Zápisnica
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa 14.6.2011
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi otvoril a viedol Ing. Martin Tomčányi,
primátor mesta Sereď. Na zasadnutí MsZ dňa 14.6.2011 sa zúčastnilo 17 poslancov, dvaja
boli ospravedlnení.
2/ Mandátová komisia bola schválená v zložení:
MUDr. Eva Krajčová
Mgr. Marcel Královič
Róbert Šipka
Návrhová komisia bola schválená v zložení:
Božena Vydarená
Pavlína Karmažinová
Ing. Marián Sidor CSc
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Ing. Norbert Kalinai
JUDr. Michal Irsák
Program a jeho doplnenie
A. Schvaľuje
1. Program rokovania MsZ
2. Doplnenie programu
- Návrh odmeny pre hlavnú kontrolórku za I. polrok 2011
- Informatívna správa o výsledkoch z vykonanej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu
3/ Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného
rokovania MsZ
Ing. Martin Tomčányi primátor mesta - informoval poslanecký zbor o činnostiach, ktoré
boli vykonané a zabezpečované od ostatného zasadnutia MsZ
- bol zavedený nový spôsob zberu odpadov do veľkoobjemových kontajnerov. Na
zbernom dvore zamestnanci pracovali na dve zmeny. Uvedeným spôsobom bude
organizovaný zber odpadov aj na jeseň a následne bude predložená informácia
o dosiahnutej úspore. Práce na zbernom dvore boli zreorganizované, celý priestor
bol vyčistený. Priestor prenajatý od VÚC umiestnený pri zbernom dvore bol taktiež
vyčistený.
- priestor Kasární - uskutočnilo sa čistenie priestorov v okolí barakov taktiež vo vnútri.
V niektorých sú uložené materiály potrebné pre seredský hodový jarmok, vianočné
osvetlenie. Prenajaté priestory sú čistené nájomcami.
- bolo uskutočnené rokovanie so zástupcami SAD – týkalo sa parkovania autobusov
mimo autobusového námestia . Hľadajú sa možnosti na premiestnenie parkovania
autobusov
- Milex - majitelia objektu bývalého Milexu boli upozornení písomne aj telefonicky
na rozkrádanie majetku, objekt nie je strážený , nie je záujem o jeho zabezpečenie
- Meander - niekoľko krát boli zástupcovia spoločnosti Sl.S požiadaní formou emailovej
pošty na zabezpečenie poriadku a úpravu priestoru v okolí bytových domov . Na
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základe dohody z rokovania , ktoré sa uskutočnilo na MsÚ v mesiaci február bolo
dohodnuté stretnutie na 20.6. 2011. Predmetom rokovania by bola aj otázka spätného
odkúpenia pozemku . Na základe požiadavky občanov , ktorí bývajú v bytových
domoch na Kukučínovej ulici boli pozemky
v okolí týchto domov pokosené.
Spoločnosť Sl.S nesplnila to čo sľúbila pre občanov .
- Na zasadnutí Komplex záujmového združenia obcí , kde je mesto Sereď najväčším
akcionárom bolo rozhodnuté o rozdelení zisku. Do rozpočtu mesta Sereď príde 66 tis.
€.
- bolo uskutočnené rokovanie so zástupcami Slovenskej pošty,
pripravuje sa
reorganizácia vstupu na poštu. Malo by to byť zahrnuté do rozpočtu na budúci rok.
- boli uskutočnené rokovania so zástupcami Obvodného úradu v Galante na odbore
dopravy a taktiež Krajského úradu v Trnave na odbore dopravy vo veci vylúčenia
kamiónovej dopravy z ciest 2. a 3. triedy. Bol spracovaný podkladový materiál pre
Ministerstvo dopravy, aby sa vylúčili cesty 2. a 3. triedy na prejazd kamiónov.
- boli uskutočnené čistiace práce v amfiteátri, potrebné je uskutočniť postriekanie buriny
v parku. Po čistení parku a amfiteátra bolo odvezených 13 kontajnerov odpadu . Vnútorná
časť kaštieľa bude upravená, počas jarmoku bude otvorená zrekonštruovaná časť bastión
- boli uskutočnené rokovania na Ministerstve ŽP vo veci projektov, Ministerstve školstva
SR - vo veci pavilónu „G“ pri ZŠ P. O. Hviezdoslava, Ministerstve obrany SR –
vo veci vyjadrenia k vybudovaniu športovej zóny za Rivierou, na Ministerstve vnútra
SR spolu s poslancom p. Kurbelom a riaditeľom KR PZ p. Puhom bolo rokované vo veci
posilnenia počtu štátnych policajtov – bol daný prísľub na posilnenie OO PZ v Seredi
od 1.1. 2012
- suterénne priestory Lekárne Maja sú využívané ako záložný archív MsÚ, a uloženie
materiálového
vybavenia volebných
miestností, Presťahovanie
bolo vykonané
zamestnancami mesta
- od Mestského bytového podniku bolo odkúpené vozidlo Piaggio (multikára) na
vykonávanie pomocných prác pri kosení
- prebiehajú práce pri odovzdávaní záhradníctva od firmy Tecom
- Stredný Čepeň – pripravuje sa stavebný obvod Prúdy 2
- na Bratislavskej
ceste v záhradkárskej osade bola zbúraná chatka, kde sa stretávali
bezdomovci a iné neprispôsobivé osoby
- na Cukrovarskej ulici za Kauflandom bola povolená výstavby polyfunkčného domu, kde
majú byť umiestnené kancelárie a predajne s rôznym zameraním
- so zástupcami Slovenského cukrovaru bolo uskutočnené rokovanie vo veci opravy
ciest a chodníkov v tzv. Palestíne . Cukrovar nemá záujem tieto cesty opravovať. Potrebné
sú ďalšie rokovania na prevod tohto majetku do majetku mesta.
- rokovanie sa uskutočnilo so zástupcami TJ Lokomotíva a boli navrhnuté možnosti
riešenia na dokončenie športovej haly . Tento problém je dlhodobo neriešený. Pokiaľ
zástupcovia TJ Lokomotívy pristúpia na navrhované riešenie, bude táto problematika
predmetom rokovania MsZ na jeseň . Táto športová hala je umiestnená v centre
mesta , potrebné je zaoberať sa dokončením tejto haly a celkovou úpravou priestoru .
- uskutočňuje sa oprava a nátery zábradlí , ktoré sú v majetku mesta. Mestský úrad
zakúpil farbu a tieto práce sú vykonávané za spolupráce
Teen Chalenge –
resocializačného strediska v Seredi . Táto organizácia plánuje zriadenie Domu na
polceste, kde by boli umiestnení ľudia , ktorí ukončili pobyt v detskom domove alebo
resocializačnom stredisku.
- Cukrovarská ulica - rómska osada - dlhodobo nebola riešená otázka neplatenia za
odobratú vodu. Faktúra nebola uhradená. Dlhodobo neboli hradené faktúry za
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odoberanie vody, príde k odpojeniu týchto občanov od vody.
Na základe dohody
s vedením Slovenského cukrovaru
riaditeľ bytového podniku zabezpečil firmu na
vyvŕtanie studne . Rómski spoluobčania to odmietli .
p. Vydarená - podľa informácií zverejnených v médiách pri výluke kamiónovej
dopravy z miest a obcí , nebude na všetkých cestách 2. a 3. triedy zákaz na prechod
kamiónovej dopravy
Ing. Horváth - pri podpisovaní zmluvy na výstavbu bytových domov Meander bola
podmienka, aby stavebné povolenia boli vydané postupne, toto nebolo dodržané ,
stavebné
povolenie bolo vydané na všetky plánované domy. Jednou z podmienok
v zmluve bolo prednostné právo mesta Sereď na odkúpenie pozemkov. Rokovania
o spätnom odkúpení budú veľmi zložité.
JUDr. Irsák - predložil požiadavku na hľadanie iných lokalít na vytvorenie stavebného
obvodu napr. v priestore Kasárenskej ulici, kde je vybudovaná infraštruktúra .
Ing. Tomčányi
- potrebné je rokovať so zástupcami tejto spoločnosti o spätnom odkúpení pozemkov.
Komunikácia zo stany Sl.S nie je , preto sa obáva ako to bude pokračovať.
V prípade , že nepríde k dohode je možné pristúpiť k sankciám za neudržiavanie
pozemku.
- budú preverené iné lokality na vytvorenie stavebného obvodu , informácia bude podaná
na ďalšom zasadnutí MsZ
- kamiónová doprava - rokovania s dopravnou políciou boli, bol daný predbežný súhlas
na zákaz vstupu kamiónov
Ing. Kyselý - vodiči kamiónovej
dopravy nedodržiavajú zákazy, žiadne pravidlá
vymedzené značkami . Odporúča využiť štátnu aj mestskú políciu na zabezpečenie
poriadku .
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo
A. Berie na vedomie
Informatívnu správu primátora mesta o činnosti Mestského úradu v Seredi a mesta
Sereď od ostatného rokovania MsZ

INTERPELÁCIE
Ing. Kyselý
- žiadal o informáciu o dovolaní cirkvi na kaštieľ
- predložil návrh zaoberať sa zriadením vlastných technických služieb a využiť
možnosti získania finančných prostriedkov na technické vybavenie z prostriedkov
Eurofondov
- bývalý areál mäsovýroby p. Lırinca - miesto, kde sa stretávajú bezdomovci ,
drogovo závislí – požiadavka na riešenie tohto problému prostredníctvom polície .
Majiteľ tohto objektu po upozornení týchto občanov bol napadnutý sa obáva
zasiahnuť.
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Ing. Tomčányi
- mesto Sereď je vlastníkom kaštieľa a pozemkov. Pripravuje sa riešenie vstupu
do parku , dohodnuté je stretnutie so zainteresovanými organizáciami. Cirkev
podala sťažnosť na ústavný súd. Cirkev má záujem o pozemok pod kaštieľom
a o prednú časť .
- technické služby - mesto Sereď má uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou SITA
Slovensko na obdobie 5 rokov na zabezpečovanie čistenia mesta
- priestory mäsovýrobne - súkromný pozemok – riešenie prostredníctvom polície
p. Kurbel
- požiadavka na kontrolu všetkých komunikácií , ktoré boli opravené a
popraskané - uplatnenie reklamácie

sú

JUDr. Irsák
- autobusová
stanica parkovanie
autobusov,
či má mesto
zmluvu
s prevádzkovateľom autobusovej dopravy o platení nájomného alebo parkovacích
miest , či platí dohoda z predchádzajúceho obdobia o poskytovaní autobusov pre
mesto za výhodných podmienok
- parkovacie plochy pred OD Jednota - prepadávajú sa odpadové kanály na niektorých
miestach, potrebné uplatniť opravu prostredníctvom reklamácie
- občania sa sťažujú na neporiadok a hluk pred Jednotou – potrebné riešiť
Ing. Tomčányi
- rokovanie so zástupcami SAD bolo, hľadá sa iné miesto na parkovanie autobusov
Ing. Práznovský
- priestor pred OD Jednota - záručná lehota je do marca 2012 – investorom bola
COOP Jednota Galanta s finančnou spoluúčasťou mesta - je predbežne dohodnuté, že
reklamáciu uplatníme spoločne
Mgr. Klenovič
- od občanov bývajúcich v blízkosti
by sa sťažovali na hluk

OD Jednota neboli prijaté oznamy, v ktorých

p. Vydarená
- projekt revitalizácie Námestia slobody ako pokračuje
- aké sú možnosti na zabezpečenie opravy kruhového objazdu
- ul. Vysoká - parkovanie kamióna
- priestor pri ZŠ P.O. Hviezdoslava - problematika prerokovávaná aj na zasadnutí
športovej komisie
Ing. Tomčányi
- projekt Revitalizácie Námestia slobody - v projektoch boli niektoré nedostatky, bolo
potrebné veci doplniť . Uskutočnilo sa nové výberové konanie. Projekt by mal byť
realizovaný v neskoršom termíne. V predchádzajúcom období bolo zazmluvnených
viac projektov, ako bolo zdrojov.
- priestor pri ZŠ P.O. Hviezdoslava - potrebné je zabezpečiť odvoz hliny nedá sa
to len rozhrnúť. V rozpočte roku 2011 nie sú vyčlenené finančné prostriedky na

4

realizáciu tejto činnosť. ŠK Cyklotour nemá finančné prostriedky
tejto činnosti.

na realizáciu

- kruhový objazd - táto oprava by mala byť zrealizovaná firmou, ktorá túto výstavbu
robila, platí tam záručná doba.
Mgr. Némethová
- Horný Čepeň - chýbajú poklopy
- Požiadavka na vybudovanie rozhlasu na Kapustniskách
- Kedy začne realizácia výstavby chodníka pri štadióne v Hornom Čepeni
Ing. Práznovský
- na opravu komunikácií bolo uskutočnené výberové konanie , výstavba chodníka je
zahrnutá do plánovaných akcií
5/ Správa hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení MsZ
Mgr. Horváthová - uviedla predložený materiál.
Uzn.č. 138/2009 časť B - športový areál za Rivierou - uznesenie je v plnení. Kamera bola
nainštalovaná , potrebné je sprevádzkovať ju. Projektová dokumentácia nezohľadňuje
kamerový systém. Uzn. č. 202/2010 - uznesenie je splnené čiastočne , v rozpočte bola
vyčlenená čiastka vo výške 26 777 . Pri priaznivom vývoj podielových daní resp. zmenou
rozpočtu je možné zabezpečiť plnenie
uznesenia. Uzn.č. 68/2011 – záverečný účet
a uzn.,č.- 70/2011 - l. zmena rozpočtu - boli zrealizované. Uzn.č. 71/2011 bod B č. 2 uznesenie je v plnení - predseda komisie, ktorá pripravovala Štatút Seredských noviniek
rozhodol o stiahnutí výzvy
na základe pripomienok a prekonzultovaní výzvy so
spracovateľom . Potrebné je vyhlásiť nový termín. Uzn.č. 75/2011 - - zmena v sieti škôl
a školských zariadení - potrebné zmeniť zodpovednosť za úlohy a činnosti , ktoré sú
v pôsobnosti štatutárov rozpočtových organizácií .
Uzn.č. 96/2011 - výpožička pre Špeciálnu ZŠ – odporúča zrušiť v celom rozsahu, nebola
schválená výpožička z dôvodu hodného osobitného zreteľa .
Ing. Tomčányi - kamera bola
sprevádzkovať ju.

financovaná z prostriedkov podnikateľov , potrebné je

JUDr. Irsák - žiadal o bližšie vysvetlenie k problematike zrušenia výzvy na vydávanie
Seredských noviniek

Bc. Veselický - bol oslovený Ing. Pivoň, ktorý spracoval výzvu na zabezpečenie
verejného obstarávania na Seredské novinky. Vo výzve boli zadané základné parametre,
v zmysle zákona boli doplnené ďalšie podmienky. Bola tam vložená podmienka priložiť
referencie od 3 odberateľov . Pán Kováč, ako jeden z uchádzačov o vydávanie Seredských
noviniek mal pripomienku k vyhlásenej výzve , pretože on robil pre mesto a nevedel
preukázať referencie od iných odberateľov. Táto podmienka bola diskriminačná. Na
základe rozhodnutia komisie bola výzva stiahnutá . Je potrebné schváliť nový termín
výzvy na podávanie ponúk na vydavateľa Seredských noviniek.
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Ing. Krajčovič
- odporúča pri všetkých verejných obstarávaniach stanoviť čo najtvrdšie podmienky . Od
prvého apríla bol schválený nový zákon je potrebné v zmysle neho postupovať. Od
nového roku 2012 bude povinnosť využívať aukcie pri verejnom obstarávaní.
Ing. Tomčányi - informoval o možnosti prostredníctvom časopisu FOREKO podávať
občanom informácie o meste.
Ing. Kyselý - Seredské novinky nie sú vydávané niekoľko mesiacov, mal otázku, či je
ich vydávanie nutné. Finančné
prostriedky , ktoré boli vynakladané na vydávanie
Seredských noviniek by mohli byť využité v iných oblastiach.
Ing. Kalinai
nie je odozva od občanov mesta, že by Seredské novinky chýbali. Potrebné je zvážiť
ako sa bude pokračovať v otázke Seredských noviniek, či majú opodstatnenosť pri
informovanosti občanom.
- čo sa týka verejného obstarávania podporuje návrh prednostu a aby celá problematika
verejného obstarávania bola uskutočňovaná v jeho kompetencii
p. Vydarená
- podporuje návrh na vydávanie Seredských noviniek, starší občania nemajú možnosť
využívať internet a nie sú takí zruční v tomto smere. Občania bývajúci v jej volebnom
obvode žiadajú tieto novinky.
- v návrhu na uznesenie je potrebné upraviť termín - o výsledku výberového konania na
vydavateľa Seredských noviniek podať na septembrom MsZ.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
B. R u š í:
Uznesenie č. 96/2011
A. Schvaľuje
Procedurálny návrh poslanca MsZ predĺžiť výpožičku nebytových priestorov na
Fándlyho ul. na zabezpečovanie
výchovno-vzdelávacieho procesu pre mentálne
a kombinovane postihnuté deti na dobu 5 rokov
C. M e n í
a/ Termín plnenia uznesenie č. 71/2011 v časti „B“
bod. č.1 Vyhlásiť výberové konanie na dodávateľa Seredských noviniek
do 30.06.2011

bod. č. 2. Výsledok výberového konania spolu s návrhom zmluvy o zhotovení a dodávke
Seredských noviniek predložiť na rokovanie MsZ 14.6.2011 do septembrového MsZ
b/
V ukladacej časti uznesenia č. 75/2011 nositeľa úloh v bodoch 1 – 7 nasledovne:
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1. Zabezpečiť práce spojené s presťahovaním ŠKD pri ZŠ Jana Amosa
Komenského do budovy základnej školy na Komenského ul. č. 1227/8 v Seredi.
Z: riaditeľka ZŠ Jana Amosa Komenského
2. Pripraviť návrh odovzdania prebytočného nehnuteľného majetku - budovy ŠKD
pri ZŠ Jana Amosa
Komenského do majetku Mesta Sereď.
Z: riaditeľka ZŠ Jana Amosa Komenského
3. Zabezpečiť práce spojené s presťahovaním elokovaného pracoviska
Jesenského ulici do nového objektu budovy na Komenského ul. č. 1227/8.
Z: riaditeľka MŠ na Komenského ul.

na

4. Pripraviť návrh odovzdania prebytočného nehnuteľného majetku (hospodárska
budova, kotolňa) Materskej školy, Ul. Komenského na elokovanom pracovisku
Jesenského ul. do majetku mesta Sereď.
Z: riaditeľka MŠ na Komenského ul.
5. Pripraviť návrh zmluvy zverenia nehnuteľného majetku Mesta Sereď do
majetku Materskej školy, Ul. Komenského č. 1137/37 v Seredi.
Z: prednosta MsÚ,
6. Vykonať mimoriadnu inventarizáciu nehnuteľného a hnuteľného majetku
k 30. 06. 2011
Z: riaditeľka ZŠ Jana Amosa Komenského.
7. Vykonať mimoriadnu inventarizáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku MŠ elokovaného pracoviska na Jesenského ul. k 30. 06. 2011
Z: riaditeľka MŠ na Komenského ul.

6/ Informatívna správa o príprave projektov
Bc. Veselický - uviedol predložený materiál. Správa je spracovaná v tabuľkovej forme,
dáva prehľad o aktuálnom stave v príprave projektov . Projektový manažér sleduje výzvy
ktoré sú vyhlasované. Výber dodávateľov na niektoré akcie nebolo možné ovplyvniť zo
strany mesta- kruhový objazd Šulekovská,, projekt rekonštrukcie a zateplenia ZŠ J.
Fándlyho.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo
A. Berie na vedomie
Informatívnu správu o príprave projektov

7/ Správa o výsledku kontroly v rozpočtovej organizácii MŠ Dionýza Štúra
Mgr. Horváthová - uviedla predložený materiál. Kontrola bola zameraná na vybrané
účtovné doklady - dodržiavanie
náležitostí
v zmysle zákona o účtovníctve.
Kontrolované obdobie bolo roky 2009 -2010. Na základe výsledkov kontroly boli
riaditeľkou MŠ prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
Správu z následnej finančnej kontroly
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-

kontrola vybraných účtovných dokladov v kontrolovanom subjekte MŠ Dionýza
Štúra v Seredi zameraná na formálnu a vecnú správnosť (dodržiavanie
náležitosti účtovného dokladu, účtovného zápisu, účtovnej knihy )- v zmysle
zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve
-

kontrola pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona NR SR č. 431/2002
o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov

8/ Správa o výsledku kontroly vykonanej v Mestskej poliklinike s.r.o. Sereď
Mgr. Horváthová - uviedla predložený materiál. Kontrola bola vykonaná v súlade
s plánom činnosti na I. polrok 2011. Týkala sa dodržiavania ustanovení Nájomnej zmluvy
v časti zabezpečovania bežných opráv na majetku . V roku 2009 bolo preinvestovaných
24 235 € + DPH , v roku 2010 bola preinvestovaná čiastka 214 07 € + DPH.
Nájomca žiadal prenajímateľa o udelenie súhlas na vykonanie technického zhodnotenia
majetku – budovy Polikliniky. V roku 2009 bola uzatvorená jedna podnájomná zmluva
v roku 2010 boli uzatvorené 3 podnájomné zmluvy. Predmetom kontroly bola aj Zmluva
o prevode obchodného
podielu , ktorá bola uzatvorená
medzi mestom
Sereď
a spoločnosťou ProCare a.s. V zmysle zmluvy nadobúdateľ preinvestoval finančné
prostriedky
do prístrojového vybavenia polikliniky a stavebných úprav v čiastke
559 011,84€ . Podklady ku kontrole boli predložené riaditeľkou polikliniky.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
Správu z vykonanej kontroly v zmysle „ods. 3.9 bodu 3 Nájomnej zmluvy“ /ďalej už
len NZ/ uzatvorenej medzi mestom Sereď /ďalej už len ako nájomca/ a Mestskou
poliklinikou Sereď s.r.o. /ďalej už len ako prenajímateľ/ ako aj dodržania záväzkov
vyplývajúcich zo Zmluvy o prevode obchodného podielu uzatvorenú medzi mestom
Sereď /prevodca/ a ProCare a.s. /nadobúdateľ/ obe zmluvy podpísané dňa 9.12. 2008

9/ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2011
Mgr. Horváthová - uviedla predložený materiál. V súlade so zákonom 369/1990 Z.z.
o obecnom zriadení je predložený plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2011, ktorý je možné
podľa potrieb a požiadaviek dopĺňať.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2011

10 / Návrh VZN mesta Sereď č. 5/2011 zo dňa 14.6. 2011 o určení školských obvodov
základných škôl , ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď
Ing. Krajčovič - uviedol predložený materiál. V roku 2006 bola urobená posledná úprava
VZN o určení školských obvodov základných škôl. Vznikli nové ulice, ktoré je potrebné
zahrnúť do školských obvodov.
Ing. Kalinai - školská a športová komisia
školských obvodov.
p. Vydarená
- riaditeľ má právo rozhodnúť o prijatí

odporúča prijať

z iného obvodu
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navrhované VZN o určení

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A.
Uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Sereď č. 5/2011 zo dňa 14.06.2011 o určení
školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Sereď

11/ Návrh VZN č. 6/2011 zo dňa 14.6. 2011 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území
mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
na území mesta Sereď
Mgr. Kováčová – uviedla predložený materiál. Na základe zmeny rozpočtu , ktorá bola
schválená 19.4. 2011 uznesením č. 70/2011 bolo potrebné upraviť výšku dotácie pre
materské školy na prevádzku a mzdy. Táto zmena sa týkala aj školského klubu detí pri
Cirkevnej ZŠ. ŠKD pri Cirkevnej škole v Seredi dostáva príspevky v rovnakej výške ako
tie ŠKD, kde zriaďovateľom je mesto. Dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení sú mestom poskytované príjemcovi z výnosu dane z príjmov , ktorý je
prideľovaný zo štátneho rozpočtu .
V priebehu rozpočtového obdobia je potrebné VZN aktualizovať v závislosti od
schválených zmien rozpočtu pre jednotlivé školy a šk. zariadenia
Ing. Kalinai - komisia školská a športová odporúča prijať predložený návrh VZN
Ing. Horváth - komisia podnikateľská a finančná odporúča prijať predložený návrh VZN
JUDr. Irsák legislatívno - právna komisia predrokovala
predložený návrh a taktiež
odporúča prijať VZN
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Sereď č. 6/2011 zo dňa 14.06.2011 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. 2/2011 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka
školského zariadenia na území mesta Sereď

12/ Návrh VZN č. 7/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach , ktorých mesto Sereď je zriaďovateľom
Mgr. Kováčová – uviedla predložený materiál. Pôvodné VZN
o určení výšky
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov bolo schvaľované v roku 2008 bolo
niekoľkokrát novelizované. V navrhovanom návrhu VZN je riešená zmena výška poplatku
v školských jedálňach. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR určuje finančné
pásma na nákup potravín v zariadeniach školského
stravovania. Riaditelia škôl
a školských zariadení, kde je zabezpečované stravovanie požiadali o zvýšenie finančného
pásma z dôvodu rastu cien potravín a zavedenia nových materiálno-spotrebných noriem .
Navrhované príspevky boli prerokované s riaditeľmi škôl a školských zariadení. ŠJ pri ZŠ
P.O. Hviezdoslava zabezpečuje stravovanie pre deti v MŠ a ZŠ v Šintave, aj tieto musia
byť zaradené vo vyššom pásme.
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Ing. Kalinai - komisia školská a športová prerokovala predložený návrh a odporúča
prijať predložený návrh VZN bez pripomienok
Ing. Horváth - komisia podnikateľská a finančná odporúča prijať predložený návrh VZN
JUDr. Irsák legislatívno - právna komisia predrokovala
predložený návrh a taktiež
odporúča prijať VZN
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo
A. Uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Sereď č. 7/2011 zo dňa 14.06.2011 o určení
výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,
ktorých je Mesto Sereď zriaďovateľom

13/ Návrh VZN č. 8/2011 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2004 o podmienkach
poskytovanie jednorazových sociálnych dávok v znení Dodatku č. l zo dňa 9.12. 2008
Ing. Krajčovič - uviedol predložený materiál. Na základe odporučenia komisie sociálnej,
zdravotnej, kultúrnej a bytovej vytvorenej pri MsZ sú navrhované zmeny pri poskytovaní
jednorazových sociálnych dávok. Zmena sa týka preukazovania úhrady všetkých
pohľadávok , ktoré majú voči mestu Sereď nielen úhrady dane z nehnuteľnosti. Ďalšia
zmena sa týka občanov , ktorí sa vracajú z výkonu trestu odňatia slobody a nemajú
občiansky preukaz , aby mali možnosť vybaviť si ho a tým aj možnosť zaevidovať sa na
úrade práce a požiadať o vyplácanie sociálnych dávok.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 8/2011 zo dňa 14.06.2011 , ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 6/2004 o podmienkach
poskytovania jednorazových sociálnych dávok v znení Dodatku č. 1 zo dňa 09.12.2008

14 /Návrh rozpočtových opatrení na rok 2011
Ing Popová - uviedla predložený materiál. V zmysle zákona o obecnom zriadení všetky
zmeny rozpočtu mesta podliehajú schvaľovaniu MsZ. Navrhované rozpočtové opatrenia
budú do rozpočtu zapracované pri najbližšej zmene rozpočtu. Mesto v roku 2011
plánuje realizovať kriminálno-preventívny projekt „Bližšie k občanom“ na základe
grantovej podpory zo štátneho rozpočtu. Na spolufinancovanie je potrebné poskytnúť
vlastné zdroje . Nadácia Orange poskytla z grantového programu pre zvyšovanie kvality
seniorov grant vo výške 865 €. Na základe uznesenia vlády je potrebné školy vybaviť
interaktívnymi tabuľami. Mesto Sereď plánuje realizovať nákup potrebných tabúľ.
Potreba kapitálových výdavkov je 23 940€ . Na úseku vzdelávania je potrebné presunúť
finančné prostriedky medzi bežným a kapitálovým rozpočtom - týka sa to nákupu sporáka ,
digestora, maľovanie chodieb, montáž uzatváracích ventilov a nákupu termonádob.
p. Vydarená – odporúča presun finančných prostriedkov zo ZŠ P.O. Hviezdoslava na
mesto Sereď z dôvodu výhodnejšieho
nákupu interaktívnych tabúľ pre školy
cez
mestský úrad
Ing. Horváth
- požiadal o vysvetlenie navrhovaných cien za interaktívne tabule.
- podnikateľská a finančná komisia odporúča schváliť navrhované rozpočtové opatrenia.
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Ing. Krajčovič - pri prvej zmene rozpočtu bol schválený nákup interaktívnych tabúľ
pre ZŠ P.O. Hviezdoslava. Pri výbere dodávateľa na zabezpečenie tabúľ sa vychádzalo
z predložených cien, výberové
konanie na dodávateľa tabúľ bude
uskutočnené
elektronickou aukciou, cena môže byť aj nižšia. Mesto bude vlastníkom tabúľ a bude ich
presúvať na jednotlivé školy podľa potrieb a taktiež korigovať ich podľa počtu žiakov.
Jedna tabuľa pripadá na 100 žiakov.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje
nasledovné body k zmenám rozpočtu mesta Sereď na rok 2011:
1. Na realizáciu projektu „Bližšie k občanom“ spolufinancovania v čiastke 3 408 €
2. Použitie grantu z nadácie Orange zameraného na zvyšovanie kvality života
seniorov s názvom „Zelená pre seniorov 2011“ v čiastke 865 € na úhradu
výdavkov v zmysle projektu.
3. Presun finančných prostriedkov vo výške 6840,- € zo ZŠ P. O. Hviezdoslava na
mesto Sereď
4. Nákup 7 ks interaktívnych tabúľ pre základné školy v meste Sereď v čiastke
23 940 €.
5. Presun finančných prostriedkov v čiastke 2 012 € v rozpočte MŠ Komenského
elokované pracovisko Podzámska z bežných do kapitálových výdavkov na
nákup sporáka a digestora.
6. Vyčlenenie čiastky 7 900 € na maľovanie chodieb na ZŠ Fándlyho.
7. Vyčlenenie čiastky 1 070 € pre MŠ D. Štúra elokované pracovisko MŠ Fándlyho
a Pažitná na nákup a montáž uzatváracích ventilov.
8. Vyčlenenie čiastky 682 € MŠ Komenského elokované pracovisko
Murgašova na nákup a montáž uzatváracích ventilov

MŠ

9. Vyčlenenie čiastky 750 € na nákup termonádob pre MŠ Komenského

15/ Informatívna správa o činnosti Mestskej polície v Seredi za rok 2010
Mgr. Klenovič - uviedol predloženú správu . V minulom roku bolo uskutočnené výberové
konanie na príslušníkov mestskej polície a na preventistu. O prácu príslušníka mestskej
polície prejavilo záujem 84 uchádzačov a o prácu
preventistu 264 uchádzačov.
Z prihlásených záujemcov boli vybratí 4 uchádzači. V oblasti kriminálnej prevencie
mestská polícia prostredníctvom internetovej stránky a internetových novín poskytla
informácie na rôzne témy. Boli spracované ponuky preventívnych programov pre
základné školy. Výsledky mestskej polície boli vyhodnocované a kontrolované. V roku
2010 mestská polícia
zabezpečovala ochranu verejného
poriadku na kultúrnych,
športových a spoločenských akciách, ktoré boli v meste organizované. O činnosti mestskej
polície bola verejnosť informovaná prostredníctvom Seredských noviniek a Seredonline
taktiež prostredníctvom regionálnej televízie Krea.
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p. Vydarená
- v minulom roku boli uskutočnené výberové konania na obsadenie miesta príslušníkov
MsP, ďalšie výberové konania sa pripravujú v tomto roku, čo je dôvodom toho, že
uchádzači nie sú úspešní pri výberových konaniach
Mgr. Klenovič - uchádzači prechádzajú osobnými pohovormi, psycho-diagnostickými
testami, fyzickými testami. Dosť často mladí uchádzači nedosiahnu dobré výsledky vo
fyzických testoch. Prihlásených uchádzačov bolo viac ako sa zúčastnilo výberového
konania. Uchádzači na príslušníkov mestskej polície sa prihlásia
a potom využijú
možnosť a sociálne výhody, ktoré sú im poskytované v štátnej polícii. V roku 2011 po
dohode odišli 4 príslušníci MsP , ich práca nezodpovedala požiadavkám alebo sa
nestotožnili s cieľmi , ktoré boli so všetkými zamestnancami prerokované. Na základe
technických prostriedkov boli zistené nedostatky.
Ing. Kyselý
- žiadal prostredníctvom mestskej polície urobiť prieskum, v ktorej časti
záujem o zakúpenie parkovacieho miesta

mesta by bol

Bc. Veselický
- v zmysle platného VZN je možnosť odpredaja parkovacieho miesta len pre
právnickú osobu , pokiaľ by bolo VZN zmenené, bude vyhlásená ponuka a toto by
bolo možné riešiť cez oddelenie rozvoja mesta
Ing. Horváth
- odpredaj parkovacích miest bol navrhovaný zo strany
finančnej komisie aj
v predchádzajúcom období: Potrebné je zmeniť VZN a umožniť občanom vyhradiť
platené parkovacie miesta. Treba citlivo pristupovať k predaju parkovacích miest pre
jednotlivých občanov. Odporúča maximálne 10-15 % zo všetkých parkovacích
miest vyhradiť pre občanov ako platené parkovacie miesta.
p. Vydarená
- v našom meste nie je dostatok parkovacích miest . V niektorých mestách na Slovensku
sú zavedené platené parkovacie miesta , podľa získaných informácií nie sú dobré
skúsenosti s platenými parkovacími miestami.
Ing. Sidor- požiadal
náčelníka o väčšiu toleranciu pri dopravných priestupkoch.
Odporučil
venovať viac pozornosti
riešeniu iných priestupkov a spolupracovať
s občanmi.
p. Kurbel – mal otázku k spolupráci mestskej polície so štátnou políciou .
Ing . Horváth podľa informácií uvedených v správe je veľký počet podnetov od
občanov cca 1300. Občania nie sú ľahostajní voči páchaniu trestnej činnosti krádežiam. Toto sú úmyselné činy, kde by bolo potrebné dávať aj vyššie pokuty, aby
si ľudia uvedomili svoje činy . Priemerná výška pokuty je cca 15 € .
Ing. Tomčányi - na Obvodnom oddelení PZ v Seredi sa uskutočnilo stretnutie za účasti
zástupcov dopravnej polície, zástupcov Okresného riaditeľstva PZ , náčelníka MsP, a boli
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prerokované otázky spolupráce . Od budúceho roka by malo byť Obvodné oddelenie PZ
v Seredi posilnené o 10 príslušníkov.
Mgr. Klenovič - spolupracujú so štátnou políciou pri preverovaní informácií o občanoch.
Ponuka na ďalšiu spoluprácu bola deklarovaná. Trestné činy sú riešené štátnou
políciou. Priestupky boli zistené operačnou službou , hliadkovou službou , taktiež
spoluprácou občanov.
Na úseku verejného poriadku boli riešené priestupky proti
majetku t.j . drobné krádeže tovaru páchané bezdomovcami , neprispôsobivými občanmi
alebo osobami závislými na návykových látkach.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície v Seredi za rok 2010

16 / Nakladanie s majetkom mesta
Ing. Popová - uviedla predložený materiál.
1/ Špeciálna ZŠ - žiadosť o výpožičku nebytových priestorov
Ing. Kalinai – športová a školská komisia na svojom zasadnutí sa zaoberala predmetnou
žiadosťou. Riaditeľka tejto školy informovala o investovaní vlastných finančných
prostriedkov do budovy, aby zamedzila haváriám. Niektoré deti z nášho mesta sú
umiestňované v okolitých mestách . Zo strany riaditeľky školy nebolo možné zaručiť
v akej dobe budú finančné prostriedky preinvestované na opravu školy. Pokiaľ bude
odsúhlasená výpožička na požadované obdobie je predpoklad, že zo strany KŠÚ budú
tieto finančné prostriedky investované do opravy budovy.
Škola nemá vlastné
finančné prostriedky na opravu tejto budovy. Je potrebné využiť
ponuku KŠÚ .
Odporúča predĺžiť dobu výpožičky a využiť tieto priestory pre túto ZŠ.
Mgr. Némethová – priestory na Fándlyho ul., kde je umiestnená Špeciálna ZŠ boli
odsúhlasené pre zriadenie sociálneho zariadenia pre seniorov. Do vypracovania projektovej
dokumentácie boli investované nemalé finančné prostriedky. Niekoľko krát boli na
základe výziev
predložené projekty na zriadenie tohto sociálneho zariadenia.
Odsúhlasením doby výpožičky na navrhované obdobie
nebude možné v prípade , že
vyjde výzva podať projekt. Cca 15 % občanov nášho mesta sú dôchodcovia, nie je jasné
ako bude riešená otázka ich umiestňovania do sociálnych zariadení.
Ing. Horváth - podnikateľská a finančná
komisia prerokovala
predložený materiál
a odporúča dobu výpožičky na 6 rokov. Potrebné je zmluvne riešiť podmienky zmluvy
a doplniť uznesenie týkajúce sa výpožičky nebytových priestorov pre Špeciálnu ZŠ
v Seredi - ak nebudú finančné prostriedky na údržbu budovy preinvestované minimálne
v čiastke 10 000,-€ do 18 mesiacov od podpísania zmluvy, doba výpožičky sa skráti na 24
mesiacov.
Bc. Veselický - v súvislosti so žiadosťou riaditeľky Špeciálnej ZŠ o predĺženie doby
výpožičky nebytových priestorov využívaných na zabezpečenie edukačného procesu
mentálne a kombinovane postihnutých žiakov a poskytovanie záujmovej činnosti žiakov
II. stupňa v rámci svojho vystúpenia poukázal na to, že
- mesto v minulosti s projektom na vybudovanie sociálneho zariadenia nebolo úspešné
- v prípade novej výzvy na predloženie projektu na vybudovanie zariadenia pre zdravotnú
a hospicovú starostlivosť mesto nebude môcť predložiť pripravený projekt
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- podiel nákladov pri spoluúčasti mesta predstavuje iba podiel na zriadení zariadenia
- zariadenie pre zdravotnú a hospicovú starostlivosť bez pravidelnej dotácie mesta z príjmov
klientov nevykryje náklady na svoju prevádzku
- príspevok štátu na prevádzku zariadení tohto typu, ktoré zriadili obce, nie je legislatívne
upravený a zaručený
- podľa aktuálnych vyjadrení predstaviteľov štátu bude štát podporovať individuálnu
opatrovateľskú službu poskytovanú v mieste bydliska odkázanej osoby
p. Kurbel - podporuje návrh na predĺženie výpožičky na 6 rokov, pokiaľ
v priebehu troch rokov preinvestuje finančné prostriedky.

KŠÚ

Ing. Kráľ - poslanci, ktorí sú v poslaneckom
zbore prvý krát nemajú informácie
z predchádzajúceho obdobia, ktoré sa týkajú sociálneho zariadenia. Odporúča, aby do
budúcna boli podané informácie, čo bolo v tej ktorej veci vykonané v predchádzajúcom
období. Z uvedeného vyplýva, že sú tu informácie o možnosti vybudovania sociálneho
zariadenia v prípade,
že bude vyhlásená výzva a projekt bude úspešný a bude
realizovaný z prostriedkov eurofondov. Na druhej strane je žiadosť špeciálnej ZŠ
a možnosti poskytnutia finančných prostriedkov na
opravy tejto budovy. Odporúča
predĺžiť výpožičku pre špeciálnu ZŠ.
p. Karmažinová – odporúča
výpožičku nebytových priestorov predĺžiť na 6 rokov.
Budova je v zlom stave, pokiaľ je prísľub KŠÚ, že poskytne finančné prostriedky na
opravu tejto budovy je potrebné tejto žiadosti vyhovieť. Pre zriadenie sociálneho
zariadenia by mohli byť využité iné vhodné priestory.
Ing. Krajčovič - v prípade, že tieto priestory nebudú dané pre Špeciálnu ZŠ a nebudú
vytvorené vhodné podmienky , rodičia začnú tieto deti dávať do okolitých obcí a miest.
Žiadosti občanov o umiestnenie v domove dôchodcov sú priebežne vybavované.
V okolitých obciach, kde sú sociálne zariadenia vybudované majú voľné miesta . Majú
problém s ich financovaním. Zo strany KŠÚ bol daný prísľub na poskytnutie finančných
prostriedkov. V prípade, že nebudú poskytnuté finančné prostriedky , verejne prisľúbil, že
poskytne vlastné finančné prostriedky pre túto školu v čiastke 10 tis. €.
JUDr. Irsák - legislatívno – právna komisia
prerokovala
žiadosť o predĺženie
výpožičky a odporúča schváliť na dobu 6 rokov.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje :
V zmysle § 9a, ods.9, písm. c. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov, výpožičku nebytových priestorov na Fándlyho ul., súpisné číslo 751
uplatnením výnimočného postupu ako výpožičku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
z dôvodu, že nebytové priestory sú dlhodobo využívané na zabezpečovanie výchovnovzdelávacieho procesu mentálne a kombinovane postihnutých detí, na dobu určitú do
30.6.2017,
Špeciálnej základnej škole, Fándlyho ul. 751 v Seredi
s podmienkou, ak nebudú finančné prostriedky na údržbu budovy preinvestované
minimálne v čiastke 10 000,-€ do 18 mesiacov od podpísania zmluvy, doba výpožičky sa
skráti na 24 mesiacov.
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B.Ukladá:
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy o výpožičke do 30.6.2011

2/ Kasárne Váh Ing. Popová - uviedla predložený materiál. Uznesením č. 84/2011 zo dňa 19.5. 2011 mali
žiadatelia OVM Dynamo Bratislava schválený prenájom nehnuteľného majetku požiadali
o pozemok na inej parcele .
Uznesením č. 85/2011 zo dňa 19.5. 2011 mali žiadatelia Slovenského rybárskeho zväzu
MO Sereď schválený prenájom nehnuteľného majetku požiadali o väčší priestor. Potrebné
je schváliť zmenu predmetných uznesení.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje
1. zmenu uznesenia č. 84/2011 zo dňa 19.5. 2011 v časti predmetu schvaľovania
nasledovne: ruší sa veta „ časť stavby bez súpisného čísla sklad vo výmere 100 m2 na
pozemku registra C KN s parcelným číslom č. 3723/18“
Nahrádza sa týmto znením: „ časť stavby bez súpisného čísla sklad vo výmere 100 m2 na
pozemku registra C KN s parcelným číslom 3723/19“

2. zmenu uznesenia č. 85/2011 zo dňa 19.5. 2011 v časti predmetu schvaľovania
nasledovne:
Ruší sa veta: „ časť stavby bez súpisného čísla sklad vo výmere 100 m2 na pozemku
registra C KN s parcelným číslom 3723/18“
Nahrádza sa týmto znením: „ časť stavby bez súpisného čísla sklad vo výmere 200 m2
na pozemku registra C KN s parcelným číslom 3723/18 „

3/ Žiadosť Mestskej polikliniky v Seredi o povolenie technického zhodnotenia majetku
Ing. Popová - uviedla predložený materiál. V zmysle
VZN č. 1/2006 o hospodárení
s majetkom je potrebné, aby MsZ odsúhlasilo túto žiadosť. Predpokladané náklady na
vybudovanie nových fyziatricko- rehabilitačných priestorov sú 33 tis. €.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje
Udelenie súhlasu s vykonaním technického zhodnotenia prenajatého nehnuteľného
majetku – budovy polikliniky s.č. 2464, s podmienkou predloženia príslušnej
dokumentácie nájomcom v predpokladanej hodnote 33 000,- Eur z dôvodu
vybudovania nových
priestorov na prevádzkovanie fyziatricko-rehabilitačného
oddelenia.
B. Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie súhlasu v termíne: 30.6. 2011

15

4/ Informácia o obchodno – verejnej súťaži na predaj majetku ( MŠ Komenského ul. –
elokované pracovisko MŠ Jesenského)
Ing. Popová – uviedla predložený materiál. Na základe prijatého uznesenia MsZ bola
vyhlásená
verejno – obchodná súťaž na predaj nehnuteľnosti -stavby predmetného
majetku.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
Informáciu
o výsledku opakovanej
obchodnej – verejnej súťaže na predaj
nehnuteľnosti - stavby bez pozemku (objekt bývalej MŠ – Jesenského ul. )
B. Konštatuje ,
že nebytové priestory , ktoré sú vlastníctvom mesta sú v zlom technickom stave,
v prípade ponechania v majetku mesta je nutné zabezpečiť opravy a údržbu, rozsah
ktorých by značne zaťažil rozpočet mesta. Stavby sú vlastníctvom mesta, sú na
pozemku patriacom I.D.C. Holding, ktorý vlastní ostatnú časť areálu. Stavby
(hospodársky pavilón a kotolňa), tvorili neoddeliteľnú súčasť celého komplexu, preto
sú samostatne nepredajné. Mesto priestory nepredalo ani na základe vyhlásenia
opakovanej obchodno-verejnej súťaže, na základe ktorej nebol doručený žiaden návrh
na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Z uvedených dôvodov je možné v zmysle zák. č. 138/1991 zb. o majetku obcí v platnom
znení § 9a, ods. 8 písm. e/ , uplatniť výnimočný postup ako prevod z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, o ktorom
rozhodne
mestské zastupiteľstvo trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov.
C. Schvaľuje
1. predaj nehnuteľného majetku zapísaného v Katastri nehnuteľností v k. ú Sereď na
liste vlastníctva 591:
- stavba bez pozemku (hospod. Pavilón) s.č. 3015 na parc. č. 712/2
- stavba bez pozemku (plynová kotolňa) na parc. č. 712/3 so súčasťami
Formou uplatnenia výnimočného postupu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, aj za
cenu, ktorá bude iná ako cena stanovená znaleckým posudkom.
D.Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok
výnimočného postupu v termíne: do 30.11. 2011

formou

uplatnenia

17 / Návrh na predaj akcií Dexia banky Slovensko a.s.
Ing. Krajčovič - mesto je vlastníkom 235 akcií Dexia banky Slovensko , ktorých
nominálna hodnota je 399€ / l ks. V roku 2008 z týchto akcií získalo mesto 465 tis. Sk. Na
základe verejného prísľubu spoločnosti Penta Investments limited zo dňa 20.4. 2011 je
možnosť odpredať uvedené akcie za sumu 147 620 €. Verejný prísľub trvá do 18.6.
2011. Mestské zastupiteľstvo musí rozhodnúť o nakladaní s cennými papiermi. Poplatky
za predaj akcií predstavujú čiastku 860€ .
p. Kurbel - mal otázku koľko finančných prostriedkov získalo mesto za celé obdobie
z týchto výnosov. Pre mesto sú dôležité výnosy získané z banky .
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Ing. Krajčovič - po overení údajov, za posledné štyri roky t.j. v roku 2008 bolo mestu
Sereď vyplatených 465 tis. Sk.
Ing. Horváth - podnikateľská a finančná komisia odporúča predaj akcií Dexia banky
Slovensko. Príjem získaný z predaja akcií dať do kapitálových položiek. Skupina Penta
je majoritným vlastníkom akcií. Majetok je možné vkladať do iných spoločností čím
stráca hodnotu cena akcií. Po preverení informácií obce a mestá, ktoré sú vlastníkmi
akcií predávajú tieto akcie.
JUDr. Irsák - v predmetnej veci predaja akcií je krátky časový úsek na rozhodnutie. Z
predložených materiálov je možné konštatovať , že cieľom vlastníkov je zveľaďovanie
spoločnosti a bankové služby pre komunálny sektor. Potrebné je
zvážiť predaj
hodnotných akcií.
Ing. Krajčovič – výzva o predaji akcií bola daná po rokovaní MsZ v apríli, preto bol
tento materiál predložený
na rokovanie MsZ v mesiaci jún. Prvá komunálna banka
odpredávala akcie obciam a mestám.
Ing. arch. Kráľ - podporuje návrh predsedu podnikateľskej a finančnej komisie
akcií.

na predaj

Ing. Kyselý - prednosta niekoľko rokov pracuje s cennými papiermi, má dlhoročné
skúsenosti s obchodovaním s cennými papiermi , podporuje návrh na predaj akcií .
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje
l. Predaj 235 ks akcií Dexia banky Slovensko a.s za sumu 147 620,- € ako je uvedené
vo verejnom prísľube

18/ Dodatok č. l k Zmluve o prevode obchodného podielu uzatvorenej medzi
Mestom Sereď a ProCare a.s.
Bc. Veselický - uviedol predložený materiál. Riaditeľka Mestskej polikliniky v Seredi
doručila
žiadosť o schválenie dodatku k Zmluve o prevode obchodného podielu.
V tomto materiáli riaditeľka mestskej polikliniky uviedla dôvody
navrhovaného
zrušenia zabezpečovania lekárskej služby prvej pomoci na Mestskej poliklinike v Seredi.
V zmysle ustanovenia zmluvy bodu 14.6 je možné robiť zmeny na základe písomnej
dohody oboch zmluvných strán. Na základe odporučenia komisie sociálnej, zdravotnej ,
bytovej a kultúrnej boli pozvaní zástupcovia lekárov polikliniky a súkromných lekárov.
Títo nie sú prítomní ospravedlnili sa.
Ing. Kyselý - odporučil
schváliť komisiu z odborníkov , ktorá by sa predmetnou
žiadosťou zaoberala a na základe záverov komisie by bola prerokovaná žiadosť na
MsZ. Zároveň podal procedurálny návrh , aby tento materiál nebol prerokovávaný na
MsZ.
MUDr. Bucha – odporúča rokovať a riešiť navrhovanú žiadosť riaditeľky Mestskej
polikliniky. Na základe odporúčania komisie boli pozvaní lekári, aby sa vyjadrili
k problematike zrušenia LSPP.
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Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Neschvaľuje
Procedurálny návrh poslanca MsZ na odloženie bodu rokovania „ Návrh dodatku č.
l k zmluve o prevode obchodného podielu uzatvorenej medzi Mestom Sereď
a ProCare a.s.“
Na základe návrhu
prestávke.

poslanca MsZ

bolo

rokovanie

prerušené a pokračovalo po

Ing. Horváth - komisia podnikateľská a finančná
prerokovala predložený návrh
Dodatku č. 1 k Zmluve o prevode obchodného podielu a neodporúča zníženie počtu
ambulancií. K zrušeniu LSPP neprijala jednoznačné stanovisko z dôvodu , že
o prevádzke
lekárskej služby prvej pomoci nemá dostatok informácií.. Táto služba
nefunguje tak ako by bolo potrebné. Je zabezpečovaná pre malý počet pacientov.
Lekári, ktorí vykonávajú LSPP na Mestskej poliklinike nemajú dostatočné prístrojové
vybavenie . Podporuje predložený návrh Dodatku č. l k Zmluve o obchodného podielu.
Pokiaľ bude LSPP na Mestskej poliklinike zrušená je potrebné na základe rokovania
dohodnúť určité kompenzácie pre občanov nášho mesta. ProCare prijala podmienky
stanovené v Zmluve o prevode obchodného podielu.
Ing. Horváthová Zmluva bola preštudovaná . Zmluvnú pokutu za nedodržanie počtu ambulancií by bolo
možné vyrúbiť, ak by klesol počet ambulancií. Mestská poliklinika prevádzkuje 19
ambulancií, 8 ambulancií má uzatvorenú nájomnú zmluvu. Snahou vedenia je stabilizovať
situáciu na Mestskej poliklinike v Seredi a zabezpečovať zdravotnú starostlivosť pre
občanov, ktorí to potrebujú. Taktiež je snaha hmotne lekárov motivovať a získať
kvalitných lekárov . Finančné
prostriedky potrebné
pre
zabezpečenie
chodu
zdravotníckych zariadení nie sú zo štátu poskytované v takom rozsahu ako je potrebné,
neustále sú krátené, zdroje sú obmedzené .
Na základe opakovanej kontroly priemerný počet pacientov ošetrených na LSPP bol 9.
Potrebné je platiť vodiča a taktiež sanitku. Mestská poliklinika pri zabezpečovaní LSPP
nemá dostatočné prístrojové vybavenie na vyšetrenie pacientov .
Na základe rokovaní so zástupcami ProCare bola zrušená recepcia a poplatky za
objednávanie. Zostali platby za prednostné ošetrenie. Objednaní pacienti prostredníctvom
recepcie
budú vybavení. Od augusta
by toto malo byť zabezpečované priamo
v ambulanciách. Podľa vyjadrenia zástupcov lekárov títo podporujú predložený návrh
na zrušenie LSPP.
Rýchla zdravotná služba zostáva. ADOS bude zabezpečovaná aj naďalej. Snahou je
rozšíriť tieto služby.
Bol daný prísľub , pokiaľ sa ekonomická situácia polikliniky zlepší, budú všetky
ambulancie zosieťované , lekári budú mať všetky záznamy o pacientovi k dispozícii.
Ing. Horváth - na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu medzi mestom Sereď
a Pro Care , pre zrušenie LSPP je potrebný súhlas MsZ.
MUDr. Bucha - navrhovaný Dodatok č. l k Zmluve o prevode obchodného podielu bol
predmetom rokovania sociálnej, zdravotnej, kultúrnej a bytovej komisie. Na základe toho
boli pozvaní
zástupcovia lekárov na rokovanie MsZ. Títo sa nedostavili. Je na
rozhodnutí poslancov MsZ, či bude zrušená LSPP. Lekári zabezpečujúci LSPP nemajú
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potrebné prístroje na sekundárne vyšetrenie pacientov, ktoré je dôležité pre kvalitné
poskytnutie odbornej starostlivosti. Lekári odosielajú pacientov so žiadankou na ďalšie
vyšetrenia, kde na základe vyšetrení sú vyhodnotené výsledky vyšetrení . V nemocnici
v Galante je zabezpečovaná LSPP táto je dostupná pre občanov nášho mesta . Naďalej
funguje rýchla zdravotnícka pomoc , v zmysle zákona je určený čas dokedy táto RZP
musí prísť.
Ing. arch. Kráľ – pri svojich rozhodnutiach je potrebné počúvať názory odborníkov,
ktorí sa veci rozumejú a zbytočne nediskutovať o veciach, ktorým nerozumieme.
p. Vydarená
- na základe uskutočnených
rozhovorov s lekármi, títo sú ochotní
vykonávať LSPP. Podporuje zachovanie LSPP. Pripravovaný je nový zákon
k prevádzkovaniu LSPP. Na základe požiadaviek občanov a ako zástupca občanov mesta
nebude hlasovať za zrušenie LSPP.
JUDr. Irsák – Zmluva o prevode obchodného podielu bola uzatvorená v roku 2008.
Na základe vyjadrení predchádzajúceho riaditeľa bolo povedané, že spoločnosť
ProCare musí v zmysle predmetnej zmluvy zabezpečovať 19 ambulancií. Nikdy nebolo
hovorené, že do tohto počtu sú zahrnuté aj ambulancie neštátnych lekárov. K správe
hlavnej kontrolórky netreba žiadne pripomienky , túto treba zobrať na vedomie.
Ing. Kalinai - občania nepoznajú podrobnosti, prečo sa navrhuje zrušiť LSPP, úlohou
poslancov MsZ je podrobnejšie informovať
občanov mesta prečo je návrh na
zrušenie LSPP predkladaný.
Mgr. Horváthová – pri predkladaní Dodatku k zmluve o prevode obchodného podielu
k zrušeniu LSPP bola uvedená nesprávna informácia o počte ambulancií. Aj pri zrušení
LSPP počet ambulancií by mal zostať zachovaný v počte 19.
Ing. Sidor – mal otázku k evidencii pacientov z hľadiska časového , či by nebolo možné
skrátiť dobu poskytovania starostlivosti
Ing. Horváthová - podala vysvetlenie k predloženým otázkam. Na základe dlhoročných
skúseností, získaných prácou v zdravotníctve, problematika zabezpečovania LSPP je
riešená dlhé časové obdobie. Potrebné je doriešiť otázku jednotnej zdravotnej
starostlivosti .
Ing. Kyselý - názory občanov
na zrušenie LSPP sú rôzne. V tomto prípade by mal
rozhodovať odborný názor. Určité percento občanov bude takých, ktorí nebudú s týmto
rozhodnutím spokojní. Prevádzkovať LSPP ako službu, kde nie sú prístroje potrebné na
vyšetrenia , nemá zmysel.
Dobré skúsenosti má s RZP a následnou zdravotnou
starostlivosťou v nemocniciach.
V roku 2008, kedy bola Zmluva o prevode obchodného podielu uzatváraná sa pristupovalo
v dobrej viere k spolupráci, aby boli občania spokojní so zabezpečovaním zdravotnej
starostlivosti.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
1. Správu o činnosti Mestskej polikliniky Sereď s.r.o. za obdobie rokov 2009 – 2011
a
A. Schvaľuje
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Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o prevode obchodného podielu zo dňa 9.12. 2008
medzi mestom Sereď a ProCare a.s. Žellova 2, 821 08 Bratislava podľa predloženého
návrhu.

19/ Schválenie memoranda o spolupráci pri budovaní cyklotrasy Sereď - Kaskády
Bc. Veselický - uviedol predložený materiál. Pre koordináciu postupu príslušných
obecných úradov pri získavaní prostriedkov
na realizáciu projektu Cyklotrasa Sereď Kráľová nad Váhom a stanovisko legislatívno-právnej komisie je predložený návrh
memoranda o spolupráci.
Mgr. Némethová - predložila návrh, aby v článku l v bode 1 bol upravený text v tomto
znení pri budovaní asfaltového povrchu koruny hrádze na pravom brehu rieky Váh od časti
Horného Čepeňa v Seredi, až po existujúci upravený povrch hrádze v katastri obce Kráľová
nad Váhom. Tento návrh nebol odsúhlasený
p. Vydarená - podporuje návrh na vybudovanie cyklotrasy, nesúhlasí však s tým, aby
v predmetnom memorande bolo riešené vybudovanie cyklotrasy od mosta smerom na
kaskády, ale až od Horného Čepeňa.
Ing. Tomčányi - predložil návrh
o spoločnosť Kaskády s.r.o.

na

rozšírenie počtu účastníkov memoranda a to

Ing. Kráľ
- v prechádzajúcom období bol schválený projekt na vybudovanie spevneného povrchu
hrádze na pravom brehu rieky Váh od mosta po Horný Čepeň. Na tento projekt bolo
vydané stavebné povolenie. Pokiaľ mesto bude mať voľné finančné prostriedky tento
projekt môže byť zrealizovaný .
- predložený návrh Memoranda o spolupráci
Streda, Váhovce, Kajal sa týka časti od mosta
tohto memoranda .

medzi mestom Sereď a obcami Dolná
smerom na Kaskády . Podporuje prijatie

JUDr. Irsák - legislatívno – právna komisia prerokovalo návrh memoranda na spoluprácu
a odporúča jeho schválenie. Taktiež odporúča prijať ďalšieho účastníka .
p. Kurbel - v predchádzajúcom MsZ bolo odsúhlasené vybudovanie časti cyklotrasy od
mosta smerom na Horný Čepeň . Toto by mohlo byť doplnené do navrhovaného
memoranda .
Ing. Horváth - projekt na vybudovanie cyklotrasy je spracovaný niekoľko rokov .
Navrhované memorandum bolo prerokované s ďalšími obcami a bolo odsúhlasené. Teraz
vkladať do tohto materiálu nové časti , ktoré sa týkajú mesta Sereď by nebolo
veľmi vhodné.
Ing. Kyselý - návrh na vybudovanie časti hrádze smerom od mosta po Horný Čepeň bol
odsúhlasený . Tento návrh vznikol po uskutočnených rokovaniach na VÚC v minulom
období.
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Ing. Tomčányi - je potrebné hľadať riešenie, aby boli urobené obidve časti t.j. smerom od
mosta do Horného Čepeňa a druhé od mosta smerom na Kaskády. Sú to dva projekty,
z ktorých jeden bol odsúhlasený MsZ na realizáciu .
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje
Piatu stranu Memoranda o spolupráci
Kaskády s.r.o. , v zastúpení Ing. Ondrejom Dankom , konateľom, 951 31 Močenok ,
Družstevná 1517/14 so sídlom Galanta - Únovce č. 504, 924 01 , IČO 36522279
a
Obsah predloženého návrhu memoranda o spolupráci mesta Sereď s obcami Dolná
Streda, Váhovce, Kajal, Kaskády s.r.o. Galanta pri budovaní cyklotrasy Sereď Kaskády

20/ Schválenie platu primátora mesta Sereď v zmysle novely zákona o platových
pomeroch starostov
Bc. Veselický - uviedol predložený materiál. Návrh je predložený na základe novely
zákona
č. 25/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí,
primátorov miest .
p. Kurbel - navrhovaná čiastka by mala byť zaokrúhlená na celú čiastku
Bc. Veselický - pri výpočte výšky platu
bol stanovený zákonom.

bolo potrebné vychádzať z koeficienta, ktorý

Ing. Horváth - komisia podnikateľská a finančná neodporúča meniť plat primátora mesta
Sereď. Ako poslanec bude hlasovať za zmenu platu.
Ing. Kalinai - aké argumenty členov komisie podnikateľskej a finančnej
proti zmene platu primátora.

boli uvedené

Ing. Horváth - po ukončení rozpravy bolo uskutočnené hlasovanie, ktoré bolo
nerozhodné.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Určuje
plat primátorovi mesta Sereď Ing. Martinovi Tomčányimu podľa zákona NR SR č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v platnom znení nasledovne:
- v zmysle § 3 a 4 ods. 1 bod 6 vo výške 2,53 násobku priemerného zárobku, čo je
podľa štatistických údajov 769,- Eur mesačne, to znamená v čiastke 1945,57
Eur
a
- v zmysle § 4 ods. 2 ho zvyšuje na 1,55 násobok t.j. na 3015,43 Eur mesačne od
1.6. 2011
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21/ Rôzne
1/ Schválenie Ing. Márie Mrnkovej za tajomníčku Komisie sociálnej, zdravotnej,
kultúrnej a bytovej pri MsZ
Bc. Veselický - uviedol predložený materiál. Na základe podnetu hlavnej kontrolórky je
predložený návrh na zmenu vo funkcii tajomníčky komisie sociálnej, zdravotnej,
kultúrnej a bytovej . Doteraz v tejto komisii vo funkcii tajomníčky pracovala PhDr.
Silvia Adamčíková, ktorá od 1.4. 2011 nastúpila do funkcie vedúcej organizačného
oddelenia. Do tejto funkcie navrhuje Ing. Mrnkovú.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Volí
1. Ing. Máriu Mrnkovú za tajomníčku Komisie sociálnej, zdravotnej, kultúrnej
a bytovej
Hlasovanie : prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
B. Odvoláva
PhDr. Silviu Adamčíkovú z funkcie tajomníčky Komisie sociálnej, zdravotnej,
kultúrnej a bytovej
2/ Menovanie Mgr. Františka Čavojského za riaditeľa Domu kultúry v Seredi
Bc. Veselický - uviedol predložený materiál. V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení predkladá primátor mesta na základe výsledku výberového konania
návrh na vymenovanie Mgr. Čavojského za riaditeľa Domu kultúry v Seredi .
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Vymenúva
Na základe návrhu primátora mesta Sereď Ing. Tomčányiho a v zmysle ustanovenia
§ 11 ods. 4 písm. 1/ zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení
Mgr. Františka Čavojského , bytom 919 23 Vlčkovce č. 340, do funkcie riaditeľa Domu
kultúry v Seredi s účinnosťou od 1.4. 2011.

3/ Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke za I. polrok 2011
JUDr. Irsák - uviedol predložený materiál. MsZ v roku 2002 schválilo spôsob
schvaľovania odmien pre primátora, zástupcu primátora a hlavnú kontrolórku . V decembri
2009 MsZ schválilo
Zmenu v „ Spôsobe schvaľovania odmeny primátora, zástupcu
primátora a hlavného kontrolóra „ a zástupca primátora bol vyňatý z týchto zásad.
O jeho odmene rozhodoval primátor mesta.
Ing. Kalinai - podporuje návrh na schválenie odmeny pre hlavnú kontrolórku za I.
polrok 2011 a odporučil hlasovať o návrhu aklamačne.
Výšku odmeny navrhol
v čiastke 1500 € .
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Ruší
1. Uznesenie č. 27/2002 zo dňa 17. 6. a 2.7. 2002 v časti 3 – spôsob schvaľovania
odmeny primátora mesta, zástupcu primátora mesta a hlavného kontrolóra
2. Uznesenie č. 262/2009 zo dňa 15.12.a 16.12.2009 v celom rozsahu
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Na základe predloženého návrhu bolo rozhodnuté hlasovať verejne
kontrolórky
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje
Odmenu hlavnej kontrolórke za I. polrok 2011 vo výške 1500,- €

o odmene hlavnej

4/ Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu a prijatých
opatreniach
Ing. Krajčovič - informoval poslanecký zbor o výsledkoch kontroly, ktorá bola vykonaná
Najvyšším kontrolným úradom. Táto kontrola prebiehala od 24. 1. 2011 do 28.4. 2011.
Predmetom kontroly bolo plnenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie , rozpočtovej
klasifikácie a preveriť stav dodržiavania všeobecne záväzných predpisov , vymáhanie
a vyrubovanie vybraných položiek a podpoložiek. Podľa kontrolného zistenia boli zistené
chyby , ktoré boli systémového charakteru . Nebolo uplatňované vymáhanie sankčného
úroku . K tejto kontrole boli prijaté opatrenie. Výsledok kontroly bol predložený po
odoslaní materiálov pre poslancov, preto nebol súčasťou odoslaných materiálov pre
poslancov. Do dvoch mesiacov
je potrebné informovať MsZ, preto bolo pristúpené
k zaradeniu informácie do programu MsZ. Zo strany NKÚ bola vyslovená pochvala za
roky 2006 -2010 za dobrú prácu.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
Informáciu o výsledkoch kontroly Najvyššieho kontrolného úradu a o prijatých
opatreniach
Po prerokovaní všetkých bodov programu primátor mesta Ing. Tomčányi rokovanie
ukončil a poďakoval prítomným za účasť.
V Seredi , dňa

16.6. 2011

Zapísala: Kolláriková

Ing. Tibor Krajčovič
prednosta MsÚ

Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta

Overovatelia zápisnice:
Ing. Norbert Kalinai

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

JUDr. Michal Irsák

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