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Uznesenia 

z Mestského  zastupiteľstva    v Seredi  konaného  dňa   15.11. 2022 

Mestské  zastupiteľstvo  v Seredi   prerokovalo  a prijalo   

Uznesenie č.  188/2022 
schvaľuje  
program rokovania  MsZ,  ktorý  bol zverejnený  na   úradnej  tabuli  a webovej  stránke  
mesta.  
Hlasovanie:  prítomných 16,  za  16,  proti 0, zdržalo  sa   0 
 

Uznesenie č.  189/2022 
schvaľuje   
doplnenie  programu   rokovania  MsZ  návrh  predložený poslancom  Ing. Horváthom   ako  
bod  15/A -  schválenie   mimoriadnych  odmien  pre poslancov  MsZ .  
Hlasovanie: prítomných  16, za  13,  proti 1, zdržal  sa  1,  nehlasoval 1 
 

Uznesenie č.  190/2022 
schvaľuje 
doplnenie  programu  rokovania  MsZ  návrh  predložený   poslancom JUDr. Irsákom -   ako  
bod  15/B - schválenie  odmeny  hlavnej  kontrolórke  mesta  Sereď.   
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti  0, zdržal  sa   1   
 

 
Uznesenie č. 191/2022 

schvaľuje 
návrhovú  komisiu  v zložení:  JUDr. Edita  Červeňová, Ing. Bystrík  Horváth,  Ing. Mária  
Fačkovcová.  
 Hlasovanie:  prítomných  17, za  17,  proti  0, zdržalo  sa   0 
 

Uznesenie  č.  192/2022 
schvaľuje   
mandátovú  komisiu    v zložení: Mgr. Tomáš  Karmažín, Mgr. Marcel  Královič, Róbert 
Stareček.  
Hlasovanie:  prítomných  17, za  17,  proti 0, zdržalo  sa  0. 
 
 

Uznesenie č. 193/2022 
berie  na  vedomie  
informatívnu správu  o činnosti  MsÚ  a mesta  Sereď  ostatného   zasadnutia  mestského 
zastupiteľstva. 
Hlasovanie:  prítomných 17, za  17,  proti  0, zdržalo  sa  0 
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Uznesenie  č.  194/2022 
berie  na  vedomie   
prezentáciu  o činnosti Mestskej polikliniky Sereď, s.r.o. za rok 2021 a od 1.1. - 30.9.2022 
Hlasovanie:  prítomných 17,  za  17,  proti 0, zdržalo  sa  0  
 

Uznesenie  č. 195/2022 
A. prerokovalo   
správu z vykonanej kontroly plnenia uznesení.  
 
B. berie na vedomie  
správu z vykonanej kontroly. 
Hlasovanie:  prítomných  17, za  17,  proti 0, zdržalo sa  0 
 

Uznesenie č.  196/2022 
A. prerokovalo  
správu z vykonanej kontroly  tvorby osobitého rezervného fondu, fondu prevádzky, opráv 
a údržby v zmysle zákona 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 
a zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
 
B. berie na vedomie  
správu z vykonanej kontroly bez pripomienok  
Hlasovanie:  prítomných  18, za  18,  proti 0, zdržalo sa 0 
 

Uznesenie   č.  197/2022 
schvaľuje 
správu   o výchovno-vzdelávacej  činnosti MŠ Ul. D.  Štúra 2116/36, v Seredi za  školský  rok 
2021/2022  bez pripomienok.  
Hlasovanie:  prítomných  18, za  18,  proti 0, zdržalo sa  0 
 

Uznesenie   č.  198/2022 
schvaľuje 
správu   o výchovno-vzdelávacej  činnosti MŠ Ul. Komenského  , v Seredi za  školský  rok 
2021/2022  bez pripomienok.  
Hlasovanie:  prítomných 18, za  18,  proti  0, zdržalo sa  0  
 

Uznesenie   č.  199/2022 
schvaľuje 
správu   o výchovno-vzdelávacej  činnosti ZŠ  Jana Amosa Komenského  v Seredi za  školský  
rok 2021/2022 
- s pripomienkami -  riešiť problém  s parkovaním  a premávkou pred školou, ktorá ohrozuje  
bezpečnosť  žiakov  a zamestnancov  školy.  
Hlasovanie:  prítomných  18, za  18,  proti 0, zdržalo sa  0 
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Uznesenie   č.  200/2022 
schvaľuje 
správu   o výchovno-vzdelávacej  činnosti ZŠ  Juraja  Fándlyho  v Seredi za  školský  rok 
2021/2022  bez pripomienok . 
Hlasovanie:  prítomných  18, za 18,  proti  0, zdržalo  sa  0 
 

Uznesenie   č.  201/2022 
schvaľuje 
správu   o výchovno-vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch   a podmienkach  ZUŠ Jána 
Fischera  Kvetoňa  v Seredi za  školský  rok 2021/2022  bez pripomienok.  
Hlasovanie:  prítomných  18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0 
 

Uznesenie  č. 202/2022 
berie  na  vedomie  
informatívnu  správu o príprave  a realizácii projektov. 
Hlasovanie:  prítomných  18, za 17, proti 0, zdržal  sa 1 
 
 

Uznesenie  č. 203/2022 
schvaľuje 
dotáciu na 2. polrok 2022 pre OZ Športový klub futbalu Sereď, Športová 2809/8, Sereď, IČO: 
34006575 na rozvoj telovýchovy a športu vo výške 97 000 € (slovom: deväťdesiatsedemtisíc 
eur). 
Hlasovanie:  prítomných  18, za 14, proti 2, zdržali sa 2 
 
 

Uznesenie č. 204/2022 
A. berie na vedomie  
informáciu o príprave a realizovaní verejného obstarávania na projekt s názvom: 

 
1. Rekonštrukcia miestnej cesty  Novomestská ul.. 
 
B. schvaľuje  

1. uzatvorenie  zmluvy s úspešným  uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní 
uvedeného v bode 1.  
 

2. navýšenie rozpočtu mesta Sereď o sumu 37 000 € v rámci položky schválené investície 
mesta Sereď na rok 2022. 

Hlasovanie:  prítomných 17, za 3, proti 14, zdržalo  sa   0   
Uznesenie  nebolo prijaté  
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Uznesenie  č. 205/2022 

schvaľuje  
procedurálny  návrh  poslanca  Ing. Horvátha – k 5. zmene  rozpočtu  mesta  Sereď  na rok  
2022  
zvýšiť  príjmovú položku 292 008 z výťažkov lotérií  a iných  hier o 8 000 € .  
zvýšiť  výdavkovú  položku   
Program  8          Správa   a manažment   
Podprogram 8.1  Správa  mesta 
Prvok  8.1.1.        Správa  mesta  
01.1.1.  Výkonné    a zákonodarné  orgány  položka   
637 026  Odmeny a príspevky  o 8 000 €   
Hlasovanie:  prítomných 15, za 12, proti 0, zdržali  sa  3 

 
Uznesenie č. 206/2022 

schvaľuje  

a) 5. 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 
d) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou MŠ D. Štúra 
e) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou MŠ Komenského 
f) rozpočtové opatrenie predložené riaditeľkou ZUŠ J. F. Kvetoňa 
g) použitie finančných prostriedkov  rezervného fondu na  úhradu kapitálových výdavkov 

v objeme 16 886 € s účelovým určením na zakúpenie tunelovej umývačky riadu CT-
160W-ABT pre Školskú jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi z dôvodu havarijného 
stavu doteraz používanej umývačky  

 h) rozpočtové opatrenia, na  základe  schváleného procedurálneho   návrhu poslanca  
 Ing. Horvátha . 
Hlasovanie:  prítomných  17, za  16, proti 0, zdržal  sa 1 
 
 

Uznesenie  č.  207/2022 
schvaľuje 
procedurálny návrh  predložený  JUDr.  Červeňovou  - zmenu uznesenia  týkajúceho  sa   
zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Seredi  (ďalej  len  „MsZ“)  na rok  2022  nasledovne: 

1. dopĺňa  sa  termín  ustanovujúceho   zasadnutia  MsZ a to  24.11. 2022  o 17.00  hod., 
2. termín pôvodne plánovaného  MsZ  8.12. 2022 sa  mení  na  13.12. 2022  o 8.00  hod. 

Hlasovanie:  prítomných 17, za 17, proti  0, zdržalo  sa 0 
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Uznesenie č. 208/2022 
schvaľuje  
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2022  v zmysle  
schváleného procedurálneho  návrhu. 
Hlasovanie:  prítomných  17,  za  17, proti 0, zdržalo sa  0 
 

Uznesenie č. 209/2022 
schvaľuje  
procedurálny  návrh  predložený  JUDr.  Červeňovou:  k uzneseniu týkajúceho sa zriadenia 
vecného bremena – atletická dráha: 
Doplniť do uznesenia zriadenie vecného bremena aj pre týchto oprávnených : 

1. Športový klub futbalu Sereď, sídlo Športová 2809, 926 01 Sereď, IČO: 34006575, 
2. Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď, sídlo Ul. M. R. Štefánika 2997, 926 

01 Sereď, IČO 31822037, 
3. Materská škola Ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď,   IČO 37839977, 
4. Špeciálna základná škola, Fándlyho 751, 926 01 Sereď, 35630078.  

 
Hlasovanie: prítomných  17, za  4, proti 4,  zdržalo  sa  9 
Uznesenie  nebolo prijaté   

 
 

Uznesenie č.  210/2022 
schvaľuje   
procedurálny  návrh predložený  Ing. Kurbelom: k uzneseniu týkajúceho sa zriadenia vecného 
bremena – atletická dráha: vecné  bremeno  zriadiť  len pre  Materskú  školu Ul. D.  Štúra . 
Hlasovanie: prítomných  17, za 16, proti 1, zdržalo sa  0 
 

Uznesenie č.  211/2022 
schvaľuje   
a) v súlade § 11, ods. 4,   písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  

neskorších  predpisov a  § 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď 
v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zásady“) zverenie majetku mesta Sereď 
obstaraného v rámci projektu „Výmena športového povrchu vrátane podkladných vrstiev 
na atletickej dráhe ZŠ Fándlyho v Seredi“ (ďalej len „projekt“) do správy Základnej školy 
Juraja Fándlyho,  so sídlom  na  Fándlyho ul. č. 763/7A, 926 01 Sereď, IČO 37839918,  od  
01.12.2022 na dobu neurčitú;  obstarávacia cena majetku je 170 195,53 €, odpisy 
k 30.11.2022 sú  3 550,00 €,  zostatková hodnota majetku je 166 645,53 €, 

 
b) v súlade s § 11, ods. 1 Zásad a čl. VII,  ods. 1 Zmluvy o príspevku na projekt podpory 

športu č. Z-2020/001-53  uzatvorenej dňa 20.9.2021 medzi mestom Sereď ako 
prijímateľom a Fondom na podporu športu  ako poskytovateľom, na základe ktorej boli 
mestu Sereď poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu projektu (ďalej len „Zmluva“), 
zriadenie vecného bremena formou uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena 
v súvislosti s realizáciou projektu a na účel zabezpečenia pravidelného a udržateľného 
využívania projektu športovej infraštruktúry v súlade so Zmluvou.  
 
Vecné bremeno bude spočívať v práve užívať športovú infraštruktúru uvedenú v písm. a)  
na účely organizácie športového podujatia, súťaže, stretnutia, turnaja, pretekov alebo iného 
podujatia spojeného s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej 
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kultúry (ďalej len „podujatie"), v rozsahu najmenej dve (2) športové podujatia ročne, pri 
čom dĺžka jedného takého športového podujatia nesmie presiahnuť tri (3) kalendárne dni. 
 
Vecné bremeno bude zriadené „in personam“, na obdobie  10 rokov odo dňa ukončenia 
projektu, t.j. od 9.8.2022, bezodplatne,   v prospech oprávneného:  

     Materská škola Ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď,   IČO 37839977, 
 
Správny poplatok za návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností uhradí 
mesto Sereď. 

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

Uznesenie  č. 212/2022 
schvaľuje   
procedurálny  návrh   predložený  JUDr. Červeňovou –   k uzneseniu týkajúceho sa zriadenia 
vecného bremena pre žiadateľa Branislava Bokoru: 
Upraviť uznesenie tak, aby vecné bremeno bolo zriadené in rem, v prospech nie len žiadateľa, 
Branislava Bokoru, ale aj budúcich vlastníkov, ktorí budú vlastníci oprávnených 
nehnuteľností (dvojdomy a pozemky), ku ktorým sa vecné bremeno bude zriaďovať. 
Hlasovanie:  prítomných 17, za  17,  proti 0, zdržalo  sa  0 

Uznesenie  č.  213/2022 
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 zriadením 
a uložením kanalizačnej prípojky, vodovodnej prípojky, elektrickej prípojky a vjazdu 
k parkovacím miestam pre stavbu dvoch dvojdomov postavených  na pozemkoch vo 
vlastníctve žiadateľa - parc. registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape par.č. 387/5, 387/4 
388/4 v k. ú. Dolný Čepeň (ďalej len „oprávnené nehnuteľností“)  a to k nehnuteľnosti -  
parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č.  404/2 – zastavaná plocha a 
nádvorie vo výmere 352 m2 evidovanej Okresným úradom Galanta – katastrálny odbor na LV 
č. 591, v k.ú Dolný Čepeň (ďalej len „zaťažená nehnuteľnosť“), v rozsahu podľa 
geometrického plánu vypracovaného na náklady žiadateľa. 
 
Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka 
zaťaženej nehnuteľnosti, strpieť: 
a) uloženie stavby: kanalizačnej prípojky, vodovodnej prípojky, elektrickej prípojky 

a vjazdu k parkovacím miestam (ďalej len „stavba“), 
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 bremeno sa zriadi in rem k oprávneným nehnuteľnostiam, t.č. vo vlastníctve žiadateľa, 
Branislava Bokoru,  trvale bytom: Šulekovská 2112/34B, 92601 Sereď, na dobu neurčitú,  za 
odplatu vo výške v súlade s § 11a) ods. 9 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Sereď v znení neskorších nariadení. 
Hlasovanie:  prítomných  16, za  16,  proti 0, zdržalo sa 0 
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Uznesenie  č. 214/2022 
schvaľuje 
predložený  návrh  Ing. Horvátha – pokračovať  v rokovaní  MsZ  aj  po 17.00 hodine    
a prerokovať   všetky  body programu  MsZ  bez  prestávky.   
Hlasovanie: prítomných  17, za 16, proti 1, zdržalo sa  0 

Uznesenie č.  215/2022 
schvaľuje: 
v súlade s §-om 31, ods. 3  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď v znení 
neskorších dodatkov, výpožičku časti pozemku na Komenského ulici v Seredi – 
novovytvorenej parcely č.733/34 – zastavaná plocha, o výmere 351 m2,  ktorá bola odčlenená 
geometrickým plánom č. 111/2022 zo dňa 7.9.2022, vyhotoveným Ing. Marošom Oravcom- 
GEODET, Námestie Slobody 28/3, Sereď,  IČO: 47137967, úradne overeným Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor, dňa 21.9.2022, pod číslom 1340/2022 (ďalej len 
„predmet výpožičky“), pre Cirkevnú Základnú školu sv. Cyrila a Metoda (ďalej len „CZŠ”) 
na dobu určitú,  a to  25 rokov od 1.12.2022, na účel - užívanie predmetu výpožičky CZŠ-ou 
v súvislosti s realizáciou projektu „Oddych hrou - záhrada pre každého“, a to na: 
a) umiestnenie  prvkov mobiliáru (lavičky, kvetináče, preliezky a pod.) a altánkov (ďalej len 

„prvky“) na predmete výpožičky podľa vizualizácie vypracovanej autormi: Ing. arch. 
Blankou Seidlovou a Sárou Máriou Seidlovou, 

b) vyučovanie žiakov CZŠ zážitkovým učením v exteriéri,  
c) aktivity žiakov CZŠ počas prestávok  a  pobytu v školskom klube detí CZŠ, 
za podmienky, že CZŠ je počas výpožičky povinná najmä: 

• dodržiavať príslušné právne predpisy týkajúce sa umiestnenia prvkov  a prevádzkovania 
činnosti v rámci projektu „Oddych hrou - záhrada pre každého“, 

• znášať  náklady  spojené  s bežnou  údržbou predmetu výpožičky (najmä kosenie zelenej 
plochy) a hradiť  všetky náklady spojené s užívaním predmetu výpožičky a náklady 
súvisiace s bezpečnosťou prvkov umiestnených na predmete výpožičky,  

• umožniť, aby predmet výpožičky a ním umiestnené prvky, boli po skončení vyučovacieho 
procesu a školského klubu detí CZŠ využívané verejnosťou. 

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

Uznesenie  č.216/2022 
schvaľuje  
v zmysle  § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  
neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 7 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Sereď zverenie hnuteľného majetku mesta Sereď obstaraného v rámci 
projektu „Zariadenie a vybavenie odborných učební“ do správy Základnej školy Jana Amosa 
Komenského, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď, IČO 37836706 od  01. 12. 2022 na dobu 
neurčitú. Obstarávacia cena majetku je 64 967,89 eur, k 30. 11. 2022 činia odpisy 17 648,00 
eur,  zostatková hodnota je 47 319,89 eur.  
Hlasovanie:  prítomných  16, za  16, proti 0, zdržalo sa  0 
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Uznesenie  č. 217/2022 
berie na vedomie   
informácie o príprave viacročného rozpočtu MESTA SEREĎ – oblasť kapitálky, na roky 
2023-2025. 
Hlasovanie:  prítomných  15, za 15, proti 0, zdržalo sa  0 
 
 

Uznesenie č. 218/2022 
schvaľuje  
procedurálny  návrh   predložený  JUDr. Červeňovou  k uzneseniu týkajúceho sa návrhu na 
pomenovanie športovej haly „Sokolovňa“ na „Športová hala Alberta Kudelu“: 
zmeniť uznesenie na: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  15.11.2022  prerokovalo a 
berie na vedomie 

informáciu o súhlase vlastníka budovy - športovej haly „Sokolovňa“, vedenej Okresným 
úradom Galanta, katastrálny odbor, na LV č. 586, k.ú. Sereď ako telocvičňa – stavba bez 
súpisného čísla, postavenej na parcelách registra „C“, evidovaných na katastrálnej mape  - 
parc. č. 3061/36 a 3061/30, vo vlastníctve spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o.  v znení: 
„Športová hala Alberta Kudelu“, 

s pripomienkou JUDr. Irsáka, ktorý odporúča, aby vlastník budovy v katastri nehnuteľností 
vykonal nasledovné  zmeny: 

- stará budova Sokolovne, kde sú nebytové priestory a ktorá má v katastri nehnuteľnosti 
pridelené súpisné číslo 2997 by mala názov Sokolovňa a nová budova – telocvičňa, 
ktorá nemá súpisné číslo  by mala pridelené súpisné číslo a pomenovanie Športová 
hala Alberta Kudelu.  

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

Uznesenie č. 219/2022 
berie na vedomie 
informatívnu správu - vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach mestského 
zastupiteľstva v Seredi za obdobie od 11/2021 do 11/2022, ako aj účasť členov na 
zasadnutiach stálych komisií pri Mestskom  zastupiteľstve v Seredi za obdobie 11/2021 do 
11/2022. 
Hlasovanie:  prítomných  16, za  16,  proti 0, zdržalo  sa  0 
 
 

Uznesenie č.  220/2022 
schvaľuje   
procedurálny  návrh predložený  poslancom  Ing.  Horváthom   
Odmeny poslancov   MsZ  nasledovne:  
JUDr. Edita  Červeňová          880,- € 
MUDr. Miroslav  Bucha    170,- € 
Bc. Anton Dúbravec     680,- € 
Ing. Mária  Fačkovcová    680,- € 
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PhDr. Michal  Hanus      170,- € 
Ing. Bystrík  Horváth       680,- € 
Dušan  Irsák        680,- € 
JUDr. Michal Irsák      530,- € 
Ing. Norbert  Kalinai      680,- € 
Mgr. Tomáš  Karmažín     680,- € 
Mgr. Pavlína  Karmažínová     530,- € 
Mgr. Marcel  Královič      350,- € 
Ing. arch. Róbert Kráľ      680,- € 
PaedDr. Slávka  Kramárová       680,- € 
Pavol  Kurbel        680,- € 
Ing. Ondrej  Kurbel      680,- € 
Mgr. Marta Némethová      680,- € 
Róbert Stareček       680,- € 
Bc. Ľubomír  Veselický      680,- € 
JUDr. PhDr. Marek Tóth     530.- € 
Hlasovanie:  prítomných  16, za 13, proti 1, zdržali  sa 2 
 

Uznesenie č.  221/2022 
schvaľuje  
procedurálny  návrh  predložený poslancom  JUDr. Irsákom  -   návrh  odmeny Mgr. Zuzane  
Horváthovej,  hlavnej kontrolórke  mesta  Sereď: 
-   v zmysle  § 18 c ods. 5 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších  
predpisov za kvalitné  vykonávanie pracovných činností  odmenu   za obdobie 11  
kalendárnych   mesiacov  t.j. január až  november 2022  vo výške 26 %  z mesačného  platu 
hlavného kontrolóra.    
Hlasovanie: prítomných  16, za  16, proti 0, zdržalo  sa  0 
 
V Seredi  21.11. 2022 

Zapísala:  Kolláriková 

 

        Ing. Martin Tomčányi 
        primátor  mesta   
 

Návrhová  komisia: 

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

Ing. Bystríkl  Horváth        ....................... 

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


	Upraviť uznesenie tak, aby vecné bremeno bolo zriadené in rem, v prospech nie len žiadateľa, Branislava Bokoru, ale aj budúcich vlastníkov, ktorí budú vlastníci oprávnených nehnuteľností (dvojdomy a pozemky), ku ktorým sa vecné bremeno bude zriaďovať.

