Zápisnica
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa 12.6. 2012
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi otvoril a viedol Ing. Martin Tomčányi,
primátor mesta Sereď. Na zasadnutí MsZ dňa 12.6. 2012 sa zúčastnilo 17 poslancov, dvaja
boli ospravedlnení .
2/ Mandátová komisia bola schválená v zložení:
Ing. Ľubomír Kyselý
Mgr. Peter Rampašek
Ing. Marek Lovecký
Návrhová komisia bola schválená v zložení:
Božena Vydarená
Mgr. Marta Némethová
Ing. arch. Róbert Kráľ
Za overovateľov zápisnice boli určení:
MUDr. Eva Krajčová
Róbert Stareček

Program
A. Schvaľuje
1/ doplnenie programu
- zmenu uznesenia č.38/2012 zo dňa 14.2. 2012 zmena oprávneného z vecného
bremena
- presun bodu č. 14 a č. 15 za bod 7
- vypustiť z programu rokovania v rámci bodu č. 12 /nakladanie s majetkom mesta
Sereď bod A . zámer na predaj nehnuteľného majetku na Matičnej ulici
- odmenu p. Vydarenej za prácu v návrhovej komisii
2/ Program rokovania
3/ Informatívna správa o činnosti Mesta Sereď a Mestského úradu v Seredi od
ostatného rokovania MsZ
- zástupcovia Milexu boli zo strany mesta opakovane vyzývaní na zabezpečenie
oplotenia objektu bývalého Milexu a zabezpečenie verejného poriadku. S advokátkou p.
Fardousovou, ktorá zastupuje Milex v Galante, bolo uskutočnené rokovanie, predmetom
ktorého bolo riešenie predložených otázok.
- vedenie Mesta Sereď bolo oslovené koordinátorkou projektu Centrá pomoci človeku
z Trnavy na prenájom priestorov na zriadenie sociálneho centra. Na rokovaní bolo
dohodnuté prenajatie priestorov na Garbiarskej ulici. Po uvoľnení priestorov využívaných
Mama klubom bude možné tieto prenajať na zriadenia Centra pomoci človeku.
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- s rómskymi občanmi bývajúcimi na Cukrovarskej ulici a p. Stojkom , ktorý je ich vajdom
bolo uskutočnené stretnutie, kde bolo dohodnuté, že občania bývajúci v tejto lokalite
budú nápomocní pri zabezpečovaní úpravy priestorov v dvorovej časti - rozhádzaním
dodanej kamennej drte, vykonajú natieračské práce po osadení vstupnej brány. Mesto
sa zaviazalo
zabezpečiť oplotenie v časti od hrádze, osadiť vstupnú bránu a dodať
kamennú drť.
- s prevádzkovateľmi atrakcií, ktorí aj v predchádzajúcom období mali
umiestnené
atrakcie v našom meste počas konania seredského hodového jarmoku bolo uskutočnené
rokovanie, predmetom ktorého bolo dohodnutie podmienok rozmiestnenia atrakcií a výška
poplatkov za
umiestnenie atrakcií. Mesto Sereď v spolupráci s domom kultúry
zabezpečuje prípravu kultúrneho programu a propagácie seredského hodového jarmoku.
- so zástupcami spoločnosti EGLO Slovensko boli prerokované podmienky zmluvy
na odkúpenie inžinierskych sietí na rozvod vody a kanalizácie (rozšírenie verejnej
kanalizácie a rozšírenie verejného vodovodu) v priemyselnom parku.
- za účasti pána Balka boli prerokované otázky
pri kaštieli.

umiestnenia ihriska vo veľkom parku

- v priebehu mesiacov apríl, máj a jún boli v spolupráci so školami a spoločenskými
organizáciami zorganizované v našom meste kultúrno-spoločenské a športové podujatia:
- dňa 24. apríla mesto podporilo 5. ročník Stolnotenisového turnaja žiakov cirkevných
škôl z Trnavského a Bratislavského kraja.
- 10. mája bol v areáli ZŠ Jana Amosa Komenského v spolupráci s Centrom voľného času
pri ZŠ J.A. Komenského bol zrealizovaný 7. ročník Mestskej atletickej olympiády.
- dňa 12. mája sa v Dome kultúry v Seredi konal 5. ročník Festivalu heligónkarov,
ktorý prebehol úspešne. Zúčastnili sa ho heligónkari zo Slovenska, ale aj z Čiech
a Moravy. Ohlasy občanov, ale aj účinkujúcich boli veľmi pozitívne.
- na ramene v Hornom Čepeni sa konali 12.mája Veľké rybárske preteky. Táto kultúrnospoločenská akcia prebieha v našom meste už niekoľko rokov a stala sa tradíciou.
Súťažiaci, ktorí prichádzajú na Veľké rybárske preteky sú z rôznych častí Slovenska.
Veľké rybárske preteky navštevujú občania zo širokého okolia.
- v denných centrách pre seniorov oslávili v polovici mesiaca máj „Deň matiek“ – v dennom
centre na Nám.Slobody v nedeľu 13.mája a na Jesenského ul. vo štvrtok 17.mája.
Obidvoch posedení sa vedenie mesta zúčastnilo, seniori sa stretávajú v hojnom počte
a boli informovaní o postupe prác v pripravovaných priestoroch nového Denného centra
pre seniorov v budove bývalej MŠ na Jesenského ul. Z VUC Trnava sme dostali dotáciu
vo výške 700 € na zakúpenie záhradného altánku, ktorý bude pri dennom centre a bude
slúžiť seniorom aj mamičkám s deťmi z Mama klubu.
- 19. mája bol na Komenského a Dolnomajerskej ulici zrealizovaný 6. ročník podujatia
Sereď na kolieskach. Do súťaží na kolieskových korčuliach, kolobežkách, trojkolkách
a do turnaja v hokejbale sa zapojilo 130 malých aj veľkých športovcov.
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- 26. mája bol v priestoroch

múzejnej záhrady uskutočnený Fotomaratón.

- 30. mája – v spolupráci s Obchodnou akadémiou bol uskutočnený 6. ročník Knižných
hodov pred OD Jednota, ktorý sa opäť stretol s pozitívnym ohlasom verejnosti.
- 1. júna . pri príležitosti MDD v spolupráci so ZŠ J. A. Komenského boli realizované
turnaje o Pohár primátora vo futbale chlapcov a basketbale dievčat.
- 3.júna ŠK Cyklo Tour v spolupráci s mestom
Cyklistické preteky.

a domom kultúry

zorganizovali

- dňa 7.júna 2012 sa uskutočnila medzinárodná charitatívna akcia „Na vysokom
bicykli deťom“. Je organizovaná v Čechách a na Slovensku na podporu onkologicky
chorých. Predsedovi OZ deťom pre život bol odovzdaný šek vo výške 350 €, na túto
finančnú čiastku prispelo mesto a súkromné firmy.
- 8. júna – sa uskutočnil 9. ročník Škôlkárskej olympiády. Zúčastnili sa jej predškoláci s
materských škôl zo Serede, Paty, Pustých a Zemianskych Sadov, Vlčkoviec a Šintavy.
Podujatie podporilo OZ Zober loptu, nie drogy, ktoré venovalo malým športovcom tričká
a pre každú zúčastnenú škôlku sadu lôpt.
- Oddelenie ŠRKŠ požiadalo v rámci dohodovacieho konania na dofinancovanie a úpravu
výšky pridelených normatívnych finančných prostriedkov zriaďovateľovi zo štátneho
rozpočtu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na osobné náklady a na
prevádzkové náklady (energie a prevádzku bazéna) osobné náklady a prevádzku vo výške
95 132 €, na dofinancovanie kreditových príplatkov pedagogickým zamestnancom vo
výške 8 000 €. Zatiaľ čakáme na odpoveď.
- 08. 06. bol posledný termín k doručeniu návrhov na ocenenie úspešných žiakov a študentov
našich základných a stredných škôl a umeleckej školy. Celkovo k posúdeniu prišlo 96
návrhov, ktorými sa ďalej zaoberá Školská a športová komisia. Oceňovanie najúspešnejších
žiakov a študentov Mesta Sereď je predbežne naplánované na 26. júna 2012 v estrádnej sále
DK.
- 08. 06. bola uzávierka súťaže na návrh loga k 700. Výročiu písomnej zmienky o Seredi. Na
MsÚ bolo doručených 24 návrhov. Vernisáž a vyhodnotenie sa uskutoční 21. júna 2012.
Návrhy posúdi komisia.
- na základe rokovaní so zástupcom spoločnosti PRO-TEC Slovakia s.r.o. Sereď
bola podpísaná nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov na Kuzmányho
ulici (bývalá lekáreň Maja)
- revitalizácia Námestia slobody
spoločnosť Alpine pokračuje
v prácach na
revitalizácii námestia , k postupu prác boli priebežne zvolané kontrolné
dni, kde
boli riešené problémy, koré sa vyskytli.
- s riaditeľom Dopravného inšpektorátu OR PZ v Galante boli prerokované otázky týkajúce sa
dopravného zabezpečenia a možného zjednosmernenia ulíc. Ďalšie rokovania prebehli za
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prítomnosti riaditeľa OR PZ Galanta a zástupcu Obvodného oddelenia PZ v Seredi ohľadom
bezpečnostnej situácie v našom meste.
- na Mestskom úrade v Seredi sa
a starostlivosti o dreviny.

uskutočnil seminár spojený s prezentáciou ochrany

- Trnavský samosprávny kraj schválil predložené návrhy na ocenenie občanov
- v oblasti zdravotníctva - ocenená bola p. Vlasta Gašparíková , ktorá dlhodobo
pracuje na Mestskej poliklinike v Seredi a taktiež je zakladateľkou agentúry
domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
- v oblasti kultúry boli schválené návrhy na ocenenie p. Marty Vácziovej, ktorá
dlhodobo vykonáva prácu pri zabezpečovaní prevádzky kina NOVA v našom meste
a in memoriam p. Kvetke Žigovej , ktorá v rámci zabezpečovania kultúrnych aktivít
prispela k rozvoju kultúry v našom meste.
-

spoločnosť
Samsung
Electronics Slovakia s.r.o. Galanta
organizuje v rámci
celoslovenskej akcie „Naše mesto 2012“ brigádu dobrovoľníkov na zabezpečenie
prác na čistenie mesta pre zlepšenie životného prostredia. Do tejto akcie bolo
zaradené aj naše mesto . Zo strany vedenia mesta bola táto akcia podporená a bola
ponúknutá pomoc pri zabezpečovaní materiálnej pomoci a taktiež zabezpečenia
pracovných síl. Akcia sa bude konať dňa 15.6. a zúčastní sa jej 150 – 160 ľudí.

- spoločnosť Hutera s.r.o. zabezpečuje realizáciu výstavby Cyklotrasy na hrádzi
mosta smerom do Horného Čepeňa.

od

- na ostatnom rokovaní MsZ boli poslanci v rámci správy o činnosti informovaní, že
písomnou formou budú oslovení konatelia SL.S Sereď vo veci riešenia výstavby
bytového komplexu Meander na Kukučínovej ulici a taktiež riešenia požiadaviek občanov
bývajúcich v tesnej blízkosti tohto projektu. Pretože zástupca spoločnosti Sl.S p.
Brenner
nevedel zaujať stanovisko k predloženým otázkam, zo strany p. Lévyho,
konateľa Sl.S bol navrhnutý termín stretnutia 21.6.2012 . O výsledkoch rokovaní bude
podaná informácia na najbližšom rokovaní MsZ.
- požiadavky na zabezpečenie dopravy - oddelenie školstva spracovalo požiadavky
záujmových združení, športovcov, škôl a školských zariadení na zabezpečenie dopravy,
ktoré boli odovzdané na MsÚ v termíne do 30.4.2012. Predložené požiadavky boli s
vedením SAD v Dunajskej Strede prerokované a boli odsúhlasené.
- 30.5. 2012 sa konalo zasadnutie VZ Komplex - záujmového združenia obcí, ktoré
odsúhlasilo návrh na rozdelenie zisku pre členov Komplex Z.Z.O. Pre Mesto Sereď
je to čiastka 99 900 €.
- na základe dohovoru so zástupcami z partnerského mesta Tišnov je naplánované
stretnutie s vedením mesta Tišnov na 13.6.2012. Stretnutie sa uskutoční v Tišňove.
- so zástupcami Slovenskej sporiteľne boli uskutočnené rokovania vo veci financovania
výstavby viacúčelového ihriska. Na základe
informácie zo Slovenskej sporiteľne,
z odboru sponzoringu, bolo vybudovanie ihriska schválené a bude sa nachádzať pri ZŠ
P.O.Hviezdoslava.
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- prebehla kompletná rekonštrukcia mostu do Kempingu, práce sú ukončené, teraz sa ešte
natiera konštrukcia mosta.
- zhotoviteľ územného plánu architekt Kubina predložil 1. etapu územnoplánovacej
dokumentácie Prieskumy a rozbory. 2. etapa Zadanie bude vyhotovené do 30.06.2012.
- spoločnosť MP Rental s.r.o. Bratislava predložila ponuku na spoluprácu na vytvorenie
Priemyselného parku mesta Sereď 2. etapa. Materiál Vám bol doručený na oboznámenie sa s
ich ponukou. Budeme sa ním zaoberať po dôkladnom preštudovaní a všetci budete priebežne
informovaní.
- stretnutie so Slovenskou správou ciest – prebieha rekonštrukcia cesty od svetelnej
križovatky po most cez Váh, ukončenie je naplánované na 21.6., teda pred jarmokom.
- od 4.6. sú pred budovou mestského úradu nainštalované 2 nové tabule – úradná tabuľa na
úradne oznamy a informačná tabula na informácie z mesta a pozvánky na podujatia. Úradná
tabuľa je väčšia, ako bola pôvodná, nakoľko informácií, ktoré sme povinní zverejňovať je
veľa. Tabule sú osvetlené a oznamy si je možné prečítať aj večer. Tabule, ktoré sa pri úrade
nachádzali, sú teraz umiestnené v Hornom Čepeni oproti zástavke autobusu a na začiatku
novej cyklotrasy pri zadnej bráne parku.
- dňa 14.mája sa v priestoroch na schodisku a pri obradnej sieni MsÚ čistil gobelín a lustre.
Gobelín nebol čistený niekoľko rokov, na jeho čistenie aj na čistenie lustra na schodisku bolo
potrebné použiť lešenie, ktoré zapožičala a postavila firma p. Šipku, za čo mu aj touto cestou
chceme vysloviť poďakovanie.
Ďalšie stavby a projekty:
- prebiehajú dokončovacie práce na rekonštrukcii Námestia slobody, riešenie doplňujúcich
stavieb, ktoré nemohli byť súčasťou europrojektu -parkovisko na vstupe pri bývalom
železiarstve, oporný múr cesty,
- prebieha asfaltovanie hrádze - cyklotrasa (SMS s.r.o.),
- rampa vo dvore MsÚ – vydané bolo územné rozhodnutie, prebieha stavebné konanie,
- úprava nádvoria na Garbiarskej ul. (SMS s.r.o.) – beží výberové konanie,
- dostavba telocvične na Kostolnej ulici – aktualizovaná
projektová dokumentácia,
prebieha výberové konanie,
- projektová príprava prestavby budovy na Jesenského ul. pre Mestskú políciu,
- výber dodávateľov prác na stavebné úpravy budovy pre Mama klub a Denné centrá pre
seniorov,
- projektová príprava chodník Strednočepenská – Jelšová,
- chodník Vinárska zabezpečovanie zostávajúcich výkupov a súhlasov so stavbou do
územného konania,
- prebiehajú bežné opravy miestnych komunikácií podľa odsúhlasených zoznamov,
- realizuje sa obnova vodorovného dopravného značenia, ktorá bude hotová do jarmoku,
- od apríla je zabezpečovaný zber bioodpadov, keďže sa stáva, že hnedé smetné nádoby
obsahujú aj iné ako bioodpad, v najbližších Seredských novinkách budú občania
upozornení na to, aby do týchto nádob ukladali len bioodpad. Upozornenie sa bude týkať
aj povinnosti mať zaplatený poplatok za psa a zabezpečiť odpratanie psích exkrementov,
- zabezpečovaná je kosba a údržba verejnej zelene.
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Ing. Krajčovič
- oboznámil poslancov so zmenou organizačnej štruktúry – od 1.7. 2012 do konca roka
bol vyčlenený referát životného prostredia, ktorého vedením je poverená Ing. Navrátilová .
Je to z dôvodu zabezpečovania 12 veľkých projektov oddelením rozvoja mesta.
- z tohto referátu bol odčlenený Bc. Koričanský, ktorý má zabezpečovať webovú stránku
mesta Sereď a organizácií mesta. Do 30.6. 2012 sme mali tieto veci zabezpečované
externe p. Bosým. Zároveň bude vykonávať verejné obstarávanie.
- od 2.7. 2012 do 14.9. 2012 budú zmenené úradné hodiny od 7.00 hodiny, poobede
zostávajú nezmenené.
Ing. Kyselý - mal otázku , ako bol doriešený návrh spolupráce s partnerským mestom
Alblasserdam. V mesiaci marci boli zástupcovia z partnerského mesta Alblasseredam
v našom meste a boli prerokovávané otázky ďalšej spolupráce.
Ing. Tomčányi - na tomto stretnutí bolo deklarované, že spolupráca bude pokračovať,
bude to vo voľnej forme. Z hľadiska budúcnosti by nebolo vhodné ukončiť túto
spoluprácu. V septembri sa zástupcovia mesta Sereď zúčastnia slávností, ktoré sú
organizované v tomto partnerskom meste.
p. Vydarená - poďakovanie za vyčistenie lustra pred sobášnou sieňou . V našom meste
prebiehajú sobáše občanov aj z iných miest. Vyčistenie bolo potrebné.
Ing. Tomčányi - počas letného obdobia
je plánované
priestorov a schodišťa kadiaľ prechádzajú hostia.

vymaľovanie

vstupných

Mgr. Rampašek - v médiách sú zverejňované informácie o zadĺženosti miest a obcí.
Mesto Sereď patrí medzi mestá, ktoré sú zadĺžené iba v malej miere. Svedčí to
o finančnej stabilite a odráža sa to aj rozvoji nášho mesta.
Ing. Tomčányi - taktiež čo sa týka zverejňovania informácií tieto sú zverejňované na
dobrej úrovni a transparentne. Je to výsledok spolupráce všetkých, ktorí majú záujem
o dianie v meste.
4/ Interpelácie
Mgr. Rampašek
- v regionálnych médiách a na internete odznela informácia , že výstavba Cyklotrasy
mohla prebehnúť ešte v roku 2010, stavebné povolenie zo životného prostredia prišlo
v decembri 2010, nebolo možné realizovať výstavbu Cyklotrasy
- Námestie slobody - pri konečnej úprave a výsadbe prišlo k poškodeniu stromov,
výdavky na výsadbu budú navýšené oproti rozpočtu, ako to bude riešené
- na stránke mesta bol zverejnený zoznam dlžníkov za daň z nehnuteľnosti a za
komunálne odpady k 31.12. 2011, potrebné je aktualizovať tento stav dlžníkov k 31.5.
2012
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Ing. Krajčovič
- v zmysle legislatívy je to možné zverejňovať len 31.12. . Na úradnej tabuli ako aj na
webovej stránke boli aktualizované k 30.4.
Vedúca finančného oddelenia má aktuálne informácie o vybratých poplatkoch za daň
z nehnuteľnosti aj za komunálny odpad. Je to približne rovnako ako za posledné tri
roky. Bude urobená aktualizácia na úradnej tabuli k 31.5. 2012 budú zaktualizované
zverejnené informácie.
Ing. Tomčányi
- Námestie slobody - súčasťou projektu nebola úprava parkoviska a taktiež ochranný
múrik, ktorý bol vybudovaný . Veľa vecí bolo riešené so zástupcami spoločnosti
Alpine, ktoré bude hradiť z vlastných zdrojov. Práce navyše bude potrebné hradiť
z vlastných zdrojov mesta . V priebehu budúceho týždňa bude stavba prebratá.
p. Vydarená
- na predchádzajúcom rokovaní MsZ predložila požiadavku na stretnutie so zástupcom
spoločnosti SITA s p. Sýkorom na riešenie problémov týkajúcich sa doručovania
igelitových vriec na odpady na niektorých uliciach v Čepeni, nebola prizvaná na toto
stretnutie. Opätovne žiada o zvolanie stretnutia pretože problémy pretrvávajú.
- predložila požiadavku
cestách

o vyznačenie vodorovného dopravného značenia na všetkých

- ulica A. Hlinku - kedy budú osadené tabuľky so zákazom venčenia psov v tejto časti,
občania sa opätovne obracajú na poslankyňu v tejto veci
- Námestie slobody - pôvodný múrik, ktorý bol vybudovaný v malom parku, či bude
zrekonštruovaný
Ing. Tomčányi
- rokovania s p. Sýkorom zo spoločnosti Sita boli uskutočnené niekoľkrát. Bola s ním
prerokovaná táto problematika . Pán Sýkora má na starosti okrem nášho mesta Šaľu
a hypermarkety. Fyzicky
nemôže stíhať túto prácu. Bolo dohodnuté
stretnutie
s konateľmi spoločnosti SITA, s ktorými bude problematika prerokovaná.
- kopy hliny , ktoré sú umiestnené pri ZŠ P.O. Hviezdoslava
zlikvidované. Nebola tam čistá zemina, ale aj rôzne plasty, betóny.

boli

čiastočne

- zabezpečovanie vodorovného dopravného značenia bude prebiehať v etapách.
- pôvodný múrik v malom parku sa už opravuje bude zrekonštruovaný budúci týždeň
p. Šipka
- Jesenského ulica - predložil požiadavku na zabezpečenie
z dôvodu výskytu veľkého počtu potkanov ,

deratizácie

komplexne

Ing. arch. Kráľ
- poďakoval za vybudovanie Cyklotrasy v smere od mosta po Horný Čepeň . Počas
víkendových dní bolo veľa občanov v tomto priestore
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- občania
umiestniť

z okolitých ulíc chodia venčiť psov
smetiaky a vrecká na psie exkrementy

na hrádzu, bolo by potrebné

- Námestie slobody , aby sa všade uvádzalo ako námestie nie ako park
Ing. Krajčovič .
- Cyklotrasa sa dokončuje,
- Smetné koše boli umiestnené na hrádzi , prišlo aj ku krádeži týchto smetných košov.
Pri ich umiestňovaní je prihliadané skôr na tú stránku, aby čo najdlhšie vydržali
a menej je prihliadané na estetickú stránku
Ing. Tomčányi
- boli vybudované odstavné plochy s lavičkami a smetnými košmi.
- na psie exkrementy budú umiestnené smetné koše,
mestskí policajti budú
kontrolovať, ako občania dodržiavajú
svoje povinnosti
pri venčení psov a
odstraňovaní exkrementov
pripravuje sa vyznačenie cyklistickej trasy v spolupráci s cyklistickým klubom a
prepojenie
celej hrádze až po most a na Mlynársku ulicu. Boli uskutočnené
rokovania vo veci financovania úpravy hrádze aj na druhú stranu.
Mgr. Némethová
- tlmočila otázky
na hrádzi

občanov týkajúce sa kamienkov na hrádzi a betónových

Ing. Tomčányi
- betónové prechody boli urobené
prechodom áut by sa zničili.

v zmysle projektu, pretože

Ing. Krajčovič
- Vodohospodársky podnik je vlastníkom
a ich podmienky museli byť dodržané

prechodov

keby boli asfaltové,

hrádze a ten sa vyjadril

k tomuto projektu

JUDr. Irsák
- v tomto čase, keď stromy kvitnú prebiehalo v priestore pri Sokolovni až po kanceláriu
Orange orezávanie stromov, mal otázku či toto prebehlo v súlade s VZN o ochrane
verejnej zelene.
Ing. Kyselý
- počas rekonštrukcie Námestia slobody bola riešená aj otázka prechodu áut po
miestnej komunikácii alebo či to bude pešia zóna . Či bude v tejto časti obmedzená
doprava.
Ing. Tomčányi
prechod cez
parkoviskách

komunikáciu

bude

umožnený,
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parkovať

bude možné

len

na

5a/ Správa o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
Mgr. Horváthová - uviedla predloženú správu . Uznesenia č. 184,185/2008 týkajúce sa
priemyselného parku, stále zostávajú v plnení. Naplnenie týchto uznesení je viazané na
záujem investorov . Uznesenia z rok 2009 a 2012 boli splnené. Uznesenie č. 72/2011 –
týkajúce sa nájomných bytov je v plnení, uzn.č. 206/2011 - týkajúce sa výstavby
chodníka na Vinárskej je v plnení, odporúča zmenu termínu plnenia. Uzn. č. 243/2011 –
bol schválený prenájom nebytových priestorov , ktoré sa nachádzajú v areáli Gymnázia odporúča zrušiť predmetné uznesenie - TTSK nemá záujem o prenájom nebytových
priestorov , nedošlo k dohode ohľadom finančných podmienok . Uzn. č. 37//2012 – bola
schválená zmena termínu plnenia uznesenia, uzn.č. 87 ,88 /2012 - je v plnení , uzn.č. 89;
90/2012 – odporúča zmenu termínu plnenia do 30.6. 2012 . Uzn.č. 57/2012 - uznesenie
nebolo splnené v termíne, nájomná zmluva bola podpísaná 25.4. 2012. Uzn.č. 38/2012 –
je splnená, došlo k zmene názvu oprávneného z vecného bremena, je predložené na
schválenie MsZ.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Mení
1/ Uznesenie č. 206/2011 v časti „B“ termín plnenia do 30.6. 2012
2/ Uznesenie č. 89/2012 v časti „B“ termín plnenia do 30.6. 2012
3/ Uznesenie č. 90/2012 v časti „B“ termín plnenia do 30.6. 2012
Ruší
Uznesenie č. 243/2011 v celom rozsahu
Berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia

uznesení mestského zastupiteľstva

Uzn.č. 38/2012 – je splnené, došlo k zmene názvu oprávneného z vecného bremena, je
potrebné MsZ schváliť súhlas k zmene oprávneného .
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Súhlasí
V súlade s § 17, ods. l VZN mesta Sereď č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní
s majetkom mesta v platnom znení so zmenou budúceho oprávneného zo „Zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v súvislosti s uložením dažďovej
komunikácie do pozemkov, ktoré sú evidované na Katastrálnom úrade v Trnave,
Správa katastra Galanta v k.ú. Sereď: parcela registra „C č. 2437 – záhrada,
evidovaná na katastrálnej mape na LV č. 4806 a parcela registra „E“ č. 1894/200 –
ostatná plocha, evidovaná na mape určeného operátu na LV č. 4806, zo spoločnosti
Erstre Group Immorent Slovensko s.r.o. Tomášikova 48, 82104 Bratislava
na
spoločnosť SEEB s.r.o. Priemyselná l, 926 01 Sereď .
5b/ Správa hlavnej kontrolórky
z následnej finančnej kontroly
dodržiavania
a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov
Mgr. Horváthová - uviedla
predložený
materiál.
Predmetom
kontroly bolo
dodržiavanie a uplatňovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám na MŠ
Komenského ulica. V predloženej správe bolo pomerne veľa kontrolných zistení
o porušení predpisov. Boli prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov. Kontrolovaný
subjekt vypracoval vnútornú smernicu, ktorá je zverejnená na webovej stránke. Na
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webovej stránke kontrolovaného subjektu
nie sú zverejnené všetky informácie
v súlade s rozsahom povinne zverejňovaných informácií.
- Kontrola bola ďalej zameraná na spôsob zverejňovania dokumentov. Prišlo
k porušeniu zákona , povinne
zverejňované informácie a dokumenty musia byť
v textovom pdf. formáte.
- Kontrolou bolo zistené, že v kúpnych zmluvách, ktoré boli uzatvorené
je za
kupujúceho uvedená neexistujúca
osoba Školská jedáleň MŠ Komenského . Tieto
zmluvy sú neplatné . V kúpnych zmluvách nie je uvádzaná dohodnutá cena, uvedené je
tam znenie „podľa platného cenníka“ . Platný cenník má byť súčasťou zmluvy.
- Predmetom kontroly bola dokumentácia súvisiaca s obstarávaním tovaru postupom
zadávaním zákaziek s nízkou hodnotou t.z. do 10 tis. bez DPH.
- Kontrola bola zameraná na uplatňovanie predbežnej finančnej kontroly v zmysle
zákona č. 502/2001 Z.z.
Riaditeľke kontrolovaného subjektu bolo uložené prijať konkrétne opatrenia na nápravu
zistených nedostatkov, ktoré boli vykonanou kontrolou zistené na odstránenie príčin ich
vzniku. Prijaté opatrenia sú priložené k správe.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
Správu z vykonanej následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov (ďalej už len zákon) na MŠ Komenského ulica Sereď
5c/ Správa hlavnej kontrolórky z následnej finančnej kontroly hospodárneho a
efektívneho nakladania s verejnými finančnými prostriedkami v oblasti životného
prostredia, konkrétne na úseku verejnej zelene.
Mgr. Horváthová - uviedla predložený materiál. Kontrola bola zameraná na hospodárenie
s finančnými prostriedkami na úseku zabezpečovania ochrany drevín a zelene v meste
Sereď. V zmysle zákona o obecnom zriadení mesto zabezpečuje údržbu verejných
priestranstiev a správu a údržbu verejnej zelene. V zmysle zákona o ochrane prírody
a krajiny obec vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany drevín, ich výrubu. Pri
vydávaní
súhlasu na výrub
ukladá vykonanie
primeranej náhradnej
výsadby,
starostlivosti o ňu. Mesto Sereď má na časť územia vypracovaný dokument
miestneho územného systému ekologickej stability, cieľom ktorého je vytvorenie
základných údajov o ekologickej stabilite mesta a vytvorenie podkladu
pre ďalšiu
projekčnú činnosť . Mesto Sereď má spracovaný dokument starostlivosti o dreviny od
roku 2007, cieľom ktorého je vytvorenie a poskytnutie všetkých údajov o verejnej zeleni.
Mesto Sereď má zmapovaných 46 ulíc, ešte zostáva zmapovať 42 ulíc, kde sa nachádza
málo verejnej zelene. Kontrolovaný subjekt nemusí mať vypracované dokumenty
naraz. Odporúča vyčleňovať finančné prostriedky v rozpočtoch na nasledujúce obdobia
pre postupné vypracovanie dokumentov v súlade so zákonom na ďalšiu časť územia
Mesta Sereď. Za revidované obdobie 2010 - jún 2012 počet vyrúbaných vzrastlých
stromov je väčší ako počet vysadených. Na základe vykonanej kontroly boli prijaté
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov .
JUDr. Irsák - v predchádzajúcom
období
niekoľkokrát žiadal
informácie
o uskutočňovanej náhradnej výsadbe. Odporúča
zapracovať do rozpočtu r. 2012
finančné prostriedky na zabezpečenie náhradnej výsadby drevín, kríkov, zelene a
taktiež finančné prostriedky na zabezpečenie dokumentu generel zelene.
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Ing. arch. Kráľ - spracováva sa územný plán mesta , kde je riešená aj problematika
týkajúca sa ochrany
drevín , kríkov. Problematika zabezpečovania nízkej zelene
trávnatých plôch je trošku zanedbaná.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
- Správu z vykonanej následnej finančnej kontroly hospodárenia na úseku
spravovania verejnej zelene
- opatrenia prednostu mestského úradu na odstránenie nedostatkov zistených
kontrolou
6/ Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012
Mgr. Horváthová - uviedla predložený materiál. V zmysle zákona o obecnom zriadení
je predložený
MsZ
návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012. V pláne
kontrolnej činnosti sú navrhované pravidelné kontroly zamerané na kontrolu plnenia
prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách, kontroly plnenia
uznesení , kontroly zákonnosti, účinnosti , hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení
s finančnými a s majetkom mesta , kontroly plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu
mesta . V rozpočtových organizáciách sú plánované kontroly zamerané na kontrolu
dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám ,
kontrolu
hospodárenia
a nakladanie
s verejnými finančnými prostriedkami pri
obstarávaní tovarov a služieb v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Plán kontroly je možné doplniť podľa aktuálnych potrieb .
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2012
7/ Informatívna správa o príprave projektov
Ing. Bíro - uviedol predložený materiál.
- Prebieha monitorovanie dvoch projektov , ktoré boli podporené z EÚ . Týka sa to
dvoch škôl . Monitorujú sa všetky energie po vykurovacom období a ich šetrenie .
- Projekt revitalizácie Námestia slobody – mesto dostalo prvú čiastku cca 200 tis. €, bola
uhradená faktúra dodávateľom. Ďalšia časť fakturácie vo výške 650 tis. € je v štádiu
kontroly, aby mohla byť predložená na preplatenie .
Pripravuje sa verejné obstarávanie na projekty
- chodník Vinárska
- nájomné byty
- nádvorie Garbiarska
- Sokolovne
- prebieha príprava procesu projektu na umelý trávnik
- Digitalizácia kina – príprava projektu
- bola schválená dotácia vo výške 32 tis. € na prevenciu kriminality z Úradu vlády
- projekt Bližšie k Vám – začal , realizuje ho mestská polícia
- projekt kaštieľ
- na reštaurátorské práce –zabezpečujú sa veci k verejnému obstarávaniu
- projekty podávané cez dom kultúry - ochrana knižničného fondu, memoriál Jaroslava
Červenku boli podporené.
- nepodporené boli projekty Dychfest , Helingonkári
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Boli podané projekty
na opravu amfiteátra, oprava oplotenia, osadenia brán, oprava
chodníkov.
Bol podaný projekt na opravu hygienického zariadenia na ZŠ J.A. Komenského z dôvodu havárie - je v štádiu vyhodnotenia
Pripravuje sa projekt na opravu kotolne na ZŠ J. Fándlyho
Mgr. Rampašek – projekt cyklotrasy Sereď - Kaskády v akom je štádiu
Ing. Práznovský - projekt cyklotrasy Sereď - Kaskády zasahuje aj do iných katastrov, kde
nemá kompetenciu mesto zasahovať .
Ing. Bíro – projekt cyklotrasy Sereď - Kaskády – je v evidencii, mal by sa realizovať
v spolupráci so obcami ,v ktorých katastri sa nachádza táto cyklotrasa. Čakalo sa na
zverejnenie výzvy , táto nebola zverejnená.
Ing. Tomčányi – v rámci prvej etapy
budú spevnené hrádze . V prípade získania
finančných prostriedkov bude možné pristúpiť k realizácii cyklotrasy.
Hľadajú sa
možnosti na získanie finančných prostriedkov. Memorandum o spolupráci s dotknutými
obcami je podpísané.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
Informatívnu správu o príprave projektov
8/ Informácia o súčasnom stave na Mestskej poliklinike v Seredi
Ing. Horváthová - riaditeľka polikliniky uviedla predložený materiál. V roku 2011
bolo zrealizované premiestnenie
fyziatricko-rehabilitačného oddelenia do nových
prebudovaných priestorov. Toto oddelenie
je umiestnené v pekných priestoroch ,
zabezpečuje sa komplexná rehabilitačná činnosť, rozšírili sa služby o masérstvo. V roku
2011 sa podarilo získať kardiológa, čo je úspechom pre mestskú polikliniku . Klientov,
ktorí potrebujú tieto služby je veľa, sú dlhé čakacie lehoty. Problém je zohnať lekárov
na rádiológiu a neurológiu, aby mohli častejšie zabezpečovať služby pre pacientov. Na
Slovensku je nedostatok lekárov so špecializáciou. Opakovane boli vypísané konkurzy,
tieto boli neúspešné. V tejto súvislosti nie je možné realizovať zámer na zriadenie
stacionára na jeden deň. V súvislosti so schváleným zákonom vo veci úpravy platov pre
sestričky bolo potrebné prijať
racionalizačné opatrenia na získanie finančných
prostriedkov. Bola vykonaná rekonštrukcia kotolne v časti regulácie, ktoré bude
realizovaná diaľkovým ovládaním. Problémy sú s platbami od zdravotných poisťovní
za výkony . Snahou vedenia polikliniky je zabezpečovať chod polikliniky. V rámci
prístrojového vybavenia bolo investované do zariadenia pre kardiológa. Podarilo sa
zabezpečiť psychiatričku. Na zabezpečovanie
čistoty a údržby polikliniky
bola
vybratá nová spoločnosť. V rámci protipožiarnej ochrany bola uskutočnená komplexná
previerka protipožiarnej ochrany , na základe záverov z tejto previerky je potrebné
zabezpečiť výmenu a nákup
hasiacich prístrojov,
závory na dverách, výmenu
protipožiarnych dverí.
Ing. Krajčovič - v Seredských novinkách budú zverejnené informácie o zdravotných
službách, ktoré sú poskytované v našom meste.
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Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polikliniky Sereď s.r.o. za obdobie 2011 a I. Q 2012
9/ Návrh VZN č. 6/2012 o parkovaní na verejných priestranstvách
Ing. Krajčovič - na základe zmeny zákona môžu obce a mestá vyberať poplatky za
parkovacie plochy. V predchádzajúcom období bolo možné tieto poplatky vyberať
prostredníctvom založených s.r.o. . Zmenou zákona je pre obce a mestá vytvorený
nový postup riešenia parkovacích miest. Predmetný návrh VZN bol predmetom
rokovaní zriadených komisií pri MsZ. Návrh VZN je zverejnený, občania majú možnosť
pripomienkovať a dopĺňať tento návrh.
Mgr. Rampašek - legislatívno– právna komisia prerokovalo predložený
a odporúča ho schváliť so zapracovanými pripomienkami.

návrh VZN

Ing. Horváth - podnikateľská a finančná komisia sa zaoberala predloženým návrhom
VZN. Odporúča vytvoriť mapu parkovacích miest, výber žiadateľa o parkovacie miesto
uskutočniť losovaním na dobu jedného roka, spoplatniť parkovacie miesta určené pre
držiteľov ZŤP sumou 30,-€ /rok.
Ing. Kyselý - odporúčal
doplniť
návrh
VZN o pripomienku
v tomto znení o vyhradenie parkovacieho miesta podľa ods. l, písm. b.c., môže požiadať fyzická osoba
, ktorá je prihlásená na trvalý pobyt v meste Sereď a je držiteľom motorového vozidla.
Musí byť splnená podmienka , že adresa trvalého pobytu žiadateľa je zhodná s ulicu,
kde má byť vyhradené parkovacie miesto. V prípade, že parkovací koeficient na adrese
trvalého pobytu
žiadateľa neumožňuje
vyhradiť parkovacie miesto , bude mu
ponúknutá najbližšia možná ulica, kde je možné vyhradiť parkovacie miesto.
Ing. Krajčovič - žiadateľ môže požiadať len o jedno parkovacie miesto.
p. Kurbel - prijatím predmetného VZN nebudú vytvorené nové parkovacie miesta.
Finančná situácia občanov nie je dobrá, preto nepodporí tento návrh na vyhradené
parkovacie plochy. Potrebné je pripraviť prehľad , ktoré ulice by bolo možné
zjednosmerniť. Mesto za vyhradené parkovacie miesta nedostane do rozpočtu veľký
finančný objem.
MUDr. Bucha - je tu možnosť poskytnúť občanovi túto službu. Prihlásiť o vyhradené
parkovacie miesto
sa môžu tí, ktorí budú mať záujem. Podporuje návrh na prijatie
predmetného VZN.
JUDr. Irsák - v rámci pripomienkového konania bola od občana
ktorú je potrebné prerokovať a zapracovať do navrhovaného VZN.

zaslaná pripomienka,

p. Vydarená - na základe získaných skúseností z iných miest, nie je veľmi naklonená
na prijatie tohto VZN o vyhradení parkovacích miest na verejných priestranstvách.
Mesto však potrebuje získať finančné prostriedky do rozpočtu , aby mohlo zabezpečovať
iné potrebné činnosti, preto podporí prijatie predloženého VZN .
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Ing. Horváth - odporúča predloženú pripomienku občana zapracovať v § 3 za ods. 4
vsunúť nový bod 5 so znením „ o pridelení parkovacieho miesta fyzickej osobe v danej
oblasti rozhodne losovanie“ a ostatné odseky prečíslovať.
Ing. arch. Kráľ - komisia pre rozvoj mesta neodporúča schváliť predložený návrh VZN,
potrebné je pokračovať v diskusii s verejnosťou, nájsť lokality vhodné na vybudovanie
parkovacích miest.
Ing. Krajčovič - pre ďalšie kroky, ktoré je potrebné vykonať v súvislosti s prijatím
navrhovaného VZN je dôležité vedieť, či MsZ je ochotné podporiť prijatie tohto
VZN. Odporúča účinnosť tohto VZN posunúť na október 2012, aby dotiaľ sme mohli
vykonať pasportizáciu miest na parkovanie.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Uznáša sa na
Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 6/2012 o parkovaní vozidiel na
verejných priestranstvách s nasledovnými pripomienkami:
- v záhlaví

- s účinnosťou od 1.10. 2012

- v § 3 bod 4 - zmeniť znenie nasledovne: o vyhradenie parkovacieho miesta
podľa ods. l písmeno b./c./ môže požiadať fyzická osoba, ktorá je prihlásená na trvalý
pobyt v meste Sereď a je držiteľom motorového vozidla. Musí byť splnená
podmienka, že adresa trvalého pobytu žiadateľa je zhodná s ulicou, kde má byť
vyhradené parkovacie miesto. V prípade ak parkovací koeficient na adrese trvalého
pobytu žiadateľa neumožňuje vyhradiť parkovacie miesto, bude mu ponúknutá
najbližšia možná ulica, kde je možné vyhradiť parkovacie miesto.
- v § 3 za bod 4 doplniť bod 5 v tomto znení:
„ o pridelení parkovacieho miesta fyzickej osoby v danej oblasti rozhodne
losovanie „
- nasledujúce body, uvedené v § 3 sa prečíslujú
- v § 9 bod 4 - zmena znenia - ...... nadobúda účinnosť od 1.10. 2012 .
10/ Správa o hospodárení Mestského bytového podniku v Seredi za rok 2011
p. Áč - uviedol predložený materiál. Za uplynulé obdobie bol dosiahnutý hospodársky
výsledok strata. Vyúčtovanie ceny tepla sa podľa pokynu Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví sa zúčtovanie prevádzalo za obdobia 2009, 2010, 2011. Cena plynu
v období 2008 a 2009 bola nižšia ako určil úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Čo sa
týka ďalších
investícií tieto nie sú plánované v najbližšom období,
v súvislosti
s geotermálnym vrtom je mestský bytový podnik zaťažený úverom.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
- správu o výsledku hospodárskej činnosti Mestského bytového podniku spol. s..ro.
Sereď za rok 2011
- výročnú správu za rok 2011
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11/ Návrh 2. zmeny rozpočtu na rok 2012
Ing. Florišová – uviedla predložený materiál. Nevyhnutnosť 2. zmeny rozpočtu vyplýva
z nasledovných potrieb:
- presunu finančných prostriedkov z dôvodu zmeny vydavateľa Seredských noviniek
- presunu finančných prostriedkov v čiastke 500€ na poslanca do jednotlivých
programov na základe rozhodnutia poslancov MsZ
- vytvorenia zdrojov na financovanie niektorých nevyhnutných investičných akcií , ktoré
neboli rozpočtované alebo boli rozpočtované v nižšej čiastke
- zvýšenie transferov športovým klubom a TJ
- zapracovanie
dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu na vybudovanie kamerového
systému a na kaštieľ a spolufinancovanie , ktoré je podmienkou na poskytnutie dotácií
Ing. Horváth – podnikateľská a finančná komisia odporúča schváliť predložený návrh 2.
zmeny rozpočtu na rok 2012
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje
 2. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2012
 zvýšenie kapitálového rozpočtu DK na digitalizáciu kina o čiastku
99 000 €
B.Ukladá
Prednostovi MsÚ a riaditeľovi domu kultúry
Zapracovať schválené zmeny do rozpočtu na rok 2012
T : 30.06.2012
12/ Nakladanie s majetkom
12a/ Zámer mesta predať nehnuteľný majetok
p. Nagyová - uviedla predložený materiál. Na základe žiadosti o odkúpenie časti
pozemku je predložený zámer na predaj časti pozemku na Hornočepenskej ulici .
Záujemca chce rozšíriť doterajšie priestory k podnikaniu.
Ing. Horváth - podnikateľská a finančná komisia odporúča schváliť zámer na predaj časti
pozemku na Hornočepenskej ulici.
Mgr. Rampašek - legislatívno – právna komisia odporúča schváliť predložený zámer
na predaj nehnuteľného majetku.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie:
zámer mesta predať časť pozemku na Hornočepenskej ul.
B. Schvaľuje:
v zmysle § 9, ods.2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
prevod nehnuteľného majetku formou priameho predaja - časť parcely č. 110/3 záhrada, o výmere cca 68 m2 evidovanej v právnom stave na Katastrálnom
úrade v Trnave, Správa katastra Galanta ako parcela registra "E" evidovaná na
mape určeného operátu v k.ú. Sereď na LV č. 101, na zriadenie propagačnej plochy
C.Ukladá
Prednostovi mestského úradu
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zabezpečiť:
- Vypracovanie geometrického plánu
- Vypracovanie znaleckého posudku na hodnotu predávaného pozemku,
- Následné zverejnenie zámeru predaja v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení.
12B/ prenájom nehnuteľného majetku
1. Nebytové priestory na Kuzmányho ulici + pozemok
p. Nagyová - uviedla predložený materiál. Mesto je vlastníkom nebytových priestorov na
Kuzmányho ulici. Tieto priestory sú prenajaté spoločnosti Pro Tec Slovakia spol. s.r.o.
Sereď do konca roka 2012. Celý objekt bývalej lekárne bol napojený na Mestskú
polikliniku odkiaľ bol zásobovaný teplom. Mestská poliklinika zrušila dodávku tepla
a objekt nemá vlastný zdroj . Nájomca prejavil záujem
o vyriešenie tohto problému
z vlastných nákladov . Podmieňuje to schválením dlhodobého prenájmu . Taktiež žiada
o prenájom priľahlého pozemku na parkovanie a státie motorových vozidiel.
Ing. Horváth - predložil procedurálny návrh , v ktorom odporúča cenu za prenájom
nebytových priestorov vo výške 14,-€/m2/rok
Ing. arch. Kráľ – komisia prerokovala návrh na prenájom nebytových priestorov ,
upozornila na problémy s dopravou v rámci logistiky . Odporúča zriadiť parkovacie
miesta so vstupom z areálového pozemku .
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
Zámer mesta prenajať časť nebytových priestorov – bývalá. lekáreň na Kuzmányho ul.
B. konštatuje:
že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup ako prípad hodný
osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov. Dôvodom je zriadenie nového zdroja tepla – kotolne, vrátane
prípojky plynu do objektu na vlastné náklady nájomcu
C. Schvaľuje:
v zmysle § 9, ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
prenájom nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný
osobitného zreteľa, časť nebytových priestorov na Kuzmányho ul. s. č. 3054, na
pozemku parc.č. 1881/1- zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Sereď, zapísaných na
Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 3505 vo výmere 391
m2 za cenu 14 €/m2/rok a časť priľahlého pozemku parc. č. 1881/1-zast.plochy
a nádvoria vo výmere 100 m2 za cenu 0,033 €/m2/rok, na dobu určitú 5 rokov, bez
možnosti vrátenia vynaložených investičných nákladov v prípade predaja objektu, firme
PRO-TEC SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom v Seredi, Ivana Krasku 2464/38.
D. Ukladá
Prednostovi mestského úradu
zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 30.08.2012.
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2. Pozemok na Železničnej ulici
p. Nagyová – uviedla predložený materiál. Žiadateľ p. Bozalka požiadal o prenájom
pozemku na zriadenie dvoch parkovacích miest pre pripravovanú stavbu „rodinný dom
a ambulancia“ na Železničnej ulici.
Ing. arch. Kráľ - komisia pre rozvoj mesta odporúča
parkovacích miest.

prenájom pozemku na zriadenia

Mgr. Rampašek - legislatívno-právna komisia odporúča prenájom pozemku na zriadenie
parkovacích miest.
Ing. Horváth - podnikateľská a finančná komisia odporúča prenájom pozemku za cenu,
ktorá je uvedená v návrhu na uznesenie.
Ing. Kalinai – požiadal o upresnenie miesta, kde majú byť umiestnené parkovacie
miesta
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie:
Informáciu o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetku mesta – časť pozemku,
nachádzajúceho sa na Železničnej ul.
B. konštatuje,
že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup prevodu majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje Mestské zastupiteľstvo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov , pretože v zmysle vyhl. MŽP č. 532/2002
Z.z. z 8. júla 2002 musí mať každá stavba odstavné a parkovacie stojisko riešené ako
súčasť stavby a pozemok je pre mesto z hľadiska územnoplánovacej koncepcie mesta
inak nevyužiteľný,
C. Schvaľuje
v zmysle zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.9, písm.c,
prenájom nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný
osobitného zreteľa – časť parcely registra č. 1893-zast.plochy , evidovaná v právnom
stave na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta ako parcela registra
„E“ na mape určeného operátu na LV č. 4806 v k.ú. Sereď, z dôvodu zriadenie dvoch
parkovacích miest vo výmere 15 m2 pre pripravovanú stavbu „rodinný dom
a ambulancia“, za cenu 0,40 € /m2/rok, ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej
hodnoty MVDr. Radovanovi Bozalkovi a manželke Andrei, rod. Ivančíkovej, obaja
bytom Fándlyho 747/1, 926 01 Sereď.
D. Ukladá:
Prednostovi mestského úradu
Zabezpečiť vyhotovenie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 30.08.2012.
3. Pozemok na Čepenskej ulici
p. Nagyová - uviedla predložený materiál. Mesto je vlastníkom pozemkov pod
prefabrikovanými garážami. Pani Medovarská sa stala vlastníčkou
garáže, požiadala
o prenájom pozemku z dôvodu usporiadania majetkovo-právnych vzťahov . Nájomné je
stanovené v zmysle VZN o hospodárení a nakladaní s majetkom .
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Mgr. Rampašek - legislatívno – právna
pod garážou.

komisia odporúča schváliť prenájom pozemku

Ing. Horváth - podnikateľská a finančná komisia odporúča
pod prefabrikovanou garážou.

schváliť prenájom pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje
v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
prenájom parcely časti parcely „C“ č. 1036 - zastavané plochy a nádvoria, ktorá je
evidovaná na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta ako parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu na LV č. 591 v k. ú. Sereď,
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu , že
na pozemku je dlhodobo umiestnená prefabrikovaná garáž , ktorá je v súkromnom
vlastníctve, na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou , vo výmere 18 m2 , za cenu
2,-€/m2/rok , Kláre Medovarskej, bytom v Dolnej Strede, Kostolné námestie č. 273
B. Ukladá
Prednostovi mestského úradu
zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 30.08.2012.
4. Pozemok na Čepenskej ulici
p. Nagyová - uviedla predložený materiál. Pán Bombera sa stal vlastníkom garáže, ktorá
je umiestnená na pozemku mesta. Požiadal o prenájom pozemku pod touto garážou.
Mgr. Rampašek - legislatívno – právna
pod garážou.

komisia odporúča schváliť prenájom pozemku

Ing. Horváth - podnikateľská a finančná komisia odporúča schváliť prenájom pozemku
pod prefabrikovanou garážou.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A.Schvaľuje
v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
prenájom parcely časti parcely registra „C“ č. 1036 evidovanej na Katastrálnom úrade
v Trnave, Správa katastra Galanta ako parcela registra „E“ evidovaná na mape
určeného operátu na LV č. 591 v k. ú. Sereď, , uplatnením výnimočného postupu ako
prípad hodný osobitného zreteľa , z dôvodu, že na pozemku je dlhodobo umiestnená
prefabrikovaná garáž, ktorá je v súkromnom vlastníctve, na dobu neurčitú s ročnou
výpovednou lehotou, vo výmere 18m2 za cenu 2,-€/m2/rok , Jánovi Bomberovi, bytom
v Seredi, Námestie slobody č. 30/8,
B. Ukladá
Prednostovi mestského úradu
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 30.08.2012.
12C/ Prevod nehnuteľného majetku
1. Odpredaj zastavaných pozemkov
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p. Nagyová - uviedla predložený materiál. MsZ uznesením č. 83/2012 schválilo spôsob
prevodu nehnuteľné ho majetku - pozemkov, ktoré tvoria areál spoločnosti Slovagro spol.
s.r.o. Galanta. Výmera pozemkov bola spresnená geometrickým plánom . Tieto pozemky
sú pre mesto nevyužiteľné.
Ing. Horváth - predložil procedurálny návrh , v ktorom odporúča cenu za predaj
nehnuteľného majetku vo výške 24,- €/m2.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje
v zmysle § 9a, ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
predaj nehnuteľného majetku : parcelu č. 432/9 - zastavané plochy o výmere 89 m2 a
parcelu č. 432/11 - zastavané plochy o výmere 1.281m2 obe evidované na
Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta ako parcely registra "C"
evidované na katastrálnej mape v k. ú. Sereď na LV č. 591 a novovytvorenú parcelu č.
432/20 - zastavané plochy o výmere 360 m2, ktorá bola geometrickým plánom č.
54/2012 zo dňa 17.05.2012 odčlenená od pôvodnej parcely č. 432/11, uplatnením
výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že parcely tvoria
súčasť areálu, ktorého vlastníkom je Slovagro spol. s r.o. Galanta a sú pre mesto
z hľadiska územno-plánovacej koncepcie nevyužiteľné, za cenu 24,- €/m2 , ktorá bude
zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty, spoločnosti SLOVAGRO spol. s.r.o, ul.
Puškinova 2379/22, 924 01Galanta.
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do
katastra nehnuteľností uhradí kupujúci.
B. Ukladá
Prednostovi mestského úradu
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 12.08.2012.
2. Zámena pozemkov na Šulekovskej ulici
p. Nagyová - uviedla predložený materiál. Predmetný bod programu navrhuje odložiť
z rokovania. Pri výkopových prácach
narazili na vodovodné potrubie, čím sa
skomplikovala celá situácia. Je potrebné prehodnotiť materiál a celú zámenu pozemkov.
12D/ Nadobudnutie nehnuteľného majetku
p. Nagyová - uviedla predložený materiál. Mestské zastupiteľstvo v Seredi splnomocnilo
primátora mesta Sereď rokovať s vlastníkom pozemku p. Jozefom Svátkom o cene za
účelom výkupu pozemku a jeho nadobudnutia do vlastníctva mesta pre rozšírenie
cintorína v meste Sereď . Po rokovaní dospeli k cene 28,-€/m 2, čo predstavuje 15 tis. € za
celú výmeru.
Mgr. Rampašek - legislatívno – právna komisia odporúča schváliť odkúpenie pozemku
pre rozšírenie cintorína v meste Sereď
Ing. Horváth - podnikateľská a finančná komisia odporúča schváliť odkúpenie pozemku
za predloženú cenu. Porovnateľné pozemky odpredáva mesto za cenu 24€/m2. Mesto pri
výkupe pozemkov zväčša dáva vyššiu cenu ako odpredáva.
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Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje
V zmysle § 4, ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 1/2006 o hospodárení
a nakladaní s majetkom mesta v znení neskorších zmien a doplnkov nadobudnutie
nehnuteľností kúpou, a to parcelu č. 2803 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 107 m2 a
parcelu č. 2804 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 432 m2, evidovaných v právnom
stave na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta ako parcely registra "C"
evidované na katastrálnej mape v k.ú. Sereď na LV č. 4534, ktorých vlastníkom je Jozef
Svátek, bytom Poštová 8/6256, 926 01 Trnava, za cenu 28,-€/m2.
B. Ukladá
prednostovi Mestského úradu
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 12.08.2012 .
12E/ Zriadenie vecného bremena
p. Nagyová - uviedla predložený materiál. Mestské zastupiteľstvo v Seredi schválilo
predaj nehnuteľného majetku - trafostanice s pozemkom , ktorý sa nachádza v Strednom
Čepeni. Kupujúci Zsl. energetika podmieňuje návrh kúpnej zmluvy na základe svojich
interných predpisov zriadením vecného bremena pre energetické distribučné zariadenie,
ktoré má slúžiť na rozvody elektrickej energie v meste Sereď na uliciach Veterná,
Severná, Jasná.
Mgr. Rampašek - legislatívno – právna komisia
bremena.

odporúča

schváliť zriadenie vecného

Ing. Horváth - podnikateľská a finančná komisia odporúča schváliť zriadenia vecného
bremena pre energetické distribučné zariadenie na predmetných uliciach.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
Žiadosť Západoslovenskej energetika, a.s. o umožnenie zriadenia vecného bremena
B. súhlasí
s umožnením zriadenia vecného bremena pre energetické distribučné zariadenia,
slúžiaceho len pre distribučné rozvody elektrickej energie v meste Sereď – IBV na
uliciach Veterná, Severná a Jasná.
13/ Výkup a zámena pozemkov pre stavbu „chodník Vinárska ul.“
JUDr. Pastuchová - uviedla predložený materiál.
V zmysle VZN o hospodárení
a nakladaní s majetkom mesta nadobúdanie nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta a
prevod nehnuteľného majetku podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Na základe
rokovaní
s vlastníkmi
nehnuteľností
a ich súhlasu
k predaju
príslušných
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spoluvlastníckych podielov
boli spracované nasledovné
uznesenia na odkúpenie
pozemkov, ktoré mesto potrebuje pre výstavbu chodníka na Vinárskej ulici .
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania územia pre stavbu „ Chodník Vinárska
ulica“
1. odkúpenie nehnuteľnosti – diel „3“ vo výmere 9 m2 , ako novovytvorenú parcelu č.
3004/2, zast. pl. odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 19.01.2012
vyhotoveným geodetom Petrom Černým od parcely registra „E“ č. 300/2 záhrady k.ú.
Sereď, vedenej na LV č. 850 od
Jaroslava Macku, Mierová 1434/6, Galanta v podiele 3/6 v pomere k celku
za kúpnu cenu 17 €/m2
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do
katastra nehnuteľností hradí kupujúci.
B. Ukladá
Prednostovi MsÚ
zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.06.2012
2. odkúpenie nehnuteľnosti – diel „4“ vo výmere 34 m2 , ako novovytvorenú parcelu č.
3004/3, zast. pl. odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 19.01.2012
vyhotoveným geodetom Petrom Černým od parcely registra „E“ č. 291/2 záhrady k.ú.
Sereď, vedenej na LV č. 1168 od
Jaroslava Macku, Mierová 1434/6, Galanta v podiele 3/12 v pomere k celku
za kúpnu cenu 17 €/m2
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do
katastra nehnuteľností hradí kupujúci.
B. Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.06.2012
3. odkúpenie nehnuteľnosti - parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape
č. 3004/10, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 87 m2 v k.ú. Sereď vedenej na
LV 6003 od:
Ing. Pavla Tulalu, Slnečná 961/7, Trnava v podiele 1/16 a 28/448 v pomere k celku
Jarmily Sokolovej, rod. Tulalovej, Medveďovej 2495/17, Bratislava v podiele 28/448
v pomere k celku
Ivety Mazúrovej, rod. Štefanákovej, F. Štefinku 4684/18, Martin v podiele 28/448
v pomere k celku
Ing. Evy Florišovej, rod. Tulalovej, Andreja Hlinku 3058/16 v podiele 18/448 a 9/224
v pomere k celku
Antona Tulalu, Nám. slobody 31/13, Sereď v podiele 4/448 a 2/224 v pomere k celku
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Ľuboša Tulalu, Garbiarska 51/56, Sereď v podiele 4/448 a 2/224 v pomere k celku
Ivany Dubskej, Legionárska 1124/1, Sereď v podiele 2/448 a 1/224 v pomere k celku
Bernardíny Tulalovej, rod. Kubalovej, Most pri Bratislave 120 v podiele 1/16 v pomere
k celku
za kúpnu cenu 17 €/m2
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do
katastra nehnuteľností hradí kupujúci.
B.Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.06.2012
4. V zmysle § 9, ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania územia pre stavbu „ Chodník Vinárska
ulica“
prevod pozemku formou zámeny , a to zámeny novovytvorenej parcely č. 3005/27 zast.
pl. vo výmere 28 m2 odčlenenej geometrickým plánom č. 82/2011 od parc. reg „E“ č.
278/2 zastav. pl. v k.ú. Sereď vedenej na LV č.4806 vo vlastníctve Mesta Sereď ( parc.
KN-C 3005/1) za pozemok parcelu registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape č.
3004/9 zas. pl. vo výmere 55 m2 , vedenú na LV č. 6029 vo vlastníctve doc. Ing. Štefana
Hronského, CSc., Vinárska 124/7 Sereď v podiele ½ v pomere k celku , s finančným
vyrovnaním rozdielu vo výmerách za cenu 17.- €/m2
2. Ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a) ods. 8, písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu pozemku
novovytvorenej parcely č. 3005/27 zast. pl. vo výmere 28 m2, ktorá bola odčlenená
geometrickým plánom č. 82/2011vyhotoveným geodetom Petrom černým od parc. reg
„E“ č. 278/2 zast. pl. k.ú. Sereď vedenej na LV č.4806 vo vlastníctve mesta Sereď ( parc.
KN-C 3005/1) za pozemok parcelu registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape č.
3004/9 zas. pl. vo výmere 55 m2 , vedenú na LV č. 6029 vo vlastníctve doc. Ing. Štefana
Hronského, CSc., Vinárska 124/7 Sereď v podiele ½ v pomere k celku , s finančným
vyrovnaním rozdielu vo výmerách za cenu 17.- €/m2 z dôvodu záujmu mesta
majetkovoprávne vysporiadať pozemok pre realizáciu stavby „ Výstavba chodníka na
ulici Vinárska“
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
do katastra nehnuteľností hradí mesto Sereď.
B. Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť vyhotovenie zámennej zmluvy do 30.06.2012
5. Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania územia pre stavbu „ Chodník
Vinárska ulica“
odkúpenie nehnuteľnosti , parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape č.
3004/13
,zastavané plochy a nádvoria vo výmere 160 m2 v k.ú. Sereď vedenej Správou katastra
v Galante na LV č.6001 od
 Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského – Slovenská provincia,
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Včelárska 8, Bratislava v podiele 111/360 v pomere k celku
 Ing. Eleny Moravskej v podiele 3/360 v pomere k celku
 Margity Masárovej v podiele 3/360 v pomere k celku
 Emílie Hodekovej v podiele 3/360 v pomere k celku
za kúpnu cenu 17 €/m2
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do
katastra nehnuteľností hradí kupujúci.
B.Ukladá
Prednostovi mestského úradu
Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 15.07.2012
14/ Zverenie nehnuteľného majetku mesta Sereď do správy škôl a školských
zariadení
Mgr. Kováčová uviedla predložený materiál. V zmysle
VZN
o hospodárení
a nakladaní s majetkom
mesta Sereď
mesto môže zveriť
majetok do správy
rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii , ktorú zriadilo. Na základe vykonanej kontroly
Zmlúv a dodatkov o zverení majetku do správy škôl a prijatých opatrení prednostom bol
spracovaný predkladaný materiál. Tento bol predmetom rokovania
komisie školskej
a športovej.
Mgr. Rampašek - legislatívno-právna komisia odporúča schváliť
majetku do správy škôl a školských zariadení

zverenie nehnuteľného

Ing. Kalinai – školská a športová komisia odporúča schváliť zverenie
majetku do správy škôl a školských zariadení bez pripomienok

nehnuteľného

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje
1. Zverenie nehnuteľného majetku do správy ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho ul.
č. 763/7A, 926 01 Sereď s účinnosťou od 1. júla 2012:
a) stavba - telocvičňa (ako súčasť budovy základnej školy so súpisným č. 763/7A)
postavená na parcele registra „C“ č. 2850/6, hodnota majetku v súlade so Zmluvou
o zverení majetku do správy zo dňa 18.12.2002 v platnom znení
b) stavba - bazén (ako súčasť budovy základnej školy so súpisným č. 763/7A) postavená
na parcele registra „C“ k.ú. Sereď č. 2850/7, hodnota majetku v súlade s Dodatkom
č. 1 zo dňa 30.12.2004 k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 18.12.2002
v platnom znení
c) stavba - átrium (ako súčasť budovy základnej školy so súpisným č. 763/7A) postavenú
na parcele registra C č. 2850/8, hodnota majetku v súlade so Zmluvou o zverení
majetku do správy zo dňa 18.12.2002
d) stavba - „viacúčelové ihrisko ZŠ J. Fándlyho, Sereď“ postavená na časti parcely
registra „C“ č. 2850/9 (stavba bez súpisného čísla – ihrisko), LV 591, Katastrálny
úrad Trnava, Správa katastra Galanta, k.ú. Sereď, hodnota majetku v súlade
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e)

f)

g)

h)

s Dodatkom č. 3 zo dňa 16.12.2009 k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa
18.12.2002
pozemok parcela registra „C“ č. 2850/6, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej
výmere 965 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra
Galanta, k.ú. Sereď, hodnota pozemku 4 804,82 €, slovom: štyritisícosemstoštyri eur,
osemdesiatdva centov
pozemok parcela registra „C“ č. 2850/7, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej
výmere 874 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra
Galanta,
k.ú.
Sereď,
hodnota
pozemku
4 351,72
€,
slovom:
štyritisíctristopäťdesiatjedna eur sedemdesiatdva centov
pozemok parcela registra „C“ č. 2850/8, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej
výmere 164 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra
Galanta, k.ú. Sereď, hodnota pozemku 816,57 €, slovom: osemstošestnásť eur
päťdesiatsedem centov
pozemok parcela registra „C“ č. 2853, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej
výmere 2741 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra
Galanta,
k.ú.
Sereď,
hodnota
pozemku
13 647,68
€,
slovom:
trinásťtisícšesťstoštyridsaťsedem eur šesťdesiatosem centov

2.Zverenie nehnuteľného majetku do správy ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava,
Komenského 3064/41, 926 01 Sereď s účinnosťou od 1. júla 2012:
a) pozemok parcela registra „C“ č. 733/3, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej
výmere 305 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra
Galanta, k.ú. Sereď, hodnota pozemku 1518,62 €, slovom: jedentisícpäťstoosemnásť
eur šesťdesiatdva centov
b) pozemok parcela registra „C“ č. 733/4, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej
výmere 10 761 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra
Galanta,
k.ú.
Sereď,
hodnota
pozemku
53 579,96
€,
slovom:
päťdesiattritisícpäťstosedemdesiatdeväť eur deväťdesiatšesť centov
c) pozemok parcela registra „C“ č. 733/5 (pod budovou pavilónu A), zastavané plochy
a nádvoria, v celkovej výmere 862 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava,
Správa katastra Galanta, k.ú. Sereď, hodnota pozemku 4 291,97 €, slovom:
štyritisícdvestodeväťdesiatjedna eur deväťdesiatsedem centov
d) pozemok parcela registra „C“ č. 733/7 (pod budovou pavilónu B), zastavané plochy
a nádvoria, v celkovej výmere 585 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava,
Správa katastra Galanta, k.ú. Sereď, hodnota pozemku 2 912,77 €, slovom:
dvetisícdeväťstodvanásť eur sedemdesiatsedem centov
e) pozemok parcela registra „C“ č. 733/8 (pod budovou pavilónu C), zastavané plochy
a nádvoria, v celkovej výmere 837 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava,
Správa katastra Galanta, k.ú. Sereď, hodnota pozemku 4 167,5 €, slovom:
štyritisícstošesťdesiatsedem eur päťdesiat centov
f) pozemok parcela registra „C“ č. 733/9 (pod budovou pavilónu D), zastavané plochy
a nádvoria, v celkovej výmere 619 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava,
Správa katastra Galanta, k.ú. Sereď, hodnota pozemku 3 082,05 €, slovom:
tristisícosemdesiatdva eur päťstotín centa
g) pozemok parcela registra „C“ č. 733/10 (pod budovou pavilónu E), zastavané plochy
a nádvoria, v celkovej výmere 1021 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava,
Správa katastra Galanta, k.ú. Sereď, hodnota pozemku 5 083,65 €, slovom:
päťtisícosemdesiattri eur šesťdesiatpäť centov
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h) pozemok parcela registra „C“ č. 733/11 (pod budovou pavilónu F), zastavané plochy
a nádvoria, v celkovej výmere 612 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava,
Správa katastra Galanta, k.ú. Sereď, hodnota pozemku 3 047,2 €, slovom:
tritisícštyridsaťsedem eur dvadsať centov
3. Odňatie nehnuteľného majetku zo správy ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava,
Komenského 3064/41, 926 01 Sereď s účinnosťou od 01.07.2004:
stavba - budova Základnej školy na Garbiarskej ulici v Seredi, súpis. číslo 3964, postavená
na parcele registra „E“ č. 3063/93, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa
katastra Galanta, k.ú. Sereď, hodnota majetku v súlade so Zmluvou o prevode správy
majetku štátu č. 2004/445 zo dňa 21.07.2004.
4.Zverenie nehnuteľného majetku do správy ZŠ Jana Amosa Komenského,
Komenského 1127/8, 926 01 Sereď s účinnosťou od 1. júla 2012:
a) stavba - spojovacia chodba (ako súčasť budovy základnej školy so súpisným č. 1227/8)
postavená na parcelách registra „C“ č. 780/13, 780/14, 780/15
v nadobúdacej
hodnote 42 805,90 €, oprávky k 31.05.2012 predstavujú 11 594,33 €, zostatková cena
31 211,57 €
b) pozemok parcela registra „C“ č. 779/1 (pod budovou ZŠ), zastavané plochy a nádvoria,
v celkovej výmere 1 078 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa
katastra Galanta,
k.ú. Sereď,
hodnota pozemku 5 367,46
€,
slovom:
päťtisíctristošesťdesiatsedem eur štyridsaťšesť centov
c) pozemok parcela registra „C“ č. 779/2 (pod budovou ZŠ), zastavané plochy
a nádvoria, v celkovej výmere 168 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava,
Správa katastra Galanta, k.ú. Sereď, hodnota pozemku 836,49 €, slovom:
osemstotridsaťšesť eur štyridsaťdeväť centov
d) pozemok parcela registra „C“ č. 779/3 (pod budovou ZŠ), zastavané plochy
a nádvoria, v celkovej výmere 3 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava,
Správa katastra Galanta, k.ú. Sereď, hodnota pozemku 14,94 €, slovom: štrnásť eur,
deväťdesiatštyri centov
e) pozemok parcela registra „C“ č. 780/6, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere
136 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta, k.ú.
Sereď, hodnota pozemku 677,16 €, slovom šesťstosedemdesiatsedem eur, šestnásť
centov
f) pozemok parcela registra „C“ č. 780/7, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere
494 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta, k.ú.
Sereď, hodnota pozemku 2 459,67 €, slovom: dvetisícštyristopäťdesiatdeväť eur,
šesťdesiatsedem centov
g) pozemok parcela registra „C“ č. 780/8, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere
49 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta, k.ú.
Sereď, hodnota pozemku 2 493,98 €, slovom: dvetisícštyristodeväťdesiattri eur
deväťdesiatosem centov
h) pozemok parcela registra „C“ č. 780/9, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere
260 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta, k.ú.
Sereď, hodnota pozemku 1 294,56 €, slovom: tisícdvestodeväťdesiatštyri eur
päťdesiatšesť centov
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i) pozemok parcela registra „C“ č. 780/10, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej
výmere 268 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra
Galanta, k.ú. Sereď, hodnota pozemku 1 334,40 €, slovom: tisíctristotridsaťštyri eur
štyridsaťcentov
j) pozemok parcela registra „C“ č. 780/12, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej
výmere 129 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra
Galanta, k.ú. Sereď, hodnota pozemku 642,3 €, slovom: šesťstoštyridsaťdva eur
tridsať centov
k) pozemok parcela registra „C“ č. 780/13, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej
výmere 38 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,
k.ú. Sereď, hodnota pozemku 1 044,51 €, slovom: tisícštyridsaťštyri eur,
päťdesiatjedna centov
l) pozemok parcela registra „C“ č. 780/14, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej
výmere 65 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,
k.ú. Sereď, hodnota pozemku 323,64 €, slovom: tristodvadsaťtri eur šesťdesiatštyri
centov
m) pozemok parcela registra „C“ č. 780/15, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej
výmere 1 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,
k.ú. Sereď, hodnota pozemku 27,49 €, dvadsaťsedem eur štyridsaťdeväť centov
5.Zverenie nehnuteľného majetku do správy Materskej školy, Ul. D. Štúra
926 01 Sereď s účinnosťou od 1. júla 2012:

č. 2116/36,

a) stavba – budova so súpisným číslom 752 postavená na časti parcely registra „C“ č.
3535/1 a parcele č. 3535/3 (budova elokovaného pracoviska materskej školy na
Fándlyho ul. č. 752), hodnota majetku v súlade s Dodatkom č. 1 zo dňa 22.04.2008
k Zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 18.12.2002
b) stavba – budova so súpisným číslom 1016 postavená na časti parcely registra „C“
č. 433 (budova elokovaného pracoviska materskej školy na Pažitnej ul. č. 1016),
hodnota majetku v súlade s Dodatkom č. 1 zo dňa 22.04.2008 k Zmluve o zverení
majetku do správy zo dňa 18.12.2002
c) stavba – budova so súpisným číslom 730 postavená na parcele registra „C“ č. 3410/2
(budova elokovaného pracoviska materskej školy na Cukrovarskej ul. č.730), hodnota
majetku v súlade s Dodatkom č. 1 zo dňa 22.04.2008 k Zmluve o zverení majetku do
správy zo dňa 18.12.2002
d) pozemok parcela registra „C“ č. 2 852, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere
4 058 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta, k.ú.
Sereď, hodnota pozemku 20 205,14 €, slovom: dvadsaťtisícdvestopäť eur štrnásť
centov
e) pozemok parcela registra „C“ č. 433, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere
3 193 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta, k.ú.
Sereď, hodnota pozemku 15 898,23 €, slovom: pätnásťtisíc osemstodeväťdesiatosem
eur, dvadsaťtri centov
6.Zverenie nehnuteľného majetku do správy Materskej školy, Komenského ul.
č. 1137/37, 926 01 Sereď s účinnosťou od 1. júla 2012:
a) stavba – budova so súpisným číslom 2 660 postavená na časti parcely registra „C“ č.
1 209 (budova elokovaného pracoviska materskej školy na Podzámskej ul. č. 2660),
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

hodnota majetku v súlade s Dodatkom č. 1 zo dňa 22.04.2008 k Zmluve o zverení
majetku do správy zo dňa 18.12.2002
stavba – budova so súpisným číslom 1991 postavená na parcele registra „C“ č. 975/2
(budova elokovaného pracoviska materskej školy na Murgašovej ul. č. 1991), hodnota
majetku v súlade s Dodatkom č. 1 zo dňa 22.04.2008 k Zmluve o zverení majetku do
správy zo dňa 18.12.2002
stavba – budova so súpisným číslom 1991 postavená na parcele registra „C“ č. 975/3
(budova kotolne elokovaného pracoviska materskej školy na Murgašovej ul. č. 1991),
hodnota majetku v súlade s Dodatkom č. 1 zo dňa 22.04.2008 k Zmluve o zverení
majetku do správy zo dňa 18.12.2002
pozemok parcela registra „C“ č. 975/1, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere
3 584 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta, k.ú.
Sereď, hodnota pozemku 17 845,05 €, slovom: sedemnásťtisícosemstoštyridsaťpäť eur
päťstotín centa
pozemok parcela registra „C“ č. 975/2, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere
908 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta, k.ú.
Sereď, hodnota pozemku 4 521,01 €, slovom: štyritisícpäťstodvadsaťjedna eur
jednastotina centa
pozemok parcela registra „C“ č. 975/3, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere
64 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta, k.ú.
Sereď, hodnota pozemku 318,66 €, slovom: tristoosemnásť eur šesťdesiatšesť centov
pozemok parcela registra „C“ č. 1209, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere
2 082 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta, k.ú.
Sereď, hodnota pozemku 10 366,46 €, slovom: desaťtisíctristošesťdesiat eur
štyridsaťšesť centov

Ukladá
1.Prednostovi mestského úradu
Spracovať zmluvy o zverení majetku do správy škôl v zmysle platnej legislatívy.
Termín: do 30.11.2012
2.Riaditeľom ZŠ a MŠ
Vykonať návrh na zápis výkonu správy k nehnuteľnému majetku na príslušnú správu katastra
Galanta.
Termín: do 31.12.2012
15/ Analýza hospodárnosti vynakladania finančných prostriedkov spojených
s vedením účtovníctva škôl a školských zariadení , ktorých zriaďovateľom je mesto
Sereď
Ing. Krajčovič - uviedol predložený materiál. Na základe prijatého uznesenia mestského
zastupiteľstva bola spracovaná analýza
hospodárnosti
vynakladania
finančných
prostriedkov spojených s vedením účtovníctva škôl a školských zariadení . Mesto Sereď
má zriadené 3 ZŠ, dve MŠ a l ZUŠ. Všetky tieto rozpočtové organizácie majú svojho
štatutára, ktorý zodpovedá za vedenie a spôsob účtovníctva a tiež aj za finančné
prostriedky, ktoré sú vynakladané na tieto služby. Väčšina rozpočtových organizácií má
tieto služby zabezpečované
externou spoločnosťou. Podľa vyjadrenia
externých
účtovníčok
je v cene zohľadnená aj tá skutočnosť, že prebrali nekvalitne vedené
účtovníctvo a v neporiadku. Každý účtovník si tvorí účtovnú osnovu. Pozitívom je, že
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nie je problém s výkazníctvom odkedy tieto služby sú zabezpečované externe. Výšku
optimálnej a trhovej ceny vedenia účtovníctva je možné zistiť verejným obstarávaním
podprahovou zákazkou resp. dohodnúť sa s externou organizáciou o množstve a cene
poskytovaných služieb. Rozpočtové organizácie sa vyhýbajú verejnému obstarávaniu,
začiatkom roka boli informovaní o potrebe vyškolenia zodpovednej osoby za verejné
obstarávanie resp. si na to najať externe spoločnosť. Proces verejného obstarávania pomôže
zistiť trhovú cenu za poskytovanie týchto služieb v danom mieste a v danom čase.
Ing. Kalinai – na rokovaní školskej a športovej komisie bola prerokovaná predložená
analýza a bolo odporučené riaditeľom škôl a školských zariadení , ktoré budú v budúcich
rokoch zabezpečovať účtovníctvo, rozpočtovníctvo a výkazníctvo škôl a školských zariadení
prostredníctvom tretej osoby, aby jej výber zabezpečili aspoň na 2 roky verejným
obstarávaním
Ing. Horváth - podporuje predložený návrh. Niektoré školské subjekty mali v minulosti
značné problémy s vedením účtovníctva, preto im bolo navrhnuté osloviť externú firmu
na zabezpečenie týchto služieb. Podľa vyjadrení riaditeľov škôl a školských zariadení
nie je ľahké nájsť kvalitného účtovníka. Účtovníctvo a výkazníctvo
vedené externou
spoločnosťou je na oveľa lepšej úrovni ako bolo v prechádzajúcich
rokoch .
U niektorých rozpočtových organizácií náklady, ktoré boli vynaložené na zabezpečenie
účtovníckych služieb narástli za obdobie 2010 -2011. Na zníženie
nákladov na tieto
práce je potrebné využívať verejné obstarávanie.
PaeDr. Kramárová
- v mene všetkých riaditeľov škôl a školských zariadení , ktorým služby účtovníctva
a výkazníctva vedie externá firma vyjadrila spokojnosť s ich prácou. Aktuálne
účtovníctvo v rozpočtových organizáciách je špecifické. Na základe dohody s externou
spoločnosťou bolo dohodnuté, že výška poplatkov za vykonávanie týchto služieb bude
nižšia.
Bc. Veselický - z hľadiska vývoja dotácií zo štátneho rozpočtu je potrebné hľadať
riešenia na zabezpečenie týchto služieb za nižšie ceny. Preto odporúča využívať
verejné obstarávanie na tieto služby. Potrebná je kontrola rozsahu prác a kvalita
dodávaných prác.
Ing. Kalinai - mesto Sereď pre optimalizáciu nákladov využíva verejné obstarávanie na
zabezpečenie dodávateľov na investičné akcie. Využívaním elektronickej aukcie boli
ušetrené finančné prostriedky rozpočtu mesta, ktoré je možné využiť na zabezpečenie
iných potrebných prác a služieb .
Ing. Kyselý - využívaním verejného obstarávania je možné zistiť
služieb.

trhovú cenu týchto

Mgr. Horniak - je spokojný so službami spoločnosti Econit pri zabezpečovaní účtovníctva.
Mgr. Rampašek - v rámci pozmeňovacieho návrhu bola schválená aj ukladacia časť pre
riaditeľov škôl a školských zariadení
na využívanie verejného obstarávania pri
zabezpečovaní účtovníctva v jednotlivých školách a školských zariadeniach na zníženie
nákladov. Potrebné je vyškoliť vlastných ľudí na zabezpečovanie verejného obstarávania
.
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MUDr. Bucha- zabezpečovanie
verejného obstarávania vykonávajú osoby, ktoré sú
odborne spôsobilé a sú zodpovedné za celý proces verejného obstarávania . Na konkrétne
práce a služby sú nastavené parametre, ktoré musia záujemcovia o tieto služby spĺňať.
Mgr. Némethová - školy a školské zariadenia majú povinnosť mať vyškolenú osobu
na proces verejného obstarávania.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
Analýzu hospodárnosti vynakladania finančných prostriedkov spojených
s vedením účtovníctva škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto
Sereď
B. Ukladá
Riaditeľom škôl a školských zariadení
ktoré budú v budúcich rokoch zabezpečovať účtovníctvo, rozpočtovníctvo a výkazníctvo
škôl a školských zariadení prostredníctvom tretej osoby, aby jej výber zabezpečili aspoň
na 2 roky verejným obstarávaním
Termín: 31.12. 2012
16A/ Prevádzkovanie mestského rozhlasu
PHDr. Adamčíková - uviedla predložený materiál. Správa o prevádzkovaní mestského
rozhlasu obsahuje informácie o počte reproduktorov , celkovej dĺžke vedenia rozhlasu,
o frekvencii vysielania. Prílohou je aj sadzobník úhrad za vysielanie relácií v mestskom
rozhlase. Niektorí občania mesta sa dožadujú mestského rozhlasu, niektorí zase žiadajú
zrušenie z dôvodu, že ich to vyrušuje .Názory na prevádzkovanie mestského rozhlasu
a frekvenciu vysielania sú veľmi odlišné. O ďalším prevádzkovaní mestského rozhlasu
je potrebné, aby rozhodlo mestské zastupiteľstvo.
p. Koričanský – podporuje ponechanie rozhlasu , hlavne
pre starších občanov, ktorí
nemajú možnosť
získať informácie z internetu alebo iného televízneho
signálu.
V prípade odstávky vody alebo elektrickej energie sú občania informovaní takouto formou.
p. Vydarená - starší občania bývajúci v rodinných domoch v Čepeni nemajú internetové
pripojenie, sú zvyknutí na získavanie informácií cez mestský rozhlas. Podporuje
zachovanie mestského rozhlasu.
Ing. Kalinai – ak má byť prevádzkovaný mestský rozhlas je potrebné , aby boli poplatky
tak stanovené, aby mesto získalo finančné prostriedky aspoň z časti a aby mesto
doplácalo čo najmenej.
Ing. Horváth - podporuje zachovanie rozhlasu, odporúča časovo limitovať oznamy, za
dlhšie oznamy žiadať vyššie poplatky.
Mgr. Rampašek - je za zachovanie mestského rozhlasu.
Ing. Kyselý - odporúča zachovať frekvenciu vysielania mestského rozhlasu doobeda aj
poobede.
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Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje
a) prevádzkovanie mestského rozhlasu za nasledovných podmienok:
-

frekvencia vysielania: dva-krát denne o 10.00 a 14.30 hod., prípadne podľa potreby

-

Sadzobník úhrad za vysielanie relácií v mestskom rozhlase:
 bezplatne
 oznamy mesta,
 akcie, ktoré organizuje Dom kultúry a Mestské múzeum, školy a školské
zariadenia,
 straty a nálezy,
 vyhlasovanie oznámení od plynárenských, energetických a vodárenských
spoločností – poruchy , havarijné stavy a odstávka dodávky energií,
 vyhlasovanie oznámení od orgánov štátnej a verejnej správy,
 vyhlasovanie športovým klubom, zväzom a iným občianskym združenia,
ktoré majú verejnoprospešný charakter,
za úhradu vo výške 5 €/deň
 vyhlasovanie občanom,
 vyhlasovanie pracovných ponúk,
 vyhlasovanie relácií politickým stranám, hnutiam a kandidátom pri
voľbách,
 vyhlasovanie podnikateľským subjektom,

 vyhlasovanie komerčných produktov.

16B/ Zmeny v Rokovacom poriadku MsZ
PHDr. Adamčíková - uviedla predkladaný materiál.
Z dôvodu úspory finančných
prostriedkov na poštovnom a urýchlenia prenosu informácií sú navrhované zmeny
v Rokovacom poriadku MsZ . Zmeny sa týkajú doručovania uznesení z MZ a odpovedí
na interpelácie pre poslancov MsZ.
Mgr. Rampašek - legislatívno-právna komisia odporúča
Rokovacieho poriadku MsZ.

schváliť navrhované

zmeny

p. Vydarená - každý poslanec má emailovú stránku, preto odporúča zasielať uznesenia
a odpovede na interpelácie elektronickou formou
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje
zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Seredi, ktorý sa mení takto:

1. V § 11 ods. 4 sa text: „Uznesenia sa písomne doručujú od ich podpísania primátorom
do 7 dní“ nahrádza textom:
„Uznesenia sa elektronicky doručujú od ich podpísania primátorom do 7 dní“ ,
poslancom MsZ, primátorovi mesta, hlavnej kontrolórke , prednostovi MsÚ, ďalším
subjektom tie uznesenia , ktorými sú im uložené úlohy alebo je účelné ich
s uzneseniami oboznámiť
2. V § 12 ods. 4 sa text: „Odpovede na interpelácie primátor mesta poskytuje priamo na
zasadnutí MsZ, prípadne písomne do 15 dní od vznesenej interpelácie“ nahrádza
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textom: Odpovede na interpelácie primátor mesta poskytuje priamo na zasadnutí
MsZ, prípadne elektronicky do 15 dní od vznesenej interpelácie“
16C/ Žiadosť p. Snopa a manž. Eriky, vo veci riešenia parkovania
Ing. arch. Kráľ – komisia pre rozvoj mesta k žiadosti p. Snopa odporúča
v blízkosti nehnuteľnosti jeden parkovací box pre osobné motorové vozidlo.

vyhradiť

Ing. Tomčányi - pri stavebnom konaní projektu Revitalizácia Námestia slobody bolo
prisľúbené, že bude doriešené státie a parkovanie vozidla p. Snopa . Je potrebné urobiť
ústretový krok tomuto občanovi, podporuje , aby jeho žiadosti bolo vyhovené.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje
Parkovací box pre jedno osobné motorové vozidlo v blízkosti nehnuteľnosti pre
žiadateľov Peter Snop a manž. Erika Snopová rod. Sabová, bytom Námestie Slobody
1190/25, Sereď . Poloha bude upresnená oddelením pre rozvoj mesta.
16D/ Žiadosť o pokračovanie spolupráce s RTV Krea
Ing. Tomčányi - v minulom roku ,ale aj v predchádzajúcom volebnom období
bola
uzatvorená zmluva o spolupráci s RTV Krea. Predmetom tejto zmluvy bolo zabezpečiť
informovanosť občanov v tomto regionálnom vysielaní o dianí v našom meste . Zámerom
mesta bolo podeliť vyčlenené finančné prostriedky na medializáciu medzi RTV Krea
a Sered online. SOL nedodržali dohodu, tak ako bolo dohodnuté. Zmenili resp. chcú
zmeniť štruktúru spoločnosti. Odporúča
finančné prostriedky vo výške 3333,- €
schváliť pre RTV Krea.
JUDr. Irsák – v predloženej žiadosti je žiadateľom Slovmedia Sk spol. s.r.o. . Vhodné by
bolo, aby bola spoločnosť predstavená.
Ing. Horváth - prišlo k zmene obchodného názvu podľa Obchodného registra. Podporuje
spoluprácu s RTV Krea na ďalšie obdobie .
p. Kurbel - mal otázku koľko ľudí môže TV Kreu sledovať
Ing. Tomčányi - televízia
vysielanie RTV Krea.

je digitalizovaná, takže väčšina obyvateľov môže sledovať

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje
Spoluprácu medzi Slovmedia SK, spol. s.r.o., Drevená 888/, Galanta ako
prevádzkovateľom vysielania Regionálnej televízie KREA za cenu 3333,-€ od 1.7.
2012
B. Ukladá
Prednostovi MsÚ
Uzatvoriť zmluvu medzi mestom Sereď , Krea TV Galanta s.r.o. a Slovmedia SK,
Drevená 888, Galanta
T: 30.6. 2012
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16E/ Odmena p. Vydarenej
Ing. Kalinai - navrhol poslankyni pani Vydarenej odsúhlasiť odmenu za prácu, ktorú
vykonáva v návrhovej komisii. Pani Vydarená túto funkciu vykonáva veľmi zodpovedne ,
preto odporúča odmenu vo výške 100€ .
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje
Odmenu p. Božene Vydarenej za prácu v návrhovej komisii vo výške 100,-€
Po prerokovaní
všetkých bodov programu primátor mesta Ing. Martin Tomčányi,
rokovanie mestského zastupiteľstva ukončil a poďakoval všetkým prítomným za aktívnu
účasť.
V Seredi, dňa 13.6. 2012
Zapísala: Kolláriková
Ing. Tibor Krajčovič
prednosta MsÚ

Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Eva Krajčová

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

Róbert Stareček

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