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Uznesenia 

z rokovania   Mestského  zastupiteľstva  v Seredi,  konaného  dňa    8. 4.  2021 
 
Mestské zastupiteľstvo   v Seredi prerokovalo a prijalo 
 

Uznesenie č.  52/2021 
schvaľuje 
program   rokovania   MsZ, ktorý bol   zverejnený  na  webovej  stránke  mesta   
Hlasovanie:   prítomných  12  za   12,  proti 0, zdržalo sa   0 
 

Uznesenie č. 53/2021 
schvaľuje 
návrhovú  komisiu   v zložení:    
JUDr. Edita   Červeňová, Ing.  Norbert Kalinai,  Ing. Mária  Fačkovcová   
Hlasovanie:   prítomných 17, za  17, proti 0,  zdržalo  sa   0   
 

 
Uznesenie č.54/2021 

schvaľuje 
mandátovú   komisiu  v zložení:   
Bc. Anton Dúbravec,  Pavol  Kurbel,   Ing. arch. Róbert  Kráľ   
Hlasovanie:   prítomných  17, za  17,  proti  0, zdržalo  sa   0 
 
 

Uznesenie  č.55/2021 
berie  na  vedomie  
oznámenie   o zániku mandátu poslanca PhDr. Michala  Hanusa  a o nastúpení   náhradníka  
na zaniknutý mandát poslanca  zastupiteľstva  mesta  Sereď   JUDr. PhDr. Mareka  Tótha  
Hlasovanie:   prítomných 11,  za 11,  proti  0, zdržalo  sa  0.  
 

Uznesenie č.   56/2021 
schvaľuje  
procedurálny   návrh poslanca JUDr. Michala  Irsáka – 2. zmenu  rozpočtu vo výške  200 000 
eur   
Hlasovanie:   prítomných  18, za  16, proti  2,  zdržalo sa   0 
 
 

Uznesenie č.  57/2021 
schvaľuje   
2. zmenu rozpočtu mesta  Sereď na rok 2021  v súlade  so schváleným   návrhom.   
Hlasovanie:   prítomných   18, za  16, proti  2,  zdržalo sa   0 
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Uznesenie  č.  58/2021 

schvaľuje  
návrh poslancov, aby  rokovanie  o bode  programu   týkajúcom  sa  dražby  nehnuteľnosti    
bolo    neverejné  
 Hlasovanie:   prítomných 18, za  18, proti 0,  zdržalo  sa    0    
 

Uznesenie  č. 59/2021 
A. berie na vedomie 
informáciu o vyhlásenej dražbe nehnuteľnosti a o novej skutočnosti odkladu dražby– 
predajňa, súp. č.2916 stojacej na parcele č. 387 nachádzajúcej sa v okrese Galanta, obec 
Sereď, katastrálne územie Dolný Čepeň, vedená Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor na liste vlastníctva č.3173 a o všeobecnej hodnote draženej nehnuteľnosti určenej 
znaleckým posudkom,  ktorá je zároveň najnižším podaním, a ktorá predstavuje sumu 41 900 
€, 
 
B.schvaľuje  
 
1/ účasť mesta  Sereď ako dražiteľa na uvedenej dražbe s cieľom nadobudnutia uvedenej 
nehnuteľnosti do majetku mesta. 
 
2/ prítomnosť  poslancov  mestského  zastupiteľstva   na  dražbe  JUDr.  PhDr.  Mareka Tótha  
a Dušana  Irsáka   
Hlasovanie:   prítomných 17, za  17,  proti 0, zdržal  sa  0.     
 
V Seredi,  dňa 14.4.2021  

 Zapísala: Kolláriková 

        Ing.  Martin Tomčányi   
            primátor  mesta  
 
 
Návrhová  komisia: 
 

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

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

Ing. Mária  Fačkovcová                    .......................... 

 


