávka Kramárová,  Ing.  

Bystrík   Horváth   

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

 

 

Uznesenie  č. 223/2020 

Schvaľuje  

Mandátovú  komisiu  v zložení:  Dušan Irsák,  Pavol Kurbel,  Milan Buch  

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

 

 

Uznesenie.   č.  224/2020 

berie  na  vedomie   

Informatívnu  správu  o činnosti  mesta  Sereď  a mestského  úradu    od ostatného  rokovania   

mestského  zastupiteľstva 

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

 

Uznesenie č. 225/2020 

schvaľuje   

Procedurálny  návrh    JUDr. Červeňovej  -  zrušiť  uznesenie  č.   194/2017  

Hlasovanie: prítomných   15,  za  10,  proti 4, zdržal  sa   1   

 

Uznesenie  č.  226/2020 

schvaľuje   

Procedurálny  návrh  JUDr.  Červeňovej  -  zrušiť  uznesenie č.  126/2019 

Hlasovanie: prítomných  15, za  6, proti 7,  zdržali  sa   2 

Uznesenie  nebolo prijaté     

 

Uznesenie  č. 227/2020 

A. ruší  

uznesenie č. 49/2019 v celom rozsahu 

uznesenie  č.  194/2017  v celom  rozsahu  zo dňa  18.10. 2017 

  

B. berie na vedomie  

predloženú Správu o kontrole  plnenia    uznesení    bez pripomienok  

Hlasovanie:   prítomných 15,  za  11,  proti  4,  zdržalo  sa   0  

 

Uznesenie č. 228/2020 

berie na vedomie 

Správu z vykonanej kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Sereď bez pripomienok 

Hlasovanie:   prítomných  14, za  14,  proti  0, zdržalo  sa   0 
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Uznesenie  č.229/2020 

schvaľuje 

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

č.2116/36 v Seredi za školský rok 2019/2020 bez pripomienok 

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

 

Uznesenie  č. 230/2020 

schvaľuje 

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

č. 1137/37, 926 01 v Seredi za školský rok 2019/2020 

bez pripomienok 

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

 

Uznesenie  č. 231/2020 

schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Jana Amosa 

Komenského v Seredi za šk. rok 2019/2020 

 bez pripomienok 

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

 

Uznesenie č.232/2020 

schvaľuje  

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy ZŠ Juraja  Fándlyho 

v Seredi za školský rok 2019/2020 

 bez pripomienok 

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

 

Uznesenie č. 233/2020 

schvaľuje 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej umeleckej školy v 
šk. roku 2019/2020 
 bez pripomienok 

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

 

Uznesenie č. 234/2020 

uznáša  sa 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 09/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013 o určení školských obvodov základných škôl, 

ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď v znení neskorších nariadení.  

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

 

Uznesenie č. 235/2020 

schvaľuje  
v súlade s ustanovením § 4 zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení 
„Organizáciu a rozsah technických prostriedkov Mestskej polície Sereď“. 
Hlasovanie:   prítomných  15, za  15, proti  0, zdržalo  sa   0 
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Uznesenie č. 236/2020 

uznáša  sa 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 10/ 2020 zo dňa 12.11.2020, ktorým sa 

mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 4/1991 o zriadení mestskej polície.  

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

 

Uznesenie č. 237/2020 

Schvaľuje 

procedurálny  návrh  JUDr.  Červeňovej  - výšku sadzby miestnej dane za  užívanie  

verejného  priestranstva parkovacie  miesta  pre   ZŤP  nezvyšovať, ale  ponechať  na  

rovnakej  úrovni ako bola  doteraz. 

Hlasovanie: prítomných   15, za 4, proti  8,  zdržali  sa   3 

Uznesenie  nebolo prijaté 

 

Uznesenie č.  238/2020 

uznáša  sa 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č.11./2020 zo dňa 12.11.2020, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď  č. 11/2019 zo dňa 14.11.2019 

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. 

Hlasovanie:   prítomných 15, za  11,  proti 0, zdržali  sa  4 

 

Uznesenie č. 239/2020 

udeľuje 

ocenenie „Čestné občianstvo mesta Sereď“ Prof. PhDr. Pavlovi Mešťanovi, DrsC.   

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

 

Uznesenie č. 240/2020 

berie na vedomie 
Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov. 

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

 

 

Uznesenie č.   241/2020 

berie  na  vedomie  

1.Informáciu  o výsledku  verejného obstarávania  na projekt  s názvom „Zriadenie pamätníka 

– socha  legionára v Seredi“ 

 

2.zriadenie dočasnej odbornej komisie  zriadenej primátorom  mesta  na: 

   a) posúdenie   prípravy  návrhu diela  a posúdenia  vyhotoveného diela  z hľadiska 

estetických  kvalít  a 

  b) následné   písomné  odsúhlasenie Protokolu o odovzdaní  a prevzatí  diela  v súlade   s čl.  

X, ods.  10.1 Zmluvy  o dielo č.  415/2020 uzatvorenej  so zhotoviteľom  diela,  

Šmigrovský  spol. s.r.o.  v zložení: 

predseda  komisie:  Ing.  Bc. Branislav  Bíro, mesto Sereď 
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členovia  komisie:   

Ing.  arch. Lukáš  Hudák,  Nadácia  Milana  Rastislava   Štefánika  

Mgr. art.  Igor Hovorič, sochár  

Mgr.  art. Radislav  Petrovič, KPÚ Trnava 

Ing. Ondrej  Kurbel, poslanec  MsZ  

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

 

 

Uznesenie č. 242/2020 

berie na vedomie 

vyhodnotenie účasti poslancov na Mestskom zastupiteľstve v Seredi za obdobie od  11/2019 

do 10/2020, ako aj účasť členov stálych komisií Mestského zastupiteľstva  v Seredi za 

obdobie od 11/2019 do 10/2020. 

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

 

 

Uznesenie č.  243/2020 

berie  na  vedomie    

Informáciu   JUDr.  Irsáka  predsedu komisie  na  ochranu  verejného   záujmu   

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

 

Uznesenie  č. 244/2020 

A. ruší   

uznesenie  č.  97/2020 zo  dňa   28. 4. 2020 

 

B. schvaľuje    

Vyplatenie   mimoriadnej  odmeny  každému poslancovi   MsZ v čiastke  265,- eur  

Hlasovanie: prítomných  14,  za   10, proti  2, zdržali  sa   2 

 

Uznesenie  č. 245/2020 

schvaľuje   

1. 6. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2020 

2. rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Juraja Fándlyho 

3. rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Jana Amosa   Komenského 

4. rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou MŠ D. Štúra 

5. rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZUŠ  J.F. Kvetoňa 

6. rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom Domu kultúry v Seredi 

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

  

 

Uznesenie  č. 246/2020 

berie  na   vedomie  

informácie o príprave viacročného rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2021 – 2023 

Hlasovanie:   prítomných 15, za   15,  proti  0,  zdržalo sa  0  
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Uznesenie č. 247/2020 

berie na vedomie   

zmenu urbanistickej štúdie Polyfunkčná zóna „Prúdy“ – Zmena č. 3/2020  

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

  

 
Uznesenie  č. 248/2020 

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,   a to 

 stavby: 

- budovy so súpisným číslom  117, s podlahovou plochou 667 m2,  postavenej na parcelách  

č. 271/1, 271/2 , 272/1 a  275,  zapísanej  na LV č. 591, 

- budovy bez súpisného čísla, s podlahovou plochou 29 m2,  postavenej na parcele č.271/1;    

- budovy bez súpisného čísla s podlahovou plochou 35 m2, postavenej na parcele č. 271/1, 

- budovy bez súpisného čísla s podlahovou plochou 21 m2, postavenej na parcele č.271/1,   

všetky za cenu 9,00 €/m2/rok   a 

pozemku: 

parcely registra „E“, a to  

- parcely   č. 271/1 -  zast. plochy a nádvoria,  

- parcely č. 271/2 -  zast. plochy a nádvoria, obe zapísané  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď,  

- parcely č.   272/1 - záhrady, zapísanú na LV č. 4959 pre k. ú. Sereď, 

- parcely č.  275 - zast. plochy a nádvoria zapísanej   na LV č. 4806 pre k. ú. Sereď, spolu vo 

výmere 2019 m2, za cenu 0,30 €/m2/rok ;       

na dobu určitú od 1.1.2021  do 31.08.2022,  z dôvodu  využitia pre potreby školy,  

žiadateľovi: Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď. 

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

Uznesenie č. 249/2020 

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, časť parcely č. 126/1 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 25 m2,  

zapísanej  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela 

registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Stredný Čepeň, z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý je 

dlhodobo užívaný ako súčasť záhrady pri rodinnom dome v súkromnom vlastníctve a  je pre 

mesto z hľadiska územnoplánovacej koncepcie dočasne inak nevyužiteľný, za cenu 1,00 

€/m2/rok,  na dobu neurčitú, žiadateľovi  Branislavovi Henčekovi, bytom v Seredi, Jasná 

3160/19. 

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

 

Uznesenie č.250/2020 

A. berie na vedomie 

informáciu o zámere zníženia prenajatej výmery pozemku, 
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B. schvaľuje  

zníženie výmery prenajatého pozemku, časti parcely č. 1106/2 - 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,  z výmery  1400 m2, dohodnutej 

v Nájomnej zmluve č. 298/2014 zo dňa 19.06.2014,  na výmeru 744 m2, žiadateľovi 

Milošovi Hrachovi, bytom v Šintave 110.  

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

Uznesenie  č. 251/2020 

berie  na  vedomie    

informáciu o nájme nehnuteľného majetku mesta,  na zriadenie  chránenej dielne a vytvorenia 

dvoch pracovných miest pre osoby so zdravotným postihnutím - maséra a skladníka, 

žiadateľovi, ŠKF Sereď, a.s.  Materiál  bude  predložený  na   ďalšom  rokovaní   MsZ   

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

 

 

Uznesenie  č. 252/2020 

schvaľuje 

výšku minimálnych cien nájomného, určeného v prílohách č. 3 , 4, 5 a  6 Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Sereď, platnú  k 12.11.2020 - bez zmeny, 

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

Uznesenie č.  253/2020 

A.  berie na vedomie 

     dôvodovú správu o zámere mesta prenajať pozemky v lokalite „Malý háj“ formou 

vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľného majetku mesta, 

 

B. schvaľuje 

1. spôsob ďalšieho nakladania s nehnuteľným majetkom mesta – pozemkov  v lokalite 

„Malý háj“, ktoré sú vo vlastníctve mesta Sereď v celkovej výmere  23 793 m2,  

zapísaných Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na katastrálnej mape ako 

parcely registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď formou vyhlásenia obchodnej verejnej 

súťaže na nájom nehnuteľností, a to: 

 parcela č. 4012/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21 692 m2,  

 parcela č. 4012/16, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 439 m2, 

 parcela č. 4012/17, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 440 m2, 

 parcela č. 4012/18, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 727 m2, 

 parcela č. 4012/19, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 m2, 

 parcela č. 4012/20, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 43 m2, 

 parcela č. 4012/21, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2, 

 parcela č. 4012/22, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 56 m2, 

 parcela č. 4012/23, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 m2, 

 parcela č. 4012/24, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 362 m2, 
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2. podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

      - bez pripomienok 

     

C. zriaďuje 

      komisiu pre výber  najvhodnejšieho  návrhu  nájomnej zmluvy v zložení: 

 predseda – Ing.  Mária  Fačkovcová  

 

 členovia: -  Ing. Mária   Jandová          

                       - Ing.  Zuzana Slahučková  

            - Bc. Anton   Dúbravec   

     - JUDr. Edita  Červeňová      

 

 zapisovateľka:  Bc.   Zuzana  Vohláriková      

Hlasovanie:  prítomných 15,  za 13 proti 1, zdržali sa 2 

 

Uznesenie  č. 254/2020 

A. berie na vedomie 

informáciu o zámere nájmu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely nachádzajúcej sa v k. 

ú. Sereď, pri prevádzke na Školskej ul. č  3002, 

 

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, na ktorom  je prestrešené parkovacie 

miesto pre  vozidlo ambulancie   záchrannej služby v meste Sereď   a je pre mesto  z hľadiska 

územno-plánovacej koncepcie  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, časti parcely  registra „C“ č. 3128/1 -  zastavaná plocha  

a nádvorie,  zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape   

ako parcela registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, vo výmere 15 m2,  z dôvodu zriadenia 

prestrešeného parkovacieho miesta, na dobu neurčitú, uplatnením výnimočného postupu ako 

prípad hodný osobitného zreteľa,  spoločnosti LSE - Life Star Emergency,  s. r.o., so sídlom 

v Limbachu, Limbová 1.  

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

 

 

Uznesenie č.255/2020 

A. berie na vedomie 

informáciu o zámere nájmu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely nachádzajúcej sa na 

Hornomajerskej ulici, 

 

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 využívaný na parkovanie 
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motorových vozidiel ako verejne prístupný, oproti prevádzke  žiadateľa,  a je pre mesto  

z hľadiska územno-plánovacej koncepcie  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, časti parcely č. 811/1 – zastavaná plocha a nádvoria vo 

výmere 85 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape   

ako parcela registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď,  na dobu neurčitú,   uplatnením 

výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  žiadateľovi: Jozef Sokol – 

DIZZY, so sídlom v Seredi, Hornomajerská 4680/7A 

 Hlasovanie:   prítomných  14, za  5,  proti 8,  zdržal  sa  1 

Uznesenie   nebolo prijaté   

 

 

Uznesenie  č. 256/2020 

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,  

 

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 určitú, do 31. 12. 2023,   spoločnosti  STRABAG Pozemné   a inžinierske 

staviteľstvo, s. r. o. , so sídlom v Bratislave, Mlynské nivy 61/A.  
Hlasovanie:   prítomných 15,  za  15,  proti  0, zdržalo  sa    0 
 
 

Uznesenie  č. 257/2020 

A. berie na vedomie 

informáciu o zámere majetkovo-právne usporiadať užívanie  nehnuteľného majetku 

mesta - pozemku, nachádzajúceho sa  na  Ul. Ľ Podjavorinskej, formou prevodu,   

 

B. konštatuje,  

že sa jedná o prípad,  pri ktorom sa uplatní  výnimočný  postup  prevodu  majetku  mesta 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože ide o pozemok, ktorý dlhodobo tvorí 
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súčasť dvora pri rodinnom dome s pozemkom  vo vlastníctve žiadateľa a je pre mesto  

z hľadiska územno-plánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný, 

 

C. schvaľuje  

v súlade § - om 9, ods. 2, písm. a)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov,  spôsob prevodu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného 

postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  a to parcely č.1889/1- ostatná plocha  vo 

výmere cca 165 m2 a parcely č. 1876/45  - orná pôda vo výmere cca 60 m2, obe zapísané 

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu  ako parcely 

registra „E“,  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď,  žiadateľovi, Ernestovi Stehelovi, bytom 

v Šintave 434. 
Hlasovanie:   prítomných  15,  za  15,  proti  0, zdržalo  sa    0 

 
 

Uznesenie  č. 258/2020 

A. berie na vedomie 

informáciu o zámere majetkovo-právne usporiadať užívanie  nehnuteľného majetku 

mesta - pozemku, nachádzajúceho sa  na Trnavskej ceste, formou prevodu, 

 

B. konštatuje,  

že sa jedná o prípad,  pri ktorom sa uplatní  výnimočný  postup  prevodu  majetku  mesta 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože ide o pozemok, ktorého časť  je  

dlhodobo zastavaná rodinným domom v súkromnom vlastníctve,  tvorí súčasť dvora pri 

rodinnom dome s pozemkom  vo vlastníctve žiadateľa a je pre mesto  z hľadiska územno-

plánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný, 

 

C. schvaľuje  

v súlade § - om 9, ods. 2, písm. a)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov,  spôsob prevodu nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného 

postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to časti parcely č.1840/118 - orná pôda 

vo výmere cca 950 m2,  zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 

mape určeného operátu ako parcela registra „E“,  na LV č. 4806 pre k. ú. Sereď,   

žiadateľovi Patrikovi Lakatošovi,  bytom v Seredi, Trnavská cesta 865. 

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

 

Uznesenie  č. 259/2020 

 

 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 výstavbou verejnej cestnej komunikácie, ktorá rozšíri sieť existujúcich 

komunikácií v Priemyselnom parku Sereď- juh, a to: 

-  k parcele 3995/33 - zastavaná plocha a nádvorie, č. 3995/36 - zastavané plochy a nádvoria, 

č. 3977/8 - orná pôda,  všetky zapísané Okresným úradom v Galante,, katastrálny odbor,  

na katastrálnej mape ako parcely registra „C“  na LV č. 4806 pre k. ú. Sereď, 
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-  k parcele  č. 1818 - orná pôda, zapísanej Okresný úradom v Galante, katastrálny odbor na  

mape určeného operátu ako parcela registra „E“  na LV  č. 4806 pre k. ú. Sereď, 

    v  rozsahu podľa geometrického plánu, vypracovaného na náklady žiadateľa. 

 

Vecné bremeno bude spočívať v práve: 

a) uskutočnenia cestnej komunikácie, 

b) užívania, údržby, opráv, úprav, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných 

stavebných úprav plánovanej cestnej komunikácie  a jej odstránenia. 

 

Vecné bremeno sa zriadi za odplatu, vo výške určenej znaleckým posudkom, vyhotoveným  

na náklady žiadateľa, na dobu neurčitú spoločnosti REBOD SK, a.s. so sídlom v Novej 

Dedinke, Hlavná 483. 

Hlasovanie:   prítomných  15, za 12,  proti 2, zdržal  sa   1 

 

Uznesenie č.  260/2020 

A. berie na vedomie 

informáciu o zámere prevodu   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  prevodu  majetku  mesta 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože ide o pozemok, ktorý dlhodobo tvorí 

súčasť záhrady pri rodinnom dome s pozemkom  vo vlastníctve žiadateľky a je pre mesto  

z hľadiska územno-plánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný, 

 

C. schvaľuje  

v súlade § - om 9, ods. 2, písm. a)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov,  spôsob prevodu nehnuteľného majetku, parcely č. 914/2 - záhrada  

vo výmere 90 m2,  zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 

katastrálnej mape ako parcela registra „C“,  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, uplatnením 

výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  žiadateľke Marte Vaculovej, 

bytom v Seredi, Podzámska 2755/60. 
Hlasovanie:   prítomných  14, za  14,  proti  0, zdržalo  sa  0 

 

Uznesenie č. 261/2020 

súhlasí 

s  technickým zhodnotením časti prenajatých nebytových priestorov na ul. Ivana Krasku 

2464/38:  dodávku a montáž plastových okien celého rádiologického oddelenia, vrátane 

ambulancie FBLR v hodnote 23.580,00 € bez DPH, žiadateľovi Mestská poliklinika Sereď, 

s.r.o., so sídlom v Seredi, Ivana Krasku 2464/38.  

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

 
 

Uznesenie č. 262/2020 

A. berie na vedomie 

 informáciu o žiadostiach fyzických osôb, žiadajúcich majetkovoprávne usporiadanie 

užívania pozemkov pod stavbami, ktoré prešli na mesto z majetku štátu, vrátane 

priľahlých plôch, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so 

stavbou, pod športovými areálmi alebo verejnou zeleňou, 
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B. schvaľuje:  

v súlade s § 4 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď v znení 

neskorších predpisov, odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva mesta Sereď, 

a to  parcely  č. 1885/3 – orná pôda, vo výmere  808 m2 , evidovanej Okresným úradom 

v Galante, katastrálny odbor na mape  určeného operátu ako parcela registra   „E“ na LV 

č.  5362  pre k. ú. Sereď, za cenu  určenú znaleckým posudkom, od  Jána Králika, bytom 

v Seredi, Vinárska 122/3.  

Hlasovanie:   prítomných 16, za 6,  proti 6, zdržali sa   4  

Uznesenie  nebolo prijaté    
 

Uznesenie  č. 263/2020 

A. schvaľuje 

delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl dňom ustanovujúceho zasadnutia 

príslušnej rady školy: 

     ZŠ Juraja Fándlyho                                   1. Mgr.  Pavlína  Karmažínová  

2. Ing.  Mária  Fačkovcová  

                    3. PhDr. Michal  Hanus      

4. Bc. Anton  Dúbravec                                                                         

         

         ZUŠ Jana Fischera-Kvetoňa:                  1. JUDr. Michal  Irsák  

                    2. Pavol  Kurbel    

                3. Mgr. Tomáš Karmažín  

     4. PaedDr. Slávka  Kramárová                                                                                 

     

   MŠ Dionýza Štúra          1. Ing. Norbert Kalinai 

                                       2. Ing. Mária  Fačkovcová 

                              3. Milan Buch 

                                                                                  4. PhDr. Michal  Hanus   

     

   MŠ Komenského:         1. Bc. Ľubomír  Veselický 

                                                 2. Mgr. Pavlína  Karmažínová 

                                                 3. Mgr. Tomáš  Karmažín   

            4. Dušan Irsák                 

                                                                   

B. ruší  

delegovanie Mgr. Marcela Kráľoviča do Rady školy pri MŠ Ul. D. Štúra 

C. ukladá  

oznámiť príslušným radám škôl delegovaných zástupcov zriaďovateľa v termíne do 

30.11.2020 

Hlasovanie:   prítomných  16, za  16,  proti 0, zdržalo  sa   0 
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Uznesenie č.   264/2020 

odvoláva   

členov  finančnej   a majetkovej komisie  pri  MsZ    

Ing.  Petra  Štibrányiho  

Mgr. Annu  Lomenovú    

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

   

V Seredi,  dňa  19.11.2020  

 

 

Zapísala:  Kolláriková   

 

 

 

 

 

         Ing. Martin Tomčányi 

            primátor  mesta      

 

 

 

 

Návrhová  komisia:  

 

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

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

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