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Uznesenia 

z rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa 16.06.2022 

Mestské zastupiteľstvo  v Seredi prerokovalo a prijalo  

Uznesenie č.  92/2022 

schvaľuje  

program rokovania mestského  zastupiteľstva , ktorý bol zverejnený na webovej stránke 

mesta.  

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

 

Uznesenie č. 93/2022 

schvaľuje  

návrhovú komisiu v zložení: JUDr. Edita  Červeňová,  Ing.  arch. Róbert Kráľ, Bc. Anton  

Dúbravec.  

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

 

Uznesenie č. 94/2022 

schvaľuje  

mandátovú  komisiu v zložení: Ing. Mária  Fačkovcová,  Pavol Kurbel,  Ing.  Norbert Kalinai. 

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

 

Uznesenie č. 95/2022 

berie na vedomie 

informatívnu správu o činnosti MsÚ a mesta Sereď  od ostatného  zasadnutia mestského 

zastupiteľstva.  

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

 

Uznesenie č. 96/2022 

berie na vedomie 

správu o kontrole plnenia uznesení bez pripomienok  

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

 

Uznesenie č. 97/2022 

berie na vedomie 

Správu z kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

v podmienkach mestskej samosprávy v častiach:  

- Sprístupnenie informácií na žiadosť /§14-21a/.  

- Povinne zverejňovaná zmluva /§5a/.   

Hlasovanie: prítomných 13,  za  13,  proti 0, zdržalo sa  0 
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Uznesenie č. 98/2022 

berie na vedomie 

správu z kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Sereď k 31.12.2021. 

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

 

Uznesenie č. 99/2022 

berie na vedomie 

správu o výsledku kontroly splnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov a ich 

príčin zistených pri vykonaných kontrolách v roku 2021 a ukončených kontrolách 

vykonaných v I. polroku 2022. 

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

 

Uznesenie č. 100/2022 

schvaľuje 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022. 

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

Uznesenie č. 101/2022 

vyhlasuje 

v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) voľbu hlavného kontrolóra mesta Sereď na 

deň 13.9.2022. 

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční v rámci programu riadneho zasadnutia  Mestského 

zastupiteľstva v Seredi; 

 

určuje 

rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra vo výške 37,5 hod. týždenne (plný pracovný 

úväzok); 

  

konštatuje 
že kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 

zákona o obecnom zriadení a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov; 

 

ustanovuje 

náležitosti písomnej prihlášky: 

1. osobné údaje kandidáta podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri 

trestov, ako aj telefonický, prípadne mailový kontakt,  

2. súčasťou prihlášky je:  

a) profesijný životopis, 

b) úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

c) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

d) informácia o tom, či kandidát ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú 

zárobkovú činnosť a/alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, 

3. termín doručenia prihlášok: do 26.8.2022 do 12,00 hod. na adresu: 
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Mesto Sereď 

Mestský úrad v Seredi 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

v zalepenej obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA 

SEREĎ – NEOTVÁRAŤ“. 

 

schvaľuje 

1. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra:  

a) tajným hlasovaním, 

    b) verejným hlasovaním, 

pričom konkrétna forma hlasovania bude určená Mestským zastupiteľstvom v Seredi v deň 

konania voľby hlavného kontrolóra; 

2. dĺžku diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 

pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra v trvaní 5 minút.  

Jednotliví kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí podľa priezviska; 

3. komisiu na posúdenie splnenia náležitostí doručených prihlášok jednotlivých kandidátov 

na funkciu hlavného kontrolóra v zložení:  

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

.........................................., 

ktorá zasadne dňa 30.8.2022 o 16,30 hod.  

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

Uznesenie   nebolo prijaté    

 

 

Uznesenie č. 102/2022 

berie na vedomie   

informáciu zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  

funkcionárov o doručení  dokladov od poslancov MsZ. 

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

 

Uznesenie č. 103/2022 

uznáša sa 

na všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 3/2022 zo dňa 16.06.2022,  ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o poskytovaní nájomného bývania v bytoch 

vo vlastníctve mesta Sereď. 

Hlasovanie: prítomných 14,  za  14,  proti 0, zdržalo sa  0 
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Uznesenie č. 104/2022 

uznáša sa  
na všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 4/2022 zo dňa 16.6.2022 o organizácii miestneho 

referenda. 

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

 

 

Uznesenie č. 105/2022 

berie na vedomie  
správu o hospodárení spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. za rok 2021. 

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

 

Uznesenie č. 106/2022 

berie na vedomie 
informáciu o príprave a realizácii rekonštrukcie futbalového štadióna na Športovej ulici v Seredi.  

Hlasovanie: prítomných 15,  za  11,  proti 1, zdržali sa 3 

 

Uznesenie č. 107/2022 

        schvaľuje  

 
A)       3. zmenu rozpočtu mesta  Sereď na rok 2022 s pripomienkou 

 

1. v príjmovej časti rozpočtu zvýšiť nasledovné položky  

 

      292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier   o     4 873 € 

                  311 Bežné granty   (OZ Vodný hrad)                                           o     5 391 € 

                  321 Kapitálové granty                                                                  o   30 000 € 

                  233001 Príjem z predaja pozemkov                                             o  41 417 € 

                  453 Zostatky prostriedkov z minulých rokov    

                       (výnos zo zbierky na kaštieľ)                                                 o     532 €            

 

2.  vo výdavkovej časti rozpočtu 

      

Program 1                Rozvoj mesta                                                      

Podprogram 1. 2      Výstavba a územné plánovanie 

Prvok 1.2.4.              Údržba majetku 

08.2.0.                       Kultúrne služby        

položku  635006       Budov, objektov a ich častí  

                                  zvýšiť o                        

  

       

      10 796 € 

 

 

           Program 1                Rozvoj mesta                                                      

           Podprogram 1. 2     Výstavba a územné plánovanie 

Prvok 1.2.3.             Príprava investícií a ostatné služby 
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04 4.3.                     Výstavba        

položku  716            Prípravná a projektová dokumentácia   

                                 zvýšiť o          

       

 

  15 000 € 

 

 

Program 3                Životné prostredie                                                      

Podprogram 3.7.      Starostlivosť o zeleň 

Prvok 3.7.3.              Údržba vonkajších priestorov 

položku  717002       Rekonštrukcia a modernizácia  

                                 (verejný priestor Cukrovarská)  

                                  zvýšiť o                        

  

       

       

17 917 € 

 

          

Program 4                Vzdelávanie                                                      

Podprogram 4.11.2  Opravy a údržba – kapitálové výdavky 

Prvok 4.11.2             Opravy a údržba – kapitálové výdavky      

09.1.2.1.                   Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 

položku 717001        Realizácia nových stavieb (cyklostojany) 

                                  zvýšiť o                                                                   38 500 €                     

  

položku 717002        Rekonštrukcia a modernizácia  

                                  (investície na školách) 

                                  znížiť   o                                                                     6 380 €                           

 

   

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  

s pripomienkou: 

 

Program 4                Vzdelávanie                                                      

Podprogram 4.1       Základné  školy  

Prvok 4.1.2               Základné  škola  J. A. Komenského  

      

09.1.2.1.      Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou   

položku 717002        Rekonštrukcia a modernizácia  

                                zvýšiť   o                                                       6 380 €      

 

   

 

E) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou MŠ D. Štúra 

 

F)  rozpočtové opatrenie predložené riaditeľkou MŠ Komenského 

 

G)  použitie rezervného fondu v čiastke 2 043 919 € na kapitálové výdavky  schválené v 

rozpočte na rok 2022 
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H)  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 10 700 € s účelovým 

určením na riešenie  havarijnej opravy strechy na materskej škole Ul. D. Štúra  

elokované pracovisko  na Cukrovarskej ulici v Seredi.  

 

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

 

Uznesenie č. 108/2022 

A. schvaľuje 

harmonogram prípravy rozpočtu mesta Sereď na roky 2023-25.  

 

B. berie na vedomie  

informácie o príprave viacročného rozpočtu  mesta  Sereď na roky 2023-25.  

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

 

Uznesenie č. 109/2022 

berie na vedomie  

informatívnu správu o príprave a realizácii projektov. 

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

 

Uznesenie č. 110/2022 

schvaľuje 

1.vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej 

dokumentácie Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 9/2022. 

 

2.Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 9/2022. 

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

 

 

Uznesenie č. 111/2022 

uznáša  sa  

na všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej 

dokumentácie  Územný plán mesta Sereď v znení neskorších nariadení.  

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

 

Uznesenie č. 112/2022 

schvaľuje   

procedurálny   návrh    predložený poslancom  MsZ  Ing.  Kurbelom  k obstaraniu 

územnoplánovacej dokumentácie  zmien  a doplnkov  ÚPN-M Sereď  podľa  predloženej  

žiadosti  Milana  Šilhára  a to  doplniť  znenie  v návrhu  uznesenia   v bode  B:  
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B. odporúča  

 .....a zároveň navrhnúť   alternatívu  na  riešenie záchytného  verejného   parkoviska  

Hlasovanie: prítomných 15,  za  13,  proti 2, zdržalo  sa  0 

 

 

Uznesenie č.  113/2022 

A. súhlasí   

s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď podľa 

predloženej žiadosti Milana  Šilhára  pre plochu označenú funkčným kódom DP-03 - verejné 

záchytné parkovisko pre zmenu funkcie na bývanie za podmienky, že navrhovateľ zmien 

a doplnkov ÚPN-M Sereď uhradí všetky náklady spojené s obstaraním predmetnej 

územnoplánovacej dokumentácie,  

B. odporúča   

v návrhu územnoplánovacej dokumentácie zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď riešiť zmenu 

funkcie na bývanie formou rodinných domov a nízkopodlažných bytových domov pre ucelené 

územie a zároveň navrhnúť  alternatívu na  riešenie záchytného  verejného  parkoviska.  

Hlasovanie: prítomných14,  za  12,  proti 1,  zdržal  sa  1  

 

 

 Uznesenie č. 114/2022 

súhlasí   

so Zadaním urbanistickej štúdie „IBV ul. Čepeňská  – Sereď - lokalita BI-30/1“ pre žiadateľa  

Tomáša  Vedrödyho. Pre časť územia, ktoré je označené podľa ÚPN-M Sereď funkčným 

kódom BI –30, nie je potrebné ďalej spracovať urbanistickú štúdiu. Výstavba rodinných 

domov vo vnútrobloku je prípustná bez sprístupnenia vnútrobloku verejnou komunikáciou. V 

nadrozmerných záhradách existujúcej zástavby je možné realizovať novú výstavbu 

maximálne jedného RD, ktorý bude dopravne prístupný novovybudovanou účelovou 

komunikáciou, resp. vjazdom na pozemok. Pre navrhované stavby,  ktoré je možné realizovať 

na týchto plochách, platia všetky ostatné regulatívy uvedené v ÚPN-M Sereď, za podmienky 

dodržania ustanovení stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov.  

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

 

Uznesenie č. 115/2022 

A. berie na vedomie  

informáciu o zámere nájmu nehnuteľného majetku mesta – autobusových zastávok 

nachádzajúcich sa na Trnavskej ceste - pri I. D. C.Holding, a.s. oproti Semmelrocku, na 

Cukrovarskej ulici - oproti „Vrave“, na Čepeňskej ulici - pri „rybárskom dome“, 

  

B. 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 

väčšinou všetkých poslancov, pretože ide o autobusové zastávky, na ktorých sú  umiestnené 

reklamné zariadenia typu citylight, a sú pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie 

inak nevyužiteľné, 
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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, a to autobusovej zastávky na: 

- Ul.  Trnavská cesta (pri I.D.C.Holding, a.s.) postavenej na parcele, parc. č. 1840/9, 

- Čepeňskej ulici (pri „rybárskom dome“), postavenej na parcela, parc. č. 919/2,  

     obe parcely sú evidované Okresným úradom Galanta ako parcely reg. „E“ na LV č.    

     4806, k.ú. Sereď, 

- Cukrovarskej ulici (oproti „Vrave“), postavenej parcele, parc. č.  2850/1, evidovanej 

Okresným úradom Galanta ako parcely reg.  „C“ na LV č. 591, k.ú. Sereď 

na dobu neurčitú, spoločnosti BILLBOARDOVO, s.r.o.,  IČO: 47999691, so sídlom Malá 

ulička 4721/2B, 926 01 Sereď za nasledovných  podmienok: 

- nájomca bude povinný okrem nájomného uhradiť  aj jednorazovú finančnú náhradu za 

užívanie majetku mesta – autobusových zastávok bez právneho titulu za obdobie od 

neoprávneného užívania do účinnosti nájomnej zmluvy a spätne uhradiť  aj spotrebu 

elektrickej energie, z dôvodu napojenia citylightov, 

- nájomca bude povinný raz kvartálne  umyť každú z týchto zastávok, taktiež pozametať 

v okolí zastávky a v prípade poškodenia zástavky, napr. rozbité sklo, zrealizovať 

opravu na vlastné náklady. 

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

 

Uznesenie č. 116/2022 

A. berie na vedomie 

informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta – časti parcely nachádzajúcej 

sa v k. ú. Sereď 

 

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 je dlhodobo 

užívaný žiadateľom. Pozemok  je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre 

mesto inak nevyužiteľný, 

 

C. schvaľuje  

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

spôsob prevodu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad 

hodný osobitného zreteľa, časti parcely č. 929/180- ostatná plocha vo výmere 631 m2 

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

parcely registra „E“, na LV č. 4806, pre  k. ú. Sereď určenej geometrickým plánom 

vypracovaným na náklady žiadateľa, žiadateľovi Miroslavovi Tóthovi, trvale bytom   

Ľ. Podjavorinskej 2449/17 v Seredi. 

Hlasovanie: prítomných 15,  za 2, proti  9,  zdržali sa   4 

Uznesenie  nebolo prijaté   
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Uznesenie č. 117/2022 

A. berie na vedomie:  

správu o zámere usporiadania pozemkov na Ulici Vonkajší rad v Seredi,  

 

B. konštatuje 

že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup prevodu pozemku z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok mesta, ktorý je dlhodobo využívaný ako 

súčasť záhrady pri rodinnom dome na Ulici Vonkajší rad, z hľadiska územno-plánovacej 

koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný a súkromné pozemky sú užívané ako verejné 

priestranstvo na Ulici Vonkajší rad,  

 

C. schvaľuje: 

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

neskorších predpisov, spôsob prevodu majetku mesta uplatnením výnimočného 

postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, formou uzatvorenia zámennej zmluvy, 

predmetom ktorej bude zámena časti parcely registra „E“ evidovanej na mape 

určeného operátu parc. č. 1088 - ostatná plocha, vo výmere 2124 m2  nachádzajúcej sa 

v k. ú. Sereď, na Ulici Vonkajší rad, evidovanej Okresným úradom Galanta - 

katastrálny odbor na LV č. 591, vo vlastníctve mesta, za parcelu registra „E“ 

evidovanej na mape určeného operátu parc.č.  1085/11 - zastavaná plocha a nádvorie, 

vo výmere 13 m2 nachádzajúcej  sa v k. ú. Sereď, na Ulici Vonkajší rad, evidovanej 

Okresným úradom Galanta - katastrálny odbor na LV č. 879, vo výmerách určených 

geometrickým plánom vypracovaným na náklady žiadateľky MUDr. Margity 

Drozdovej bytom Vonkajší rad 764/9, 92601 Sereď, 

 

2. v zmysle §-u 9, ods.2, písm. a)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení spôsob prevodu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako 

prípad hodný osobitného zreteľa, formou uzatvorenia kúpnej zmluvy  časti parcely 

registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu parc. č. 1088 - ostatná plocha, vo 

výmere 2124 m2 nachádzajúcej sa  v k. ú. Sereď, na Ulici Vonkajší rad, evidovanej 

Okresným úradom Galanta - katastrálny odbor na LV č. 591, vo vlastníctve mesta 

pre  k.ú. Sereď,  vo výmere cca 56 m2, ktorá bude presne určená  geometrickým 

plánom vypracovaným na náklady žiadateľky MUDr. Margity Drozdovej bytom 

Vonkajší rad 764/9, 92601 Sereď. 

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

 

 

Uznesenie č. 118/2022 

A. berie na vedomie  

informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta – časti parciel nachádzajúcich sa 

na Vážskej ulici v Seredi,  
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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 sa nachádza v bezprostrednej 

blízkosti za rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa a je užívaný ako súčasť záhrady za 

rodinným domom a je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný,  

 

C. schvaľuje  

v zmysle §-u 9, ods.2, písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob 

prevodu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, časť parcely  vo výmere cca 96 m2 z parcely registra „E“ evidovanej na 

mape určeného operátu parc. č. 515 - ostatná plocha vo výmere 870 m2 a časť parcely vo 

výmere cca 20 m2 z parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu parc. č. 

514/111 - ostatná plocha vo výmere 626 m2, obe evidované Okresným úradom v Galante, 

katastrálny odbor, na LV č. 591, pre k. ú. Stredný Čepeň, žiadateľovi Jánovi Kresanovi, 

bytom v Nitre, Štefánikova trieda 4/7. Výmera pozemkov bude spresnená geometrickým 

plánom, vypracovaným na náklady žiadateľa.  

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

 

 

Uznesenie č. 119/2022 

A. berie na vedomie 

informáciu o zámere prevodu pozemku mesta v k.ú Horný Čepeň v Seredi,  

 

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 pozemky, ktoré sú súčasťou 

oploteného areálu budov a pozemkov v osobnom   vlastníctve prof. Antona Duláka a sú 

pre mesto z hľadiska územno-plánovacej  koncepcie pre mesto  inak nevyužiteľné, 

 

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 registra „C“ č. 

67/2  - orná pôda vo výmere 179 m2, č. 71/2 – záhrada  vo výmere 255 m2   a  č. 72/2 – 

orná pôda vo výmere 413 m2, zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 

katastrálnej mape ako parcely registra „C“,  na LV č. 101 pre k. ú. Horný Čepeň, 

uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, žiadateľovi - 

prof. JUDr. Antonovi  Dulákovi, PhD., bytom Drieňová 1/M, 821 02 Bratislava. 

Hlasovanie: prítomných 16, za 13,  proti 0, zdržali  sa  3  

 

Uznesenie č. 120/2022 

A. berie na vedomie 

informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta – časti parcely nachádzajúcej 

sa v k. ú. Horný Čepeň, 
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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 je v tesnej 

blízkosti žiadateľovho pozemku a je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie 

inak nevyužiteľný, 

 

C. schvaľuje  

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

spôsob prevodu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad 

hodný osobitného zreteľa, časti parcely č. 72/2- orná pôda vo výmere 413m2 zapísanej 

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcely registra 

„C“, na LV č. 101, pre  k. ú. Horný Čepeň určenej geometrickým plánom vypracovaným 

na náklady žiadateľa, žiadateľovi Andrejovi Stojkovičovi, trvale bytom  Hornočepeňská 

1518/57 v Seredi. 

Hlasovanie: prítomných 16, za  1, proti  11, zdržali  sa  4 

Uznesenie  nebolo prijaté   

 

Uznesenie č. 121/2022 

     schvaľuje 

v súlade s §-om 31, ods. 3,  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, 

výpožičku  častí pozemkov: 

 parcely č. 400-zast.pl. a nádvorie zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny 

odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“, na LV č. 591 vo výmere 9 

m2, 

 parcely č. 451-ost.pl. zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 

mape určeného operátu ako parcely registra „E“, na LV č. 4806 vo výmere 36 m2, 

 parcely č. 454/2- zast.pl. a nádvorie zapísanej Okresným úradom v Galante, 

katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“, na LV č. 591 vo 

výmere 304 m2, 

 parcely č. 454/3-trvalý trávny porast zapísanej Okresným úradom v Galante, 

katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“, na LV č. 591 vo 

výmere 71 m2, 

 parcely č. 454/5- zast.pl. a nádvorie zapísanej Okresným úradom v Galante, 

katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“, na LV č. 591 vo 

výmere 98 m2, 

 parcely č. 933/101 –ost.pl. zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor 

na katastrálnej mape ako parcely registra „E“, na LV č. 4806 vo výmere 912 m2, 

 parcely č. 1032-ost.pl. zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 

mape určeného operátu ako parcely registra „E“, na LV č. 591 vo výmere 31 m2, 

 parcely č. 1106/2-ost.pl. zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 

mape určeného operátu ako parcely registra „E“, na LV č. 4806 vo výmere 1613 m2, 

 parcely č. 1840/3-ost.pl. zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 

mape určeného operátu ako parcely registra „E“, na LV č. 4806 vo výmere 681 m2, 

 parcely č. 2816/1- zast.pl. a nádvorie zapísanej Okresným úradom v Galante, 

katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcely registra „C“, na LV č. 591 vo 

výmere 89 m2, 
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ktoré boli zamerané geometrickým plánom č. 3022/2019-DZ zo dňa 17.05.2021, na dobu 

určitú,  a to od zahájenia stavebných prác (po právoplatnosti stavebného povolenia) do 

31.12.2024, na účel užívania častí predmetných pozemkov ako manipulačné plochy v zmysle 

projektovej dokumentácie stavby „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov 

na cestách I. triedy, I. etapa, I/62 Sereď, most ev. č. 62-013“ pre žiadateľa Slovenskú správu 

ciest, IČO: 003328, Miletičova 19, 826 19 Bratislava. 

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

 

Uznesenie č. 122/2022 

A.berie na vedomie  

informáciu o realizácii projektu  „Skvalitnenie monitorovacích sietí podzemnej a povrchovej 

vody“ Slovenským hydrometeorologickým ústavom na území mesta Sereď primárne 

zameraný na zlepšovanie technického stavu merných objektov vôd, 

  

B. súhlasí  

s realizáciou geologických prác spoločnosťou COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., IČO: 

31 631 134, Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica a vstupom jeho zamestnancov na 

parcele č. 128/91- ostatná plocha vo výmere 1102 m2 zapísanej Okresným úradom v Galante, 

katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“, k.ú: Dolný Čepeň,  na 

LV č. 591, 

 

C. schvaľuje  

bezodplatné umiestnenie a prevádzkovanie objektu štátnej hydrologickej siete na dobu 15 

rokov na parcele č. 128/91- ostatná plocha vo výmere 1102 m2 zapísanej Okresným úradom 

v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“, k.ú: Dolný 

Čepeň,na LV č. 591, pre žiadateľa Slovenský hydrometeorologický ústav, IČO: 00156884, 

Jeséniova 17,833 15 Bratislava. 

Hlasovanie: prítomných 15,  za  11, proti 2,  zdržali  sa  2 

 

Uznesenie č. 123/2022 

A. berie na vedomie 

Informáciu týkajúcu sa požiadavky Špeciálnej základnej školy v Seredi o zmenu schválenej 

doby výpožičky, 

B. schvaľuje  

zmenu uznesenia č. 80/2022 zo dňa 21.4.2022 v časti týkajúcej sa doby výpožičky, a to tak, že 

doba výpožičky bude od 01.07.2022 do 30.06.2027 s podmienkou, že  zmluva o výpožičke 

bude obsahovať záväzok Špeciálnej základnej školy v Seredi – vypožičiavateľa, každoročne 

uhrádzať mestu Sereď – požičiavateľovi,  náklady súvisiace s opravou a údržbou budovy, 

ktorá je predmetom výpožičky,  minimálne vo výške 1000 €. 

Hlasovanie: prítomných 15, za  15,  proti 0, zdržalo  sa  0 
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Uznesenie č. 124/2022 

schvaľuje 

v súlade s § 11 a § 11a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, zriadenie 

vecného bremena formou uzatvorenia zmluvy o zriadení vecných bremien 

1. v súvislosti s zriadením a uložením stavebných objektov SO 422.A-prípojka vody, SO 

511.2A-kanalizačná prípojka, SO 732-,  prípojka plynu do pozemkov mesta z dôvodu 

realizácie stavby v lokalite Priemyselnej zóne  Sereď-Juh, a to k nehnuteľnostiam 

evidovaným Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor pre k. ú. Sereď na 

katastrálnej mape ako parcely registra „C“ parcelné číslo 3992/86– zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 289 m2, parcelné číslo 3995/30– zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 525m2, parcelné číslo 4058/15– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 146 

m2 vedená na LV č. 4806. 

Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena ako 

vlastníka zaťažených nehnuteľností, strpieť: 

a) uloženie stavby: prípojka vody, kanalizačná prípojka, prípojka plynu časť, 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy stavby a jej odstránenie, 

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneného na účel výkonu činností 

v bode a) a b), 

 

2.  v súvislosti s zriadením a uložením stavebných objektov SO 422.B-prípojka vody, SO 

511.2B - kanalizačná prípojka do pozemkov mesta z dôvodu realizácie stavby 

v lokalite Priemyselnej zóne  Sereď-Juh, a to k nehnuteľnostiam evidovaným 

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor pre k. ú. Sereď na katastrálnej mape 

ako parcely registra „C“ parcelné číslo 3992/90– ostatná plocha o výmere 811 m2, 

parcelné číslo 3995/32– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1651m2, parcelné číslo 

4058/17– ostatná plocha o výmere 612 m2 vedená na LV č. 4806. 

Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena ako 

vlastníka zaťažených nehnuteľností, strpieť: 

a) uloženie stavby: prípojka vody, kanalizačná prípojka, 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy stavby a jej odstránenie, 

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneného na účel výkonu činností v bode 

a) a b). 

Vecné bremená sa zriadia na dobu neurčitú, za odplatu - jednorazovú úhradu určenú 

znaleckým posudkom vyhotoveným na náklady žiadateľa  vo výške 1073,73 a v súlade s § 

11a) ods. 9 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, v prospech 

pre žiadateľa obchodnej spoločnosti REBOD SK, a.s., IČO: 36865940, Hlavná 483/90, 900 

29 Nová Dedinka. 

 Hlasovanie: prítomných 15, za  15, proti 0, zdržalo  sa  0 
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Uznesenie č. 125/2022 

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 

1. v súvislosti so zriadením a uložením SO 03 kanalizačnej prípojky a SO 06 el.NN 

prípojka pre stavbu polyfunkčného domu na postaveného na pozemku vo vlastníctve 

žiadateľa - parc. registra C“  č. 3473/2 v k. ú. Sereď  a to k nehnuteľnostiam: parcele 

registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č.  3478/17 – ostatná plocha vo 

výmere 848 m2, parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č.  3478/18 

– ostatná plocha vo výmere 268 m2 evidované Okresným úradom Galanta – 

katastrálny odbor na LV č. 591, v k.ú Sereď, v rozsahu podľa geometrického plánu 

vypracovaného na náklady žiadateľa. 

Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena ako 

vlastníka zaťažených nehnuteľností, strpieť: 

d) uloženie stavby: SO 03 kanalizačnej prípojky, SO 06 el.NN prípojka, 

e) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy stavby a jej odstránenie, 

f) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneného na účel výkonu činností 

v bode a) a b), 

 

 

2. v súvislosti so zriadením a uložením SO 05 el. VN kábel (preložka) pre stavbu 

polyfunkčného domu na postaveného na pozemku vo vlastníctve žiadateľa - parc. 

registra C“  č. 3473/2 v k. ú. Sereď  a to k nehnuteľnostiam: parcely registra „C“ 

evidovanej na katastrálnej mape  parc.č.  3468 – zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 2203 m2, parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape  parc.č.  

3460/2  – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1218 m2 evidované Okresným 

úradom Galanta – katastrálny odbor na LV č. 591, v k.ú Sereď, v rozsahu podľa 

geometrického plánu vypracovaného na náklady žiadateľa. 

Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena ako 

vlastníka zaťažených nehnuteľností, strpieť: 

a) uloženie stavby: SO 05 el. VN kábel (preložka)  

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy stavby a jej odstránenie, 

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneného na účel výkonu činností 

v bode a) a b), 
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3. v súvislosti so zriadením a uložením SO 07 ÚK kanál prípojka pre stavbu 

polyfunkčného domu na postaveného na pozemku vo vlastníctve žiadateľa - parc. 

registra C“  č. 3473/2 v k. ú. Sereď  a to k nehnuteľnostiam: parcele registra „E“ 

evidovanej na mape určeného operátu parc. č.  1079/4 – zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmere 4750 m2 evidovanej Okresným úradom Galanta – katastrálny odbor na LV 

č. 591, v k.ú Sereď, v rozsahu podľa geometrického plánu vypracovaného na náklady 

žiadateľa. 

Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena ako 

vlastníka zaťažených nehnuteľností, strpieť: 

a) uloženie stavby: SO 07 ÚK kanál prípojka, 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy stavby a jej odstránenie, 

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneného na účel výkonu činností 

v bode a) a b). 

     Vecné bremená sa zriadia na dobu neurčitú,  za odplatu vo výške 206,10 €  v súlade s § 

11a) ods. 9 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, pre Ing. 

Jozefa Čačaného, bytom: Krížna 1791/10,92601 Sereď. 

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

 

Uznesenie č. 126/2022 

schvaľuje  

zmenu uznesenia č.39/2022 zo dňa 17.02.2022 v znení uznesenie č.54/2022 zo dňa 

21.04.2022 v časti týkajúcej sa odplatnosti vecného bremena nasledovne:  

Vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú, bezodplatne pre žiadateľa  Strojservis SK spol. s 

r.o., IČO: 46 472 495, Šulekovská 1460, 92601 Sereď v prospech správcu inžinierskych sietí, 

Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, Bratislava. 

Hlasovanie: prítomných 16, za 3, proti  10,  zdržali sa   2,  nehlasoval  1 

Uznesenie   nebolo prijaté   

 

 

Uznesenie č. 127/2022 

A. súhlasí  

s prenechaním časti parcely  registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape  parc.č. 3061/1 –

zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej Okresným úradom Galanta- katastrálny odbor na LV 

č. 591, k.ú Sereď vo výmere 194 m2, ktorá je v nájme PhDr. Vladimíra Malého a manželky 

Kataríny Malej, obaja trvale bytom Podzámska 2860/20,92601 Sereď, obchodnej spoločnosti 

AGROSTAV Trnava, a.s., IČO: 31416195, Priemyselná 2, Trnava 917 01, 

 

B. 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 so stavbou „Polyfunkčný 

dom Kostolná Sereď a to k nehnuteľnosti - parcela  číslo 3061/1 – zastavaná plocha a 
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nádvorie vo výmere 2401 m2 evidovanej 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 povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka 

zaťažených nehnuteľností, strpieť: 

a) preloženie kábla VN, NN a plynovodu, zriadenie a uloženie vodovodnej, kanalizačnej 

a plynovej prípojky  (ďalej len „stavba“),  

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, rekonštrukcie, modernizáciu a   akékoľvek iné 

stavebné úpravy stavby a jej 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, určenú znaleckým posudkom 

vyhotoveným  na náklady žiadateľa a v súlade s § 11a) ods. 9 písm. b) Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta Sereď, pre spoločnosť AGROSTAV Trnava, a.s., IČO: 

31416195, Priemyselná 2, Trnava 917 01, 

C. ruší  

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 238/2017 zo dňa 09.11.2017 na žiadosť PhDr. 

Vladimíra Malého a manželky Kataríny Malej, obaja trvale bytom Podzámska 2860/20,92601 

Sereď, z dôvodu schválenia vecného bremena na časť parcely  číslo 3061/1 – zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 2401 m2 evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny 

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

spoločnosť AGROSTAV Trnava, a.s., IČO: 31416195, Priemyselná 2, Trnava 917 01. 

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

 

Uznesenie č. 128/2022 

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, č. 2881/16 na Parkovej ulici v Seredi, postavenej na pozemku - parcele reg. 

„C“ evidovanej na katastrálnej mape č.1149 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2,  

vedenej Okresným úradom v Galante – katastrálny odbor, na LV č. 1101 pre k.ú Sereď, ktorý 

je vo vlastníctve žiadateľa, a to k nehnuteľnosti –  parcele registra „E“ evidovanej na mape 

určeného operátu č. 919/2 - ostatná plocha vo výmere 48162 m2, evidovanej Okresným 

úradom v Galante, katastrálny odbor, na LV č. 4806 pre k.ú. Sereď, v rozsahu podľa 

geometrického plánu, vyhotoveného na náklady žiadateľa. 

 

Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti:  

a) zriadenie a uloženie  elektrickej prípojky NN, kanalizačnej prípojky a prípojky vody (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). 
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Vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú, za odplatu – jednorazovú úhradu určenú na 

základe znaleckého posudku  vyhotoveného na náklady žiadateľa a minimálne však vo výške 

určenej v  § 11a) ods. 9 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď 

minimálne, pre žiadateľa - spoločnosť M&JTech elektro, s.r.o. IČO: 46613005, so sídlom 

Trnavská cesta 920, 926 01 Sereď. 

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

 

Uznesenie č. 129/2022 

schvaľuje 

procedurálny  návrh   predložený  poslancom  Ing. Horváthom  - cenu za odkúpenie  pozemku  

vo výške  80  €/m2.  

Hlasovanie: prítomných 14, za  12, proti 1, zdržalo sa  1 

 

Uznesenie  č.  130/ 2022 

schvaľuje  

zmenu uznesenia č. 346/2021 zo dňa 09.12.2021 tak, že: 

1. v časti B písm. a)  sa na konci pripájajú slová „za  maximálnu cenu určenú znaleckým 

posudkom  a 

2. v časti B písm.  b) sa na konci pripájajú slová „za cenu 80 €/m2“. 

Hlasovanie: prítomných  16, za  13, proti 1, zdržali  sa 2 

 

Uznesenie č. 131/2022 

schvaľuje  

nadobudnutie zrekonštruovaného chodníka a komunikácie a vybudovaných  štyroch 

parkovacích miest na parcele reg. „E“ 919/2 – ostaná plocha  LV č. 4806 do vlastníctva mesta 

formou darovania od spoločnosti Hrachostav s.r.o.  v nadobúdacej cene, ktorá bude určená 

znaleckým posudkom.  

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

 

Uznesenie č. 132/2022 

schvaľuje   

procedurálny   návrh  predložený poslancom Ing. Horváthom : 

  

-   v meste  Sereď    určiť  3 volebné  obvody, 

– vo  volebnom  obvode č. 1 -  okrsky   1- 5          - 8 poslancov, 

– vo volebnom  obvode  č. 2 -  okrsky   6 -9           - 6 poslancov, 

– vo volebnom  obvode  č. 3  - okrsky  10 – 13      - 5 poslancov.   

Hlasovanie: prítomných   16,  za  16,  proti 0, zdržalo  sa  0 
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Uznesenie   č.  133/2022 

určuje  

1.  pre volebné obdobie na roky 2022 - 2026 v meste Sereď 3 volebné obvody, 

2. pre volebné obdobie na roky 2022 - 2026 v meste Sereď 19  poslancov, 

3. pre volebné obdobie na roky 2022 - 2026 v meste Sereď počty poslancov vo volebných 

obvodoch nasledovne:  

– Volebný obvod č. 1 - 8 poslancov, 

– Volebný obvod č. 2 – 6 poslancov, 

– Volebný  obvod č.  3 -  5  poslancov. 

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

 

Uznesenie č. 134/2022 

určuje 

v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na celé funkčné obdobie rokov 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie primátor 

mesta Sereď na plný pracovný úväzok.  

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

 

Uznesenie č. 135/2022 

schvaľuje   

vystúpenie  JUDr. Bc. Lucie Polákovej – navrhovanej  kandidátky  na funkciu prísediaceho   

pre Okresný  súd  v Galante.     

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

Uznesenie č.  136/2022 

schvaľuje 

procedurálny  návrh poslankyne  JUDr.  Červeňovej   

- tajné hlasovanie na voľbu prísediacich  pre Okresný  súd  v Galante  na obdobie   rokov  

2022 – 2026. 

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

 

 

Uznesenie č.  137/2022 

schvaľuje  

členov  volebnej   komisie   na  vyhodnotenie   výsledkov   tajného  hlasovania na voľbu 

prísediacich  pre Okresný  súd  v Galante  na obdobie   rokov  2022 – 2026 v zložení:   

 

Ing. Bystrík Horváth , predseda  komisie,  

Pavol  Kurbel , člen  komisie,   

PaedDr. Slávka  Kramárová,  člen  komisie.    

Hlasovanie: prítomných 15, za  15, proti 0, zdržalo  sa   0     
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Uznesenie č.  138/2022 

A. berie na vedomie 

výsledky tajného hlasovania, ktoré predložila volebná komisia nasledovne: 

1. JUDr. Bc. Lucia Poláková       - prítomných 15, za 14, proti 0, zdržal sa 1, 

2. Helena Tomčíková                   - prítomných 15, za 13, proti 0, zdržal sa 2, 

3. JUDr. Linda Jom                     - prítomných 14, za 13, proti 1, zdržal sa 0, 

4. Ing. Silvia Šériková                 - prítomných 15, za 12, proti 1, zdržal sa 2, 

5. Ing. Eduard Skupin                 - prítomných 13, za 10, proti 1, zdržal sa 2, 

6. Mária Kašpárková                   - prítomných 13, za 9, proti 1, zdržal sa 3, 

7. Valéria Talapková                   - prítomných 14, za 9, proti 1, zdržal sa 4, 

8. Lukáš Šlapák                          - prítomných 16, za 11, proti 2, zdržal sa 3. 

 

B. konštatuje, 

že na základe výsledkov tajného hlasovania volí v súlade s ustanovením § 140 ods. 1 zákona 

č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov za prísediacich pre Okresný súd v Galante na obdobie  rokov 2022 – 

2026 nasledovných kandidátov: 

 

 

1. JUDr. Bc. Lucia Poláková,        

2. Helena Tomčíková,                   

3. JUDr. Linda Jom,                     

4. Ing. Silvia Šériková,                  

5. Ing. Eduard Skupin ,                 

6. Mária Kašpárková,                   

7. Valéria Talapková,                   

8. Lukáš Šlapák.                           

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

 

Uznesenie č. 139/2022 

schvaľuje 

procedurálny  návrh predložený poslankyňou Mgr. Karmažínovou :   

A.berie na vedomie  
súčasnú situáciu v klube ŠKF SEREĎ 

 

B.žiada  

prednostu, aby v prípade uvoľnenia zdrojov v rozpočte (podielové dane, miestne dane 

a poplatky, úspory na nákladových položkách a pod.) prednostne zapracoval do IV.  zmeny 

rozpočtu na rok 2022 poskytnutie  dotácie pre ŠKF SEREĎ  na účely krytia nákladov pre 

rozbeh súťaže III. ligy mužov  v čiastke  40 000 € a zabezpečenie činnosti futbalovej 

akadémie    

57  000€. 

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

Uznesenie  nebolo prijaté   
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Uznesenie  č. 140/2022 

schvaľuje 

procedurálny  návrh predložený poslancom Ing. Kurbelom:   

A.berie na vedomie  
súčasnú situáciu v klube ŠKF SEREĎ 

B. žiada  

prednostu, aby v prípade uvoľnenia zdrojov v rozpočte (podielové dane, miestne dane 

a poplatky, úspory na nákladových položkách a pod.) prednostne zapracoval do IV.  zmeny 

rozpočtu na rok 2022 čiastku 120  000 € na účely   vyhlásenia  výzvy školskej, športovej  

a bytovej  komisie   na predkladanie  žiadostí o dodatočné  dotácie pre mládežnícke  projekty   

športových klubov  v meste  Sereď.  

Hlasovanie: prítomných  15,  za 5, proti 6, zdržali sa  4 

Uznesenie  nebolo prijaté   

 

Uznesenie č.  141/2022 

A. berie na vedomie  
súčasnú situáciu v klube ŠKF SEREĎ, 

 

B. žiada  

prednostu, aby v prípade uvoľnenia zdrojov v rozpočte (podielové dane, miestne dane 

a poplatky, úspory na nákladových položkách a pod.) prednostne zapracoval do IV.  zmeny 

rozpočtu na rok 2022 poskytnutie  dotácie pre ŠKF SEREĎ v čiastke  97 000 € na účely 

krytia nákladov pre rozbeh súťaže III. ligy mužov a zabezpečenie činnosti futbalovej 

akadémie, 

 

C. pripraviť  

dodatok k VZN o dotáciách mesta. 

Hlasovanie: prítomných 16, za 12, proti 1, zdržali  sa   3 

 

V Seredi, dňa  22.6.2022             

 

Zapísala:  Kolláriková 

 

          Ing. Martin Tomčányi 

                                       primátor mesta  

 

Návrhová  komisia: 

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

Ing. arch. Róbert  Kráľ                               ........................................... 

Bc. Anton  Dúbravec                                   .......................................... 


