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Zápisnica  

z  rokovania   Mestského  zastupiteľstva  v  Seredi,  konaného  dňa   29.1. 2013 

 

 
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi otvoril  a viedol Ing. Martin  Tomčányi, primátor 

mesta Sereď.  Na zasadnutí MsZ dňa 29. 1. 2013  sa zúčastnilo 18  poslancov,  jeden  bol  

ospravedlnený .  

 

2/ Mandátová komisia bola schválená v zložení: 
Michal  Koričanský  

MUDr. Eva  Krajčová 

Ing. Norbert  Kalinai  

   

Návrhová komisia bola schválená v zložení: 
Božena Vydarená 

Ing.  arch. Róbert  Kráľ  

Róbert  Šipka    

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 

Ing. Ľubomír   Kyselý  

Róbert  Stareček    

 

 

Program  rokovania  -  jeho doplnenie   

 zmena    uznesenia  č.  280/2012   zo dňa   11.12. 2012 

 

 

3/ Nakladanie    s majetkom  mesta  Sereď   
A/  Zámer   predať  majetok  mesta -  budova  bývalého  Denného  centra  pre seniorov  na  Nám. 

Slobody   

Ing.  Florišová  -  uviedla  predložený materiál.   Na  rokovaní   MsZ    11.12. 2012   bol   na  

základe  výsledkov   verejnej obchodnej  súťaže   schválený  predaj  nehnuteľného  majetku  - 

denného  centra    na  Námestí  slobody.   Záujemca, ktorému   bol schválený predaj  predmetného  

nehnuteľného  majetku    z  rodinných  dôvodov nepodpísal  kúpnu   zmluvu.  Na   rokovanie   MsZ  

je  predložený  návrh na vyhlásenie  novej obchodnej   verejnej súťaže na predaj  predmetného  

nehnuteľného  majetku.   

 

p. Vydarená  - odporúča   komisiu  na  výber   uchádzača o predaj  majetku   mesta  ponechať   v   

tom  zložení ako  bola  schválená   na predchádzajúcu   verejnú  súťaž.  

      

Ing.  Horváth  - finančná  a podnikateľská  komisia  odporúča  vyhlásenie   novej  obchodnej  

verejnej   súťaže na  predaj  nehnuteľného  majetku    

 

Ing. Krajčovič -   v podmienkach   novej obchodnej  verejnej  súťaže   bola   doplnená  podmienka  

zloženia     zábezpeky 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Seredi   prerokovalo  a  

A. Schvaľuje  

1. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku zapísaného na 
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Správe katastra v Galante ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape v k. ú. 

Sereď na LV č. 591, a to parcela č. 77 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 397 m
2 

a 

stavba so súpisným číslom 1187 na tejto parcele postavená, parcela č. 78 - zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 22 m
2 

a stavba bez súpisného čísla - garáž na tejto parcele postavená, 

parcela č. 79 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 43 m
2
, parcela č. 80/1 - záhrady vo 

výmere 795 m
2
- 

 

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže - bez pripomienok  

 

3.Komisiu pre výber uchádzača o predaj majetku mesta  

v zložení:  

predseda: Ing.  Bystrík  Horváth    

členovia:  JUDr. Michal  Irsák,  Ing. Norbert Kalinai,  Ing.  arch. Róbert Kráľ, Darina   

Nagyová   

 

B. Ukladá  

prednostovi Mestského úradu  

Zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže  

termín : 30.01.2013    

 

B/  Zámer    prenajať   majetok  mesta -  budova bývalej  ZŠ  na  Garbiarskej ulici   

Bc. Veselický -   uviedol   predložený   materiál.   Mesto   je  vlastníkom  budovy bývalej   ZŠ  a 

pozemku  na  Garbiarskej ulici. Tieto   nebytové  priestory  boli  ponúknuté  na  prenájom  rôznym  

záujemcom, ktorí odmietli ponuky. Nepriaznivý   stav  predmetného  majetku  bol zdokumentovaný   

a pre  poslancov  MsZ  a    prítomných občanov  bola  spracovaná  prezentácia  na oboznámenie  sa   

so stavom  predmetnej  nehnuteľnosti. Na  opravu   predmetnej  budovy sú potrebné    veľké  

finančné prostriedky.   

 

Ing.  Tomčányi  -   zástupcovia  spoločnosti  KMHT  s.r.o. Ivanka pri Dunaji  oslovili  vedenie   

mesta    a predložili   žiadosť   o  prenájom   pozemku   na Garbiarskej ulici. Pokiaľ   MsZ  

odsúhlasí     predložený  zámer    majú  záujem    o vybudovanie   multifunkčnej    haly  

 

p. Daniška   -  zástupca    spoločnosti  KMHT   uviedol   predmetnú  žiadosť.  Spoločnosť   pôsobí   

na trhu niekoľko  rokov a  jej  činnosť  je   zameraná   na  podporu  športových aktivít . Pomáhajú 

pri  rozvíjaní športových  talentov. Občianske  združenie zabezpečuje  aktivity   v oblasti   

organizovania medzinárodných  turnajov, športových  podujatí  pre  detí a mládež  v oblasti  hokeja  

a zimných športov.  Rozhodli  sa  pre realizáciu    multifunkčnej  haly v  meste  Sereď.  Objekt, 

ktorý   je  postavený  na  predmetnom pozemku plánujú zlikvidovať . V tejto lokalite  plánujú  

vybudovať  ľadové plochy,   plochy  na loptové  športy.  Finančné  prostriedky, ktoré  plánujú  

preinvestovať  sú cca 3 mil.  €.  Mesačné  náklady  na  prevádzku  predpokladajú  vo výške  25 

tis.€.  Benefitom   tohto  projektu  je ,  že prevádzkové náklady   by  mali  byť hradené  z  vlastných   

finančných   prostriedkov.  Od mesta  je potrebný   súhlas  na  prenájom   pozemku  na  dlhšie  

časové  obdobie a očakávajú   súčinnosť pri podpore projektu.  Po demontáži  súčasnej  budovy  

budú  materiály,   podľa vyjadrení  odborníkov zrecyklované. Pri výstavbe    tohto projektu   plánujú   

využiť   najmodernejšie technológie, ktoré boli a  sú  používané   vo svete.   Hlavným cieľom   je   

zabezpečovanie  športových  aktivít    a propagácia športu  medzi  deťmi  a mládežou.    
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Ing. Kyselý  

    --   predložená  štúdia  rieši  projekčno -  technologické zabezpečenie  haly vzhľadom  na to,  že  

je to  v obývanej zóne . Predkladatelia zámeru  o výstavbu   športovej haly  si  vybrali  

lokalitu, ktorá  je občanmi  mesta    obývaná  ,  ako bude zabezpečovaná  bezpečnosť   pri 

organizovaní   akcií. 

 mal otázku    ako  je  výstavba   projektu  zabezpečená   z  finančného  hľadiska,  potrebné  

je  predložiť   štruktúru    financovania   tohto projektu   

 

Ing.. Daniška   

      --    použitá  by mala  byť  dánska  technológia, vo svete  bola  táto  technológia  využitá pri 

výstavbe  cca  50 štadiónov. Z hľadiska  zabezpečenia    bezpečnosti   plánujú   využiť  

najmodernejšie    technológie na výstavbu projektu.   Aktivity, ktoré plánujú   v tejto  lokalite   

organizovať  sú zamerané na každodennú  činnosť    detí  a mládeže nie  na  veľké  akcie, 

kde  by  bolo prítomných veľa ľudí .  Technológia  bude  spĺňať   všetky najnáročnejšie  

kritériá pre  získanie   stavebného  povolenia.  

 Náklady  na  vydanie   stavebného povolenia  budú  hradené spoločnosťou  KMHT. Pokiaľ  

nebudú  finančné  prostriedky   garantované  do  výšky  70 %  nebude   začaté  s  realizáciou  

projektu.   Na  finančné   zabezpečenie   tohto projektu   budú  využité granty,  vlastné  

finančné  prostriedky,  sponzorské   finančné    prostriedky.    

 

Ing.  Lovecký   

 poďakoval za predloženie   tohto   projektu ,  mal otázku   aké  úspechy    dosiahol  klub   pri 

zabezpečovaní   športových   aktivít 

--     pri  rozhodovaní   o  tomto  projekte  je   potrebné   vedieť  aj  finančnú  stránku  a 

zabezpečenie    z  ekonomickej   stránky. Predpokladaná  investícia   je  cca  3 mil.€ a  

mesačné  náklady  cca  25 tis.€. 

 aká návštevnosť   sa  predpokladá   denne  v  tomto  zariadení, aká sa predpokladá   

návratnosť  investícií   

  

   

Ing. Daniška   

 akcie, ktoré  organizovali v  predchádzajúcom  období boli  zamerané   na  podporu hokeja    

mládeže  na medzinárodných   turnajoch, bol   zabezpečovaný  kompletný  servis  spojený   

s vycestovaním   

 dôležitá   je   spolupráca   s   mestom   a dôležité   je   zabezpečovanie   prevádzkovania  

športovej haly  

 finančné  prostriedky    by  mali  byť  zabezpečované   zo štrukturálnych  fondov,  od 

sponzorov. Pripravuje  sa  webovská  stránka, medializácia  tohto projektu. Do tohto  

projektu  bude  zapojených  veľa  ľudí.   

 V prípade,  že   nebude možné   zabezpečiť výstavbu   tohto projektu do  3 rokov , bude  

zrušená    zmluva a pozemok  vrátený  mestu . Garantujú, že  získajú 70 % prostriedkov   z 

garantných listín a investičných  činností.  Z hľadiska   umiestnenia a logistiky   je táto 

lokalita   najvhodnejšia  na umiestnenie   tejto haly.   

 Čo  sa týka   návštevnosti   v dopoludňajších  hodinách plánujú   využívať športoviská   

deťmi  z predškolských  zariadení  a  poobede a  večer   mládežou . Predpoklad  je   200-300 

detí.  Na  financovanie   projektu  vy mali  byť  využité granty,  vlastné  finančné  

prostriedky   a z časti  úverového prostriedky.    
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Ing.  Tomčányi   

   -  podrobná  ekonomická   analýza    a  reálnosť  financovania   tohto projektu   zo  strany 

záujemcu   by  mala   byť  doplnená ,  aby  poslanci  MsZ  mali  možnosť  sa  s ňou  

oboznámiť 

 

Mgr. Královič   

-     víta    pozitívne  predložený  projekt . Aká forma  spolupráce sa očakáva  zo   strany   mesta,  

aby  mohol  byť    podporený projekt.  

 

Ing. Daniška   

   -  je to prenájom   pozemku,  aby  mohli  preukázať  vzťah k pozemku a  požiadať  o  finančné  

prostriedky . A  veľmi dôležitá je   podpora  zo  strany mesta  a taktiež  poslancov a  širokej   

verejnosti  

   

Ing. Krajčovič  

   -   celý objekt   na  Garbiarskej ulici  je  v prenájme    SMS s.r.o .  Časť  je   prenajatá   pre 

Trnavskú  arcidiecézu – zabezpečujú   ubytovanie  a služby  pre  bezdomovcov,  ďalšia  časť   

pre Združenie   STORM , ktoré  ich využívajú   na zabezpečenie poradenských   služieb pre   

drogovo   závislých  občanov.  Od januára  je  v týchto  priestoroch  umiestnená  prevádzka   

sklenárstva. 

    -   Mal  otázku, či  je nutné  v  takom  veľkom rozsahu projekt   realizovať, či  je  projekt   

variabilný, aby mohli byť  splnené podmienky  výzvy.   Toho času  sa jedna  veľká  športová   

hala  dokončuje v meste  Sereď. 

 

Ing. Daniška   

     -  športovisko   patrí   do   sídliska. Je tu  veľká komunita  detí, ktoré  by  tieto  priestory  mohli 

využívať  na športovanie .  Pri vypracovávaní projektu  bolo  snahou   spracovateľov,  aby  

nebolo  narušené prostredie.  Cieľom  je zabezpečovanie  športových  podujatí  a aktivít s čo 

najväčšou    účasťou   detí   a mládeže   na  týchto   aktivitách.    

 

Ing.  arch. Kráľ  

  -   komisia   pre rozvoj   mesta   sa predloženým projektom zaoberala a  víta   tento  projekt  v 

našom  meste .  Do   predmetného  vnútrobloku    patrí šport, nie  však  v  takomto  rozsahu. 

    -     Komisia, ktorá  sa  zaoberá   prípravou   územného plánu    taktiež prerokovala   predložený  

projekt,   odporúča  jeho  realizáciu , ale  v inej lokalite ako  predkladateľ predložil  zámer. 

Zastavanosť  predmetného   pozemku  je  cca  20 %. Komisia  pri  prerokovávaní   navrhla   

iné lokality, kde   by mohla byť hala umiestnená.  Obyvatelia  bývajúci na tomto sídlisku  by 

boli  účastníkmi  konania. V minulosti  pri  zahusťovaní  tohto  sídliska výstavbou  bytového  

domu, občania  z  tejto lokality   veľmi  protestovali proti  tejto stavbe.  Taktiež  z hľadiska   

dopravného  je  táto  lokalita   veľmi   prehustená.  Je potrebné  tento projekt   podporiť.               

   

Mgr.  Rampašek  

    - podporuje    projekt  výstavby  multifunkčnej  haly  v našom  meste .  Je  veľa otázok, ktoré   je 

potrebné    vedieť  pred   rozhodnutím  o tomto   zámere.   

     - pred    stretnutím  21.1. ,  či  boli   rokovania   s  vedením  mesta  a  zástupcami   KMHT, k  

výstavbe    haly 

     -  podľa predloženej   štúdie celá   plocha  pozemku  by  bola  zastavaná  , problém   by  bol  s 

parkovaním  v  tejto lokalite    
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    -   hodnota  budovy , ktorá  stojí  na predmetnom pozemku  je  majetkom mesta , nie  je vyčíslená  

    -   podľa informácií   uvedených  v žiadosti  spoločnosť  KMHT je  v právnej  rekonštrukcii , aké 

je  jej ďalšie   smerovanie, či  by nebolo vhodné osloviť    mesto po  tejto   vnútornej  

rekonštrukcii  spoločnosti.  Pokiaľ  by   bol  tento projekt   financovaný   z prostriedkov  

získaných z  EÚ, je potrebné  dlhé časové  obdobie   tento monitorovať  a tieto peniaze  sú 

vymáhateľné, kto ich potom zaplatí .Z hľadiska   zákona  má    s.r.o.  zákonné zdroje,  záruky  

sa pohybujú  do úrovni  tej  s.r.o.                       

 

 Ing. Daniška 

-  oficiálne   rokovania  s  vedením mesta   pred  stretnutím  21.1.2013  neboli. Zámer  

vybudovať   športovú halu  bol  dlhodobejší. Skupina  ľudí prejavila   záujem  o  financovanie 

tohto projektu.     

      -  štúdia, ktorá  je vypracovaná   bola vypracovaná   na  predmetný  pozemok , je účelová 

      -  v  inom meste  bola  vybudovaná  nová  ľadová plocha   za veľkej podpory  združenia   

      -  51 %  bude  mať  PCP Invest  a  49 %  ľudia, ktorí  budú  vkladať  prostriedky  do projektu      

   

p. Vydarená 

    -    prebieha  právna  rekonštrukcia  spoločnosti, sídlo   tejto  spoločnosti   by malo byť  v  Seredi, 

či  toto  bolo prerokované  s mestom          

    -    zámer  mal  byť   verejnosti  a poslancom  MsZ predložený skôr , aby  sa  s ním mohli lepši 

         oboznámiť 

   -     kde  plánujú vybudovať záchytné   parkovacie miesta, v tejto  lokalite  je    problém    

  -      s parkovacími   miestami. Parkovacie    miesta  sú  vybudované  pre občanov a sú plne 

          obsadené  

    -    ako  bývalá aktívna športovkyňa  podporuje   športové  aktivity, ktoré   je  možné   realizovať 

         v našom   meste       

    -     nie  je  jasné  z predloženého  materiálu  ako   sa bude postupovať  v prípade   nedokončenia 

          projektu,   mesto  v predchádzajúcom období riešilo    problémy   s nedostavanou  športovou 

           halou      

     -    občania    mesta   mali otázky  týkajúce  sa  spojitosti  poslanca  MsZ   p.  Sidora   

          s predloženým  zámerom   

      -   či bol   spracovaný   stavebno- technický posudok   na predmetný   objekt                      

 

Ing. Daniška  

   -     51 %  bude mať  PCP Invest,  ktorá  preinvestovala cca  2,5 mil.  € na projekte katalytickej 

depolinerizácie, 49 %  budú mať ľudia, ktorí  budú investovať  do tohto projektu.  

   -        Na  seredonline  bol   zverejnený  rozhovor  , kde  bola  informácia o  tomto projekte  

 na parcele oproti    tohto pozemku  by   chceli  vybudovať  parkovacie  miesta   a  časť  by 

bola zachovaná  ako zeleň. Vybudované parkovisko  by  zostalo zachované  a taktiež   novo 

vybudované  parkovacie  miesta   by  boli prístupné pre verejnosť.   

 Pokiaľ  nebude zabezpečených  70 % finančných  prostriedkov  na   vybudovanie 

predmetnej haly, nebudú  robené  žiadne  kroky  v tomto projekte. Doplnkové  aktivity  by 

boli  robené   neskôr,  aby  pritiahli   občanov. Výška   tej  haly je robená  k vôli hádzanej, 

ktorá  je v meste populárna , aby  spĺňala  medzinárodné  kritériá.       

 p. Sidor  je minoritným  vlastníkom  PCP Invest,ktorá   v meste  investovala   finančné 

prostriedky .  

 

Ing. Tomčányi   

-       stavebno technický posudok nebol  urobený. Pokiaľ príde   k schváleniu  projektu   a  bude  

potrebné  statický   posudok,     tak  to bude  urobené. 
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p. Kurbel   

       -- podporuje   realizáciu    tohto projektu, nie  však  v  predmetnej  lokalite 

 budova  bývalej  ZŠ na Garbiarskej     má  účtovnú  hodnotu cca 100 tis. €, podľa vyjadrenia  

statika   nie  je   táto  budova   nebezpečná,   roky  sa  do nej  neinvestovalo, preto  je  v 

takom   stave,  ako  bolo  odprezentované,   sú  tam  praskliny,  zatečené   stropy , 

poškodený vonkajší plášť,potrebná  je  oprava   strechy – aby  nezatekalo    

 koľko finančných  prostriedkov  mesto  získava  z prenájmu  nebytových priestorov  na        

Garbiarskej ul  

 odporúča   hľadať  inú  lokalitu   na  realizáciu  športovej haly       

 aké  vstupné  sa predpokladá    v tejto športovej hale        

 

Ing. Krajčovič   

 Trnavská  arcidiecéza  platí  mesačne   78,-€ 

 združenie  STORM - 188,-€  

 sklenárstvo -  prvé dva  mesiace  neplatilo  nič,  bolo  potrebné upraviť  priestory      

 

Ing.  Tomčányi   

 Opakovane    boli  tieto  priestory   ponúknuté  na  prenájom formou  obchodnej  verejnej  

súťaže,   zo  strany  záujemcov  nebol o ne  záujem.  Podľa vyjadrenia   odborníkov   

nevyplatí    sa  investovať   do   rekonštrukcie   týchto priestorov 

 

Ing. Daniška   

     - spoločnosť  plánuje  zabezpečovanie   rôznych športových  aktivít. Výška  vstupného   nebude  

jednotná   bude  sa odvíjať  od  športov, ktoré  budú  zabezpečované    

 

Ing.  Horváth 

 budova   bývalej  ZŠ  na  Garbiarskej ulici  je  v zlom  technickom   stave   

 Občania  mesta    boli    dostupnými    spôsobmi   informovaní  o predmetnom  zámere, 

informovanosť  občanov  bola  dostatočná   . 

 mal  otázku    k  umiestneniu   parkoviska , kde  je   plánované jeho umiestnenie             

 

Ing. Kyselý  

    -    ak  by  bola   navrhovaná lokalita  na  Garbiarskej  ulici zamietnutá,   odporučil priestor  na  

ulici  D.  Štúra, na ktorom  stojí  budova  bytového  družstva.  Projekt  by  zasahoval  do  

areálu   ZŠ  J. Fándlyho , kde  je  vybudovaný športový areál. Odporučil  preskúmať  túto   

lokalitu  na  umiestnenie  multifunkčnej   športovej haly  a  rokovať   so zástupcami  

bytového  družstva  o presídlení .    

 

p. Viskupičová,  občianka   

 býva  v   tesnej  blízkosti , kde by  mala   byť   vybudovaná   športová  hala.  Občania  

bývajúci   na  tomto  sídlisku majú  problémy  s parkovaním, vybudovaním  tejto   haly   by  prišlo   

k prehusteniu   dopravy, pokiaľ  by   do  tohto priestoru   bola   umožnená   doprava  autobusov  a 

rodičov   vodiacich   svoje  deti  na  tieto  športové  aktivity. Má  skúsenosti  s prevádzkovaním 

hokejovej  športovej triedy  v Trnave, ktoré  je krajským  mestom.  V tomto  krízovom   období  nie  

je   záujem   zo  strany   rodičov  o  tieto  športové  aktivity z dôvodu  finančnej  náročnosti. Sereď   

je malé   mesto, v  tesnej blízkosti  je  vybudovaná   nová  športová  hala, kde majú   možnosť   deti  

a mládež  športovať. 

 

 

p. Serinová, občianka   mesta  
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-  taktiež býva  v  tesnej blízkosti pozemku, kde  má  byť  vybudovaná športová  hala. Budova  

bývalej   ZŠ  bola  vybudovaná  cca  pred  25  rokmi, potom  ako   bola  škola  presťahovaná  do 

iných priestorov ,  boli   priestory   prenajímané   na  rôzne   účely.   Budova  tým,  že  sa  do nej  

neinvestovalo   chátra. Zlikvidovanie  budovy     by  nebolo   pre mesto   výhodné,  mohla by  byť  

využívaná   na   prevádzkovanie  penzióna  pre  starších   občanov.   Podporuje   vybudovanie  

športovej haly, ale  v inej lokalite. 

 

p. Tóth , občan mesta  

– mal otázky, ktoré sa  týkali   chladiacej   techniky  a hlučnosti  kompresorov. Taktiež poukázal   na  

prehustenosť   dopravy a  výstavby   v tejto lokalite.   

 

p. Irsák  , občan mesta   

 – podporuje  výstavbu  športovej haly  v našom meste .  Mal  otázku, či   boli  podobné  projekty  

vybudované   v iných  mestách.    

 

Ing. Daniška  

 - pri výstavbe   športovej haly   budú použité  najmodernejšie   technológie,  kde  budú  doriešené    

technické   záležitosti komplexne  tak, aby  neohrozovali   a neobmedzovali  občanov . 

Iné lokality     na  umiestnenie   športovej  haly  neboli  preverované.  Predmetná  lokalita   sa  im  

zdá  vhodná  na  umiestnenie  haly, taktiež z hľadiska   logistiky   je  vhodná. Deti  a mládež    mesta  

Sereď  si zaslúžia   takýto  športový   stánok, kde   by   boli   umiestnené  ľadové plochy  a iné  

plochy  na loptové  hry, ktoré   v meste  nie  sú  zabezpečované .  Ak  nebude    MsZ odsúhlasená  

predmetná lokalita  v  meste  Sereď   budú    hľadať  iné  riešenia.     

       

Ing. arch.  Kráľ 

 – predložil procedurálne   návrhy. Jeden  sa   týkal   zámeru  na  podporu  výstavby   športovej  haly    

v meste   Sereď   a     druhý umiestnenia  športovej  haly    konkrétne   v  lokalite na Garbiarskej 

ulici.    

 

Ing. Krajčovič   

- na rokovaní   so zástupcami  spoločnosti   KMHT  odznela  informácia, že   možnosť  na 

prihlásenie  sa  do zverejnenej  výzvy  je  3.4. 2013. Preto   bolo zvolané  rokovanie   MsZ,  aby  sa 

v tejto  veci mohlo konať a  mohol sa podať projekt  na  získanie  finančných prostriedkov.  V  

meste   chýbajú   aktivity, ktoré   táto  spoločnosť  ponúka  a  to  ľadová plocha, ubytovanie . Mesto  

má záujem, aby  sa  tento  priestor  využil  a   boli poskytované  chýbajúce  služby.  Mal otázku, či  

by    bolo možné  vybudovať  oddychové  stredisko  bez  haly  na   hádzanú, aby  bolo menej 

zastavanej plochy?  .    Parkovisko   vybudované  mestom  v  tejto lokalite   nie je   v ponuke.  

 

Ing. Daniška   

- bol predložený  zámer   na  vybudovanie   športovej haly v danej lokalite.   Nevie   sa vyjadriť  k  

zmenám,  ktoré  boli prednesené,  či  by  aj  iné  oblasti  boli   zaujímavé  pre  túto spoločnosť. 

Posudzovali   tento  projekt  z  hľadiska   rentabilnosti  a investícií, ktoré  chcú  vložiť do    projektu.  

Pokiaľ  nebude  zámer  na  vybudovanie  športovej  haly  odsúhlasený v predmetnej lokalite budú 

hľadať iné  riešenia . Sú vlastníkmi pozemkov  v Dolnej   Strede,  pri bývalej Niklovej huti. Táto  

športová hala   by   mala   slúžiť   deťom a mládeži. Predmetný  typ  projektu vyžaduje umiestnenie  

v  centre mesta, aby bol  dostupný  deťom  a mládeži. Poďakoval  za možnosť   odprezentovania   

zámeru   na výstavbu  športovej haly v  meste Sereď. 

 

p. Vaško -   býva v bytovom dome  oproti  areálu, kde spoločnosť KMHT  ma záujem   vybudovať  

športovú halu. Štúdia   na výstavbu  multifunkčnej športovej haly  bola  vypracovaná  na základe 
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jeho podnetu. Je  spolumajiteľom  spoločnosti PCP Invest,  zástupcovia  tejto  spoločnosti   

odsúhlasili   úhradu  nákladov na jej  spracovanie.  Po vypracovaní    Štúdie   na výstavbu   

multifunkčnej  športovej  haly   bol oslovený    primátor  mesta  Sereď  zástupcami  spoločnosti   

KMHT  vo  veci  stretnutia   a prerokovania   predmetného   zámeru .        

Mestské  zastupiteľstvo  v Seredi   prerokovalo  a   

A. Schvaľuje    

1. Procedurálny     návrh poslanca -  MsZ  súhlasí    s prezentovaným  zámerom   výstavby 

športovej haly na území  mesta   Sereď 

2. Komisiu na  výber    lokality    na umiestnenie   športovej  haly  v  meste  Sereď   v zložení: 

Ing.  arch. Róbert   Kráľ,   Pavol  Kurbel, Róbert Šipka, Ing. Bystrík  Horváth,  Ing. Ľubomír  

Kyselý       
 

 

Druhý  procedurálny   návrh  týkajúci  sa umiestnenia   športovej  haly   v  lokalite  na  

Garbiarskej ulici    

 Mestské  zastupiteľstvo  v Seredi   prerokovalo  a   
A. Neschvaľuje   

Procedurálny   návrh poslanca  MsZ  - zámer  na  výstavbu   športovej haly na  Garbiarskej 

ulici  bývalá  základná škola         
 

 

4/  Aktualizácia  programu hospodárskeho  a  sociálneho  rozvoja mesta  Sereď   na roky   

2004-2013  
Ing. Práznovský  - uviedol   materiál.   Predmetný   materiál  sa týka  spresnenia  PHSR  mesta, 

ktorý  platí  do roku   2013.   Jedná  sa o výstavbu   bytov. Pri podávaní  žiadosti  je potrebné  

doložiť   aj  predmetný  dokument  a aby  sa toto  spresnenie   prejavilo   aj  v PHSR.  

 

Mgr. Královič – dokument  Program  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja  je potrebné   

prepracovať  podľa  platného  zákona.    

Mestské   zastupiteľstvo  v  Seredi  prerokovalo a 

A. Schvaľuje 

Aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď na roky 2004 - 2013 

schváleného uznesením MsZ č. 165/2004 o projektový zámer v Strategickom cieli č.4 Výstavba 

bytov, dobudovanie sietí o projekt 2. etapy výstavby 32 nájomných bytov v dvoch bytových 

domoch, každý so 16 bytmi na Dolnomajerskej ulici v Seredi – II. Etapa s predpokladom 

využitia zdrojov štátnej podpory bývania. 

 

B. Ukladá 

Prednostovi MsÚ 

Zapracovať do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď na roky 2004 - 

2013 schválený projektový zámer 

 

5/  Zmena    uznesenia č. 280/2012 zo dňa   11.12. 2012  
p. Nagyová  -  uviedla  predložený   návrh zmeny. MsZ  schválilo  predaj  budovy  bývalej MsP.  

Navrhovaná   kúpna   cena   bola  schválená  v plnej výške   aj  s DPH za celú budovu.  Podľa   

zákona  mesto  neuplatňuje DPH za zastavanú plochu  a pozemok, ale  len  za nezastavanú plochu.  

V zmysle  tohto  zákona je  potrebné  upraviť  kúpnu  cenu.  Upravená   cena  neovplyvní  výsledok  

súťaže.  Príjem  pre mesto  zostáva   nezmenený.   

Mestské   zastupiteľstvo  v Seredi   prerokovalo  a   

A. Ruší  
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bod   B  a  C   v  uznesení  č.   280/2012  zo  dňa   11.12. 2012  

 

B.  Schvaľuje  

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

predaj nehnuteľného   majetku  zapísaného    na Správe  katastra v  Galante ako parcely   

registra „C“  evidované  na  katastrálnej mape    v k.ú.  Sereď   na LV  č.  591:  parcela č.  

240/2 – zastavaná plocha  a  nádvorie  vo výmere  314 m
2
   a stavba   so súpisným číslom   3040  

na  tejto  parcele  postavená    za  cenu: 

 časť parcely    registra „C“ č-  240/2 – zastavaná plocha   a nádvorie   vo   výmere  

233,68 m
2
 a  stavbu so súpisným  číslom   3040  na  tejto parcele  postavenú   za  cenu  

60 368,-€ slovom  šesťdesiattisíctristošesťdesiatosem  Eur, 

 časť  parcely    registra  „C“ č.  240/2 – zastavaná plocha   a  nádvorie   vo výmere 

80,32 m
2
  za  cenu   100,-€/m

2 
 t.j.   8032,-€  osemtitisíctridsaťdva  Eur , ktorá  bude  

zvýšená   o platnú   daň  z pridanej hodnoty Ladislavovi  Godáňovi, Hlavná   10, 

Vinohrady   nad Váhom   

 

Správny  poplatok  za  návrh  na povolenie  vkladu   vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti  do 

katastra  nehnuteľností  hradí   kupujúci. 

 

C. Ukladá  

Prednostovi   MsÚ  

Zabezpečiť    podpísanie  kúpnej zmluvy, v  termíne   31.01. 2013  
 

 

Po prerokovaní   všetkých  bodov programu  primátor  mesta   rokovanie   MsZ   ukončil  a 

poďakoval prítomným  za aktívnu  účasť.       

 

 

V Seredi,  dňa   30.1. 2013  

 

 

Zapísala:Kolláriková   

 

 

 

 

    Ing.  Tibor   Krajčovič             Ing.   Martin  Tomčányi  

     prednosta  MsÚ                                                               primátor  mesta 

 

 

 

 

 

Overovatelia  zápisnice: 

 

Ing. Ľubomír    Kyselý                        ............................ 

 

Róbert  Stareček                                  ............................ 

 


