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Uznesenia 

z Mestského  zastupiteľstva  v Seredi,  konaného  dňa  9.2. 2023 

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi  prerokovalo a prijalo  

Uznesenie č.  1/2023 

schvaľuje  

program zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený na webovom sídle mesta 

a na úradnej tabuli mesta.  

Hlasovanie: prítomných 18, za  18,  proti 0, zdržalo  sa 0 

 

Uznesenie č.2/2023 

schvaľuje 

návrh poslanca Mgr. Jankulára -  bod č. 13/E – výpožička   majetku  mesta  Rímskokatolíckej 

cirkvi  presunúť  na  ďalšie  rokovanie  MsZ.   

Hlasovanie:  prítomných  19, za  12, proti 7, zdržalo sa  0 

 

Uznesenie č.  3/2023 

schvaľuje 

návrh  poslanca  Mgr.  Karmažína  -  doplnenie  programu rokovania  MsZ: 

bod  6/B – prípravu  žiadosti a povinných príloh v rámci  programu - Výstavba, rekonštrukcia  

a modernizácia športovej infraštruktúry a výzvy Fondu na podporu športu č.2022/002 

na projekt - Vybudovanie nového športového areálu v Zámockom parku v Seredi.   

 

bod  6/C – zaradenie projektu s názvom „Prestavba a rekonštrukcia detského ihriska na 

multifunkčné športové ihrisko, lokalita Dolný Čepeň,  

Tehelná ul., Sereď“ medzi priority mesta Sereď v oblasti modernizácie športovej 

infraštruktúry, 

-vyčlenenie finančných prostriedkov na prípravnú dokumentáciu v rámci 2.zmeny rozpočtu, 

ktorá bude predmetom rokovania MsZ dňa 13.4.2023.       

Hlasovanie:  prítomných 19, za 13, proti 2, zdržali  sa  4 

 

Uznesenie č. 4/2023 

schvaľuje   

návrhovú komisiu v zložení : 

PaedDr. Slávka  Kramárová,  JUDr. Martin Takáč,  Bc. Miroslava  Sabová  Dudášová   

Hlasovanie: prítomných 18, za  17,  proti 0, zdržal  sa  1 

 

Uznesenie č. 5/2023  

schvaľuje   

mandátovú  komisiu v zložení :  Mgr. Matej Godáň,  JUDr. Miloš  Klenovič,  Erik  Štefanek  

Hlasovanie: prítomných  19, za 16, proti 0, zdržali  sa  3 

 

Uznesenie č.6/2023  

berie  na  vedomie 

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

zastupiteľstva.    

Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo  sa  0  
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Uznesenie č. 7/2023 

A. dopĺňa 

Uznesenie č. 211/2022 nasledovne: 
vecné bremeno bude zriadené k nehnuteľnosti – atletickej dráhe:  

postavenej na parcele č. 2850/9-zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 21 433 m2, ktorá je  

v právnom stave evidovaná na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore na Liste 

vlastníctva č. 591,  časť A:  Majetková podstata, Parcely registra „C“ evidované na 

katastrálnej mape v katastrálnom území Sereď.  

 

B. berie na vedomie  
správu z vykonanej kontroly plnenia uznesení 

bez pripomienok  

Hlasovanie: prítomných 18,  za 18, proti 0, zdržalo sa  0 

 

Uznesenie č. 8/2023 

A. prerokovalo  
správu z vykonanej kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 

podmienkach obchodnej spoločnosti /Správa majetku Sereď s.r.o/ v časti:  

- Povinne zverejňovaná zmluva /§5a/.   

 

B. berie na vedomie  
správu z vykonanej kontroly bez pripomienok  

Hlasovanie: prítomných 19, za 19, proti 0, zdržalo  sa  0  

 

Uznesenie č. 9/2023 

A. prerokovalo  
správu z vykonanej kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám v podmienkach rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry Sereď v časti:  

- Povinne zverejňovaná zmluva /§5a/.   

 

B. berie na vedomie  
správu z vykonanej kontroly bez pripomienok  

Hlasovanie: prítomných 19, za  19, proti 0, zdržalo sa  0 

 

Uznesenie č. 10/2023 

A. prerokovalo  
správu z vykonanej kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám v podmienkach rozpočtovej organizácie mesta ZŠ J.Fándlyho Sereď v časti:  

- Povinne zverejňovaná zmluva /§5a/.   

 

B. berie na vedomie  
správu z vykonanej kontroly bez pripomienok  

Hlasovanie: prítomných 19, za  19,  proti 0, zdržalo sa  0  

 

Uznesenie  č. 11/2023 

A. prerokovalo  

správu z vykonanej kontroly ochrany majetku mesta – Zodpovednosť zamestnanca za stratu 

zverených predmetov v zmysle § 185 Zákonníka práce a kontrolu vedenia evidencie kľúčov 

od budov a vstupov, ktoré sú súčasťou areálu mestského úradu. 
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B. berie na vedomie  

Správu z vykonanej kontroly bez pripomienok  

Hlasovanie: prítomných 19, za  19,  proti 0, zdržalo sa  0  

 

Uznesenie č. 12/2023 

berie na vedomie 
správu o kontrolnej činnosti o ostatných činnostiach hlavnej kontrolórky mesta vyplývajúcich 

zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za rok 2022 

bez pripomienok 

Hlasovanie: prítomných 19, za  19,  proti 0, zdržalo sa  0  

 

Uznesenie č. 13/2023 

berie   na  vedomie 

informatívnu správu o príprave a realizácii projektov. 

Hlasovanie: prítomných 19, za  19,  proti 0, zdržalo sa  0  

 

Uznesenie  č. 14/2023 

schvaľuje 

prípravu žiadosti a povinných príloh v rámci programu - Výstavba, rekonštrukcia 

a modernizácia športovej infraštruktúry  a výzvy  Fondu  na  podporu  športu  č.  2022/002  na 

projekt – Vybudovanie nového športového areálu v Zámockom parku  v Seredi.  

Hlasovanie: prítomných  19, za 15, proti 0, zdržali sa  4 

 
Uznesenie  č. 15/2023 

schvaľuje  
- zaradenie projektu v názvom „prestavba  a rekonštrukcia  detského ihriska  na multifunkčné   

športové  ihrisko, lokalita Dolný  Čepeň, Tehelná  ul.  Sereď, medzi priority  mesta  Sereď   

v oblasti modernizácie  športovej infraštruktúry , 

- vyčlenenie  finančných prostriedkov  na prípravnú dokumentáciu v rámci 2. zmeny rozpočtu, ktorá 

bude  predmetom  rokovania  MsZ  dňa  13.4. 2023. 

Hlasovanie: prítomných   18,  za  11, proti 0, zdržalo sa 7   

 

Uznesenie č.  16/2023 

uznáša  sa 

na všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 1/2023 zo dňa 09. 02. 2023,  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 16, za  16,proti 0, zdržalo  sa  0 

 
Uznesenie  č. 17/2023 

schvaľuje 
pre obce, na území ktorých sú zriadené centrá voľného času, ktoré navštevujú deti a žiaci s 

trvalým pobytom v meste Sereď vo veku od 5 do 15 rokov veku a ktoré o to požiadajú 

príspevok na rok 2022 v sume 108,00 € na 1 dieťa, žiaka prijatého do centra voľného času. 

Hlasovanie: prítomných 18, za  18, proti 0, zdržalo  sa  0 
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Uznesenie č. 18/2023 

schvaľuje  

návrh predložený poslancom  JUDr. Milošom Klenovičom - v súlade s ustanovením § 25 ods. 

4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

k návrhu VZN mesta Sereď, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta 

Sereď: 

 

a) návrh na zmenu otváracích hodín, kedy je pohrebisko  prístupné verejnosti a to v 

nasledovnom znení: 

1. Pohrebisko je verejnosti prístupné: 

a) v období od 01.01. do 31.05. v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod., 

b) v období od 01.06. do 14.10. v čase od 07:00 hod. do 20:00 hod., 

c) v období od 15.10 do 15.11. v čase od 08:00 hod. do 22:00 hod., 

d) v období od 16.11. do 31.12. v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod. 

 

b) zapracovanie nasledovnej pripomienky: 

-v §2 Záverečné ustanovenia sa v bode 1) dopĺňa ,,:“ za slovné spojenie ,,Zrušuje sa“. 

Hlasovanie: prítomných 18,   zas  17, proti 0, zdržal sa 1  

 

 

Uznesenie  č. 19/2023 

uznáša sa  

na všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 2/2023 zo dňa 9.2.2023, ktorým mesto 

Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď so  schváleným poslaneckým  

návrhom.   

Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo  sa   0 

 

 

Uznesenie č. 20/2023 

berie na vedomie.    

informatívnu správu o činnosti Mestskej polície Sereď  za rok 2022".  

Hlasovanie: prítomných 18, za  18, proti 0, zdržalo  sa  0 

 

Uznesenie  č. 21/2023 

berie na vedomie 

Správu o hospodárení spoločnosti Mestský bytový podnik  Sereď  spol. s . r. o.,  za rok 2022. 

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

 

 

Uznesenie  č. 22/2023 

schvaľuje  

a) 1. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2023 s pripomienkou  

b)  rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom Domu kultúry Sereď 

c)  rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Juraja Fándlyho s pripomienkou  

d)  rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Jana Amosa Komenského 

s pripomienkou  

e)  rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou MŠ D. Štúra s pripomienkou  
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f)  rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou MŠ Komenského s pripomienkou  

g) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZUŠ Jána Fischera - Kvetoňa s pripomienkou 

h) použitie rezervného fondu v čiastke 1 269 032 € na kapitálové výdavky schválené 

v rozpočte na rok 2023 

Hlasovanie: prítomných 16, za 14, proti 0, zdržal  sa 1, nehlasoval  1 

 

 

 

Uznesenie č. 23/2023 

schvaľuje 

pre OZ Športový klub futbalu Sereď, Športová 2809/8, Sereď, IČO: 34006575 dotácie na rok 

2023 

 

1.) na rozvoj telovýchovy a športu na prvý polrok 2023 vo výške 47 389 € (slovom: 

štyridsaťsedemtisíctristoosemdesiatdeväť eur) 

 

2.) na podporu a rozvoj mládežníckych aktivít vo výške 3 819 € (slovom: tritisíc osemsto 

devätnásť eur). 

 

3.) dotáciu pridelenú od poslancov na rozvoj telovýchovy a športu vo výške 50 € (slovom: 

päťdesiat eur). 

Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa   0 

 

 

Uznesenie č. 24/2023 

schvaľuje 

pre Asociáciu športových klubov Sereď, M.R.Štefánika 2997, Sereď, IČO: 31822037 dotácie 

na rok 2023 

 

1.) na rozvoj telovýchovy a športu na prvý polrok 2023 vo výške 34 189 € (slovom: 

tridsaťštyritisícstoosemdesiatdeväť eur). 

  

2.) na podporu a rozvoj mládežníckych aktivít vo výške 4 929 € (slovom: štyritisíc  

devätstodvadsaťdeväť eur). 

Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa   0 

 

 

 

Uznesenie č. 25/2023 

schvaľuje 

pre Hádzanársky klub Slávia Sereď, Fándlyho 753, Sereď, IČO: 31872662  dotácie na rok 

2023  

 

1.) na rozvoj telovýchovy a športu na prvý polrok 2023 vo výške 16 744 € (slovom: 

šestnásťtisícsedemstoštyridsaťštyri eur) 

 

2.) na podporu a rozvoj mládežníckych aktivít vo výške 3 085 € (slovom: 

tritisícosemdesiatpäť eur). 

Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa   0 
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Uznesenie  č. 26/2023 

schvaľuje 

pre Športový klub Ice Player´s Sereď, Veterná 3139/22, Sereď, IČO: 42292166 dotáciu 

 

1.)  na prvý polrok 2023 na rozvoj telovýchovy a športu vo výške 11 556 € (slovom: 

jedenásťtisícpäťstopäťdesiatšesť eur). 

 

2.) dotáciu na rok 2023 pridelenú od poslancov vo výške 50 € (slovom: päťdesiat eur). 

Hlasovanie: prítomných 18, za  18, proti 0, zdržalo sa  0 

 

 

Uznesenie  č.27/2023 

schvaľuje  

poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023 spoločnosti Správa 

majetku Sereď, s.r.o., Námestie republiky 1176/10 926 01 Sereď, IČO 46439773 formou 

a) kapitálovej dotácie na rekonštrukciu a prestavbu futbalového štadióna v Seredi v čiastke 

500 000 € (slovom päťstotisíc euro) a 

b) bežnej dotácie na úhradu výdavkov, ktoré súvisia s vydávaním Seredských noviniek, s 

údržbou a činnosťami spojenými s riadnym zabezpečením prevádzky kina NOVA 

v objekte MsKS NOVA,  objektu Domu kultúry a areálov futbalových štadiónov                       

v čiastke 180 000 € (slovom stoosemdesiattisíc euro).  

Hlasovanie: prítomných 18, za  18, proti 0, zdržalo sa  0 

 

 

Uznesenie č. 28/2023 

schvaľuje 

vystúpenie Jozefa  Valábka,  vedúceho  Denného  centra  seniorov  a člena  komisie  sociálnej  

a kultúrnej   k otázke zriadenia  samostatnej  kultúrnej komisie. 

Hlasovanie: prítomných 18, za  18, proti 0, zdržalo sa  0 

 

Uznesenie č.  29/2023 

schvaľuje 

vystúpenie DiS art. Dagmar Šajbidorovej   riaditeľky   ZUŠ J.F. Kvetoňa  v Seredi   a členky  

komisie  sociálnej  a kultúrnej   k otázke zriadenia  samostatnej  kultúrnej komisie. 

Hlasovanie: prítomných 18, za  18, proti 0, zdržalo sa  0 

 

Uznesenie č.  30/2023 

schvaľuje   

návrh poslankyne  Ing. Márie Fačkovcovej predložený  v súlade s ustanovením § 25 ods. 4 

písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  k návrhu 

dodatku č. 3 k Štatútu mesta Sereď: 

 

Upraviť platnosť a účinnosť dodatku a to tak, že  dodatok  nadobúda platnosť dňom jeho 

schválenia mestským zastupiteľstvom a účinnosť 13.4.2023 za podmienky zriadenia komisií 

uvedených v § 15 ods. 4 písm. d) až f) Štatútu mesta Sereď a zvolenia predsedov a členov 

týchto komisií.     

Hlasovanie: prítomných 18, za  11, proti 0, zdržalo sa  6, nehlasoval  1 
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Uznesenie č.  31/2023 

schvaľuje: 

Dodatok č. 3 k Štatútu mesta Sereď zo dňa 11.4.2019 so schváleným   návrhom poslankyne  

Ing. Fačkovcovej. 

Hlasovanie: prítomných 18, za 10, proti 0, zdržalo  sa   8 

Uznesenie  nebolo prijaté   

 

 

Uznesenie č. 32/2023 

A. berie na vedomie 

 informáciu o zámere nájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta, nachádzajúceho sa 

v budove  Domu smútku so s.č. 4303/61A  na mestskom cintoríne na Kasárenskej ulici 

v Seredi,  

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 sa jedná o majetok mesta, ktorý žiadateľ využíval 

a využíva na prevádzkovanie pohrebnej služby od roku 2013 a je aj v záujme mesta 

zabezpečiť občanom túto službu, majetok je pre mesto inak nevyužiteľný, 

 

C. schvaľuje 

spôsob nájmu nehnuteľného majetku  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods.9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci 

v znení neskorších predpisov, a to: 

a) nehnuteľnosti: 

 nebytového priestoru  vo výmere 18 m2 nachádzajúceho sa v budove  Domu 

smútku so s.č. 4303/61A  na mestskom cintoríne na Kasárenskej ulici v Seredi 

zapísanej na  Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na LV č. 591, k. ú.  

Sereď,     

b) hnuteľnej veci: 

 chladiaceho zariadenia CHZDS 96/1- katafalku, inv.č.: 1852/2016, 

nachádzajúceho sa vo vyššie uvedenom nebytovom priestore, 

 mraziaceho zariadenia - katafalku, inv.č.: 1179/2015, nachádzajúceho sa vo vyššie 

uvedenom nebytovom priestore, 

 

žiadateľovi - Edite Kašíkovej, IČO: 34 242 953, č.422, 925 63 Dolná Streda.   

Hlasovanie: prítomných 18, za 2, proti 11, zdržali sa  5 

Uznesenie  nebolo prijaté   

 

 

Uznesenie č. 33/2023 

A.berie na vedomie 

 informáciu o zámere nájmu nehnuteľného majetku mesta, nachádzajúceho sa v k.ú. Sereď,  

 

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 žiadateľ umiestnením Z-boxov 
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prispeje k rozšíreniu a modernizácii služieb, zníženiu premávky v meste a zvýšeniu 

bezpečnosti, zníženiu uhlíkovej stopy, zvýšeniu komfortu pre obyvateľov a pozemky sú 

pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľné, 

 

C. schvaľuje 

 spôsob nájmu nehnuteľného majetku  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods.9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci 

v znení neskorších predpisov, a to častí nasledovných  nehnuteľností vo výmere 2,68 m2 na 

umiestnenie  jedného Z-Box-u: 

 parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape par.č. 427/1-ostatná plocha vo 

výmere 33893 m2, 

 parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape par.č. 362/1-ostatná plocha vo 

výmere 18528 m2, 

 parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape par.č. 363/3-zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 62 m2, 

 parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape par.č. 782/1-zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 7460 m2,  

 parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape par.č. 3063/1-ostatná plocha 

vo výmere 21989 m2, 

všetky zapísané Okresným úradom Galanta, v k.ú.: Sereď, na LV č. 591, 

 parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape par.č. 3050 -zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 2218 m2, zapísanej Okresným úradom Galanta, v k.ú.: Sereď, 

na LV č. 4284. 

žiadateľovi - spoločnosti Packeta Slovakia, s.r.o., IČO: 48136999, so sídlom: Kopčianska 

3338/82A, 851 01 Bratislava- mestská časť Petržalka.   

Hlasovanie: prítomných 17, za 0, proti 10, zdržalo sa  6, nehlasoval 1 

Uznesenie  nebolo prijaté   

 

 

Uznesenie č.34/2023 

A. berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti DUO CREATIVE, s.r.o., so sídlom Podzámska 2940/20, 920 01 

Hlohovec, IČO: 44131330 o navýšenie počtu prenajímaných stĺpov verejného osvetlenia 

(VO) na účel umiestnenia informačno - navigačných tabúľ  z dôvodu otvorenia obchodného 

domu BILLA na Šulekovskej ulici v Seredi, 

 

B.schvaľuje    
v zmysle §9a,  ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o majetku obcí“) zámer nájmu majetku mesta spôsobom priameho nájmu 

primerane podľa § 9a, ods. 1, písm. c) zákona o majetku obcí v ponukovom konaní v 

prospech najlepšej ponuky – a to stĺpov  verejného osvetlenia v meste Sereď na účel 

umiestnenia informačno - navigačných tabúľ, ktorý je nájomca oprávnený užívať na činnosť 

propagujúcu predmet podnikania nájomcu alebo tretích osôb za týchto podmienok: 

 minimálne nájomné je podľa prílohy č. 4, bod 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta, 
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 za grafickú úpravu reklamných zariadení zodpovedá v plnom rozsahu nájomca, 

pričom sa nájomca zaviaže dodržiavať podmienky stanovené Okresným dopravným 

inšpektorátom Policajného zboru SR a tieto predloží prenajímateľovi. 

 

Hlasovanie: prítomných 18,  za  1, proti 9, zdržalo sa 7, nehlasoval  1 

Uznesenie  nebolo prijaté   

 

 

Uznesenie č. 35/2023 

schvaľuje:  

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

neskorších predpisov, nájom 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 Seredi zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na LV č. 591 vo 

výmere 6 m2, za cenu 1,20 €/m2/rok, na dobu neurčitú, uplatnením výnimočného 

postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že prenajímaná časť pozemku je 

využívaná na umiestnenie bezbariérového vstupu (plošiny) a je pre mesto z hľadiska územno-

plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľná, pre žiadateľov vlastníkov 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. 

 

Výsledok hlasovania: návrh schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov  

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

 

 

Uznesenie č. 36/2023 

schvaľuje  

poslanecký  návrh  predsedu   komisie  finančnej  a majetkovej Mgr. Tomáša  Karmažína  - 

k prevodu nehnuteľnosti - parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape  č. 471/337 – 

zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 19 m2 zapísanej Okresným úradom v Galante, 

katastrálny odbor,  na LV č. 591, pre  k.ú. Dolný Čepeň - cena za  prevod  nehnuteľnosti vo 

výške  25€/m2. 

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

 

Uznesenie  č.  37/2023 

schvaľuje 

v súlade s § - om 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku, formou uzatvorenia kúpnej zmluvy, a to 

parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape  č. 471/337 – zastavaná plocha 

a nádvorie, vo výmere 19 m2 zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,  na 

LV č. 591, pre  k.ú. Dolný Čepeň za cenu 25,00 €/m2, z dôvodu, že ide o pozemok mesta, 

ktorý je zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľov a pozemok je  pre mesto z hľadiska 

územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, žiadateľom: Pavlovi Balážiovi a manželke 

Darine Balážiovej, obaja trvale bytom: Pod hrádzou 2234/29, 92601 Sereď. 

 

Správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradia 

žiadatelia. 

Hlasovanie: prítomných 16, za 14, proti 1, zdržal  sa  1 
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Uznesenie č.38/2023 

schvaľuje  

poslanecký  návrh  predsedu   komisie  finančnej  a majetkovej Mgr.  Tomáša  Karmažína  - 

k prevodu  novovytvorenej parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape par.č. 

1360/3, záhrada vo výmere 13 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 1-9/2022 zo 

dňa 19.09.2022, vypracovaným GEODET-JS s.r.o., úradne overeným Okresným úradom v 

Galante, katastrálny odbor, dňa 29.09.2022, pod číslom 1394/2022, odčlenenej od pôvodnej 

parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu  - par.č. 897  - záhrada vo výmere 

344 m2 nachádzajúcej sa v k.ú. Sereď, na Ulici Ivana Krasku , evidovanej Okresným úradom 

Galanta- katastrálny odbor na LV č. 1507, v spoluvlastníckom podiele 1/12 v pomere k celku 

- cena za  prevod  nehnuteľnosti vo výške  25€/m2. 

Hlasovanie: prítomných 18, za  18, proti 0 , zdržalo  sa  0 

 

 

Uznesenie č.  39/2023 

schvaľuje 

v súlade s § - om 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako 

prípad hodný osobitného zreteľa, formou uzatvorenia kúpnej zmluvy, a to novovytvorenej 

parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape par.č. 1360/3, záhrada vo výmere 13 m2, 

ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 1-9/2022 zo dňa 19.09.2022, vypracovaným 

GEODET-JS s.r.o., úradne overeným Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, dňa 

29.09.2022, pod číslom 1394/2022, odčlenenej od pôvodnej parcely registra „E“ evidovanej 

na mape určeného operátu  - par.č. 897  - záhrada vo výmere 344 m2 nachádzajúcej sa v k.ú. 

Sereď, na Ulici Ivana Krasku , evidovanej Okresným úradom Galanta- katastrálny odbor na 

LV č. 1507, v spoluvlastníckom podiele 1/12 v pomere k celku, za cenu 25,00 €/m2, z dôvodu, 

že ide o pozemok, ktorý je dlhodobo využívaný žiadateľkou ako súčasť dvora pri jej 

rodinnom dome a je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, 

žiadateľke Kvetoslave Andrássyovej, trvale bytom: Mlynárska 37/28, 92601 Sereď. 

 

Správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradí 

žiadateľka. 

 

Výsledok hlasovania: návrh schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.  

Hlasovanie: prítomných 18, za  18, proti 0, zdržalo sa 0 

 

 

Uznesenie  č. 40/2023 

schvaľuje  

poslanecký  návrh  JUDr.  PhDr.  Tótha - k prevodu   novovytvorenej parcely registra „C“ 

evidovanej na katastrálnej mape - parcela č. 3005/38 – zastavaná plocha vo výmere 39 m2, 

ktorá bola odčlenená geometrickým plánom  č. 2-10/2022 zo dňa 27.10.2022, vypracovaným 

GEOREAL Sereď s.r.o., IČO 43899382, úradne overeným Okresným úradom v Galante, 

katastrálny odbor, dňa 18.11.2022, pod číslom 1639/2022, a to tak, že diel (1) vo výmere 24 

m2 bol odčlenený od parc. č. 279/1 - zastavaná plocha a nádvorie a diel (2) vo výmere 15 m2 

bol odčlenený od parc. č. 279/2 - zastavaná plocha a nádvorie, obe pôvodné parcely sú 

evidované Okresným  úradom v Galante, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ a sú 

zapísané  na LV č. 4806, okres Galanta, obec Sereď,  k. ú. Sereď  - cena za  prevod  

nehnuteľnosti vo výške  140 €/m2. 

Hlasovanie: prítomných 17, za  13, proti 1 , zdržali sa  3 
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Uznesenie č.  41/2023 

schvaľuje 

v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov prevod nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 

osobitného zreteľa, formou uzatvorenia kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je prevod 

novovytvorenej parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape - parcela č. 3005/38 – 

zastavaná plocha vo výmere 39 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom  č. 2-10/2022 

zo dňa 27.10.2022, vypracovaným GEOREAL Sereď s.r.o., IČO 43899382, úradne overeným 

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, dňa 18.11.2022, pod číslom 1639/2022, a to 

tak, že diel (1) vo výmere 24 m2 bol odčlenený od parc. č. 279/1 - zastavaná plocha a nádvorie 

a diel (2) vo výmere 15 m2 bol odčlenený od parc. č. 279/2 - zastavaná plocha a nádvorie, obe 

pôvodné parcely sú evidované Okresným  úradom v Galante, katastrálny odbor ako parcely 

registra „E“ a sú zapísané  na LV č.  4806, okres Galanta, obec Sereď,  k. ú. Sereď za cenu 

140 €/m2, z dôvodu, že ide o pozemok v blízkosti areálu  žiadateľa – spoločnosti HUBERT 

J.E., s.r.o., na ktorom žiadateľ plánuje  umiestniť novú kioskovú VN spínaciu stanicu pre 

potreby plánovanej výstavby nového pavilónu sektov; pozemok  je pre mesto z hľadiska 

územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, žiadateľovi  - spoločnosti HUBERT J.E., 

s.r.o., IČO : 36246794, so sídlom Vinárska 137, 92601 Sereď. 

 
Správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradí 

žiadateľ. 

 

Výsledok hlasovania: návrh schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.  

Hlasovanie: prítomných 18, za  15, proti 1, zdržali  sa 2 

 

 

Uznesenie č. 42/2023 

A. berie na vedomie 

informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta – parcely nachádzajúcej sa  

v extraviláne mesta pod stavbou diaľnice / rýchlostnej cesty „R1 Sereď - Šoporňa VSP“/, 

 

B. konštatuje,  

že sa jedná o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa  a pozemok je  pre 

mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, 

 

C. schvaľuje  

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

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) spôsob prevodu 

nehnuteľného majetku podľa § 9a, ods. 8, písm. b) zákona o majetku obcí, a to: 

parcely  registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu - par.č. 1569/203 –ostatná 

plocha vo výmere 61 m2, evidovanej  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor 

na LV č. 4806 pre k. ú. Sereď, 

2. v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku, formou uzatvorenia kúpnej 

zmluvy, a to parcely  registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu - par.č. 

1569/203 –ostatná plocha vo výmere 61 m2, evidovanej  Okresným úradom v 

Galante, katastrálny odbor na LV č. 4806 pre k. ú. Sereď,  za cenu 1.276,12 €, t.j. 

61m2 x 20,92 €/ m2, z dôvodu, že ide o pozemok mesta, ktorý je zastavaný stavbou 



12 

 

diaľnice vo vlastníctve žiadateľa a pozemok je  pre mesto z hľadiska územno-

plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, žiadateľovi spoločnosti Národná diaľničná 

spoločnosť, a. s., so sídlom: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. 

 

Správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradí 

žiadateľ. 

Hlasovanie: prítomných 18, za  17, proti 0, zdržal sa  1 

 

Uznesenie č. 43/2023 

schvaľuje  

poslanecký  návrh  Bc. Sabovej Dudášovej  - k prevodu nehnuteľností - parcely č. 67/2  - orná 

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

orná pôda vo výmere 413 m2, v celkovej výmere spolu 847 m2, všetky parcely v podiele 1/1 

k celku, evidované   Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,  na katastrálnej mape 

ako parcely registra „C“,  na LV č. 101, pre k. ú. Horný Čepeň - cena za  prevod  

nehnuteľností    pre žiadateľa vo výške  28 €/m2  v zmysle   Zásad  hospodárenia  a nakladania  

s majetkom mesta.  

Hlasovanie: prítomných 18, za  12, proti 2 , zdržali sa  4 

 

Uznesenie č.  44/2023 

schvaľuje    
v súlade s §  9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, prevod nehnuteľného majetku  formou kúpnej zmluvy uplatnením výnimočného 

postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, parcely č. 67/2  - orná pôda vo výmere 179 m2, 

parcely č. 71/2 – záhrada  vo výmere 255 m2   a parcely č. 72/2 – orná pôda vo výmere 413 

m2, v celkovej výmere spolu 847 m2, všetky parcely v podiele 1/1 k celku, evidované   

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

„C“,  na LV č. 101, pre k. ú. Horný Čepeň, z dôvodu, že ide o ide o pozemky, ktoré sú 

súčasťou oploteného areálu budov a pozemkov v osobnom   vlastníctve žiadateľa a sú pre 

mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľné, za kúpnu cenu 28 €/m2, 

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

 

Správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradí 

kupujúci. 

 

Výsledok hlasovania: návrh schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov  

Hlasovanie: prítomných 18, za  12, proti 2 , zdržali sa  4 

 

Uznesenie  č. 45/2023 

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 

vjazdu k dvom garážam a skladu, ktoré budú postavené na  pozemku vo vlastníctve žiadateľa 

– parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č.  805/3 – záhrada vo výmere 

143 m2, evidovanej Okresným úradom Galanta na LV č.6278 (ďalej len „oprávnené 

nehnuteľností“)  a to k nehnuteľnosti -  parcely registra „E“ evidovanej  na mape určeného 

operátu parc. č.  1892 – ostatná plocha vo výmere 7424 m2, evidovanej Okresným úradom 

Galanta –katastrálny odbor na LV č. 4806, v k.ú Sereď (ďalej len „zaťažená nehnuteľnosť“), 

v rozsahu podľa geometrického plánu vypracovaného na náklady žiadateľa. 
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Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka 

zaťaženej nehnuteľnosti strpieť: 

a) vybudovanie vjazdu ku garážam a skladu (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 Ondreja Jelšica, trvale bytom: Hornomajerská 4469/8, 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 dodatkov. 

Hlasovanie: prítomných 18, za 2, proti 11, zdržali sa  5 

Uznesenie  nebolo prijaté   

 

 

Uznesenie č. 46/2023 

schvaľuje 

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

zriadenie vecného bremena formou uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena, v 

súvislosti so stavbou „DS_ Sereď, Pekárska, NNK-1 kV zemný kábel“, a to k nehnuteľnosti – 

parcele registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu č. 919/2 – ostatná plocha o výmere 

48162 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na LV č. 4806 pre k. ú. 

Sereď, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 34125361-200/2022 zo dňa 31.10.2022 

vyhotoveného spoločnosťou GEOplán Trenčín, s.r.o., úradne overeným Okresným úradom 

v Galante, katastrálny odbor, dňa 11.11.2022 pod č. 1655/2022. 

 

Vecné bremeno bude spočívať v práve: 

a) zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení, 

b) užívania, prevádzkovania, údržby, opráv, úprav, rekonštrukcie, modernizácie a 

akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických zariadení a ich odstránení. 

 

Vecné bremeno sa zriadi „in personam“, bezodplatne, na dobu neurčitú, v prospech 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 

Hlasovanie: prítomných 17, za  14, proti 0, zdržali  sa  3 

 

Uznesenie č. 47/2023 

schvaľuje 

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

zriadenie vecného bremena formou zmluvy o zriadení vecného bremena v súvislosti 

so zriadením a uložením elektrickej prípojky k stavbe - výrobnej hale so s.č.4972 postavenej 

na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č.  2768/26 – zastavaná plocha 

a nádvorie  vo výmere 2358m2, evidovanej Okresným úradom Galanta –katastrálny odbor na 

LV č. 5814, v k. ú. Sereď (ďalej len „oprávnené nehnuteľnosti“)  a to k nehnuteľnosti -  

parcele registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu parc. č.  1569/201 – ostatná plocha 

vo výmere 985 m2, evidovanej Okresným úradom Galanta –katastrálny odbor na LV č. 4806, 

v k.ú Sereď, (ďalej len „zaťažená nehnuteľnosť“), v rozsahu podľa geometrického plánu č. 

10/2019 zo dňa 26.11.2019 vypracovaného Petrom Černým, úradne overeným Okresným 

úradom Galanta –katastrálny odbor dňa 09.12.2019 pod č. 1714/2019  vypracovaného na 

náklady žiadateľa. 
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Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka 

zaťaženej nehnuteľnosti strpieť: 

d) zriadenie a uloženie stavby – elektrickej prípojky (ďalej len „stavba“), 

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). 

 

Vecné bremeno sa zriadi „in rem“ k oprávneným nehnuteľnostiam, t.č. vo vlastníctve 

žiadateľa EnviGeo Group s.r.o., IČO: 24271772, so sídlom Dlouhá 35, 110 00 Praha, na dobu 

neurčitú,  za odplatu v súlade s § 11a) ods. 9 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Sereď v znení neskorších dodatkov vo výške 805,25 €. 

Hlasovanie: prítomných 18, za  18, proti 0, zdržalo sa  0 

 

 

Uznesenie č. 48/2023 

schvaľuje 
v súlade s §-om 11 a § 11a  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď 

zriadenie vecného bremena formou zmluvy o zriadení vecných bremien, a to: 

 
1. v súvislosti s umiestnením stavieb bez s.č. vo vlastníctve žiadateľa (ďalej len „oprávnené stavby“),  

postavených  na pozemkoch  vo vlastníctve mesta – na parcelách registra „C“ evidovaných na 

katastrálnej mape nachádzajúcich sa  v k.ú. Sereď, v lokalite Malý Háj v  Seredi, evidovaných 

Okresným úradom Galanta - katastrálny odbor na LV č. 591: 

 par.č. 4012/16- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 439 m2, 

 par.č. 4012/7 -zastavaná plocha a nádvorie o výmere 440 m2, 

 par.č. 4012/18- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 727 m2, 

 par.č. 4012/19- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, 

 par.č. 4012/20- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2, 

 par.č. 4012/21- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2, 

 par.č. 4012/22- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2, 

 par.č. 4012/23- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, 

    (ďalej len „zaťažené nehnuteľnosti pod oprávnenými stavbami“). 

     

 Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka 

zaťažených nehnuteľností pod oprávnenými stavbami strpieť umiestnenie oprávnených 

stavieb na zaťažených nehnuteľnostiach pod oprávnenými stavbami a  

 
2. v súvislosti so zriadením vstupu a prechodu,  vjazdu a prejazdu   k oprávneným stavbám,  

postavených  na pozemkoch vo vlastníctve mesta – parcelách registra „C“ evidovaných na 

katastrálnej mape nachádzajúcich sa  v k. ú. Sereď, v lokalite Malý Háj v Seredi, evidovaných 

Okresným úradom Galanta - katastrálny odbor na LV č. 591: 

 par.č. 4012/16- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 439 m2, 

 par.č. 4012/7 -zastavaná plocha a nádvorie o výmere 440 m2, 

 par.č. 4012/18- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 727 m2, 

 par.č. 4012/19- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2, 

 par.č. 4012/20- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2, 

 par.č. 4012/21- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2, 

 par.č. 4012/22- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2, 

 par.č. 4012/23- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, 
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a to k nehnuteľnosti -  parcele registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu – par.č. 

4012/3- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 642 m2, evidovanej Okresným úradom 

Galanta - katastrálny odbor na LV č. 591 v rozsahu cca 625 m2, presne určenom 

geometrickým plánom vyhotoveným na náklady žiadateľa (ďalej len „zaťažená 

nehnuteľnosť“). 

 

Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka 

zaťaženej nehnuteľnosti strpieť vstup a prechod peši, vjazd a prejazd motorovými a 

nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneného na účel 

užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy oprávnených stavieb a ich odstránenie. 

 

Vecné bremená špecifikované v bodoch 1. a 2.  sa zriadia „in rem“ k oprávneným stavbám , 

t.č. vo vlastníctve žiadateľa obchodnej spoločnosti FARMA MAJCICHOV a.s., IČO: 

36228095, č.50 Majcichov  919 22, na dobu neurčitú,  za jednorazovú  odplatu  určenú 

znaleckým posudkom, minimálne však vo výške 5 €/m2. 

Hlasovanie: prítomných 17,  za 0, proti 15, zdržali  sa  2 

Uznesenie  nebolo prijaté    

Uznesenie č.49/2023 

schvaľuje  

poslanecký  návrh  na  doplnenie  členov dočasnej  komisie  na  vypracovanie  návrhu riešenia 

poskytovania zdravotnej  starostlivosti  v budove  mestskej polikliniky nasledovne:  

MUDr. Jozef   Štrba  

MUDr. Adriana  Drobná  

Vlasta Gašparíková   

JUDr. Michal Irsák -   sa  vzdal členstva  v komisii   

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

 

Uznesenie  č.   50/2023 

schvaľuje   

spôsob hlasovania o zriadení dočasnej komisie MsZ  na vypracovanie návrhu riešenia 

poskytovania zdravotnej starostlivosti v budove mestskej polikliniky – spolu jedno hlasovanie  

o zložení  komisie.   

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

 

Uznesenie č.  51/2023 

schvaľuje   

zriadenie dočasnej komisie MsZ na vypracovanie návrhu riešenia poskytovania zdravotnej 

starostlivosti v budove mestskej polikliniky v tomto zložení: 

 

1. Ing. Hilkovičová Martina, poslankyňa  MsZ  

2. Mgr. Tomáš Borovský - asistent poslanca NR SR, bývalý prednosta MsU Hlohovec, 

bývalý konateľ Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o, 

3. Ing. Mariana Páleníková - prednostka MsÚ Sereď, bývalá konateľka Mestskej polikliniky 

Hlohovec, s.r.o, bývalá členka DR uni-Poliklinika Dubnica nad Váhom, a.s., 

4. MUDr. Tomáš Szalay PhD. - riaditeľ odboru, lekár Bratislavského samosprávneho kraja,  

5. PhDr. Lucia Šmidovičová , PhD., MPH, riaditeľka odboru zdravotníctva TTSK, 
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6. Ing. Peter Pospíš – konateľ obchodnej spoločnosti - zodpovedný za riadenie finančnej 

agendy a za agendu ľudských zdrojov spoločnosti, 

7. MUDr.  Jozef  Štrba, lekár , 

8. MUDr.  Adriana  Drobná, lekárka , 

9. Vlasta  Gašparíková,  hlavná  sestra  na MsPK v Seredi      

 

Hlasovanie: prítomných 17, za  15, proti 0, zdržal  sa 1, nehlasoval 1 

 

Uznesenie č. 52/2023 

odvoláva  
 členov dozornej rady spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o.: 

1. Bc. Adriána Ševečka, 

2. Ing. Branislava Karmažína, 

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

 

Uznesenie č. 53/2023 

schvaľuje   

poslanecký  návrh   na  zaradenie  Bc. Adriána   Ševečka MPA ako uchádzača  o členstvo 

v dozornej rade  Správy  majetku  Sereď  s.r.o.   

 Hlasovanie: prítomných 16, za  14, proti  1, zdržalo sa  1 

 

 

Uznesenie č.  54/2023 

schvaľuje   

 v zmysle  Rokovacieho poriadku  MsZ - predĺženie  rokovania  MsZ po  17.00 hodine. 

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

 

Uznesenie č.  55/2023 

schvaľuje   

členov dozornej rady spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o.: 

1. Dušan Irsák 

Hlasovanie: prítomných  16, za  7, proti 4, zdržali  sa 5   

Uznesenie  nebolo prijaté  

   

2. Mgr. Ján Jankulár, 

Hlasovanie: prítomných   16, za  12, proti 2, zdržali  sa 2  

 

3. Ing. Martina Hilkovičová, 

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

 

4. JUDr. Edita   Červeňová   

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

 

5.  Mgr. Tomáš  Karmažín  

Hlasovanie: prítomných    16, za 12, proti 4, zdržalo  sa  0 

 

6. Peter  Janda  

Hlasovanie: prítomných  16, za 4, proti 3, zdržalo sa  9 

Uznesenie nebolo prijaté    
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7. Mgr.  Matej  Godáň 

Hlasovanie: prítomných  16, za 6, proti 5, zdržali  sa  5   

Uznesenie nebolo prijaté    

 

8. Bc. Adrián  Ševeček MPA 

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

 

 

Uznesenie č.  56/2023 

schvaľuje 

členov  dozornej  rady Správy  majetku  Sereď  s.r.o.: 

Mgr. Ján Jankulár,  

Ing. Martina  Hilkovičová, 

JUDr.  Edita  Červeňová, 

Mgr. Tomáš  Karmažín,  

Bc. Adrián  Ševeček, MPA.    

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

 

Uznesenie č.  57/2023 

 odvoláva   
 členov dozornej rady spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.: 

1. Róbert Stareček, 

2. Pavol Kurbel, 

3. Róbert Ternényi, 

4. MUDr. Miroslav Bucha. 

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

 

Uznesenie č.  58/2023 

schvaľuje    

poslanecký návrh   Ing. Himpána  - na doplnenie  člena  dozornej  rady  Mestského  bytového 

podniku Sereď  spol. s.r.o. - Bc. Antona  Dúbravca   

Hlasovanie:  prítomných  16, za 14, proti 1, zdržal  sa  1 

 

 

Uznesenie č.  59/2023 

schvaľuje   

spôsob hlasovania o zložení dozornej  rady  Mestského  bytového podniku  Sereď   spol. s.r.o. 

– spolu jedno hlasovanie  o zložení   dozornej rady  .   

Hlasovanie: prítomných16, za  11,  proti 5, zdržalo sa  0 

 

 

Uznesenie č.  60/2023 

schvaľuje   
členov dozornej rady spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.: 

1. Ing. Mária Jandová, 

2. PaedDr. Slávka Kramárová, 

3. JUDr. Michal Irsák,  

4. JUDr. Edita  Červeňová   

5. Bc. Anton Dúbravec  

Hlasovanie: prítomných 17, za  15,  proti 0, zdržali sa  2 
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Uznesenie č.  61/2023 

schvaľuje   

spôsob hlasovania pri určení členov Rady  pre určenie  tepla – spolu jedno hlasovanie  

o členoch  rady .   

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

 

Uznesenie  č.  62/2023 

odvoláva  
členov Rady  pre určenie ceny tepla:  

1. Ing. Norbert Kalinai, 

2. Ing. Tibor Krajčovič, 

3. Ing. Bystrík Horváth, 

4. Mgr. Tomáš Karmažín. 

Hlasovanie: prítomných 15, za  14,  proti 0, zdržal sa 1 

 

 

Uznesenie č.  63/2023 

schvaľuje   

poslanecký  návrh Ing. Fačkovcovej  na  doplnenie člena do Rady pre  určenie  tepla  Ing. 

Tibora  Krajčoviča 

Hlasovanie: prítomných 17 za  13, proti 3, zdržal sa  1  

 

 

Uznesenie č.  64/2023 

schvaľuje 

poslanecký  návrh  Ing. Jurinu  na  doplnenie  člena do  Rady pre  určenie  tepla  Ing. Bystríka  

Horvátha  

Hlasovanie: prítomných 17, za 14, proti 2, zdržal  sa  1 

 

 

Uznesenie  č.  65/2023 

 schvaľuje  
 členov  Rady pre určenie ceny tepla: 

 

1. JUDr.  Edita  Červeňová   

Hlasovanie: prítomných 17, za 15, proti 0, zdržali  sa   2 

 

2.Mgr. Tomáš  Karmažín  

Hlasovanie: prítomných 17, za 12, proti 3, zdržali  sa   2 

 

3. Ing. Mária  Jandová  

Hlasovanie: prítomných 17, za 7, proti 5, zdržali  sa   5 

Uznesenie  nebolo  prijaté    

 

4. Ing. Tibor  Krajčovič   

Hlasovanie: prítomných 17, za 13, proti 3, zdržal  sa   1 

 
5. Ing. Bystrík  Horváth   

Hlasovanie: prítomných 17, za 15, proti 0, zdržali  sa   2 
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Uznesenie  č.  66/2023 

schvaľuje   

členov Rady pre  určenie  ceny  tepla : 

JUDr. Edita  Červeňová,  

Mgr. Tomáš  Karmažín,  

Ing. Tibor  Krajčovič, 

Ing. Bystrík  Horváth.   

Hlasovanie: prítomných 17, za 15, proti 0, zdržali  sa   2 

 

 

 

v  Seredi,  dňa  20.2.2023 

 

Zapísala: Kolláriková  

 

        Ing. Ondrej Kurbel  

          primátor  mesta    

 

 

 

 

Návrhová   komisia: 

PaedDr. Slávka  Kramárová               ............................. 

 

JUDr. Martin  Takáč                           ............................... 

 

Bc. Miroslava  Sabová Dudášová       ..............................   


