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Uznesenia 

z Mestského   zastupiteľstva  v Seredi  konaného  dňa   10.12. 2020 

Mestské  zastupiteľstvo  v Seredi   prerokovalo  a prijalo 

 
Uznesenie č. 265/2020 

schvaľuje   
program  MsZ, ktorý bol   zverejnený   na webovej stránke   mesta 
Hlasovanie: prítomných 15,  za  15,  proti 0, zdržalo  sa n  0       
 

Uznesenie č. 266/2020 
schvaľuje 
návrh  Ing.  arch.  Kráľa   na  stiahnutie   z rokovania  MsZ  bod  č.  15 – Žiadosť  o súhlas k 
obstaraniu  urbanistickej  štúdie resp. žiadosť o zmenu  Územného plánu  mesta  
Hlasovanie:  prítomných   15, za  15,  proti 0,  zdržalo  sa   0  
 

Uznesenie č.   267/2020 
schvaľuje 
návrhovú  komisiu  v zložení:  JUDr.  Edita  Červeňová,  Ing. Mária  Fačkovcová,  Ing. arch. 
Róbert Kráľ   
Hlasovanie: prítomných  15, za  15,  proti 0,  zdržalo  sa   0  
      
 

Uznesenie č. 268/2020 
schvaľuje 
mandátovú  komisiu  v zložení:  Milan  Buch,  Ing. Ondrej Kurbel,  Róbert  Stareček   
Hlasovanie: prítomných  prítomných  14, za  14,  proti 0,  zdržalo  sa   0  
        
 

Uznesenie č. 269/2020 
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. 270/2020 
berie  na  vedomie   

Správu o kontrole plnenia uznesení a berie na vedomie predloženú Správu bez pripomienok  
Hlasovanie: prítomných 13, za  13,  proti 0,  zdržalo  sa   0             
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Uznesenie č. 271/2020 

Berie na vedomie 
Správu z vykonanej kontroly dodržania zákonnosti pri čerpaní finančných prostriedkov 
vynaložených na záchranné práce počas vyhlásenia mimoriadnej situácie COVID-19 čerpané 
od 12.03.2020  bez pripomienok 
Hlasovanie: prítomných   14, za  14,  proti 0,  zdržalo  sa   0        
 

Uznesenie č.272/2020 
Berie na vedomie 
Správu o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov a ich príčin 
zistených pri vykonaných kontrolách v roku 2019, 2020 bez pripomienok 
Hlasovanie: prítomných    15, za  15,  proti 0,  zdržalo  sa   0        
 

Uznesenie  č. 273/2020 
schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.  polrok 2021 
Hlasovanie: prítomných 16, za  16,  proti 0,  zdržalo  sa   0          
 
  

Uznesenie  č. 274/2020 
berie na vedomie 
Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov. 
Hlasovanie: prítomných    13, za  13,  proti 0,  zdržalo  sa   0       
 

Uznesenie č. 275/2020 
uznáša  sa 
na všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 12/2020 zo dňa 10. 12. 2020, ktorým sa 
mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej 
školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších 
nariadení. 
Hlasovanie: prítomných  15, za  15,  proti 0,  zdržalo  sa   0         
 
 

Uznesenie č. 276/2020 
uznáša  sa 
na všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 13/2020 zo dňa 10. 12. 2020,  ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov  školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v 
znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020. 
Hlasovanie: prítomných  14, za  14,  proti 0,  zdržalo  sa   0         
 

Uznesenie  č. 277/2020 
uznáša sa 
na všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 14/2020 zo dňa 10.12.2020, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 14/2019  
Hlasovanie: prítomných    15, za  14,  proti 1,  zdržalo  sa   0       
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Uznesenie  č.278/2020 
 schvaľuje   

A. 7. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2020 s pripomienkou 
1. zvýšiť rozpočet na príjmovej položke 312012  Bežné transfery na školstvo (prenesené 

kompetencie)  o sumu 23 443 €  

2. zvýšiť rozpočet na príjmovej položke 322 Tuzemské kapitálové  transfery (Dotácie 
MŠVVaŠ SR na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách) 
o sumu 9 750 € 

3. znížiť na kapitole 09 Vzdelávanie položku 635006 Budov, objektov, prístrojov, zariadení                        
o sumu 8 000 € 

4. znížiť na kapitole 09 Vzdelávanie položku 717002 Rekonštrukcia a modernizácia                                               
o sumu 980 € 

 

B. rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Juraja Fándlyho s pripomienkou  
1. zvýšiť rozpočet vlastných príjmov na položke 311 Granty    
    o sumu 800 € 

2. zvýšiť rozpočet bežných výdavkov nasledovne: 
Program 4   Vzdelávanie                           +  8 714 € 
Podprogram  4.1   Základné školy 
Prvok 4.1.1  ZŠ Juraja Fándlyho 
9.1.2.1 – Základné vzdelanie                        + 4 357 € 
610 Mzdy                                                                                    + 2 794 €                            
620 Poistné a príspevok do poisťovní                                    +    976 € 
630 Tovary a služby                                                 +    587 € 

V tom 633 009 Učebné pomôcky                                   +    400 €  

637 006 Náhrady – rekr. poukazy                                                 +    187 € 

 

9.2.1.1 – Základné vzdelanie      +  4 357 € 
610 Mzdy                    +  2 794 €                            
620 Poistné a príspevok do poisťovní                 +     975 € 
630 Tovary a služby         
V tom 633 009 Učebné pomôcky                +     400 € 
        637 006 Náhrady – rekr. poukazy                +     188 € 
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Program 4    Vzdelávanie        +   8 000 € 

Podprogram 4.11. 1. Opravy a údržba 
Prvok 4.11.1. Bežné výdavky  
 
         09.6.0.2.  Školská jedáleň             
635004   Prevádzkových strojov, prístrojov,   zariadení   + 4 000 € 
09.6.0.3.                Školská jedáleň             
635004            Prevádzkových strojov, prístrojov, 
                        zariadení                               + 4 000 € 

 
3.zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov nasledovne: 
Program 4   Vzdelávanie           +  5 230 € 
Podprogram  4.1   Základné školy 
Prvok 4.1.1  ZŠ Juraja Fándlyho 
9.1.2.1 – Základné vzdelanie    

713004  Nákup prevádzkových strojov       +  2 615 € 

9.2.1.1 – Základné vzdelanie       

713004  Nákup prevádzkových strojov        +  2 615 € 

 

C. rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Jana Amosa Komenského 
s pripomienkou  
1. zvýšiť rozpočet vlastných príjmov na položke 311 Granty   o sumu 700 € 

 
2. zvýšiť rozpočet bežných výdavkov nasledovne: 
Program 4            Vzdelávanie      + 16 229 € 

Podprogram 4.1  Základné školy 

Prvok 4.1.2          ZŠ Jana Amosa Komenského 

 

9.1.2.1 – Základné vzdelanie     + 7 688 € 

610 Mzdy                                                        + 4 212 €                            

620 Poistné a príspevok do poisťovní      + 1 926 € 

630 Tovary a služby         +    700 € 
 V tom :  633009 Učebné pomôcky     +    700 € 
640 Bežné transfery       +    850 € 
 V tom :  642013 Odchodné       +    850 € 
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9.2.1.1 – Základné vzdelanie      + 8 541 € 

610 Mzdy                                                        + 5 149 €                            

620 Poistné a príspevok do poisťovní      + 2 354 € 

640 Bežné transfery       + 1 038 € 

 V tom :  642013 Odchodné       + 1 038 € 

3. zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov nasledovne: 
Program 4            Vzdelávanie      + 5 500 € 

Podprogram 4.1  Základné školy 

Prvok 4.1.2          ZŠ Jana Amosa Komenského 

9.1.2.1 – Základné vzdelanie    

713004  Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,  

              zariadení                +  2 475 € 

9.2.1.1 – Základné vzdelanie    

713004  Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,  

               zariadení               +   3 025 € 

 

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  opatrenia  predložené riaditeľom  Domu kultúry  v Seredi    

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

 
 

Uznesenie  č. 279/2020 
A.berie na vedomie 
a)  odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Sereď na rok 2021  
b) viacročný rozpočet MESTA SEREĎ   na roky 2021-2023 
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B. schvaľuje  

programový rozpočet  MESTA SEREĎ na rok 2021         

 

Príjmy 

 

Rozpočet na rok 2021 v € 

Bežné príjmy 12 958 025 

Kapitálové príjmy 666 983 

Finančné operácie 
príjmové  

2 070 014 

Príjmy spolu 15 695 022 

 

 

Výdavky 

 

Rozpočet na rok 2021 

v € 

Bežné výdavky 12 958 025 

Kapitálové výdavky 2 489 797 

Finančné operácie 
výdavkové 

247 200 

Výdavky spolu 15 695 022 

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

Uznesenie č.280/2020 
berie na vedomie 
Rozpočet spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. na rok 2021. 
Hlasovanie: prítomných 15,  za  14,  proti 0, zdržal  sa   1     
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Uznesenie č. 281/2020 

berie na vedomie 
Rozpočet spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. na rok 2021. 
Hlasovanie: prítomných   15,  za  14,  proti 0, zdržal  sa   1     

   

Uznesenie č.282/2020 
berie na vedomie 
Rozpočet  spoločnosti  Naša domová správa, s.r.o. na rok 2021. 
Hlasovanie: prítomných    16,  za  16,  proti 0, zdržalo  sa   0     

  
Uznesenie č.283/2020 

schvaľuje 
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2021 so začiatkom o 8,00 
hod. v týchto dňoch: 

18.02.2021 – štvrtok  
22.04.2021 – štvrtok  
24.06.2021 – štvrtok  
16.09.2021 – štvrtok  
04.11.2021 – štvrtok 
09.12.2021 – štvrtok 

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

    
Uznesenie  č. 284/2020 

schvaľuje 
Pravidlá poskytovania jednorazových sociálnych dávok.  
Hlasovanie: prítomných   14,  za  14,  proti 0, zdržalo  sa   0     

  
Uznesenie č. 285/2020 

schvaľuje   
procedurálny   návrh poslanca  Ing.  arch.  Kráľa -  dopracovanie  materiálu zámer   nájmu  
majetku  na Dolnočepenskej ulici    a jeho  predloženie   na   ďalšie  rokovanie  MsZ    
Hlasovanie:  prítomných  14, za  13,  proti 1,  zdržalo  sa    0 
 
 

Uznesenie č. 286/2020 
schvaľuje 
 v súlade s § - om  9a, ods. 9, písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
nájom nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, časti parcely č. 3128/1 -  zastavaná plocha  a nádvorie vo výmere 15 m2,  zapísanej 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ 
na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, z dôvodu, že je na ňom zriadené    prestrešené parkovacie 
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miesto pre  vozidlo ambulancie záchrannej služby a je pre mesto  z hľadiska územno-
plánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný, za cenu 10,00 €/m2/rok,  na dobu neurčitú, 
spoločnosti LSE - Life Star Emergency,  s. r.o., so sídlom v Limbachu, Limbová 1.  
Hlasovanie: prítomných    13,  za  13,  proti 0, zdržalo  sa   0 
 
 
 

Uznesenie č. 287/2020 
schvaľuje 
 v súlade s § - om  9a, ods. 9, písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
nájom nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, parcely č. 166/2 - ostatná plocha vo výmere  4.286 m2 a parcely č. 166/3 - ostatná 
plocha vo výmere 2.027 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,  
na dobu určitú, od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2023, za cenu 1,00 €/m2/rok, s podmienkou 
uhradenia  odplaty za užívanie pozemku bez právneho titulu, v súlade s platnými právnymi 
predpismi,  z dôvodu, že ide o pozemok,  nachádzajúci sa v objekte vo vlastníctve 
spoločnosti, dlhodobo tvorí súčasť areálu ako spevnená plocha, využívaná  na uskladnenie 
materiálu a parkovanie motorových vozidiel a je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej 
koncepcie dočasne inak nevyužiteľný, spoločnosti  STRABAG Pozemné a inžinierske 
staviteľstvo, s. r. o.,  so sídlom v Bratislave, Mlynské nivy 61/A.  
Hlasovanie: prítomných  13,  za 13,  proti  0, zdržalo  sa   0    

 
 

Uznesenie č.288/2020 
schvaľuje 
 v súlade s § - om  9a, ods. 9, písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
nájom nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 
zreteľa,  parcely č. 3117 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 120 m2,  parcely č. 3128/3 - 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m2, parcely č. 3128/4 - zastavané plochy a 
nádvoria vo výmere 74 m2 a parcely č.  3128/90 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
1218 m2, všetky zapísané  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej 
mape ako parcely registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, na dobu neurčitú, za cenu 5,00 
€/m2/rok z dôvodu, že ide o pozemok  zastavaný stavbami vo vlastníctve spoločnosti, vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou  
a je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, spoločnosti BAU 
TRADE SK a. s.,  so sídlom v Seredi, Vonkajší rad  795. 
 
Hlasovanie: prítomných  13,  za 11, proti 1, zdržal  sa  1 
Uznesenie  nebolo prijaté     
 
 

Uznesenie č. 289/2020 
schvaľuje 
v súlade s § - om 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,  prevod nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, parcely č. 914/2 - záhrada  vo výmere 90 m2,  zapísanej Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „E“,  na LV č. 
591 pre k. ú. Sereď za cenu  28,00 €/m2  z dôvodu, že  ide o pozemok, ktorý dlhodobo tvorí 
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súčasť záhrady pri rodinnom dome s pozemkom  vo vlastníctve žiadateľky a je pre mesto  
z hľadiska územno-plánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný, Marte Vaculovej, bytom 
v Seredi, Podzámska 2755/60. 
   
Správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradí 
kupujúca. 
Hlasovanie: prítomných   14, za  14,  proti 0, zdržalo  sa   0  
 

Uznesenie č.290/2020 
A. schvaľuje  
prebytočnosť majetku – súboru hnuteľných vecí  - dvoch kusov mobilných basketbalových 
košov značky Sportspartner, z ktorých každý jeden pozostáva z týchto časti: basketbalový kôš 
s ramenom 2,4 m, hydraulický zdvih, akrylová soka 105x180x1,2 cm, pružná obruč, penové 
obloženie dosky a predného rámu, tabuľka 24/14 v celkovej zostatkovej cene 13 500 € 
(slovom: trinásťtisícpäťsto eur) (ďalej len „mobilné basketbalové koše“), 
 
B. berie na vedomie 
informáciu o zámere vypožičať mobilné basketbalové koše Obchodnej akadémii v Seredi, 
Mládežnícka ul. 158/5, 926 01 Sereď,  IČO: 00400238 (ďalej len vypožičiavateľ“) na obdobie 
od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023, 

 

C. súhlasí,  
aby vypožičiavateľ bol oprávnený prenechať mobilné basketbalové koše do užívania tretím 
osobám - nájomcom alebo užívateľom športovej haly na Obchodnej akadémii v Seredi. 
 
Hlasovanie: prítomných  14, za  14, proti  0, zdržalo  sa   0   
 
 
V Seredi,  dňa  16.12. 2020 
 
Zapísala : Kolláriková  
 
 
       Ing. Martin Tomčányi  
          primátor  mesta  
 
 
 
 
 
 
 
Návrhová  komisia: 
 
JUDr. Edita   Červeňová                        .................... 
 
Ing.  Mária  Fačkovcová                         ..................... 
 
Ing. arch.  Róbert Kráľ                           ..................... 
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