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Uznesenia 
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa 21.4. 2022 

 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a prijalo 

Uznesenie č. 43/2022 
schvaľuje 
program rokovania mestského zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený na webovej stránke mesta. 
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, oproti 0, zdržalo sa 0 
 

Uznesenie č. 44/2022 
schvaľuje  
predložený návrh poslanca  JUDr. Irsáka na doplnenie programu rokovania   MsZ ako bod 
13/B/3 – informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na časť kaštieľa. 
Hlasovanie : prítomných 14, za 14, oproti 0, zdržalo sa 0 
 

Uznesenie č. 45/2022 
schvaľuje  
predložený návrh poslanca Ing. arch. Kráľa na doplnenie programu rokovania ako bod 11/E – 
informáciu o príprave  spracovania  Urbanistickej súťaže v lokalite  Horný Čepeň.    
Hlasovanie : prítomných 14, za 14, oproti 0, zdržalo sa 0 
 
 

Uznesenie č. 46/2022 
schvaľuje  
návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Edita Červeňová, JUDr. Michal Irsák, Mgr. Pavlína 
Karmažínová. 
Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo sa  0 
 
 

Uznesenie č. 47/2022 
schvaľuje  
mandátovú komisiu v zložení: PaedDr. Slávka Kramárová, Mgr. Tomáš Karmažín, Ing. arch. 
Róbert Kráľ.  
Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0 
 

 
Uznesenie č. 48/2022 

berie na vedomie  
informatívnu správu o činnosti mesta Sereď a mestského úradu od ostatného zasadnutia 
mestského zastupiteľstva.  
Hlasovanie: prítomných 17, za 16, proti 0, zdržal sa 1 
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Uznesenie č. 49/2022 

schvaľuje  
správu o hospodárení Materskej školy na Ul. D. Štúra 2116/36 v Seredi k 31.12.2021 
bez pripomienok . 
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa  0 
 
 

Uznesenie č. 50/2022 
schvaľuje  
správu o hospodárení Materskej školy na Ul. Komenského 1137/37 v Seredi k 31.12.2021 
bez pripomienok.  
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0 
 
 

Uznesenie č. 51/2022 
schvaľuje  
správu o hospodárení Základnej školy Jána Amosa Komenského v Seredi za rok 2021 
bez pripomienok.  
Hlasovanie: prítomných17,  za 17,  proti 0, zdržalo  sa  0 
 

Uznesenie č. 52/2022 
schvaľuje  
správu o hospodárení Základnej školy Juraja Fándlyho v Seredi za rok 2021 
bez pripomienok.  
Hlasovanie: prítomných 16, za  15, proti0, zdržalo  sa 0,  nehlasoval 1 
 

Uznesenie č. 53/2022 
schvaľuje  
správu o hospodárení Základnej umeleckej školy Jána Fischera Kvetoňa v Seredi za rok 2021 
bez pripomienok.  
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa  0 
 
 

Uznesenie č. 54/2022 
mení  
uznesenie č. 39/2022 v časti a), na základe žiadosti spoločnosti Strojservis SK spol. s.r.o , 
Šulekovská 1460, 92601 Sereď nasledovne:  

Z pôvodného znenia schváleného uznesenia: cit: „vybudovania novej trafostanice, zriadenie 
a uloženie káblovej prípojky VN a rozvodov NN (ďalej len „stavba“)“,  
na nové znenie:  
“ zriadenie a uloženie rozvodov NN (ďalej len „stavba“),  
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa  0 
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Uznesenie č. 55/2022 
mení  
uznesenie 289/2021 v schvaľovacej časti, v zmysle predloženej žiadosti spol. Norbi & 
Tuti Group. s.r.o., o opravu uznesenia nasledovne: 

Z pôvodnej schvaľovacej časti uznesenia, sa vypúšťa znenie: „parcelu č. 1032 - ostatná 
plocha, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu 
ako parcela registra „E“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď“. 
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa  0 
 
 

Uznesenie č. 56/2022 
ruší 
uznesenia č. 293/2021, 294/2021 295/2021 v celom rozsahu. 
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa  0 

 
 

Uznesenie č. 57/2022 
A. ruší 
uznesenie č. 338/2021 v celom rozsahu a  

B. schvaľuje  
nové uznesenie v znení:  
MsZ 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. 126/167 - orná pôda vo výmere 233 
m2, evidovanej 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 a je e pre mesto z hľadiska 
územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, za cenu 28,00 €/m2, Emilovi 
Karasovi bytom v Seredi, Jasná 3159/18. Správny poplatok za návrh vkladu do katastra 
nehnuteľností uhradí kupujúci. 
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa  0 
 
 

Uznesenie č. 58/2022 
berie na vedomie 
správu o kontrole plnenia uznesení bez pripomienok.  
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa  0 
 
 

Uznesenie č. 59/2022 
A. prerokovalo  
správu z kontroly procesu inventarizácie majetku – pohľadávky, ku dňu riadnej účtovnej 
závierky k 31.12.2021 v podmienkach mestskej samosprávy – pohľadávky fyzických 
a právnických osôb ku dňu riadnej účtovnej závierky k 31.12.2021.  
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B. berie na vedomie 
správu o kontrole pohľadávok bez pripomienok 
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0 
 
 

Uznesenie č.60/2022 
A. prerokovalo:  
správu o kontrole - správnosť postupu mesta Sereď pri prevzatí a odovzdaní majetku mesta 
spoločnosťou GreenCon Recycling s.r.o - povinnosti účastníkov z Nájomnej zmluvy zo dňa 
30.12.2021 
- zákonné povinnosti 
- zmluvné povinnosti 
- správnosť – protokolu o odovzdania a prevzatia nehnuteľnosti na Malom Háji zo dňa 

30.12.2021. 
- Z akého dôvodu bol vykonaný opravný protokol. 
 
B. berie na vedomie 
správu o kontrole bez pripomienok  
Hlasovanie: prítomných 17, za 16, proti 1, zdržalo sa 0 
 

Uznesenie č.  61/2022 
žiada  
primátora mesta Sereď, aby vyvodil pracovno-právnu zodpovednosť voči zamestnankyni 
JUDr. Ing. Vargovej za porušenie pracovných povinností pri preberaní pozemku v Malom 
Háji dňa  30.12. 2021, na základe kontrolných zistení.  
 Hlasovanie: prítomných 17, za 8, proti 3, zdržalo sa 5,  nehlasoval  1 
Uznesenie nebolo prijaté  
 
   

Uznesenie č. 62/2022 
berie na vedomie 
informatívnu správu o hospodárení Domu kultúry v Seredi za rok 2021. 
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0 
 
 

Uznesenie č. 63/2022 
A. schvaľuje 

1. záverečný účet mesta Sereď za rok 2021,  

2. celoročné hospodárenie MESTA SEREĎ za rok 2021 bez výhrad, 
 
3. zahrnutie do príjmových finančných operácií roku 2022 nevyčerpaných účelových 

finančných prostriedkov z roku 2021 zo ŠR a štátnych fondov v čiastke 224 305,20 € a ich 
použitie vo výdavkoch roku 2022 v súlade s podmienkami stanovenými poskytovateľom : 
 dotácie na prenesené kompetencie na úseku vzdelávania (ZŠ)52 330,00 € 
 dotácie na stravu v čiastke 161 229,50 €  
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 dotácie Domu kultúry z Audiovizuálneho fondu v čiastke 1 940,00 € 
 zostatok dotácie na dopravné 437,72 € 
 zostatok dotácie na sčítanie ľudí, domov a bytov v čiastke 8 367,98 € 
  

4. tvorbu rezervného fondu čiastkou 484 998,17 € , 
 

B. berie na vedomie 
  1.Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021, 
 
  2. Správu audítora k účtovnej závierke za rok 2021. 
 Hlasovanie: prítomných 17, za 16, proti 0, zdržal sa 1 
 

Uznesenie č. 64/2022 
berie na vedomie 
správu o hospodárení spoločnosti Mestský bytový podnik, s . r. o., Sereď za rok 2021. 
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa  0 
 

Uznesenie č. 65/2022 
berie na vedomie 
správu o hospodárení spoločnosti Naša domová správa s.r.o. Sereď za rok 2021. 
Hlasovanie: prítomných 16, za 15 proti 0, zdržal sa 1 
 

Uznesenie č. 66/2022 
schvaľuje 
sadzby základného cestovného autobusovej mestskej hromadnej dopravy na území mesta 
Sereď na rok 2023, opis a kritéria súťaže pre obstaranie poskytovania služby 
v autobusovej mestskej hromadnej doprave na území mesta Sereď formou obchodnej 
verejnej súťaže, výsledkom ktorej bude koncesná zmluva uzatvorená s dopravcom na 
poskytovanie služieb vo verejnom záujme na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023, s 
predpokladanou výškou úhrady zo strany mesta cca 145 000 € /rok.  
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa  0 
 

Uznesenie č. 67/2022 
berie na vedomie  
informáciu o príprave a realizovaní centrálneho verejného obstarávania na zabezpečenie el. 
energie pre mesto Sereď a jeho organizácie na rok 2023 a prípadne rok 2024. 
 
schvaľuje,  
aby primátor mesta uzatvoril zmluvu s víťazným uchádzačom v predmetnom verejnom 
obstarávaní. 
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa  0 
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Uznesenie č. 68/2022 

berie na vedomie 
informatívnu správu o príprave a realizácii projektov. 
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0 
 

Uznesenie č. 69/2022 

A. berie na vedomie 
informáciu o záujme mesta Sereď usporiadať majetkovo-právny vzťah k pozemku v k. ú. 
Sereď, na ktorom je dlhodobo umiestnená časť atletickej dráhy v areáli ZŠ J.A. 
Komenského v Seredi. 

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 registra „E“ par.č. 1874/81- záhrada o výmere 43 m2 evidovanej Okresným 
úradom Galanta na LV č. 481, v k.ú. Sereď za cenu 22,00 €/m2, od spoluvlastníkov 
parcely: 

1. Margity Stachovej, trvale bytom: Dolnomajerská 1132/30, 92601 Sereď, 
v spoluvlastníckom podiele 1/3 v pomere k celku, 

2. Oľgy Spišákovej, trvale bytom: Hviezdoslavova 1250/1, 92601 Sereď, 
v spoluvlastníckom podiele 1/3 v pomere k celku, 

3. Jozefa Vereša, trvale bytom: Vojanská 2538/5, 92601 Sereď, v spoluvlastníckom 
podiele 1/12 v pomere k celku, 

4. Róberta Vereša, trvale bytom: Hviezdoslavova 1253/5, 92601 Sereď, 
v spoluvlastníckom podiele 1/12 v pomere k celku, 

5. Romana Vereša, trvale bytom: č.521, 92563 Dolná Streda, v spoluvlastníckom podiele 
1/12 v pomere k celku, 

6. Nikolety Osazee, trvale bytom: Hornočepeňská 1522/61,92601 Sereď 
v spoluvlastníckom podiele 1/12 v pomere k celku. 

Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0 

 

Uznesenie č. 70/2022 
A. prerokovalo  
žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) s názvom „Regenerácia 
vnútrobloku na sídlisku Garbiarska ul. v Seredi“ vypracovaný na základe výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a 
regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87, 
 
B. schvaľuje:  

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Regenerácia vnútrobloku na sídlisku 
Garbiarska ul. v Seredi“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu 
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vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87, ktorého ciele sú v súlade s 
platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;  

 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 33 980,33 Eur;  
 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržal sa 1 

 

Uznesenie č.71/2022 
A. prerokovalo  
žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) s názvom „Regenerácia 
vnútrobloku na sídlisku Legionárska ul. v Seredi“ vypracovaný na základe výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a 
regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87 
 
B. schvaľuje  

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Regenerácia vnútrobloku na sídlisku 
Legionárska ul. v Seredi“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu 
vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87, ktorého ciele sú v súlade s 
platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;  

b)zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške 14 100,71. Eur;  

 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa  0  

 

Uznesenie č. 72/2022 
berie na vedomie 
informáciu o príprave spracovania Urbanistickej štúdie v lokalite Horný Čepeň. 
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa  0 
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Uznesenie č.73/2022 
schvaľuje  
návrh prednostu  ako  predkladateľa   materiálu   týkajúceho  sa 2. zmeny  rozpočtu   mesta  
Sereď  na rok 2022   a to   -  vyčlenenie  čiastky 55 000 eur z rezervného fondu na havarijnú 
opravu  strechy na bytovom dome Čepeňská 4305 
Hlasovanie:  16, za 16, proti 0, zdržalo sa  0 
 
 

Uznesenie č. 74/2022 
schvaľuje  
 a) 2. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2022 , 

b) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom Domu kultúry Sereď, 

c) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZŠ Juraja Fándlyho, 

d)  rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZŠ Jana Amosa Komenského, 
e) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou MŠ D. Štúra, 
f) v súlade s §10 ods. 9) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
použitie finančných prostriedkov rezervného fondu v čiastke 23 993,63 € s účelovým 
určením na riešenie havarijnej opravy strechy na materskej škôlke Dionýza Štúra B 
v Seredi,  

 
so schválenou pripomienkou  

- vyčleniť  čiastku 55 000 eur z rezervného fondu na havarijnú opravu  strechy na 
bytovom dome Čepeňská 4305 

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

 
Uznesenie č.75/2022 

A. súhlasí 
s umiestnením bezbariérového vstupu ( plošiny) na pozemku vo vlastníctve mesta Sereď, 
v k.ú: Sereď, na parcele registra "E" evidovanej na mape určeného operátu par.č. 578 
zapísanej Okresným úradom Galanta - katastrálny odbor na LV č. 591 pre žiadateľa Naša 
domová správa, s.r.o., Legionárska 1127, 92601 Sereď, ktorá zastupuje vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov bytového domu Spádová 1154, 
 
B. berie na vedomie  

informáciu o zámere nájmu nehnuteľného majetku mesta, časti parcely nachádzajúcej sa v 
k.ú. Sereď,  

C. konštatuje, 
že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup nájmu majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou 
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väčšinou všetkých poslancov, pretože ide o pozemok, ktorý bude využívaný na umiestnenie 
bezbariérového vstupu (plošiny),  
 
D. 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 registra „E“ evidovanej na mape určeného 
operátu par. č. 578- zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1266 m2, nachádzajúcej sa na 
Spádovej ulici, v k.ú Sereď, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na LV 
č. 591, vo výmere 6 m2 vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu so 
súpisným číslom 1154 na Spádovej ulici, zastúpenými správcom Naša domová správa, s.r.o., 
Legionárska 1127, 92601 Sereď. 
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa  0 

Uznesenie č. 76/2022 
schvaľuje 
A. v súlade s §-om 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, nájom časti parcely č. 764 - záhrada vo výmere 18 m2, ktorá 
je zapísaná Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného 
operátu ako parcela registra „E“, na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, za cenu 2,08 €/m2/rok, na 
dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou, uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku je dlhodobo 
umiestnená prefabrikovaná garáž, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa, Doan Xuan Thang, bytom 
v Seredi, SNP 1197/1, 
 
B. ukončenie Nájomnej zmluvy zo dňa 18.01.1999 s Máriou Komínkovou, dohodou ku 
dňu uzatvorenia nájomnej zmluvy so žiadateľom. 
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa  0 

 

Uznesenie č. 77/2022 
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: 
 časť parciel 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,  
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- 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 01.09.2022 do 31.08.2023, z dôvodu využitia pre potreby školy, 
žiadateľovi: Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď. 
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržal sa 1 

Uznesenie č. 78/2022 
berie na vedomie  
informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže (OVS) vyhlásenej na nájom neprenajatých 
častí kaštieľa, pozemku a terasy.  
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0 
 

Uznesenie č. 79/2022 
schvaľuje  
procedurálny návrh predložený poslancom Ing. Horváthom - schváliť  dobu výpožičky 
nebytových priestorov na Fándlyho ulici od 1.7. 2022 do 30.6. 2023 pre Špeciálnu  základnú 
školu v Seredi.  
Hlasovanie: prítomní 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0   
 
 

Uznesenie č. 80/2022 
schvaľuje 
v súlade s §-om 31, ods. 3, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, 
výpožičku nebytových priestorov vo výmere 604,30 m2 - budovy so súpisným číslom 751 
postavenej na parcelách registra „C“ par.č. : 3533/3, 3533/5, 3533/6 a 3533/9 a pozemkov 
tvoriacich areál prislúchajúci k budove parcely registra „C“ par.č. 3533/11, 3533/7, 3533/4, 
3533/2, 3533/10, 3533/8 evidovaných Okresným úradom Galanta - katastrálny odbor na LV č. 
591, v k.ú. Sereď, na Fándlyho ul., na dobu určitú od 01.07.2022 do 30.06.2023, na 
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu mentálne a kombinovane postihnutých detí, 
Špeciálnej základnej škole v Seredi, na Fándlyho ul. č. 751. 
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa  0 

 

Uznesenie č. 81/2022 
A. súhlasí 
s tým, aby byt č. 14 na Garbiarskej ul. č. 51/52 v Seredi bol určený ako náhradný byt a 

 
B. ukladá  
pripraviť na najbližšie rokovanie MsZ návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta 
Sereď č. 3/2019 o poskytovaní nájomného bývania v bytoch vo vlastníctve mesta Sereď.  
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa  0 
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Uznesenie č. 82/2022 
schvaľuje 
v súlade s §-om 11 a § 11a 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 so stavbou 
rodinného domu na pozemkoch parc. registra C“ č. 135/7 a 135/8 v k. ú. Sereď vo vlastníctve 
žiadateľa, a to k nehnuteľnosti - 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, v rozsahu podľa geometrického plánu, vypracovaného na náklady 
žiadateľa. 
Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti:  

a) zriadenie a uloženie kanalizačnej prípojky a šachty (ďalej len „stavba), 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukciu, modernizáciu 

a akékoľvek iné stavebné úpravy stavby a ich odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávnenými na účel výkonu povolenej 
činnosti a činností uvedených pod písm. a) a b). 

Vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú, za odplatu vo výške 307,50 € v súlade s § 11a) 
ods. 9 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, pre Klaudiu 
Vančovú, trvale bytom: SNP 1203/11, 92601 Sereď. 
Hlasovanie: prítomných 15, za 5, proti 0, zdržalo sa 10 
Uznesenie nebolo prijaté  
 
 

Uznesenie č. 83/2022 
schvaľuje  
predĺženie nájmu pozemkov Materskej školy na Ulici  Fándlyho na 2 roky za maximálnu cenu 
nájomného stanovenú znaleckým posudkom v ďalších rokoch zvýšenú o mieru inflácie 
vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok. 
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 1, zdržalo sa  0 

V Seredi, dňa 28.4.2022 

Zapísala: Kolláriková  

 

      Ing. Martin Tomčányi  
       primátor mesta  
 

Návrhová komisia: 

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

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

Mgr. Pavlína Karmažínová   ............................... 


	2. Správu audítora k účtovnej závierke za rok 2021.

