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Zápisnica   

z   rokovania   Mestského  zastupiteľstva  v  Seredi , konaného  dňa   26. 2. 2013  
 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi otvoril  a viedol Ing. Martin  Tomčányi, primátor 
mesta Sereď.  Na zasadnutí MsZ dňa 26.02. 2013  sa zúčastnilo 18  poslancov, jeden bol 
ospravedlnený .  
 
2/ Mandátová komisia bola schválená v zložení: 
Ing.  Bystrík  Horváth   
JUDr.  Michal  Irsák 
Mgr. Peter  Rampašek      
   
Návrhová komisia bola schválená v zložení: 
Božena Vydarená 
Mgr.  Marta  Némethová  
Michal  Koričanský    
 
Za overovateľov zápisnice boli určení: 
Bc.  Ľubomír  Veselický    
Ing.  Marián  Sidor       
 
 
Program  rokovania  -  jeho doplnenie   
1. doplnenie  programu 
- Doplnenie  Rokovacieho  poriadku    MsZ    
 
- Schválenie  nového  člena   komisie  pre rozvoj   mesta   
 
-  Stiahnutie     z  rokovania MsZ   body:  
   16A; 16G; H; I, J 
    
-  Informácia  o   možnostiach  zabezpečovania  verejného osvetlenia   
   
program   rokovania 
 
3/ Informatívna  správa  o činnosti    mestského  úradu  a  mesta  Sereď   od ostatného   
zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva v  Seredi  
 

- Dom  kultúry realizoval Vianočné trhy v   termíne  18. - 22. 12. 2012, v rámci programu 
vystúpili  žiaci základných škôl, základnej umeleckej školy  a Gymnázia  Vojtecha Mihálika,  
v jednom zo stánkov ponúkali svoje výrobky a prezentovali svoju činnosť  seredské 
základné školy, Obchodná akadémia, klienti Domova dôchodcov a Domova sociálnych 
služieb zo Serede a Šintavy.  Zamestnanci  mesta   sa  zúčastnili  na  tejto  akcii pri  predaji    
vianočného  čaju.  Výťažok, ktorý sme získali vo výške 364,80 € bol dňa 28.12.2012 
odovzdaný riaditeľovi resocializačného strediska Teen Challenge Sloviakia PhDr. 
Stanislavovi Kunákovi a bol použitý pre klientov strediska, ktorí sú nápomocní mestu aj pri 
čistení   a skrášľovaní   mesta . 

 
      -    v Dennom centre pre seniorov sa dňa 28.12.2012 konalo vianočné posedenie, na ktorom si 
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seniori volili vedúceho Denného centra. Stal sa ním bývalý riaditeľ DK Jozef Valábek. 
Činnosť denného centra pre seniorov je bohatá, v tomto roku sa tam konalo fašiangové 
posedenie, fašiangová zábava, vo štvrtok sa idú kúpať do Horných Salíb, majú naplánované 
výlety do Košíc aj na Oravu spojené s návštevou Krakowa.V záujme rozširovania poznatkov 
seniorov a zvýšenia ich počítačovej zručnosti chceme rozšíriť ponuku aktivít, ktoré denné 
centrum ponúka a preto sme podali projekt na Trnavský samosprávy kraj na zakúpenie 
počítačov, zavedenie internetu a zaplatenie kurzu počítačových zručností pre seniorov.  

 
--   Prvým občanom mesta, ktorý sa narodil v tomto roku bol Alexander Kaduc, narodený tri 

minúty po polnoci. Rodičom malého Alexandra sme vyplatili finančný dar vo výške 100 € v 
zmysle VZN o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta.  

 
− SAD Dunajská   Streda   pri zabezpečovaní  mestskej  dopravy v  našom meste  zrušila 

niektoré  spoje , čo   sa dotklo   občanov Horného  Čepeňa .  Občania   z  tejto časti  mesta  
predložili  požiadavku  na  Mestský  úrad v  Seredi  na  zabezpečenie    obnovy  spojov a 
dopravy  do  tejto lokality.  Primátor   mesta  so  zástupcom   SAD dňa   10.1. 2013 
uskutočnil  rokovanie  v predmetnej   veci.  Na  základe   tohto     rokovania  zástupca  SAD  
prisľúbil  doriešenie  predmetnej  požiadavky. Od  1.2. 2013  je   doprava  zabezpečovaná   
tak,  aby  občania  mali možnosť   dopraviť  sa do    centra mesta pre zabezpečenie   svojich   
potrieb ,  v zmysle  ich požiadaviek. 

 
− 19.1. 2013  sa uskutočnila  pietna  spomienka   na  cintoríne   v Seredi  pri  príležitosti 

leteckého   nešťastia  vojenského   lietadla , ktoré   sa  vracalo    s  účastníkmi vojenskej   
misie   a kedy  zahynul   občan   nášho  mesta  plk. Ing. Štefan Ivan. Práve na jeho počesť 
sme  sa  zúčastnili    v sobotu 19. januára na miestnom cintoríne v Seredi  spomienkovej 
akcie. Zorganizovali ju členovia OZ UN – Veterán Slovakia.    

   
− 21.1. 2013  bolo  uskutočnené   rokovanie   so zástupcami   Klubu   mladých  hokejových   

talentov z  Ivanky pri  Dunaji.  Predmetom  rokovania bola  ponuka  na výstavbu  
viacúčelovej   haly.  Zástupcovia   KMHT  prejavili  záujem   o  priestory  bývalej   ZŠ  na 
Garbiarskej  ulici.  Zámer  na   prenajatie  priestorov  pre KMHT  bol  predložený   na   
rokovanie mimo plánovaného    MsZ , ktoré  bolo    k predmetnému   programu     zvolané 
dňa  29.1.2013.   Mestským  zastupiteľstvom  nebol odsúhlasený  zámer   na výstavbu  
viacúčelovej športovej  haly v priestoroch   na Garbiarskej ulici. V nasledujúcom  týždni  
boli  uskutočnené   rokovania      s  investorom    s tým,  že   sa k   uvedenému  zámeru   
vrátime spolu  s poslancami a  občanmi   v 2. polovici  tohto  roku.      

 
− so zástupcami   ODI  Galanta  boli   prerokované  otázky   dopravnej  situácie  
− pri ZŠ  J.A. Komenského ,   
− na ulici  SNP   
− autobusové nádražie   Námestie  slobody     

 
− 22.1. 2013  sa  konalo   rokovanie   s projektantom  a   riaditeľom   spoločnosti   

Semmelrock, kde  bola  prerokovávaná   otázka  výstavby  komunikácie  vo veľkom  parku   
smerom   k amfiteátru.       

    
− 27.1. 2012   bola uskutočnená  pietna  spomienka pri príležitosti  Medzinárodného 

pamätného  dňa    holokaustu. Táto  sa  konala  v  areáli  bývalého    zberného tábora   Židov 
v Seredi na Kasárenskej ulici.    
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− Mesto   Sereď  v  novembri   2012  prevzalo   štafetu  prevencie.  Cieľom  tohto  projektu je 

sústredenie aktivít samospráv a mimovládnych organizácií na problematiku prevencie a 
upozorniť na význam vykonaných aktivít v mestách a obciach.  Dňa 30. 01. sa uskutočnilo 
pracovné stretnutie koordinátrov drogovej prevencie zo  škôl na území mesta za účelom 
zosumarizovania aktivít a podujatí mesta v rámci projektu Sereď mesto prevencie. 

 
− dňa 23.1. 2013  bolo za  účasti   primátora  mesta,  vedúceho oddelenia   pre rozvoj  mesta 

uskutočnené   rokovanie   so zástupcami  organizácií, ktorí majú   prevádzky   na Niklovej  
ulici. Predmetom   rokovania  bola    problematika  prístupovej   cesty , kde  sú  dlhodobé 
problémy  ohľadne  využívania  tejto cesty  podnikateľskými subjektami , ktorí pôsobia  v 
areáli  bývalej  NHS.  

 
− 23.1. 2013 sa  konalo  rokovanie   s  riaditeľom    Domu  kultúry v  Seredi   aj za účasti 

vedúcej  kina  NOVA , a dodávateľa 3D  kina  predmetom  ktorého  bolo  ukončenie  
rekonštrukcie a  problematika 

  prevádzkovania kina .  
 

− dňa  14.2. 2013  sa uskutočnilo  slávnostné  otvorenie    3D kina  , ktorého   sa  zúčastnili 
zástupcovia   organizácií pôsobiacich   v našom  meste,   zástupcovia   kín  z iných miest, 
starostovia z okolitých  obcí,  zástupcovia   škôl   z mesta   a okolitých obcí, zástupcovia 
médií. Slávnostného   otvorenia 3D kina   sa  zúčastnil   aj   zástupca  spoločnosti, ktorá 
realizovala  výmenu   technológie v kine    p. Tourek.  V  rámci   rekonštrukcie kina prebehla 
aj   rekonštrukcia   toaliet a  úprava  vstupných   priestorov. 

 
−  Poslanec Kyselý v spolupráci s odd. ŠRKŠ realizoval prieskum za účelom zistenia stavu 

a možnosti realizácie racionalizácie siete základných škôl v Seredi. Následne tieto výsledky 
boli prezentované dňa 13. 02. 2013 na pracovnom stretnutí  vedenia mesta a poslancov 
s riaditeľmi základných škôl, predsedami Rád škôl,  Rád rodičov a zástupcami 
zamestnancov škôl. Pracovné   stretnutie   sa  konalo  aj  za účasti  primátora  mesta.    

 
− 16.2. 2013   bolo  na   základe  prijatého   uznesenia  MsZ   č.  269/2012  zo dňa  11.12. 

2012 zvolané   Verejné  zhromaždenie obyvateľov  Serede.  Na   tomto   stretnutí   boli   
obyvatelia  mesta  formou  prezentácie  informovaní   o športových , kultúrnych a  
spoločenských  akciách, ktoré   boli  počas  predchádzajúcich dvoch  rokov uskutočnené  na 
území mesta.  Taktiež boli  informovaní  o úspešne zrealizovaných investičných akciách a   
boli  oboznámení  aj s  problémami, ktoré  vedenie  mesta  rieši dlhšie časové  obdobie  ( 
nedostavaný pavilón pri ZŠ P.O. Hviezdoslava, dokončenie projektu Meander,  zimná  
údržba -  vzhľadom  na  veľkú nádielku  snehu    neboli   služby  týkajúce  sa  
zabezpečovania  a  čistenia  mesta  počas zimnej  údržby  zvládnuté  tak   ako  vedenie  
mesta  a obyvatelia  očakávali, problémy pri  výstavbe  cyklotrasy  ...). Boli  prezentované  
informácie  o  finančnej  situácii   mesta  ku  dňu  31.12. 2012.    

 
− Zimná údržba a čistenie mesta  bola   zabezpečovaná    spoločnosťou  SITA, s ktorou    má 

mesto  uzatvorenú  zmluvu  na   realizáciu   tejto  činnosti.    
     

− V mesiaci   január   prebehla   demontáž vianočnej výzdoby 
 

− Bola   realizovaná   havarijná oprava sociálnych zariadení ZŠ J.A Komenského  v  celkovej  
sume  26 500€ z toho  z prostriedkov pridelených  MŠVVaŠ SR  v sume  21 100€ ,  mesto   
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sa bude podieľať  sumou 4 900€  
 

− Bola  realizovaná   havarijná opravu   rozvodov   teplej úžitkovej vody   v  objekte  kina    
 

− Bola    zabezpečovaná  projektová  a administratívna príprava schválených investičných 
akcií na rok  2013 

 
−  Mesto  podalo  žiadosť o štátnu finančnú  podporu pri výstavbe nájomných bytov  
− Prebiehalo  Verejné obstarávanie stavebných akcií a iných dodávateľských činností 

 
− Bola zaslaná žiadosť na Arcibiskupský úrad  v Trnave vo veci  spolufinancovania projektu 

Zníženie energetickej  náročnosti  budovy ZŠ P. O. Hviezdoslava (plánovaná výmena okien 
a dverí)  - zatiaľ sme odpoveď neobdržali.  

 
− bol realizovaný prieskum trhu na dodávateľa reklamných predmetov na realizáciu aktivít 

súvisiacich s oslavami 700-tého výročia prvej písomnej zmienky o Seredi. V časti A textil 
bol úspešný uchádzač Anatex Banská Bystrica a v časti B ostatné reklamné predmety 
Foreko Sereď. Z predpokladanej hodnoty zákazky 6537 € bola vysúťažená konečná cena 
4923 € s DPH. 

 
−  Pre úsporu poštových výdavkov a zefektívnenie doručovania pošty v rámci mesta bolo na 

úrade vytvorených 15 poštových obvodov a od 21.1.2013 sa pošta úradu roznášajú  
doručovateľky , ktorých zamestnáva úrad na dohody 

 
− Bolo  vyriešené  parkovanie  autobusov po osobnom  rokovaní   s riaditeľom  SAD v 

Dunajskej  Strede. Z  námestia  sa presunuli  do  priestorov  bývalej   SAD  
 

−  bolo  uskutočnené  stretnutie  so zástupcami  SARIO , kde  boli  prerokované  možnosti 
spolupráce v ďalšom  období 

 
−  zo  stretnutia  s  občanmi   vzišla požiadavka, aby   ordinoval  v  Seredi  neurológ   -  po 

stretnutí  s riaditeľkou  polikliniky   neurológ  už ordinuje 
 

−  Prebehlo  rokovanie  na úrovni  KŠÚ   a Ministerstva  školstva  SR  o možnostiach podpory  
            a financovania  výmeny  okien  na  ZŠ  P.O. Hviezdoslava  a  ZŠ  Cirkevnej    

p. Kurbel  
− pri zabezpečovaní   mestskej  dopravy tým,  že  autobusy  sú málo vyťažené na niektorých   
linkách   bola   zrušená    preprava . Odporučil  prerokovať   s inými   prepravcami   využívanie   
mikrobusov.  
 
Ing.  Tomčányi  
-  Na základe uskutočnených  rokovaní  so zástupcami  SAD bola požiadavka  občanov  vyriešená.   
Čo  sa  týka   zabezpečovania  dopravy  v mestách  toto  je  zastrešované  VÚC, ktorá  rokuje so  
zástupcami   SAD.  
Mestské   zastupiteľstvo  v  Seredi   prerokovalo  a               
A. Berie   na  vedomie  
Informatívnu správu  o  činnosti  mestského    úradu  a  mesta  Sereď   od decembrového   
rokovania Mestského   zastupiteľstva   v  Seredi   
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  4/ INTERPELÁCIE   
p. Kurbel 

− mestské   komunikácie   po  vykonaných   opravách  sú popraskané   -  pokiaľ nie sú 
praskliny   veľké  bolo  by  potrebné zvážiť  ich  zaliatie   asfaltom 

 
Ing. Tomčányi    
 - oddelenie  rozvoja  mesta  uskutočnilo  po  zime  obhliadku   výtlkov, ktoré  je  potrebné vykonať   

na  mestských komunikáciách.   Potrebné   je  podať informácie   na oddelenie  rozvoja mesta 
 
p. Vydarená    
− mala  požiadavku  na  zabezpečenie   kľúčov   od  poslaneckej   kancelárie   pri rokovaniach  
s  občanmi    
 
Ing. Tomčányi   
− kľúče budú  k dispozícii   u vedúcej   organizačného  oddelenia 
 
Ing. Horváth  
−  na základe podnetu  občanov predložil požiadavku   týkajúcu  sa parkovania  pri  prevádzke  
Slovenskej  sporiteľne. Táto  komunikácia   nie je  v správe mesta. Je   tam   vyznačené   pozdĺžne  
parkovanie,  odporučil   požiadať kompetentných o  zosúladenie značenia so skutočným  
parkovaním .   
 
Ing. Tomčányi  
−   boli uskutočnené  rokovania   so zástupcami   ODI   a náčelníkom  MsP. Patrí  to pod 
správu   Slovenskej správy  ciest. Budú  uskutočnené  ďalšie  rokovania na doriešenie   tohto  
parkovania .                     
   
5/  Správy  hlavnej kontrolórky  
A/  Správa  o kontrole  plnenia   uznesení   z MsZ  
Mgr.  Horváthová  - uviedla  predložený   materiál. Uzn.  č. 235/2012  zo dňa   6.11. 2012 týkajúce  
sa   zriaďovacej listiny   Domu kultúry   odporúča  zrušiť    a prijať   nové  znenie   uznesenia.  Uzn. 
278/2012  zo dňa   11.12. 2012 týkajúce  sa  predaja nehnuteľného majetku   bývalého  denného 
centra na  Námestí slobody   odporúča   zrušiť v plnom  znení. Uzn. č.   277/2012  zo dňa   11.12. 
2012 týkajúce sa  prevodu  nehnuteľného  majetku   Slovenskej  pošte  odporúča  predĺžiť   termín  
splnenia- nebola  podpísaná  kúpna zmluva .   
Mestské   zastupiteľstvo  v  Seredi   prerokovalo a 
A.  Ruší v celom rozsahu:  

2. Uznesenie č. 235/2012  
3. Uznesenie č. 278/2012   

 
B/ Schvaľuje zmenu:  
1/ Štatútu Domu kultúry v Seredi  s účinnosťou od 01.04.2013 nasledovne:  
vypustiť dodatkom: 
z článku IV. Hospodárenie DK, vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý DK spravuje 
vypustiť bod 4.5, ktorý znie:  
Nehnuteľný majetok, ktorý má DK v správe, tvoria nehnuteľnosti evidované v katastri  
nehnuteľností, sú k nemu vydané listy vlastníctva: 
DK Školská 118/1, stará budova DK parc.č.3050,  pozemok o výmere 2.218 m2 a dostavba na 
parc.č. 3049 o výmere 4.325 m2, vedenej na LV č. 591, v účtovnej  hodnote, viď príloha č. 1, 
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ktorá je neoddeliteľnou súčasťou štatútu. 
MsKS NOVA, Dionýza Štúra č.795/35, parc.č.2835/1, pozemok o výmere 2.672 m2, vedenej na 
LV č. 59l v účtovnej hodnote, viď príloha č. 1 
 
2/ Uznesenia   č.  277/2012 v bode B  -  predĺženie   termínu   plnenia  do 31.3. 2013  

 
C.  Ukladá: 
 Riaditeľovi DK  
Vypracovať v zmysle schváleného uznesenia dodatok k štatútu DK v Seredi 
v  termíne do 31.03.2013  
 
D/ Berie na vedomie  
Správu o kontrole plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva bez pripomienok 
 
 
B/  Správa  z vykonanej   následnej  finančnej  kontroly   v rozpočtovej  organizácii   MŠ  
Komenského ulica  
Mgr.  Horváthová  -  uviedla  predložený materiál.  Predmetom  následnej finančnej  kontroly  bola  
kontrola   dodržiavania    a uplatňovania  zákona  o  verejnom obstarávaní. Cieľom   tejto kontroly  
bolo   zistiť  dodržiavanie    príslušných   ustanovení    všeobecne  záväzných právnych  predpisov 
upravujúcich kontrolovanú oblasť. Kontrolovaný subjekt  predložil  ku kontrole  vnútorný  predpis 
l/2011 o postupe  obstarávateľa pri   realizácii     zákona  o verejnom  obstarávaní   pre materskú 
školu. Tento   bol  vypracovaný  na základe  Smernice č. 8/2011  zriaďovateľa  MŠ  mesta  Sereď.    
Pri  aplikácii Smernice  mesta  do  svojho   vnútorného poriadku   neprihliadal na to,  že  mesto  má 
inú organizačnú  štruktúru   a iné limity pri zákazkách  s nízkou  hodnotou. Nesprávna  aplikácia    
vnútorného  predpisu   mesta  Sereď   spôsobila   porušenie   vlastného vnútorného predpisu  
kontrolovaného  subjektu. Odporučila  prepracovať  Vnútorný  predpis tak, aby   jeho obsah  
zjednodušil  postupy  pri  verejnom obstarávaní   a  aby zodpovedal reálnym potrebám   a 
možnostiam  MŠ.  Kontrolné   zistenia   nie  sú porušením zákona  o verejnom  obstarávaní,  ale 
porušením  vnútorného  predpisu.  
 Bola  vykonaná  kontrola   postupu  verejného  obstarávania pri zákazkách  s nízkou hodnotou.  
Chyby, ktoré  boli zistené    pri zákazkách  s nízkou hodnotou   vznikli    z nepozornosti.  V 
predmetnej  kontrole  bolo poukázané na  porušenie  zákona  pri zabezpečovaní  potravín  v roku   
2011. Zákazky   neboli   zverejnené, prišlo  k porušeniu   zákona o slobodnom prístupe  k 
informáciám.  Zmluvy   na dodávku   plynu  a elektriny  boli   uzatvorené  v rozpore  so  zákonom   
o verejnom obstarávaní.  Od  1.1. 2013  sú uzatvorené  nové  zmluvy  s novými dodávateľmi  na 
dodávku potravín.  Protiprávny   stav   z roku   2011- 2012  bol   napravený.  Riaditeľka  
kontrolovaného  subjektu  prijala  opatrenia  na odstránenie  nedostatkov.           
 
Ing. Horváth - pri spracovaní  podmienok  na dodávku  cenových  ponúk  na   tovary  a   služby  je 
potrebné venovať veľkú pozornosť  . V prípade,  že  je viac  záujemcov   o  zabezpečovanie  týchto   
služieb   a zistia   nejaké nezrovnalosti  môže prísť zo  strany   neúspešného    záujemcu    k  
odvolaniu sa  , môžu žiadať  vyhlásenie   novej  súťaže, môže sa objednávateľ  dostať  do trestno -
právnej  roviny.          
 
Ing. Kalinai  - pri  vyhlasovaní  verejného  obstarávania  na dodávku tovarov  a  služieb je potrebné  
byť  dôsledný  a stanovené podmienky   dodržiavať.  Predložené  kontroly   poukazujú na 
nedostatky, ktoré   vznikajú pri  verejnom  obstarávaní.     
 
Mestské  zastupiteľstvo   v  Seredi   prerokovalo  a   
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  A.  Berie   na   vedomie  
           -  Správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania  Zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  na  MŠ Ul. Komenského 
 

- Opatrenia na odstránenie nedostatkov a ich príčin prijaté riaditeľkou kontrolovaného 
subjektu na   základe vykonanej kontroly. 
 
 
C/ Správa   z  vykonanej  následnej   finančnej   kontroly  dodržiavania  podmienok   VZN č.  
5/2006  pri poskytovaní dotácií   z rozpočtu  Mesta  Sereď  v  rokoch  2011 – 2012  Tenisovému  
klubu  Sereď   
Mgr.  Horváthová  -  uviedla  predložený   materiál.  Predmetná   kontrola  bola  vykonaná    v 
súlade   s plánom  kontrolnej  činnosti na I. polrok   2013. Cieľom    tejto kontroly  bolo   overiť  
stav  dodržiavania  VZN  o poskytovaní  dotácií   právnickým  a fyzickým osobám  z rozpočtu 
mesta.  V roku   2011 v rámci schváleného  rozpočtu  bola  poskytnutá dotácia  pre  Tenisový klub  
vo výške  1900€. Žiadosť o dotáciu   bola  podaná písomne ,  v zmysle  VZN bola  dotácia  
zúčtovaná.  V roku  2012  bola  poskytnutá dotácia  vo výške   2100€ , taktiež bola  riadne  
zúčtovaná.  Dotácia   bola použitá   na  účel  v  súlade s uzatvorenou   zmluvou.   
 
JUDr.  Irsák   
- bol  iniciátorom predmetnej  kontroly  na základe  podnetov  od občanov ,  v ktorých občania  
poukazovali   na  nedobré  užívanie    majetku mesta a  na to,  že  sa ich  deti  nevedeli  dostať  na   
tenisové  kurty    v našom  meste,  museli  navštevovať   iné mestá,  že  je  tam neprehľadné 
účtovníctvo.  Cieľom   bolo    zistiť   ako  je  tento  majetok   mesta  užívaný  a  ako občianske  
združenie   hospodári  s majetkom.  Prišlo  k zmene  štatutárov  tohto združenia a zvoleniu  nového  
výboru ,  nové vedenie  urobilo  poriadky.             
Mestské   zastupiteľstvo v  Seredi   prerokovalo  a   
A. Berie  na  vedomie    
Správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania  podmienok „VZN č. 
5/2006 pri  poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Sereď v rokoch  2011 – 2012 Tenisovému 
klubu Sereď . 
 
 
D/ Správa  o kontrole   vybavovaných   sťažností   a petícií   podaných  na  Mesto  Sereď   v 
roku   2012  
Mgr.  Horváthová  - uviedla   predložený  materiál.  V  roku   2012   bolo    doručených  6  
sťažností . Jedno podanie   nespĺňalo   znaky  sťažnosti.  Na  základe  vykonanej  kontroly    bolo  
konštatované,  že   všetky  sťažnosti    boli riešené   v zmysle  zákona   o sťažnostiach.   
V roku  2012  bola  doručená   jedna  petícia,  týkajúca  sa    zrušenia  dopravnej linky, ktorá  
premávala     zo  Seredi  do  Šúroviec. Petícia  bola   od občanov   Horného   Čepeňa, ktorým  táto   
linka  chýbala.    
 
Ing.  Horváth  -  mal  otázku   k  sťažnosti  p. Andrášika na príslušníkov   MsP  a náčelníka  MsP , o 
čo išlo v  tejto  sťažnosti. 
  
JUDr. Mizerík  -   náčelník   MsP, podal  vysvetlenie   k predloženej sťažnosti .   Pán Andrášik  sa 
dopustil   dopravného  priestupku ,  stál  v  zákaze  státia. Hliadkou bol  vyzvaný na  predloženie  
dokladov. Vzhľadom na   neprimeranú  reakciu,  hrubo  napádal    príslušníkov  MsP,   situácia  na  
mieste  konania  nebola  doriešená,  bol pozvaný  na   oddelenie  MsP, kde  bol  vyzvaný   na 
zaplatenie  blokovej pokuty.  Jeho neprimerané  správanie    bolo   zaznamenané  aj   na  oddelení   
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MsP.  Následne  p. Andrášik  podal  sťažnosť  na konanie  príslušníkov  MsP  a náčelníka  MsP.   
Táto  sťažnosť  bola odstúpená na  dopravný  inšpektorát.  Sťažnosť   bola  vyhodnotená   ako   
neopodstatnená . Občan   sa dopustil priestupku .     
Mestské  zastupiteľstvo   v  Seredi  prerokovalo  a   
A. Berie na vedomie  
Správu z vykonanej kontroly vybavovania sťažností a petícií podaných na Mesto Sereď 
v roku 2012  
 
6/  Informatívna  správa  o  príprave projektov   
Ing.  Bíro  -  uviedol predložený  materiál.  
Projekt Dobudovanie    infraštruktúry   odpadového  hospodárstva    mesta   Sereď  -    projekt bol 
ukončený,   prebieha monitorovacie  obdobie. 
Projekt Zateplenie  ZŠ   J.A. Komenského    Sereď  -  projekt  bol ukončený  prebieha 
monitorovacie    obdobie.    
Projekt  Rekonštrukcia   a modernizácia    ZŠ Fándlyho  , Sereď  -  projekt  ukončený – prebieha  
monitorovacie  obdobie.  
          
Projekt  Rekonštrukcia  a  revitalizácia    Námestia  slobody  Sereď  -  projekt bol po stavebnej 
stránke ukončený. Dňa 6.12.2012 bola vykonaná kontrola na mieste riadiacim orgánom SO/RO 
VUC TT, ktorá zistila rozdiel v chybne zameraných plochách detského ihriska.  Uvedený rozdiel 
bol finančne vyčíslený na sumu 1 722,60 eur a mesto Sereď si tento rozdiel uplatní u dodávateľa 
diela  Alpine Slovakia s.r.o. Bola zaslaná záverečná platba a záverečná monitorovacia správa.   
 
Ing. Krajčovič  
- v roku  2013 pokračuje príprava   projektu výstavby    nájomných bytov -  predpokladaný 
začiatok  realizácie   v júni, po zlepšení  počasia  prebehne  dokončenie    chodníka   na  Vinárskej 
ulici  a   projektu   dostavby   Sokolovne. V  tomto  roku  by  mala  byť  realizovaná   výstavba 
umelého  trávnika   na  štadióne,   pripravuje  sa   projekt  výstavby  chodníka    na vlakovú  stanicu 
,   pripravené je    verejné  obstarávanie      na  výstavbu parkoviska za  mestským  úradom,   v 
procese prípravy   sú projekty   prístupová  cesta   k amfiteátru,   pergola   a  detské  ihriská v 
zámockom parku,  oprava   chodníkov  v  zámockom parku,   cyklotrasa pod mostom,   oprava  
povrchu ulice  Lúčnej,  výmena   vstupných   dverí   na objekte  NOVA,  taktiež   rekonštrukcia  
sociálnych  zariadení  na  ZŠ Fándlyho ,   ZŠ J.A. Komenského  -  vykurovanie telocvične,  ZŠ  
P.O. Hviezdoslava  výmena okien   a vchodových dverí , ZUŠ  J.F. Kvetoňa  - parkovisko,  MŠ -  
výmena  svietidiel a  nákup  interaktívnych  tabúľ .               
 
p. Kurbel -  objekt  bývalého   Pivovaru  na Pivovarskej ulici  je  kultúrnou pamiatkou ,  ľudia  
bývajúci  v  tejto lokalite   zrealizovali   nejaké  úpravy  strechy  a  výmeny   okien.     
 
Ing.  Bíro -  pri podávaní projektu   na  reštaurovanie   fasády     bola  poskytnutá  pomoc   zo  
strany   mesta. Na  realizáciu   strechy    bola  prisľúbená  dotácia zo zdrojov MK SR ale táto im  
nebola  poskytnutá,  preto  si sami občania   realizovali   opravu   tejto  strechy  svojpomocne .            
 
  Bc. Veselický  - zúčastnil  sa  rokovania, ktoré  sa uskutočnilo  so zástupcami  Krajského 
pamiatkového úradu  s  vlastníkmi   bytov  a  s vlastníčkou   kancelárskych priestorov  .  Za  celé  
obdobie, kedy  nebolo  do   tejto   pamiatky  investované   tento objekt     veľmi  schátral.  Pokiaľ  
nebudú   získané   finančné  prostriedky   na   opravu   tohto objektu , jeho    osud   bude  veľmi 
otázny.   Vlastníci   bytov   sa snažia  o  zabezpečovanie  najnutnejšej  úpravy  a  opravy  tohto   
objektu.   
     



9 

p. Vydarená- na  základe podnetu   občanov   Horného  Čepeňa chcela  by  vedieť, kedy sa začne    
realizácia    kanalizácie  v  tejto   časti. V predchádzajúcom   období    bola  poskytnutá  informácia, 
že   realizácia   má  prebiehať   cez Vodárenskú  spoločnosť  a prebieha    verejné obstarávanie    na  
dodávateľa   tejto  investičnej akcie.   Aký  je dôvod ,  že   realizácia    kanalizácie  je  odsúvaná.            
 
Ing.  Tomčányi -     podľa informácií , ktoré odzneli   na  stretnutiach ,   realizácia   tohto projektu 
by mala  začať   v II.polroku  2013.  Je to veľký  projekt,  je  v ňom   zainteresovaných   veľa   
organizácií. Ide  mimo  mesta,  mesto nemá  možnosť  vstupovať do  tohto  procesu . Proces   
verejného  obstarávania   bol  pozastavený, malo  by  to  byť  odblokované  .        
    
Mestské    zastupiteľstvo  v  Seredi   prerokovalo a  
A.  Berie  na vedomie  
Informatívnu správu o príprave projektov    
 
7/ Návrh  Všeobecne   záväzného  nariadenia   mesta   Sereď   č.  1/2013  o zákaze požívania 
alkoholických  nápojov  na  území  mesta  Sereď   
JUDr.  Mizerík  -   náčelník  MsP  uviedol predložený  materiál.  Na   základe  protestu prokurátora  
bolo  pôvodné   VZN  o  úprave   podmienok   predaja, podávania alebo požívania   alkoholických  
nápojov    na území  mesta   Sereď   zrušené.  Predložený   návrh  bol   spracovaný   na  základe 
prijatého     uznesenia   MsZ, ktorým   chce mesto  Sereď    túto  problematiku riešiť. V 
predloženom     návrhu   sú uvedené   miesta, kde  je požívanie  alkoholických   nápojov   zakázané   
na  vyhradených    verejne prístupných  miestach.   Je priložená   aj  grafická  časť, ktorou sú  
vymedzené  hranice.        
 
JUDr. Irsák  - k   návrhu  VZN  o zákaze   požívania alkoholických nápojov   na  území   mesta    
neboli  predložené   zásadné pripomienky.     Legislatívno – právna   komisia   odporúča   uzniesť  
sa na   predloženom návrhu  VZN.   
 
p. Vydarená  -  ako  je  vymedzený  zákaz  požívania  alkoholických  nápojov  na  autobusovom   
nástupišti v  prevádzkach ,  ktoré  sú  tam umiestnené          
 
p. Kurbel  -  mal   otázku, prečo  v § 3   sú vymedzené  hodiny  
 
JUDr. Mizerík  
− v zmysle   zákona   musí  byť  doba  ohraničená 
− celé Námestie slobody  bude patriť  do  vyhradeného priestoru,  pri  prevádzkach  to závisí   
od toho, či   budú mať  povolené   terasy    
 
Ing. Horváth  -  poukázal na  požívanie alkoholických  nápojov   počas vykonávania   
náboženských obradov 
 
Bc. Veselický  - pri  spracovaní  VZN  je  potrebné  dodržať    pravidlá, ktoré  budú   spracované   
Mestské  zastupiteľstvo  v  Seredi  prerokovalo  a   
A. Uznáša  sa   
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 1/2013 o zákaze požívania alkoholických nápojov 
na území mesta Sereď 
 
 
8/Nakladanie   s majetkom   
8/A Odňatie  majetku   mesta   Sereď   zo správy  rozpočtovej  organizácie   Domu kultúry , Školská  
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118/1, Sereď  
JUDr.  Pastuchová   - uviedla  predložený  materiál.  Nehnuteľný  majetok    bol  rozpočtovej organizácii   
odovzdaný  do správy  na  základe  Zmluvy  o zverení  majetku .  V zmysle    VZN  o  hospodárení   
a nakladaní  s majetkom   mesta  Sereď   sa tento nehnuteľný majetok   odníma   v záujme   lepšieho   
využitia    majetku.  Zámer    nakladania  s majetkom    bol  schválený   MsZ.   
 
Ing. Horváth  - podnikateľská  a  finančná  komisia  odporúča  schváliť    odňatie   nehnuteľného  
majetku    zo správy    rozpočtovej  organizácie  Domu kultúry  v Seredi  ku   dňu  31.3. 2013.     
 
p. Kurbel  -   nesúhlasí  s odňatím  majetku    
 
Mgr.  Rampašek – legislatívno – právna  komisia  odporúča   schváliť    odňatie  majetku 
Mestské   zastupiteľstvo  v  Seredi  prerokovalo a   
A .  Schvaľuje 
odňatie nehnuteľného majetku mesta Sereď zo správy rozpočtovej organizácie Dom kultúry 
Školská 118/1 Sereď ku dňu 31.03.2013 podľa §11 ods. 3 písm. f)   Všeobecne  záväzného  
nariadenia   č.  1/2006  o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Sereď v platnom znení 
v záujme lepšieho využitia zvereného majetku pre mesto. Jedná sa o  nehnuteľný majetok 
mesta Sereď vedený Správou katastra v Galante na LV č. 4284 ako stavby a parcely registra 
„C“ v k.ú. Sereď 

- stavba s.č. 118 – dom kultúry postavená na parc. č. 3049 a 3050 
- parcela č. 3050, zast. pl. a nádvoria vo výmere 2218 m2 
- stavba s.č. 759 – mestské kultúrne stredisko NOVA postavená na parc. č. 2835/1 
- parcela č. 2835/1 zast. pl. a nádvoria vo výmere 2672 m2 

v nasledovnej účtovnej hodnote:  
 

Veci Obstarávacia 
cena 

Oprávky 
k 31.3.2013 

Zostatková cena 
k 31.3.2013 

budova s.č. 118 899 761,30 € 845 441,25 € 54 320,05 €  
 

pozemok parc. č.  
3050    

11 043,30 €   

budova s.č. 759           
    

1 718 350,25 € 439 265,01 € 1 279 085,24 € 

pozemok parc. č. 
2835/1 

13 304,12 €   

                                      
B/ ukladá  
Prednostovi MsÚ a riaditeľovi Domu kultúry  
Zabezpečiť  odovzdanie a prevzatie majetku   do 31.03.2013 a výmaz zápisu správy v katastri 
nehnuteľností.        
 
 
8/B/1  Prenájom  majetku  mesta  
Ing. Krajčovič  -  uviedol  predložený  materiál.    Na  základe  schváleného   zámeru  prenajať   
nehnuteľný   majetok   SMS  s..r.o.  Sereď  je predkladaný     návrh na    prenájom    predmetného 
nehnuteľného  majetku  na dobu  od 1.4. 2013  do 31.12. 2016.    Nájom   sa uskutočňuje    z 
dôvodu    dosiahnutia  optimalizácie    nákladov  súvisiacich    s prevádzkou objektu   ako  aj 
zefektívnenia   činností  súvisiacich   s prevádzkou.   
 
Ing.  Horváth -  podnikateľská  a finančná  komisia  odporúča    schváliť   predložený návrh na  
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prenájom nehnuteľného   majetku  pre  SMS s.r.o.   Sereď    
 
Bc. Veselický  -  podporuje   predložený   návrh  na   prenajatie  nehnuteľného  majetku  SMS s.r.o.  z 
dôvodu  zabezpečenia   rozvoja  mesta   aj  z hľadiska   ďalšieho obdobia   a v prospech    ďalších  generácií   
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 nehnuteľnosti  - stavby s. č. 118 - dom kultúry  postavenej na parcele reg. „C“ č. 
3049 a 3050 v k. ú. Sereď zapísanej na Správe katastra v Galante na LV č. 4284 uplatnením 
výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, s cieľom dosiahnutia 
optimalizácie nákladov súvisiacich s prevádzkou nehnuteľného majetku mesta, ako 
i zefektívnenia činností súvisiacich s ich prevádzkou, za cenu 1,00 €/ predmet nájmu / rok, na 
dobu určitú od 01. 04. 2013  do  31. 12. 2016,   spoločnosti  Správa majetku Sereď, s. r. o.  so   
sídlom  v Seredi,   Námestie   republiky 1176/10 , s podmienkami: 

- všetky záväzky prenajímateľa a podmienky  vyplývajúce z uzatvorených nájomných 
zmlúv  
  (dlhodobé nájmy ) prevezme v plnom rozsahu spoločnosť,  
- spoločnosť poskytne  Domu kultúry priestory potrebné pre jeho činnosť .  

 
B. Ukladá  
Prednostovi MsÚ: 
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej  zmluvy do 25.03.2013.            
 
8/B//2   Prenájom   pozemku   pod  garážou   
p. Nagyová  -  uviedla  predložený   materiál.  Manželia  Jánošíkoví  sa  stali vlastníkmi   
prefabrikovanej  garáže  a  požiadali o prenájom časti   pozemku    z dôvodu usporiadania    
majetkovo-právnych   vzťahov  s vlastníkom   pozemku.    
 
Ing. Horváth  -   podnikateľská  a   finančná   komisia      odporúča  schváliť  prenájom    časti 
pozemku pod prefabrikovanou  garážou   na Čepeňskej ulici.     
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  časti parcely „C“ č.  1036 - zastavané plochy a nádvoria, ktorá je  evidovaná na 
Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta   ako  parcela    registra „E“ č. 764 ,  
evidovaná   na   mape určeného operátu na LV č. 591  v k. ú. Sereď, vo výmere 18 m2 , za cenu 
2,-€/m2/rok , na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou,   uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa  z dôvodu , že na pozemku je dlhodobo 
umiestnená prefabrikovaná garáž , ktorá je v súkromnom  vlastníctve, Jurajovi Jánošíkovi 
a manželke Jolane Jánošíkovej, obaja bytom v Seredi, Čepenská 1213/23. 

 
B.Ukladá  
prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 30.03.2013.    
 
8/B/3  Prenájom   časti pozemku  na  M.R.  Štefánika (pod predajným  stánkom)  
Ing. Krajčovič  - uviedol  predložený   materiál. Predmetom   žiadosti o prenájom  je pozemok pod 
predajným  stánkom  medzi  Hubertom  JE  a Slovenskou  sporiteľňou  v Seredi.  Od roku    1998  
pán Jozef   Vencelík   prevádzkoval   stánok  s rýchlym   občerstvením .  Potom  ako  zomrel  
požiadal   jeho   syn  p. Branislav   Vencelík  o prenájom   pozemku   pod týmto  stánkom . 
Oddelenie  rozvoja    mesta vzhľadom na nevzhľadnosť stánku    neodporúča    pokračovať  v  
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prenájme   pozemku  pre  túto  prevádzku  .V prípade pokračovania  v prenájme   odporúča zmeniť 
vzhľad   tohto   stánku. Príjem  mesta    z prenájmu  je  cca  700-800€  ročne.       
 
Ing. Kalinai  - už  v predchádzajúcom období  boli  stánky   umiestnené  v  meste  zrušené.  Mesto  
Sereď    nadviazalo   spoluprácu  so Slovenskou  sporiteľňou  (SLSP),  aké  je  ich  stanovisko  k  
predmetným   stánkom , ktoré  sú umiestnené   v tesnej blízkosti  ich prevádzky.          
 
Ing. Krajčovič -  odstránenie  stánkov   nie  je podmienkou  pre  pokračovanie  v ďalšej  spolupráci  
so SLSP.   Oficiálne   stanovisko  k umiestneniu   stánkov v  tomto priestore    nebolo    predložené.      
 
Bc. Veselický – priložené   fotografie    k prerokovávanému materiálu    poukazujú  na  stav 
predmetného   stánku.   Pre  zlepšenie   vizuálneho    pohľadu   nie  je  vhodné, aby    tieto  stánky  
tam zostali.   Ak  by  bola  možnosť  výpovede z nájmu,  odporúča  do konca roka   vysporiadať    
tieto  nájmy,  aby  občania mali  možnosť   premiestniť   obchodné  aktivity   do iných priestorov.        
 
Ing. arch. Kráľ – pripravuje   sa  zmena  Územného plánu .  V  tomto  dokumente  je priestor   
definovaný  ako verejný priestor.   Odporúča,  aby do doby  kedy  bude    schválený  nový Územný 
plán  bol tento  priestor ponechaný pre   tieto    aktivity   s tým,  že   stánky   je potrebné   
vzhľadovo upraviť. A do budúcna  by   tento priestor  bol definovaný   ako  verejné priestranstvo.         
 
Ing.  Horváth  - podnikateľská  a  finančná komisia  neodporúča    predĺžiť    nájom   pre žiadateľa.  
Predložil   procedurálny  návrh  -    zabezpečiť  vypracovanie   a  následné   doručenie výpovede   z  
nájomnej   zmluvy   k  30.9. 2013 nájomcom  p. Daniele  Henčekovej (kaderníctvo) a  Nehat  Jaja 
(predaj zmrzliny)     
 
Ing. Kyselý –   v predchádzajúcom    období  bol  prijatý   návrh,  aby   mesto  postupne   zrušilo  
podnikateľské  aktivity   v  stánkoch  a to  aj z  hľadiska    architektonického   stvárňovania   mesta.  
Neodporúča   predĺženie   nájomnej zmluvy  žiadateľovi . Podporuje návrh, ktorý  bol predložený   
na prípravu   výpovede    nájomcom    v  predmetných  stánkoch.     
 
JUDr.  Irsák  - predchádzajúci  nájomca  zomrel   a   predmetom  rokovania   je   žiadosť nového  
nájomcu     o prenájom pozemku.  Zákonom je  stanovený postup  ako   treba postupovať  pri 
prenájme   mestských pozemkov,  nie   je  možné   priamo  prenajať    predmetný  pozemok,  
potrebné je postupovať  formou    verejnej   súťaže.     
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  časti parcely č.  279/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere  25 m2, ktorá je  

zapísaná v právnom stave na  Správe katastra Galanta ako  parcela  registra „E“, evidovaná  
na mape určeného operátu na LV č. 4086  v k. ú. Sereď, uplatnením výnimočného postupu 
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu , že na pozemku je dlhodobo umiestnený 
predajný stánok , ktorý je v súkromnom  vlastníctve, na dobu určitú do  30.9. 2013,  za cenu  
705,00 €/doba nájmu ,  Branislavovi Vencelíkovi,  bytom Pata 299, 

 
B.Ukladá  
Prednostovi Mestského úradu  
− Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 30.03.2013 
-    Zabezpečiť  vypracovanie   a  následné   doručenie výpovede   z  nájomnej   zmluvy   k  
30.9. 2013 nájomcom  p. Daniele  Henčekovej a  Nehat  Jaja   
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8/C  Zámer  prevodu  majetku  mesta  
1. Pozemok  na  Cukrovarskej ul.  
Ing. Krajčovič -   uviedol  predložený   návrh.   Je predložený zámer    na prevod  majetku.  
Žiadatelia     Radoslav  a Marek Viskupoví predložili     žiadosť  na odkúpenie   mestských  
pozemkov nachádzajúcich   sa na Cukrovarskej ul., ktoré  sú   v tesnej  blízkosti  s pozemkami, 
ktorých  sú vlastníkmi, kde plánujú   vybudovať   jednopodlažný   podnikateľský objekt. V 
súčasnosti  je pozemok   nevyužitý   zanedbaný, zarastený burinou.  Oddelenie  rozvoja    mesta  
odporučilo  využiť  tento pozemok   na  účel, ktorý   je uvedený  v žiadosti. Podmienkou   je  
získanie  súhlasu   dopravných    orgánov   z hľadiska  dopravného  napojenia.   
 
Ing. arch. Kráľ  -   komisia  pre rozvoj mesta  a  životné prostredie   odporúča   doplniť  žiadosť   o  
bližšiu   špecifikáciu   účelu  a   využitia   podnikateľského  objektu .   Taktiež  je potrebné  doložiť   
písomný  súhlas  majiteľov    susediacich  bytov.   V minulosti   bola  predložená    žiadosť   o 
rozšírenie  prevádzky pneuservisu , ktorá  je  v tejto lokalite umiestnená.     
 
Bc. Veselický  -   výhľadové  parametre  pre výjazd  z  Mládežníckej ulice   preveril.   Podporuje   
predložený    zámer   na  prevod   pozemku   na Cukrovarskej ulici za podmienky  vyjadrenia  
stanoviska  dopravného  inšpektorátu   a   vlastníkov  susediacich  bytov.    
 
p.Kurbel  -  podporuje  predložený   zámer,  aby  sa  mesto  budovalo.  Zmluvu  je potrebné  
koncipovať  tak,   aby  v  tejto lokalite  nebolo   postavené  niečo  iné a aby boli   dodržané  
podmienky  zmluvy .     
 
Ing. Krajčovič-  predložený   je  zámer  na  prevod  majetku, aby  mohol  žiadateľ  dať vypracovať  
potrebné  štúdie .  Je to informácia   pre   žiadateľov,  či   je mesto ochotné  podporiť    túto  
aktivitu.    
 
Ing.  Tomčányi  - žiadatelia  sú  z nášho  mesta,  majú  už  fungujúcu prevádzku.    
 
Ing.arch. Kráľ  -  podlieha   to  územnému  a  stavebnému  konaniu  , občania  bývajúci    v 
blízkosti   sú účastníkmi konania.  
 
Ing.  Horváth- podnikateľská  a  finančná  komisia   odporúča  schváliť   zámer   predaja  
predmetného  pozemku. Pri konkrétnom  predaji  bude   navrhovaná   suma 65€/m2.     
 
p. Vydarená  - priestor, o ktorý   majú  záujem  žiadatelia   je  zanedbaný , zarastený kríkmi a 
zdržujú  sa  tam  neprispôsobiví  občania. Predajom    tohto  pozemku   získa   mesto  finančné 
prostriedky  do rozpočtu a  priestor  bude  skultúrnený. Podporuje    predložený  zámer, žiadatelia    
sú vlastníkmi  susediacich   pozemkov, kde majú záujem vybudovať podnikateľský objekt.             
 
Mestské   zastupiteľstvo  v  Seredi   prerokovalo  a   
A.   Berie na vedomie  
Informáciu o zámere mesta predať  nehnuteľný majetok mesta – časť  parcely,   
nachádzajúcej  sa na Cukrovarskej 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  ide o pozemok,   ktorý je dlhodobo 
nevyužívaný ,  predajom  sa vytvoria podmienky na   vybudovanie  komplexných  služieb  v 
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danej lokalite pre obyvateľov, vlastníkov a užívateľov motorových vozidiel  a  je  pre mesto 
z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, 

 
C.  Schvaľuje 
v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9, ods.2, písm. a)     spôsob 
predaja nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa:  časť  parcely  č.962/1 - ostatná plocha  o výmere 94 m2, zapísanej v 
právnom stave na Správe katastra Galanta na LV č.591 v k. ú. Sereď  ako parcela registra 
"E" a časť parcely č. 3282/2 - zast. plochy a nádvoria,  vo výmere  167m2  , zapísanej 
v právnom stave   na  Správe katastra Galanta na LV č. 591 ako parcela registra „C“ 
evidovaná na katastrálnej mape, v k. ú. Sereď,    žiadateľom Radoslavovi Viskupovi, bytom v 
Seredi, Železničná 1064/48 a Marekovi Viskupovi, bytom v Seredi, Čepenská 1225/49. 
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady 
žiadateľov. 
 
D. Ukladá  
Prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta predať nehnuteľný   majetok najneskôr v zákonom 
stanovenej lehote.             
 
2. Pozemok  na  Tehelnej ulici 
Ing. Krajčovič   - uviedol    predložený  materiál. Žiadatelia  Peter  a  Jana  Kubicoví opätovne   
požiadali   o predaj pozemku  , ktorý  sa  nachádza   v bezprostrednej  blízkosti  pri ich  rodinnom  
dome, medzi radovými garážami   a areálom ZIPP závod  Sereď.  Od roku  2006  tento pozemok   
užívajú   na základe  nájomnej zmluvy  ako  záhradu  . Na  tomto pozemku   bolo  vedené   potrubie   
patriace   spoločnosti ZIPP. Podľa   vyjadrenia    vedenia   ZIPP potrubie  za oplotením  areálu  bude 
odstránené.    Odborné  útvary    odporúčajú zachovať    súčasný nájomný  vzťah k predmetnému  
pozemku  z dôvodu   zabezpečenia  prístupu vlastníkov     pri  údržbe garáží.  Mesto   môže   predať  
majetok   len za  ceny   uvedené    v cenníku.    
 
Ing.  arch. Kráľ  -   odporúča  zachovať    nájomný  vzťah    k predmetnému  pozemku. 
   
Ing.  Horváth – podnikateľská  a  finančná  komisia   odporúča    v prípade   schválenia   predaja  
pozemku     cenu vo výške   20€/m2        
Mestské   zastupiteľstvo v  Seredi  prerokovalo  a    
A. Neschvaľuje    
Zámer   mesta  predať   nehnuteľný majetok  mesta  -  časť  parcely   nachádzajúcej  sa  na  
Tehelnej  ulici  pre žiadateľov  Peter  Kubica  a   manž.  Jana   Kubicová,  bytom Sereď,  
Tehelná   3287/16  
 
 
8D/ Prevod majetku  mesta  
1. Výsledok   verejnej obchodnej súťaže   DC na Jesenského  ul. 
Ing.  Horváth -   v zmysle prijatého   uznesenia  MsZ   bola  vyhlásená  verejná   obchodná súťaže 
na predaj bývalého  Denného  centra na  Jesenského ul.  V stanovenom  termíne    bol  prihlásený 
jeden  uchádzač.  Ponúknutá  cena    nedosiahla výšku    z predchádzajúcej    verejnej súťaže. 
Komisia   neodporúča   prijať  predložený   návrh   a  odporúča   vyhlásenie   novej  verejnej 
obchodnej  súťaže  s podmienkou, aby do podmienok   súťaže  bola   doplnená  minimálne  kúpna 
cena   a  to vo výške  70 tis. €. 
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p. Kurbel  - mal otázku aká   je   cena nehnuteľností   bývalých   denných   centier   podľa  
znaleckého posudku.       
 
Ing. Kalinai  - pri  schvaľovaní  podmienok  verejnej obchodnej  súťaže v predchádzajúcom   
období    neboli   stanovené  minimálne   ceny , za ktoré   ich mesto   má záujem  predať.   
Záujemcovia   predkladali  nižšie  ceny,  ako  chce  mesto   tento majetok   predať,   je potrebné    
určiť minimálnu  cenu.  Komisia   odporúča   stanoviť minimálnu  cenu   cca   vo výške   70 %  zo 
znaleckého  posudku.       
 
JUDr.  Irsák   - pri    kúpnej  cene   je   potrebné  doriešiť  otázku  DPH 
 
Ing. Krajčovič – pri vyhodnocovaní ponúk  je  prihliadané   na  ponúknutú  cenu, ktorá  je jednou  z 
podmienok pri    predaji    majetku   a taktiež  na  zámer.    Pri posudzovaní minimálnej ceny 70 tis. 
€ sa myslí na to, že táto suma ostane na meste. Záujemca predkladá kúpnu zmluvu a my nevieme 
teraz či je to fyzická či právnická osoba, resp. či je to platca DPH. 
  
 
p. Vydarená  - po ukončení rozpravy  je  potrebné hlasovať o výške   minimálnej  ceny  , ktorú  je 
potrebné   doplniť  do podmienok  verejnej obchodnej  súťaže na  predaj  nehnuteľností. Odporúča, 
aby  komisia  pracovala  v rovnakom  zložení,  ako   pri vyhodnocovaní  ponúk   v   
predchádzajúcich     vyhlásených   súťažiach.         
 
Ing. arch. Kráľ -  znalecké posudky, ktoré  boli vypracované   pri  nehnuteľnostiach   bývalých   
denných   centier   sú  podkladom   pri určovaní  minimálnej  ceny.  Trh  však  ponúka  iné   ceny.   
 
Ing.  Tomčányi  -   ceny  uvedené  v  znaleckých   posudkoch    na predmetné  nehnuteľnosti   sú 
podkladom, aby   mesto  vedelo  aká  je   hodnota   nehnuteľností.  Určiť   takúto   cenu  do verejnej  
súťaže   nie  je   reálne.   
     
Ing.  Horváthová    - mestské    zastupiteľstvo   môže  rozhodnúť  o  cene nižšej,   ako  je  cena 
určená   podľa znaleckého  posudku  ak  ponúka   predaj   majetku formou  verejnej obchodnej  
súťaže.     
Mestské  zastupiteľstvo  v  Seredi   prerokovalo  a   
A. Schvaľuje 

1. V zmysle  § 9, ods.2, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení      
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku   bývalého 
Denného centra  na Jesenského  ul.   zapísaného  na Správe katastra v Galante  ako  
parcely  registra „C“ evidované na katastrálnej mape v k. ú. Sereď  na LV   č. 591, a to  
parcely  č. 695 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 248 m2, parcely č. 697/1-zastavané 
plochy a   nádvoria vo výmere 86 m2 a stavba so súpisným číslom 1103 na týchto parcelách 
postavená, parcely č. 696-zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2 a stavba bez 
súpisného čísla na  nej postavená, parcely č. 697/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
121 m2, parcely č. 698/1 - záhrady vo výmere 44 m2  a parcely č. 698/2 - záhrady vo výmere 
18m2. 
   
− Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

             -  s pripomienkou: 
     minimálnu  cenu   vo výške  70 000€  pri predaji   bývalého  Denného  centra  na  

Jesenského ul.   
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    3.Komisiu pre výber uchádzača o predaj majetku mesta  
       v  zložení:   predseda:Ing.  Bystrík   Horváth  

        členovia:Ing.  Norbert  Kalinai, JUDr. Michal  Irsák,  Ing.  Arch. Kráľ,  Darina       
Nagyová    

  
B. Ukladá  
Prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže           
 
2. Bývalé  Denné   centrum   na Námestí   slobody 
Ing. Horváth  - komisia   schválená    MsZ  dňa  20.2. 2013  sa  zišla, aby  vyhodnotila  vyhlásenú  
verejnú obchodnú   súťaž  na    bývalé  Denné   centrum na Námestí  slobody.   Do  uvedeného 
termínu  nebola  doručená   žiadna  ponuka  o  túto   nehnuteľnosť.  Odporúča   opakovane  vyhlásiť  
verejnú obchodnú    súťaž  na  predmetnú  nehnuteľnosť  a taktiež  určiť minimálnu  cenu, za ktorú  
by mesto  chcelo  predať  predmetný majetok  a to vo výške   50  tis.  € .   
 
Ing. Kalinai – navrhovaná   cena    je  cca   70 %  z  ceny  určenej znaleckým posudkom.  
Mestské    zastupiteľstvo  v  Seredi   prerokovalo a     
A. Schvaľuje 

1. V zmysle  § 9, ods.2, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení      
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 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,  to  parcela č. 77 - zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 397 m2 a stavba so súpisným číslom  1187 na tejto   parcele postavená, parcela 
č. 78 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2 a stavba bez súpisného čísla - 
garáž na  tejto parcele postavená, parcela č. 79 - zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 43 m2, parcela č. 80/1  - záhrady vo výmere 795 m2-  

   
2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže 
         - s pripomienkou 

         minimálnu  cenu   vo výške  50 000€ pri predaji   bývalého  Denného  centra  na  Námestí   
slobody    

 
    3.Komisiu pre výber uchádzača o predaj majetku mesta  
       v  zložení:   predseda:Ing.  Bystrík   Horváth  

      členovia:Ing.  Norbert  Kalinai, JUDr. Michal  Irsák,  Ing.  Arch. Kráľ,  Darina       
Nagyová    

 
B. Ukladá 
Prednostovi MsÚ  
 Zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej   súťaže,    termín : 04.03.2013  
 
 
8E/  Vklad   majetku  mesta   do   základného  imania   spoločnosti    Správa  majetku    Sereď   
s.r.o.   
Ing.  Tomčányi  -  mestské   zastupiteľstvo  schválilo   zámer vložiť    nehnuteľný majetok   mesta  
budovu   mestského  kultúrneho   strediska   NOVA   ako nepeňažný  vklad    do základného  imania   
spoločnosti  SMS  s.r.o.  Sereď .  Doteraz   bol   tento   objekt  v správe  rozpočtovej  organizácie     
Domu  kultúry. Tento  objekt   potrebuje    rozsiahlejšie   úpravy .   Mesto   Sereď  založilo   
obchodnú spoločnosť     na  realizáciu   činností  spojených  so správou  majetku   mesta   a  
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dosiahnutia    optimalizácie   nákladov   súvisiacich so  správou   a prevádzkou    nehnuteľného  
majetku  mesta  ako  i zefektívnenia   súvisiacich činností.   
 
Ing.  Krajčovič  -  boli uskutočnené  rokovania  s  nájomcami, ktorí  majú uzatvorené  dlhodobé  
nájmy.  Nájomcom, ktorí   sú platcami  DPH  sa  zvýšil nájom  o DPH.    Všetci   nájomcovia  boli 
ochotní  investovať  do  prenajatých  priestorov  a   podieľať  sa  na  spolufinancovaní   pri  
realizácii  rekonštrukčných prác.       
 
Ing.  Tomčányi  -  mesto  sa dlhodobo  nestaralo   o  svoj majetok. V súčasnej  dobe  má  mesto  
záujem   zainteresovať    aj  dlhodobých  nájomcov  do  tohto procesu, aby sa priestory  skultúrnili.   
   
Bc. Veselický  - je to forma  získania   vonkajších  zdrojov    na   realizáciu   rekonštrukčných prác.  
Podporuje  predložený   návrh.    
 
p. Vydarená   -  v čom  je  výhoda,  že   tieto  nehnuteľnosti  prevádzame   do  SMS s.r.o. , čo to 
mestu prinesie    
 
Ing. Krajčovič  - nájomcom  Dom kultúry  prefaktúroval za  elektrinu a  teplo v  alikvotných 
čiastkach   mesačné náklady. Pokiaľ  bude   tento  majetok v správe  SMS nájomcovia   zaplatia   
síce rovnako, ponížia sa im náklady o DPH. .  Časť   finančných prostriedkov   im  zostáva      a túto  
môžu   využiť  na investovanie.   Dom kultúry   za   všetky  energie  platí ročne   cca  130 tis. ročne.   
Keď  to platí   SMS  je  to  cca  108 tis.  ročne.    Ušetrené   finančné  prostriedky  môže  mesto  
investovať   do  iných   akcií, ktoré   má  v pláne realizovať.   Boli vložené   do  opravy  na štadióne, 
na  opravy  strechy   v Hornom Čepeni  ,   na  maľovanie  v   MŠ  a ďalšie    akcie.               
 
Ing.  Horváth  -  podnikateľská  a  finančná    komisia     odporúča   schváliť   vklad  majetku   
mesta  do   SMS  podľa predloženého  návrhu. V prípade  výmeny okien, zatepľovania,  
rekonštrukcie  prenajatých  priestorov     nájomcovia  v konečnom dôsledku  ušetria - budú mať  
nižšiu  spotrebu energií  .   Získa   aj mesto   v zastúpení  SMS   príde  k úspore  energií.         
 
Mgr.   Rampašek  -   legislatívno- právna   komisia  neodporúča    schváliť vklad   majetku   mesta    
do  SMS  s.r.o.,  odporúča    naďalej  ponechať   nájom.     
 
JUDr.  Irsák  -  bude hlasovať proti,   z  dôvodu  osobného  problému.    
 
Ing. Tomčányi   - 30 – 33  %  priestorov  v  Nove     je   prenajatých, zostatok   priestorov   má 
mesto.   Šetriť  budú  nájomcovia,   ale  aj mesto.          
 
Ing.  Kalinai   - každá  komisia   by  sa mala  vyjadrovať  k tomu,  čo jej  náleží. Legislatívna   
komisia   by  sa mala  vyjadriť,  či vklad  do SMS  je možný  v zmysle platnej právnej úpravy.                          
 
Ing. Kyselý   - legislatívno – právna komisia  je poradným orgánom   MsZ.  Komisia   vyjadrila  
stanovisko, že  neodporúča   schváliť  vklad  majetku  mesta  do  SMS.  Mal  otázku, či je  tento  
návrh protizákonný.  Predložený   návrh  nie je  v rozpore so zákonom preto  by  malo  MsZ  
hlasovať   za  odsúhlasenie.       
 
Mestské    zastupiteľstvo v  Seredi   prerokovalo  a   
A.  Schvaľuje  
 zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď,  s. r. o.  so sídlom 

Námestie  republiky 1176/10,  926 01   Sereď,   IČO: 46439773,   zapísanej v  obchodnom   
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registri Okresného súdu v Trnave oddiel: Sro, vložka č.: 28462/T, ktoré   je   v  súčasnosti   
vo   výške  476 000,00 €,     o nepeňažný   vklad   v hodnote    1 991 000,00 €,  určenej 
znaleckým posudkom č. 15/2013 zo dňa 31.01.2013, ktorý bol vypracovaný znalcom 
z odboru stavebníctvo, oceňovanie nehnuteľností Ing. Kamilom Chovancom. 

 
B.  Ukladá 
Prednostovi MsÚ     
Zabezpečiť vykonanie  všetkých  potrebných  úkonov k splneniu   uznesenia do 31.03.2013. 
 
a  
 
A. Schvaľuje 

 nepeňažný vklad do základného imania obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď, 
s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46439773, zapísanej 
v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave oddiel: Sro, vložka č.: 28462/T, ktorý 
tvorí nehnuteľnosť   vo vlastníctve  mesta Sereď, vedená Správou katastra v Galante,  
v k. ú. Sereď ako  stavba - mestské  kultúrne  stredisko NOVA ,  s. č. 759, postavená na 
parcele registra „C“ č. 2835/1 – zastavané plochy a nádvoria  na  LV č. 4284  a na  parcele 
registra „C“  č. 2835/2 – zastavané plochy a nádvoria , na LV č. 591,  vo všeobecnej 
hodnote 1 991 000,00 €, určenej znaleckým posudkom č. 15/2013 zo dňa 31.01.2013, ktorý 
bol vypracovaný znalcom z odboru stavebníctvo, oceňovanie nehnuteľností Ing. Kamilom 
Chovancom. 
 

B. Ukladá  
Prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vykonanie  všetkých  potrebných  úkonov k splneniu   uznesenia do 31.03.2013.   
 
 
8F/ Zriadenie  vecného   bremena 
1. Pozemok     a MK  na  Šulekovskej ulici   
p. Nagyová  -  uviedla   predložený   materiál.  Spoločnosť  AD Consult   Bratislava   požiadala   o  
uzavretie  zmlúv   na zriadenie  vecného    bremena   pre  stavbu  „Kanalizácia  a  ČOV  Sereď   - z 
dôvodu  predĺženia   trasy    výtlačného potrubia .   Mesto  je  vlastníkom  miestnej komunikácie    
na  Šulekovskej ulici , kde  má   byť  uložené   predmetné   potrubie.  
 
Ing.  Horváth -  podnikateľská a  finančná  komisia   odporúča   schváliť zmluvu  o budúcej zmluve   
na    zriadenie  vecného  bremena .  
 
Mestské  zastupiteľstvo  v  Seredi   prerokovalo a   
A.Súhlasí  
v súlade  s  § 17, ods. 1) Všeobecne    záväzného  nariadenia  mesta  Sereď    č. 1/2006       o  
hospodárení a   nakladaní  s   majetkom   mesta  v platnom   znení  s   uzavretím zmluvy o 
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre stavbu "Kanalizácia a ČOV Sereď - 
predĺženie trasy výtlačného potrubia "V6".  Obsahom vecného bremena je právo spoločnosti 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 
uskutočniť a prevádzkovať stavbu výtlačného potrubia na časti pozemku - zapísanom na 
Správe katastra v Galante   ako parcela registra "E" .  597/101 - ostatné plochy,  evidovaná 
na mape určeného operátu v k. ú. Stredný Čepeň, na LV 591 v dĺžke 40 bm  tak, ako bude 
vyznačené a zamerané v geometrickom pláne po zabudovaní výtlačného potrubia,  
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B. Ukladá  
Prednostovi MsÚ  
zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie  zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena termín: 30.03.2013 
 
a 
 
A. Súhlasí  
     v súlade  s  § 17, ods. 1) Všeobecne    záväzného  nariadenia  mesta  Sereď    č. 1/2006       o  
hospodárení  a  nakladaní   s majetkom   mesta  v  platnom    znení  s   uzavretím zmluvy o 
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre stavbu "Kanalizácia a ČOV Sereď - 
predĺženie trasy výtlačného potrubia "V6".  Obsahom vecného bremena je právo spoločnosti 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 
uskutočniť a prevádzkovať stavbu výtlačného potrubia v stavbe miestnej komunikácie IV. triedy, 
ktorá je umiestnená na pozemkoch, zapísaných na Správe katastra v Galante ako parcely 
registra "C", evidované na katastrálnej mape v k.ú. Stredný Čepeň: parcela č. 253/2 - 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6364 m2 parcela č. 254/2 - ostatné plochy vo výmere 
114 m2 , parcela č. 253/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3904 m2. 

 
B. Ukladá  
Prednostovi MsÚ  
zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie  zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena                                             
         termín: 30.03.2013          
 
2. Pozemok    na Kasárenskej ulici 
p. Nagyová  -  spoločnosť   Enermont    s.r.o.   Bratislava   požiadala    o súhlas  so zriadením 
vecného  bremena   Zsl.distribučnou       a.s. Bratislava    v súvislosti  s  umiestnením   zariadenia 
distribučnej  sústavy na  Kasárenskej  ulici.     
Mestské   zastupiteľstvo   v  Seredi  prerokovalo a   
 A. Súhlasí 
v súlade  s  § 17, ods. 1) Všeobecne    záväzného  nariadenia  mesta  Sereď    č. 1/2006       o  
hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v platnom znení  s bezodplatným zriadením 
vecného bremena v súvislosti so stavbou "DS Sereď Kasárenská ul. - VN, TS, NN", ktoré 
spočíva v  povinnosti mesta Sereď  strpieť  : 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetickej stavby a vstup, prechod pre peších a prejazd 
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami , 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 
akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie a vstup, prechod 
pre peších a prejazd motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a 
mechanizmami, 
na časti parcely č.1894/100 - ostatné plochy, zapísanej na Správe katastra v Galante ako 
parcela registra "E" evidovaná na  mape  určeného  operátu  v k. ú. Sereď  na LV 4806,   
vyznačenej v geometrickom pláne č. 207/2012 zo dňa 22.10.2012, spoločnosti 
Západoslovenská  distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava,  zastúpenej na základe plnej moci 
Západoslovenskou energetickou, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
 
 
B. Ukladá  
Prednostovi MsÚ  
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Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy o zriadení vecného bremena. 
Termín:  30.04.2013 
 
8G/ Prevod  nehnuteľného   majektu  -  bytov   vo vlastníctve  mesta  
Mgr. Kováčová – uviedla   predložený  materiál.  Občania  v zmysle   zákona  č.  138/1991 o 
majetku  obcí    a  zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov   a  nebytových priestorov     podali 
žiadosť    o  prevod  vlastníctva  nehnuteľností formou  priameho predaja.  Boli podané  štyri  
žiadosti na  prevod  vlastníctva ,  všetci  žiadatelia  sú  nájomcami   nehnuteľností. Žiadosti  boli   
prerokované   v sociálnej  a  bytovej   komisii.     
 
Ing.  Horváth   -  cena za  odpredaj  bytu  je stanovená    v súlade so zákonom .     
 
p. Vydarená  -  ceny   za odpredaj  bytov    sú  veľmi nízke.      
 
Mgr. Kováčová  -   v zmysle   predchádzajúceho    VZN  boli  ceny  ešte  nižšie , bolo prijaté  nové   
VZN ,  teraz  sú   presne  v zmysle   zákona.    
 
Ing. Horváth -     mal otázku,  či   žiadatelia  o  odpredaj  bytu   sú pôvodní   nájomcovia  alebo  ich  
následníci, koľko  takýchto   bytov    ešte  mesto  má. 
 
Mgr. Kováčová – ak človek  preukáže,  že posledných  5 rokov žil v spoločnej  domácnosti s 
pôvodným   nájomcom  sa  nájomná zmluva   prepisuje  na rodinného príslušníka.   Mesto   má  cca 
156  bytov   z toho  36 nájomných,   12   sociálnych  na Trnavskej  a  27 vo vlastníctve.   
       
Mestské   zastupiteľstvo   v  Seredi   prerokovalo a   
  A. Schvaľuje 
1. v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
prevod vlastníctva nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave na Správe katastra Galanta, 
katastrálne územie Sereď  na LV 3512 ako:  

- byt č. 63 vo výmere 50,25 m2 na prízemí bytového domu súpisné číslo 1211 na ul. 
Čepenská,  číslo vchodu 7  v Seredi postaveného na parcelách č. 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 160  a prislúchajúcu pivnicu č. 63 vo výmere 3,60 m2,  

- spoluvlastnícky podiel 120/10000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
domu a príslušenstve,  

Júlii Loníčkovej, rod. Šiškovej, ..............., trvale bytom Sereď, Čepenská 1211/7 za kúpnu cenu 
329,41 €.  
 
B. Ukladá: 
Prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy    o prevode vlastníctva 
nehnuteľnosti.           
 termín: 30.06.2013  
 
 
2. v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
prevod vlastníctva nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave na Správe katastra Galanta, 
katastrálne územie Sereď  na LV 3317 ako:  

- byt č. 32 vo výmere 36,52 m2 na 7. poschodí bytového domu súpisné číslo 1235 na ul. 
Dolnomajerská,  číslo vchodu 7  v Seredi postaveného na parcele č. 374/15  
a prislúchajúcu pivnicu č. 32 vo výmere 2,25 m2,  
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- spoluvlastnícky podiel 100/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
domu a príslušenstve,  

- spoluvlastnícky podiel 100/10 000-in k pozemku parcela registra „C“  číslo: 374/15 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 788 m2 evidovanej na katastrálnej mape 
v katastrálnom území Sereď 

 
Daniele Snopovej, ...................., trvale bytom Sereď, Dolnomajerská 1235/7 za kúpnu cenu 
1923,34 €.  
 
B. Ukladá 
Prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy   o prevode vlastníctva nehnuteľnosti.  
                  termín: 30.06.2013    
 
 
3. v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
prevod vlastníctva nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave na Správe katastra Galanta, 
katastrálne územie Sereď  na LV 3317 ako:  

- byt č. 50 vo výmere 35,52 m2 na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 43 na ul. 
Novomestská,  číslo vchodu 43  v Seredi postaveného na parcele č. 3070  
a prislúchajúcu pivnicu č. 50 vo výmere 1,32 m2,  

- spoluvlastnícky podiel 83/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
domu a príslušenstve,  

- spoluvlastnícky podiel 83/10 000-in k pozemku parcela registra „C“  číslo: 3070 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 235 m2 evidovanej na katastrálnej mape 
v katastrálnom území Sereď 

 
Gabriele Šimekovej, ................., trvale bytom Sereď, Novomestská 43/43 za kúpnu cenu 
312,33€.  
 
B. Ukladá 
Prednostovi Mestského úradu 
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy   o prevode vlastníctva nehnuteľnosti.  
                  termín: 30.06.2013    
 
 
4. v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
prevod vlastníctva nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave na Správe katastra Galanta, 
katastrálne územie Sereď  na LV 6044 ako:  

- byt č. 3 vo výmere 73,74 m2 na prízemí bytového domu súpisné číslo 1004 na ul. 
Kasárenská,  číslo vchodu 53  v Seredi postaveného na parcele č. 2395 ,   

- spoluvlastnícky podiel 3402/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
domu a príslušenstve,  

 
Jane Bočákovej, ....................., trvale bytom Sereď, Kasárenská 1004/53 za kúpnu cenu 61,33 
€.  
 
 
B. Ukladá 
Prednostovi MsÚ  
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zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy    o prevode vlastníctva nehnuteľnosti.  
                  termín: 30.06.2013  
 
 
9/ Zásady  odmeňovania    poslancov  a členov   komisií  Mestského  zastupiteľstva  mesta  
Sereď  
Ing. Krajčovič   -  uviedol    predložený  materiál.   Predmetom    zmeny   je   vyplácanie   odmien  
pre poslancov  a členov  komisií pri  MsZ . Mesačná výplata   odmien    je považovaná  za   
pravidelný príjem  a   je zaťažená  vyššími odvodmi na  strane  zamestnávateľa  aj  zamestnanca.     
 
Ing.  Horváth  -   podnikateľská   a  finančná   komisia  odporúča   schváliť  predložený  návrh    
Dodatku   č.  l  k  zásadám  odmeňovania  poslancov   a členov   komisií   MsZ.  
Mestské   zastupiteľstvo  v   Seredi  prerokovalo a   
A. Schvaľuje  
Predložený návrh Dodatku č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov  a členov komisií 
Mestského  zastupiteľstva  mesta Sereď s účinnosťou od 01. 03. 2013.              
  
 
10/ Informatívna  správa   o činnosti  Mestskej polície   Sereď   za rok   2012    
JUDr. Mizerík    -   náčelník  MsP  uviedol  predložený  materiál.  Informatívna  správa    o činnosti   
je  predkladaná   na   rokovanie   MsZ   v zmysle zákona   obecnej polícii.    Je spracovaná   podľa   
úsekov. 
 
Mgr.  Némethová  -  na Dolnočepenskej ulici   je  prevádzkovaná reštaurácia  ,  občania   sa  
obracajú  na  poslancov   so sťažnosťami  na   hlučnosť  tejto prevádzky.  Čo  sa   v tom bude 
robiť?   Vybudované  parkovisko  je zničené.     
 
JUDr.  Mizerík  -  hliadky   na základe  oznamov  od občanov  tam  pravidelne robia   kontroly. 
Keď   prídu  príslušníci  MsP na miesto    je  tam   kľud.  Parkovisko   bolo poškodené,  keď  bolo  
napadnutého  veľa  snehu.  Táto oblasť  je pravidelne  sledovaná.           
 
p.Nagyová  -  mesto  Sereď  má   schválené   VZN,  kde  je  stanovený  prevádzkový   čas.   Pre  
tento  typ zariadenia   je   prevádzkový  čas  stanovený  do  02.00 hodiny.         
 
 Ing. Kyselý    -  pri vydávaní  súhlasu  k umiestneniu  prevádzky  v  tejto lokalite,   boli  občania   
bývajúci v blízkosti  tohto   zariadenia    požiadaní,  aby  sa  vyjadrili  písomne   k  tejto  prevádzke.        
Väčšina    občanov  súhlasila  s  touto   prevádzkou.    
 
Ing. Kalinai – mal  otázku,  či v predchádzajúcom  roku  boli  uskutočnené  preventívne akcie   
zamerané  na požívanie   alkoholu  mladistvými   občanmi .   
 
JUDr.  Mizerík  - v   spolupráci  so štátnou políciou  boli   uskutočnené   takéto   preventívne   akcie  
4x,   nebolo zistené   požívanie  alkoholických nápojov  mladistvými.  Príslušníci  MsP   pravidelne  
vykonávajú  kontrolu  reštauračných  zariadení.     
 
p. Vydarená  

-     či  má   občan  bývajúci   v blízkosti  tejto  prevádzky  právo  vedieť, ako   bol priestupok  
doriešený 

-      požiadala   , aby  hliadky      kontrolovali  aj okrajové  časti  mesta,  kde  taktiež  prichádza   
  k poškodzovaniu    trávnatých  plôch 
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-       občania    zo Svätoplukovej   ulici   sa sťažujú  na to,  že   občania  púšťajú  psov   na ulicu    
         a  veľa  exkrementov    po  psoch  je   v trávnatých   plochách.  Toto   býva  v podvečerných 
         hodinách    
   
Bc. Veselický  - situácia   v   tejto lokalite    sa  opakuje,   je potrebné   aby  príslušníci  MsP    sa 
týmto zaoberali    a vykonávali   kontroly   
  
Ing. Kyselý  -mal otázku ako  sú naplnené  stavy  na  MsP   
 
p. Kurbel  
− v správe  je  uvedená informácia   o   riešení  rušenia   nočného  kľudu,   VZN bolo zrušené 
− v správe     je  uvedených veľa    priestupkov     na kruhovom objazde prikázaný smer     
 
JUDr.  Mizerík  
− občan  má právo  vedieť ako   bol   priestupok    doriešený 
−  MsP  má podstav.    Chýba   jeden   člen   MsP.     
− správa    je za  rok  2012, kedy  bolo v platnosti  VZN    o rušení nočného kľudu   
− priestupky  na kruhovom objazde  pri školách  - na začiatku  ich  bolo   veľa  niekedy  aj  26 
     
Ing. Tomčányi -  oficiálne   neboli   nové priestory  MsP  otvorené,   čaká  sa  na  vyjadrenie  
jedného pána , ktorý  by  sa  mal   zúčastniť otvorenia    nových priestorov  MsP.  
Mestské  zastupiteľstvo  v  Seredi  prerokovalo  a   
A. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície Sereď za rok 2012     
 
 
11/ Informácia   o  transformácii  školských    stredísk   záujmovej  činnosti   na  centrá 
voľného  času  
Mgr.  Kováčová  -   uviedla  predložený  materiál.  Na  základe  novely školského zákona    prišlo k 
vypusteniu   § 115, ktorý medzi  školské  výchovno-vzdelávacie  zariadenia  zaraďoval    školské   
strediská  záujmovej  činnosti .  Podľa  predpisov    účinných do 31.12. 2012 školské   stredisko   
záujmovej  činnosti    je   centrum voľného   času  podľa  tohto   zákona .  Do uvedeného  dátumu    
na  základných  školách  v  našom meste   existovali  Školské   strediská    záujmovej činnosti   pri  
ZŠ J. Fándlyho  a  ZŠ J.A. Komenského   a  Centrum voľného  času pri   ZŠ  J. A. Komenského.  
Túto zmenu  je potrebné zapracovať  do  zriaďovacích  listín.    
 
Ing.  Kalinai -  školská  a športová   komisia  odporúča    schváliť   zmenu   zriaďovacej  listiny  ZŠ   
J. Fándlyho  a  ZŠ  J.A. Komenského.   
Mestské   zastupiteľstvo  v  Seredi   prerokovalo a    
A. Berie na vedomie 
Informáciu o transformácii školských stredísk záujmovej činnosti na centrá voľného času  
 
B. Schvaľuje  
1. Zmenu zriaďovacej listiny Základnej školy Juraja Fándlyho, ul. Fándlyho č. 763/7A, 926 01 
Sereď,  ktorou sa súčasť „školské stredisko záujmovej činnosti“ stáva „centrom voľného 
času“ 
 
2. Zmenu zriaďovacej listiny Základnej školy Jana Amosa Komenského, ul. Komenského 
1227/8, 926 01 Sereď, ktorou sa súčasť „školské stredisko záujmovej činnosti“ stáva „centrom 
voľného času“ 
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C. Ukladá  
Prednostovi MsÚ    
Vypracovať a zabezpečiť podpísanie dodatkov k zriaďovacej listine Základnej školy Juraja 
Fándlyho, ul. Fándlyho č. 763/7A, 926 01 Sereď a zriaďovacej listiny Základnej školy Jana 
Amosa Komenského, ul. Komenského 1227/8, 926 01 Sereď  
T: do 31. Marca 2013     
 
 
12/ Zmena  rozpočtu   mesta  Sereď   na rok   2013 
Ing. Krajčovič   -  uviedol  predložený  materiál.  Všetky   zmeny   rozpočtu  podliehajú  
schvaľovaniu   MsZ. Predmetom  1. zmeny  rozpočtu    sú hlavne   tieto  skutočnosti  : 
 
− presun   realizácie   investičných  akcií  , ktoré  boli rozpočtované  v roku  2012, ale 
ukončené  budú v roku   2013 (chodník  Vinárska ul. , digitalizácia  kina) 
− zvýšenie  výdavkovej  časti  Domu kultúry  na  zakúpenie  spotrebičov  do kuchyne a 
kancelárskeho   nábytku do knižnice  
− nevyhnutná  úprava     bežného rozpočtu   na položkách, ktoré  boli   podhodnotené :  
            - údržba budov,  údržba  zelene,    odchyt psov  
− úprava   vyplynula   zo vzniknutej situácie   -  zimná  údržba   
− nie sú zahrnuté  v schválenom  rozpočte   - príspevok SMS  s.r.o.    na   Seredské  novinky  
− zmeny  rozpočtov   škôl,  
− úpravy   rozpočtov    škôl  na  financovanie  prenesených kompetencií   z podielových  daní.   
 
p. Kurbel  
− zníženie   rozpočtu  na  ZŠ  P.O. Hviezdoslava , prečo  k tomu prišlo 
− oprava  strechy  na  ZUŠ -  odporučil  navýšiť  čiastku  a  urobiť  šikmú  strechu  a 

zateplenie    tejto  budovy   
 
Ing. Tomčányi    
-  potrebné je   pripraviť  projekt  na   opravy   škôl  , trvá to dlhšie  obdobie. Na niektorých 
budovách boli  kritické   stavy   preto bolo potrebné ich riešiť ich  čo najskôr  
 
Ing.  Horváth   
- na rokovaní   komisie  boli  vysvetlené  návrhy  k zmene  rozpočtu,   podnikateľská  a  finančná   
komisia  odporúča    schváliť     predložený  návrh na  zmenu  rozpočtu   . 
 
p. Vydarená  
- v  dome kultúry sú  poriadané  rôzne spoločenské  akcie – finančné  prostriedky  získané  z 
prenájmu riadov , či by nebolo možné  využiť  na skultúrnenie a zmodernizovanie   kuchyne , ktorá  
je  v zlom  stave 
-  umelý trávnik – v rozpočte  bolo položkovité   čerpanie    
 
Ing. Tomčányi  
– finančné prostriedky  získané   z prenájmu   riadu  na   poriadané  akcie  sú  nízke.  Finančná  
čiastka potrebná  na   vybavenie  kuchyne   je oveľa  vyššia. Dlhé  obdobie  sa  táto oblasť 
zanedbávala, je potrebné vyčleňovať    čiastočne   tieto  finančné  prostriedky.     
 
Ing. Krajčovič       
− ZŠ  POH  mala   postavený   nereálny  rozpočet     
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− umelý  trávnik -  mesto   má  finančné  prostriedky ,   bude  vyplatený v plnej   výške nie  na 
splátky    
− v mesiaci  apríl  bude  predložená  správa  za  rok  2012 – informácie  o  získaných 
finančných  prostriedkov  budú  v  tejto  správe   
 
Mestské  zastupiteľstvo  v  Seredi  prerokovalo  a   
A. Schvaľuje   
1. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2013 
          
 B. Ukladá  
 prednostovi MsÚ , riaditeľom škôl a riaditeľovi Domu kultúry                  
 Zapracovať schválené zmeny do rozpočtov 
 T :  31.3.2013 
 
 
13/ Návrh  VZN  č.  2/2013, ktorým  sa mení  a  dopĺňa   VZN  mesta  Sereď  č.  7/2011  o 
určení výšky   príspevku   na čiastočnú  úhradu  nákladov  v školách  a školských  
zariadeniach, ktorých  mesto  Sereď  je  zriaďovateľom     
 Mgr. Kováčová -  uviedla  predložený  materiál.   Riaditeľka  ZUŠ   J. F. Kvetoňa  predložila 
požiadavku   na zníženie  príspevkov   zákonných  zástupcov  na čiastočnú úhradu   nákladov na 
činnosť  v ZUŠ pri  skupinovej  forme   vyučovania.  
 
Ing.  Kalinai -  školská  a športová   komisia   odporúča   uzniesť  sa  na  predloženom  návrh   VZN 
o  určení   výšky   príspevku na čiastočnú  úhradu  nákladov   v školách  a  školských  zariadeniach. 
Mestské   zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a   
A. Uznáša   sa  
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 2/2013, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 
nariadenia mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 
školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších 
nariadení         
 
 
14/  Návrh  Všeobecne   záväzného   nariadenia   č.  3/2013  o zrušení   centra voľného času  pri   
ZŠ   J. A. Komenského   
Mgr. Kováčová -   uviedla  predložený materiál.  Pri   ZŠ  J.A. Komenského   je potrebné  zrušiť    
jedno   centrum  voľného  času, kde  v súčasnej  dobe   existujú   dve   školské  zariadenia, ktoré  
majú  identický názov   a predmet  činnosti.  Do.  31.12. 2012 existovalo pri  tejto  škole   centrum 
voľného   času  a  školské  stredisko   záujmovej činnosti. Novelou  zákona  o výchove  a 
vzdelávaní   školské   stredisko   záujmovej   činnosti  sa  stalo  centrom  voľného  času.      
 
Ing. Kalinai  -   školská  a športová  komisia    odporúča  uzniesť  sa  na  predloženom   návrh  VZN  
o   zrušení  Centra  voľného  času pri  ZŠ  J. A. Komenského     
 
JUDr.  Irsák  -  legislatívno – právna  komisia    odporúča   uzniesť  sa na  predmetnom  VZN  
 
Mestské  zastupiteľstvo  v  Seredi  prerokovalo  a   
A. Uznáša  sa 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 3/2013 o zrušení Centra voľného času pri 
Základnej škole Jana Amosa Komenského v Seredi 
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15/ Racionalizácia   siete  základných  škôl, ktorých zriaďovateľom   je  mesto  Sereď      
 
Ing.  Kyselý   -  materiál, ktorý  je predložený   na rokovanie  MsZ   bol  vytvorený  z potreby   
efektívneho  využívania  kapacít  škôl.  Potreba podrobnejšej  analýzy   vznikla   z dlhodobo 
nepriaznivého  demografického  vývoja   počtu žiakov  na  ZŠ   a  nepriaznivého  dopadu    
hospodárskej     krízy   na  ekonomické  zabezpečenie    financovania  škôl.   Zmenou   zákona č.  
597/2003 o financovaní   ZŠ a školských  zariadení  si  ministerstvo   školstva    vyhradilo  možnosť    
prideliť  finančné prostriedky    v dohadovacom  konaní    len tým mestám, ktoré  realizovali  
racionalizačné  opatrenia   na zriadených   ZŠ.   Základné  školy  sú financované    zo štátneho  
rozpočtu       cez prenesené  kompetencie  pridelením    finančných prostriedkov   pre jednotlivé 
školy. Racionalizačné  opatrenia  nie  sú  zamerané  na  zníženie    kvality   výchovného procesu.  
Ich prínosom  je  zlúčenie   dvoch   ZŠ a vytvorenie    jedného   právneho  subjektu zo  škôl  Jána  
Amosa Komenského   a   P.O.Hviezdoslava. Pokračovateľom    by  zostal subjekt   ZŠ  J.A. 
Komenského  a to z dôvodu   monitorovania   tejto  školy  zo  strany     Ministerstva  výstavby – 
čerpanie    finančných  prostriedkov  z  fondov  EÚ. Za  posledných  8  rokov  prišlo  k poklesu     o 
cca  450  žiakov.    
  
Bc. Veselický  - demografický  vývoj  detí   má  klesajúcu  tendenciu.  Podľa  údajov    za niekoľko 
rokov   klesol  počet   žiakov  cca  o 450 ..    ZŠ  J. A. Komenského   mávala      v dávnejších    
časoch   cca  900 žiakov mala  jeden  manažment.  V roku  2012  bolo  na ZŠ J.A.Komenského   
341 žiakov   a na  ZŠ  P.O. Hviezdoslava   333 žiakov.   
 
Ing. Horváth  -  predložený  materiál  je  dobre  spracovaný,  je prehľadný, usporiadaný  
v tabuľkách dobre   sa v ňom orientuje. Je  možné porovnávať   priemerný počet  žiakov  na  
jednotlivých  školách. Na  ZŠ J. Fándlyho   sú  tri  triedy prvákov.  Na  ZŠ   J.A.Komenského     ZŠ 
P.O. Hviezdoslava sú vytvorené 4  triedy  prvákov.  Na ZŠ J. Fándlyho majú viac žiakov  na 
jedného pedagóga, je  tam potrebné  viac  zodpovednosti. V predloženom materiáli  je navrhované  
zlúčenie   žiakov  z piatych ročníkov. Deti  prechádzajú  na  druhý stupeň, menia  sa  triedni učitelia, 
rozdeľujú sa podľa  jazykov a zamerania.  Taktiež    je  možné zlúčenie   žiakov   šiestych ročníkov  
, nakoľko   veľa  detí  je prijatých  na 8-ročné  gymnázium.   Zlúčenie   tried   bolo navrhované    
riaditeľmi   škôl.  Rokovať  o tomto  probléme  je  potrebné a je   nevyhnutné  pristúpiť  k týmto  
racionalizačným opatreniam. Dosiahla  by  sa  tým  veľká úspora  finančných  zdrojov, ktoré  je 
možné  využiť   na lepšie  ohodnotenie  zamestnancov  aj  na  rozvoj  škôl  a zlepšenie  
vyučovacieho procesu.   
 
p. Vydarená  - na pracovnom  stretnutí , ktoré  bolo zvolané  k racionalizácii  siete  škôl   bolo  málo 
zástupcov   zo škôl  a z radov rodičov.  Viackrát   prezentovala  svoje   stanovisko  týkajúce  sa 
umiestnenia  dvoch  základných  škôl na jednom mieste,  že toto  nebolo  dobré rozhodnutie  .  
V predchádzajúcom   vstupe  odznela informácia o tom, že  musí  byť  zachované   meno    ZŠ. J.A. 
Komenského , nakoľko   na  tejto  škole   bolo  uskutočnená  rekonštrukcia   školy a boli použité   
finančné   zdroje  z prostriedkov  EÚ.  Obidve  školy  nemajú rovnakú   šancu  na zachovanie.  Rada  
školy   by mala  byť  konštituovaná   zo zástupcov obidvoch  škôl.  Bolo  by  vhodné,  aby   
obidvaja riaditelia   dostali rovnakú   možnosť    uchádzať  sa  o miesto   riaditeľa.  Problematikou   
racionalizácie  škôl  sa  zaoberala   aj  komisia  školská  a športová,  boli zvažované  všetky    plusy  
aj mínusy. Potrebné  je  všetko  dobre  zvážiť.      
 
Ing. Kyselý -  predložený  návrh nemá  návrh  na  uznesenie,  vyplynulo z  odporúčania školskej  
a športovej  komisie   pre  MsZ. 
 
Ing. Kalinai –   školská a športová  komisia   prerokovala    predložený  materiál.  Bolo rokované  
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s riaditeľmi   škôl, ktorí navrhli  samostatné   racionalizačné  opatrenia  na jednotlivých  školách, 
ktoré  by  bolo  možné  realizovať .  Školská  a športová  komisia  akceptovala   predložené   návrhy  
a bude    riaditeľom  škôl   uložené,  aby  tieto  opatrenia vykonali. Prijatie   racionalizačných 
opatrení   dáva  možnosť   uchádzať  sa   v rámci  dohadovacieho konania   o finančné  prostriedky    
tak  ako  MŠ  SR vyžaduje.  V druhej časti   uznesenia   je  uvedené ,  čo  bude  požadované   urobiť  
ďalej    ako ďalej postupovať .  Záver   bol  prerokovaný a predložený  na  odsúhlasenie  MsZ.  
 
p. Kurbel –   či príde alebo nepríde   k zlúčeniu  škôl  obidvaja riaditelia  navrhli prepúšťanie 
zamestnancov  celkom  ide  o 7,5 úväzku. Z  toho vyplýva, že  mesto  by  chcelo  vyraďovať 
učiteľov  tým,  že   zlúčime  školy. Sami riaditelia si uvedomujú  ,  že  tento  stav  musia  riešiť   
a nemôžu   takto ďalej pokračovať. Sami navrhujú  redukciu počtu  učiteľov. 
 
Ing. Krajčovič  -  podľa zverejnených  informácií   za posledné  dva roky    prišlo k zlúčeniu  škôl  
aj v iných  mestách.  Všetky  finančné prostriedky    budú  prerozdelené   opäť  do škôl. Na to, aby   
sa  mesto mohlo uchádzať   v rámci dohadovacieho  konania  o poskytnutie  finančných 
prostriedkov  musia  byť  vykonané   racionalizačné  opatrenia. Pri  uskutočnenom   štrajku , ktorý  
prebehol   aj za podpory  rodičov   išlo o zlepšenie   ohodnotenia   učiteľov.    Poslanci  aj vedenie  
mesta  sú zaviazaní  nakladať  s majetkom hospodárne.    Prijatie racionalizačných  opatrení   je  
nevyhnutné   vykonať. Na  dvoch školách  ubudlo   cca o  450  žiakov  za  niekoľko  rokov  dozadu. 
Druhým dôvodom prečo   ubudli   žiaci  na školách  nie  je  len demografický  vývoj,  ale aj   vznik  
8. ročného Gymnázia  v našom meste.  Doteraz  sa hovorilo   o personálnych zmenách.  Ďalšie  
šetrenie   je možné   zaistiť   aj  výberovým  konaním na dodávateľov   energií, plynu  atď. Toto  
v školách absentuje.  Na  stretnutiach, ktoré  boli uskutočnené  vyslovil  nespokojnosť   s riadením  
škôl.    
 
Ing. Tomčányi  - pokiaľ  by to  nebolo zrealizované   teraz,  bude  potrebné k racionalizácii pristúpiť  
neskôr. Po rokovaniach, ktoré  boli uskutočnené   prišlo  zo  strany   vedenia  škôl  k návrhu  riešení.  
 
Mgr. Horniak  -  ZŠ  P.O.Hviezdoslava   vznikla v roku  1964, v súčasnosti    má  338 žiakov, je  to  
moderná škola,  ktorá  má  4 počítačové učebne, kde je umiestnených  32 počítačov,  52 
notebookov, ktoré  boli zakúpené   za  pomoci  rodičov.  Pre  skvalitnenie  vyučovacieho procesu  
bolo zakúpených  6  interaktívnych    tabúľ. Mesto  pomohlo  pri  zabezpečovaní    2  predmetných   
tabúľ.  Škola  má  internetové  pripojenie  ,  špeciálne   učebne.     Učitelia  majú možnosť  získať  
informácie   na  vyučovací proces.  Na  škole   je   zriadená   trieda pre  vzdelávanie  učiteľov  
z celého  západoslovenského kraja  , ktorá  je vybavená notebookmi. Rodičia  sa  pri  výbere   tejto  
školy  pre  svoje deti    rozhodli   z dôvodu   školského   vzdelávacieho programu,    že im vyhovujú  
učitelia   a systém  výchovného procesu.  V roku   2000  bol  škole   udelený čestný  názov  Pavla 
Orságha Hviezdoslava    na základe  dosahovaných  výsledkov  vo výchovno-vzdelávacej činnosti. 
Ako jediná škola  v Galantskom okrese  má  triedy  pre nadané  deti. V rámci  tohto projektu   môže  
byť  v triede  maximálne   12 žiakov,  čím  sú skreslené priemerné  počty  žiakov   na jedného 
pedagóga.  Tieto  triedy  s nadanými žiakmi boli naplnené, prišlo  k   presťahovaniu do iných  
miest..  Z piateho ročníka  odišlo  11 žiakov  na Gymnázium.  
 Na  základe  prijatých  opatrení  by    mohlo prísť k zníženiu   o 3,5  pedagogických   zamestnancov    
a 1 THP. Rekonštrukciou    okien  by  bolo možné  šetrenie  na  kúrení , kotolňa   je  
predimenzovaná. Škola     získava  finančné prostriedky   z prenájmu    priestorov . Školy  majú 
rozdielne   vzdelávacie programy ,  vznikajú rozdiely  v počte   vyučovania  cudzích jazykov. 
Racionalizačné opatrenia   boli navrhnuté  zo  strany   vedenia  školy,   preto  zlučovanie  týchto  
dvoch  škôl  nie  je  nutné. Navrhnuté   opatrenia  budú  zrealizované. Každá škola  potrebuje   
odborníkov.  Zlúčením škôl   sa  stratí   duch  školy . Podľa  vyjadrení rodičov príde   k presunu 
žiakov  na Cirkevnú  školu a ZŠ  J. Fándlyho.   
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PaedDr.  Kramárová -  viac  rokov    bolo hovorené   o zlúčení   týchto  dvoch  škôl.    Viac  sa  to 
dotkne    ZŠ P.O. Hviezdoslava. Boli pripravené  racionalizačné   opatrenia  v rámci   tejto školy.   
Zasadala  rada rodičov   aj   rada školy. Učitelia  z oboch škôl   spolupracujú pri rôznych súťažiach, 
školský vzdelávací  program  sa  dá  skĺbiť. V prípade  zlúčenia  škôl sa bude  postupovať 
racionálne a  opatrne . Členovia rady  školy    sa  dohodli, že   odstúpia  a   budú zvolení noví 
členovia . ZŠ  škola   oslávi  50 rokov.  Je pokračovateľom   školy  Malinovského  , dosahuje dobré 
výsledky. Učitelia  sa vzdelávajú, používajú nové  formy  výučby. V CVČ  je  veľký  záujem  zo  
strany   žiakov.  Pracuje  na  projektoch. Poslanci   MsZ musia rozhodnúť.  Taktiež  na  tejto  škole  
sú zdravotne postihnutí  žiaci.                        
                       
p. Vydarená  - keby  nebola    zateplená  škola   mala  by  možnosť pokračovať   aj    ZŠ  
P.O.Hviezdoslava.  Hlasovaním  by  poslanci  rozhodli, ktorá  škola  by  zanikla.  Do výberového 
konania  by  mali možnosť  prihlásiť  sa  obidvaja  riaditelia. Toho  koho    rada školy  navrhne   na    
odvolanie   nemá  možnosť  prihlásiť  sa  do  ďalšieho   výberového  konania.    
 
Ing. Horváth 
 -  zosúladenie  výučby  jazykov  pri  spájaní   tried  - nie  je  jasné   ako  by to bolo zosúladené      
-   vybavenosť  škôl  počítačovou  technikou   - naďalej   zostáva  na  školách   pre učiteľov   
a žiakov   
-   učitelia   taktiež zostávajú  naďalej   na  školách   
-   priemerný počet  žiakov   - po vylúčení  špeciálnych   tried   je  to menej  ako  na ZŠ  J. Fándlyho      
-   priemer   žiakov    za 6- 9  ročník    za obidve  školy   je  80  žiakov  na  1 ročník   
-   priemer   žiakov   za  1- 5  ročník  je  67,8  žiakov ,  už  teraz  je  v nižších ročníkoch  menej  
žiakov  ako vo vyšších  
-   pokiaľ  nebudú prijaté   racionalizačné   opatrenia  teraz  bude  to  nutné urobiť  možno o 2-3 
roky neskôr    
 
p. Kurbel -    pri  zlúčení   ide  o dve rovnocenné  školy  , súhlasí  s pripomienkou  p. Vydarenej  
 
Bc. Veselický  -   je potrebné  hovoriť  vo vecnej rovine, pri rozhodovaní  sú  dôležité  čísla 
a očakávané  výsledky .  
 
p. Martinková  -  zástupkyňa zamestnancov   odborovej    organizácie  pri  ZŠ  P.O. Hviezdoslava. 
Učitelia  pri  štrajku dostali podporu   nielen od rodičov, ale  aj od širokej verejnosti.  Išlo  o celkovú 
zmenu financovania  školstva  nie  iba  o zlepšenie   platových pomerov učiteľov.  Požiadaviek  
bolo  viac. Učitelia  tejto  školy  8- 10 rokov  nemajú osobné   ohodnotenia. Počty   žiakov   
uvedené   v predloženej  tabuľke  sú  skreslené,  na škole  sú  polovičné   úväzky, skrátené  úväzky.     
Ak sa zvýši počet žiakov   v triedach,  nastane  delenie   žiakov  na skupiny v odborných 
predmetoch .  Počty žiakov   na školách -  od roku  2004  klesá  počet žiakov  na školách  , ZŠ   P.O. 
Hviezdoslava   si udržiava  počet žiakov.          
 V rokoch 2005 ,2006, 2007 počty  žiakov    stúpli -  bolo to   tým,  že  škola  sa zapojila do projektu  
pre  nadané   deti. Rodičia majú možnosť vybrať  si ,  na ktorú  školu   si dieťa zapíšu.   Z rôznych  
dôvodov   nastáva  presun  žiakov  medzi  školami. Dohadovacie konanie  slúži  na   dofinancovanie   
školstva , aby  učitelia   pri zvýšení kvalifikácie mohli byť  ohodnotení. Finančné prostriedky   
určené  na  financovanie  školstva prechádzajú  cez  viaceré  inštitúcie  a to  Ministerstvo  školstva,  
krajský školský úrad , obecné a  mestské  úrady  a až potom prichádzajú  na školy.  Nie  všetky   
finančné   prostriedky   určené  pre  školstvo  sa dostanú  do škôl.  Školy  v našom  meste dostali  v 
plnom  rozsahu  finančné  prostriedky  získané v rámci  dohadovacieho  konania  .  
Budova  školy  a všetky  priestory  školy  sú efektívne  využité- jazykové učebne,  odborné  učebne, 
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telocvičňa    je využívaná občanmi mesta  v poobedňajších  hodinách  .  Základná škola J. Fándlyho  
aj  J.A. Komenského    majú vymenené  okná, čím prichádza  k šetreniu energií. Taktiež   k šetreniu 
energií  príde    aj  na   ZŠ  P.O. Hviezdoslava,    ak bude zrealizovaná   rekonštrukcia  okien.   Pred 
4 rokmi  nastala  reforma   školstva -  na školách  prišlo k nedostatku učebníc , materiálov,    učitelia  
si  vyrábajú učebný  materiál, prezentácie . Osobný  prístup   učiteľa pri  vyššom  počte  žiakov   
nebude   možné  zabezpečiť . Niektoré  školy  nie sú dofinancované    z  prostriedkov   získaných   z   
dohadovacích  konaní v plnom  rozsahu .  Vo  svojom vystúpení chcela  poukázať  na to,  že v 
globále   nie  všetky školy  dostanú všetky  finančné  prostriedky. 
 
p. Koštialová  - ako  jeden z   rodičov  sa dozvedela    o návrhu  na zrušenie  ZŠ  P.O. Hviezdoslava   
v minulom  týždni. Tento  stav  ju    znepokojil.  Rodičia  podpísali petičnú listinu za zachovanie  
školy ,     bolo podpísaných   94 rodičov.  ZŠ J.A. Komenského  je zateplená , čím  získala    výhodu 
oproti   ZŠ   P.O. Hviezdoslava. Odporučila, aby  boli    zrealizované  racionalizačné   opatrenia 
navrhnuté   riaditeľom, vyradenie  školy  aby  bolo   posunuté  o    ďalšie 3 roky, kedy   ZŠ   J.A. 
Komenského   nebude  viazaná  na zachovanie    názvu  a   monitorovaná   z dôvodu  čerpania   
eurofondov.  Boli     aj také  názory,  že rodičia    pracujúci  mimo mesta  Sereď   budú   deti voziť   
do týchto  miest,  a nedajú   deti  do  škôl v našom meste.   
 
p. Benová -     ako  jeden z rodičov  žiaka   ZŠ P.O. Hviezdoslava -   boli neskoro informovaní  o 
pripravovaných   racionalizačných opatreniach.    Menej   detí v triede   je  výhodou , aby  sa 
učitelia mohli  venovať  týmto deťom.  
 
p. Javorová  -   matka   žiaka   ZŠ  P.O. Hviezdoslava. Jej  dieťa    chodí  do triedy, kde  je  menej  
detí a učiteľka  má možnosť  sa  venovať týmto  deťom viac,  ako  keď ich  je tam viac.  Dnešná  
doba  je  náročná, rýchla. Deti  sú zvedavé, živé,  je  náročné   ich zvládať.   Finančné ukazovatele 
sú neúprosné  a je potrebné    urobiť  potrebné kroky.  Získanie    finančných prostriedkov   
z dohadovacieho konania  je  viazané  na prijatie   racionalizačných opatrení. Neskoro   boli   
rodičia informovaní   o tomto kroku.  Prechodové  obdobie  prečo  nemôže  byť,   toto  je  veľmi 
rýchle  rozhodnutie.    Riaditelia boli vyzvaní,  aby pripravili návrhy na prijatie racionalizačných 
opatrení.  Rodičia  si vybrali školu   z dôvodu  špecializovaných  programov  jednak pre  nadané  
deti,  a tiež   pre  deti  s poruchami sústredenia .  ZŠ  POH  bola  znevýhodnená.  Bolo  by  vhodné    
vybrať nové  vedenie  školy.   Treba  ľuďom  vysvetľovať    a hovoriť   s rodičmi.      
 
Ing. Tomčányi -  problematika  racionalizácie  škôl   nebola  riešená  dlhšie   obdobie. Tri školy   
umiestnené  na jednom mieste, tri manažmenty.  Dve školy   podliehajú  pod  mesto , preto  sa  
mesto rozhodlo  riešiť  tento problém.  Školy  sa predbiehajú   pri  získavaní žiakov.  Z dlhodobého 
hľadiska  nemôžu  byť  triedy   s malým počtom  detí v triede.   
 
Ing. Kyselý -  v minulosti   malo  vedenie  mesta  možnosť zasahovať  do  vedenia  škôl . 
Nezasahovalo a nechávalo  priestor  riaditeľom, aby  mohli  zodpovedne  vystupovať  ako štatutárni 
zástupcovia.  Zákonom  sú stanovené  počty  žiakov  , prvé   triedy  22,   druhé  - piate 25, šieste -  
deviate -    28. V  meste  Sereď   sú  počty  žiakov v  školách   hlboko pod normatívmi.  Z hľadiska 
zlepšenia kvality  vzdelávacieho  procesu  nie  je  dôležitý názov  školy.   Dôležité  sú podmienky  
vyučovacieho procesu,  kvalitní  pedagógovia.   Voči  vedeniu   školy  boli   výhrady.    Bez 
prijatých  opatrení  nebude možné   dofinancovanie    škôl.    Nové opatrenia  a riešenia   budú 
vytvárané  tak, aby kolektívy  žiakov    neboli  významným spôsobom   narušené.  Na školách je 
dostatok  kvalifikovaných pedagógov, ktorí    pri  tvorbe  nového  rozvrhu   budú  všetko   toto  brať  
do úvahy.  Dohadovacie  konanie   je dôležité  z hľadiska  získania    ďalších finančných  
prostriedkov  na  školy. Triedy   pre nadané  deti  nezaniknú. Rodičom neboli podávané   objektívne  
informácie.    
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Ing. Kalinai  -  riaditelia  vedeli  o pracovnom stretnutí   s poslancami, kde  bolo možné  preberať  
túto problematiku. Pred rokovaním  MsZ   bolo možné diskutovať  so  všetkými  poslancami a 
vysvetliť  si  veci, ktoré  bolo  potrebné   vysvetliť.  Občania   a rodičia    dostali možnosť vystúpiť 
na rokovaní   MsZ.  
 
Ing. Tomčányi -  školské vzdelávacie programy  budú   zachované,  toto  bolo zverejnené. 
  
p. Vydarená  - 13.2. 2013  bolo  verejné  stretnutie  k predmetnému bodu rokovania, kto mal záujem  
mohol na toto  stretnutie prísť.  Bolo  dostatok  času  na  vysvetlenie    a získanie  informácií.  
 
Ing.  arch. Kráľ  - rodičia  boli postavení  pred hotovú  vec. Politici, ktorí  rozhodujú   o týchto   
dôležitých  veciach   dali   to  na  plecia   poslancov  MsZ a vedenia  mesta.  Dlhé  roky  nebola   
problematika   škôl  doriešená.   Podľa  predložených  podkladov  je potrebné  sa  rozhodnúť  ako 
budeme ďalej pokračovať  v riešení  tejto problematiky.   Údaje    v tabuľkách sú reálne. Nie  je  
garantované,  že školské   programy  budú zachované. Dosiahnuté  výsledky   ZŠ  POH   nie sú  
brané  do úvahy. Nie je  jasné, čo bude  s programom   tejto  školy a čo v nej bolo  dobré.   Je 
potrebné  z časového hľadiska  určiť  aká  koncepcia zlúčenej    školy  bude  pokračovať. 
 
Ing. Tomčányi – všetky    triedy  dôjdu  tak   ako  sú, toto bolo  na  stretnutiach  povedané.   Popri  
tom  budú robené kroky, ktoré sú potrebné  z hľadiska  budúcnosti.   
 
p. Brestovská   - má zdravotne  postihnuté  dieťa, ktoré  je odkázané  na  vozík. Na  ZŠ  POH  sa  
mohlo dieťa  pohybovať   po celej  škole  aj vďaka   prístupu  do budovy  a  výťahu  na   tejto  
škole. V prípade , že  budú  školy  spojené  ako bude  zabezpečovaný   pohyb   dieťaťa  po škole  ak 
druhý  stupeň  bude  na  ZŠ J.A. Komenského  . Zdravotne  postihnuté   deti sa potrebujú 
pohybovať  po škole  ako ostatné  deti.  
 
Bc. Veselický  -   ju  ubezpečil,  že podmienky  pre vzdelávanie    jej  syna   nebudú  zhoršené  ani  
zmenené.        
 
Ing. Krajčovič  - na  stretnutí   13.2. 2013   bolo    deklarované,  že   mesto   bude   zasahovať  do 
počtu  žiakov  v  prvých ročníkoch    na všetkých školách, aby boli zachované kvóty.  Po piatom 
ročníku odchádzajú  deti   na Gymnázium  a odchádza  ich veľa.  Priemerne   zostane  v triedach  
22-23 detí. Pri návrhu riešenia zlúčenia  sa  nám jednalo     o manažment  a  administratívne  
pracovníčky a  zrušenie   zmluvy  na vykonávanie  účtovníckych  prác.   Riaditelia  dotknutých škôl   
došli   s návrhom , ktorí   bol oveľa   tvrdší  ako  pôvodne  chcelo  mesto.       
Nový  subjekt , ktorý vznikne    si  predloží nový  program pozostávajúci  z toho najlepšieho  . 
Všetky   deti  mali  dokončiť   školu  tak   ako   začali.      
   
Ing.  Tomčányi  - pri  riešení  problémov , ktoré   vznikli   na školách    bolo mesto vždy 
nápomocné.   Sú to dve rovnocenné  školy.   Je potrebné  pozerať na  veci pragmaticky.  
 
Ing.  Kyselý   -   v roku  2013  poslanci  MsZ odsúhlasili   pre školy     a školské zariadenia  v 
našom  meste veľký  balík   prostriedkov  na zlepšenie podmienok  na  školách.  Výmena  okien  a 
dverí   bude cca  70 tis.  €. 
 Minulý rok  sa  na  školách  preinvestovalo  137 tis. € na zlepšenie  podmienok  v  školách. Tieto  
boli  poskytnuté   nad  rámec , ktoré   boli  poskytované   zo   štátneho rozpočtu.    
    
Ing.  Kalinai – predložil    návrh   uznesenia , ktorým  bolo    uložené   riaditeľom   ZŠ  realizovať  
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racionalizačné    opatrenia    
Mestské   zastupiteľstvo   v   Seredi prerokovalo  a   

 A.Ukladá  
1. Riaditeľovi ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava v Seredi 
Realizovať ním navrhnuté racionalizačné opatrenia tak, že ukončí pracovný pomer 
u minimálne 3,5 pedagogických zamestnancov a u minimálne jedného nepedagogického 
zamestnanca. 
T: do 31.03.2013 

 
2.Riaditeľke ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi 
realizovať ňou navrhnuté racionalizačné opatrenia tak, že ukončí pracovný pomer 
u minimálne 3 pedagogických zamestnancov. 
T: do 31.03.2013      
 
Ing.  Kalinai -  predložil   návrh   uznesenia, ktorým  bola  schválená    realizácia   racionalizácie  
siete   základných  škôl    a zaslanie   žiadosti  o  vyradenie  ZŠ  POH  zo  siete  škôl   
Mestské   zastupiteľstvo   v   Seredi prerokovalo  a   
A. Schvaľuje  
1. Realizáciu racionalizácie siete základných škôl vyradením Základnej školy  Pavla Országha 
Hviezdoslava, ul. Komenského č.3064/41, 926 01 Sereď zo Siete škôl a školských zariadení SR 
k dátumu 30. 06. 2013. 

 
2.Zaslanie žiadosti o vyradenie Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava, ul. 
Komenského č.3064/41, 926 01 Sereď zo Siete škôl a školských zariadení SR na Ministerstvo 
školstva, vedy výskumu a športu SR v súlade s platnou legislatívou  
Z: prednosta MsÚ 
T: do 31. 03. 2013 
 
 
16B/l  Prehľad   pripravovaných    koncepcií   rozvoja    mesta   

Ing. Krajčovič  -  v  roku  2013 nám na  meste   končí platnosť   Programu  hospodárskeho  a 
sociálneho  rozvoja , Komunitného plánu  sociálnych  služieb,   Koncepcia rozvoja  škôl a 
školských  zariadení   v meste  Sereď,  Koncepcia  rozvoja   športu v  meste   Sereď ,  Koncepcia 
rozvoja kultúry v meste  Sereď, koncepcia  bytovej   politiky.  Koordinátorom   prípravy  je 
primátor  mesta   a ku  každému  materiálu    je určený gestor.  Každý materiál  musí  prejsť  širokou 
verejnou  diskusiou  pred  schválením v  MsZ.   
Mestské  zastupiteľstvo   v  Seredi   prerokovalo  a  
A. Berie   na  vedomie   
Prehľad pripravovaných   koncepcií  rozvoja   v  meste   Sereď          
 
 
16B/2   Aktualizácia  Programu  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja  mesta  Sereď  na roky   

2004 – 2013  
Ing. Krajčovič  -  Program hospodárskeho   a sociálneho  rozvoja mesta  je vypracovávaný v súlade 

so  zákonom č.  539/2008.  V  tomto období  prebieha  príprava    zmeny   Územného  plánu  mesta  
Sereď , ktorý  je súčasťou   PHSR. Navrhuje platnosť   súčasného   PHSR  predĺžiť   do  roku  2014.     
Vláda  SR  a  VÚC majú povinnosť  predložiť   vízie  na ďalšie   roky.  Sú  dva návrhy a to  že  

bude   PHSR  spracovaný  a splníme si len povinnosť zo zákona   a  druhá možnosť  je  že bude 
spracovaný  a bude  každoročne  vyhodnocovaný  a  bude určovať    trend   mesta . Je lepšie   
spracovať   ho  na  5 rokov.  Bude  v súlade   so všetkými  koncepciami, ktoré  mesto  spracováva  a 
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taktiež v súlade  s plánmi VÚC, Vlády  SR. SMS  má  v pláne činností  robiť  PHSR, mesto  má  
možnosť  požiadať   potom  o  dotáciu  na spracovanie  PHSR.   
 
p. Vydarená  -  odporúča,  aby  bol  umožnený   dostatočný  časový priestor na to, aby   široká 

verejnosť   bolo   oboznámená   o  možnostiach zapojenia sa  do   spracovania  koncepcií  a  PHSR.     
 
Ing. Krajčovič -  spracovanie   koncepcií   je nastavené  tak, aby   na novembrovom  rokovaní   

MsZ  mohli  byť   koncepcie  schvaľované.  Prvý  návrh  bude predložený  na  júnovom  MsZ      
bude   možná  diskusia  k predloženému návrhu. Pred  schválením   dokumentov   musí prebehnúť 
verejná diskusia.  Pripravený   je    návrh  gestorov  jednotlivých koncepcií   a taktiež koho plánuje   
osloviť   k   spracovaniu   a vyjadreniu.         
 
Ing.  Horváth – predpokladá , že  aj poslanci  MsZ  budú  prizývaní   k spracovaniu   koncepcií  
 
Ing. Krajčovič -   všetci  obyvatelia,  poslanci  ,  organizácie   budú oslovené  k   spolupráci   pri  

spracovávaní    koncepcií.   Je to zdĺhavý proces .     
Mestské  zastupiteľstvo v  Seredi   prerokovalo  a    

A. Schvaľuje  
Predĺženie  platnosti  súčasného  Programu  hospodárskeho  a  sociálneho rozvoja  mesta  

Sereď    (2004-2013)  do roku   2014    
 
 
16C/  Schválenie  členov   redakčnej rady  Seredských  noviniek   
Bc. Veselický  -  na  základe  podnetu  občanov  a prísľubu  primátora   o zriadení redakčnej rady  

tlačenej  formy  Seredských noviniek   je predložený  zoznam   záujemcov, ktorí  majú   záujem 
pracovať  v redakčnej rade.    
 
Ing. Sidor  -  v  zozname  uchádzačov   o prácu v  redakčnej rade  Seredských   noviniek   je p. 

Majko, ktorý  je majiteľom úspešného  seredského  média  Seredonline, ktoré  má  celoslovenskú 
pôsobnosť.  Prejavil   záujem o prácu   v redakčnej  rady   -   aký  v tom  bol zámer.     
 

Ing.  Sklenár  -    záujemcovia, ktorí  chcú pracovať  v  redakčnej rade  sa mali prihlásiť   do  15.2. 
2013.  Zoznam  záujemcov  je spracovaný  v takom poradí  ako prejavili  záujem   jednotliví 
záujemcovia.   Na  Seredonline   prebehla  diskusia  medzi p.  Majkom  a Šalmíkom, ktorý  je 
nominovaný  v  Redakčnej rade.  Pán Šalmík  vo svojom príspevku uvádzal, že informáciu   o 
nominácii  sa dozvedel  25.2. 2013.  
V  návrhu na  uznesenie pri   jeho  mene  nebol uvedený  titul   inžinier , ktorý  mu  bol  udelený   
pred  43 rokmi.  Navrhol  stiahnuť   z  rokovania  MsZ   predmetný  materiál.    
 

Bc.  Veselický – p. Šalmík   potvrdil   záujem   o prácu  v redakčnej rade  Seredských noviniek   ešte  
v mesiaci december. Dňa   25.2. 2013   bol odoslaný  email  všetkým  záujemcom   s informáciou, 
že   na  rokovaní  MsZ   26.2. 2013   prebehne   schválenie  členov  redakčnej rady Seredských 
noviniek.       
Program  rokovania    bol  poslancami  MsZ   schválený  a  o stiahnutí  predmetného  bodu  

rozhodnú  poslanci.   
  
Ing.  Krajčovič -  odporučil  vyradiť   p. Šalmíka    z tohto zoznamu  a    v programe   rokovania  

ponechať    predmetný  materiál   a  rokovať   o  ňom. Vyjadrenie   v médiu   nemá dopad na  tento  
bod  rokovania.             
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Ing. Kalinai – p. Šalmík prejavil    záujem  o prácu  v redakčnej rade  ústne  na  osobnom   
stretnutí.  Nie  je  za   stiahnutie    predmetného bodu z  rokovania  a  taktiež  nie  je  za  vylúčenie   
p. Šalmíka. Poslanci   hlasovaním   rozhodnú  o  členoch    redakčnej  rady.  
 
Ing. arch. Kráľ – predmetom  rokovania  je  schválenie  členov  redakčnej rady . Pán Majko  a  Ing. 

Sklenár  prejavili    záujem  o prácu  v redakčnej rade ,  v čom vidia  prínos pre Seredské  novinky   
a  aké  majú predstavy  o Seredských novinkách.  Podľa   toho  bude  pri hlasovaní   rozhodovať.    
  
JUDr. Irsák   - pri rozhodovaní  je potrebné   vedieť   bližšie  informácie   o   záujemcoch, ktorí   

majú záujem pracovať   v  redakčnej rade Seredských noviniek. Tieto   informácie    chýbajú.     
 
Bc. Veselický  -  na rokovaní  MsZ   je  prítomný  Mgr. Klačanský -  fotograf, Mgr. Vašková  

Kasáková  -  je   preventistka  na MsP,  sl. Dudášová  -   je študentkou žurnalistiky   , Bc. 
Koričanský    -  zamestnanec  mesta,  p. Šalmík -  štátny  zamestnanec.   Seredské  novinky  sú   v 
médiu  Seredonline označované  ako hlásna  trúba  primátora .Z  akého dôvodu  prejavil   záujem  p. 
Majko   o prácu  v  redakčnej rade.   
 
p. Majko -  motívom , ktorý ho  viedol   k práci  v redakčnej rade  Seredských noviniek  je   

kontrola verejnosti   nad  médiom, ktoré  je platené   z  daní daňových   poplatníkov. Seredské  
novinky   nie sú  konkurenciou   pre  seredonline.  Tieto   by  mali slúžiť    na  podávanie   
informácií   o VZN,  vysvetľované  práva  a ich povinnosti  o určení   zákonnosti.   Chce  
presadzovať,  aby  novinky  boli vyvážené.  V súčasnej dobe sú tam   zverejňované jednostranné   
informácie. Chýbajú   tam   základné  demokratické  princípy.     
 
p. Kurbel   -  odporúča   vypočuť  si  prítomných  záujemcov , ktorí  prejavili  záujem  o prácu ,  

aby  sa predstavili  a  predložili   svoje  návrhy, čo by  chceli   zlepšiť    na  Seredských  novinkách .     
  
Ing.  arch. Kráľ- MsZ   prerokovalo   doobeda   veľa závažných  vecí,   p. Majko  prišiel  na   

rokovanie    MsZ  až poobede, kedy   bol na programe  MsZ   bod  týkajúci sa racionalizácie   škôl . 
Seredské novinky  sú vydávané   dlhé časové  obdobie,   pod  vedením   ľudí  z mesta.  Občania  
majú možnosť  vybrať  si   medzi   médiami, ktoré   sú  na  trhu.     
 
Ing. Kalinai  - súhlasí  so  stiahnutím    materiálu  z programu  rokovania.   Odporúča, aby  

jednotliví   kandidáti   predložili  svoje    predstavy. 
 
p. Kurbel  -  predložil     procedurálny   návrh  na  stiahnutie   materiálu  z  rokovania    MsZ  a 

presunutie   na  iný  termín   
      
Bc. Veselický -   všetky   články   sú  zverejňované  na   našej  stránke   mesta.  Ukladá  ich  tam 

zamestnanec   mesta  Bc.  Koričanský         
 
Mgr. Klačanský  -  zaoberá  sa  fotografovaním už  niekoľko  rokov. V našom meste   má  ateliér.  

V  redakčnej  rade   Seredských  noviniek  by mal na  starosti     fotografickú  stránku   Seredských  
noviniek.  Profesionálnym výberom   a posúdením   fotografií  by  chcel prispieť   k  zlepšeniu  
vzhľadu   Seredských   noviniek.   Vybraté   fotografie  by  mali korešpondovať   s článkami 
 
Bc. Koričanský   - prejavil   záujem   o  prácu  v redakčnej  rade. So  Seredskými  novinkami 

pracuje  cca  1 rok.  Elektronickou   formou  sú  zverejňované  všetky  články,    pridáva  vlastné  
články.     
Elektronické Seredské   novinky nie sú  cenzurované,  sú  tam  zverejnené  všetky   články.  V  čase 
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neprítomnosti   zástupcu primátora   bola zriadená dočasná  redakčná  rada, kde   pôsobil. Seredské 
novinky  by mali  informovať  o tom  čo  sa  stalo  alebo čo sa má  stať z pohľadu  mesta. Malo by  
to byť  informačné  médium.   Všetky   materiály týkajúce  sa  mesta  Sereď  boli  zverejnené  a 
podpísané  a odoslané   podľa pravidiel, ktoré  sú  uverejnené  na  stránke  mesta .         
 
Bc. Veselický – tlačená forma   Seredských  noviniek  je limitovaná  rozsahom.   Nie   vždy   sú  

uverejnené    všetky   dodané   články. Niektoré   články  sú  zverejnené   skôr  niektoré  neskôr.  
Nie  je  dôvod   zatajovať  informácie, ktoré  sú  pravdivé.  Názory  občanov    patria  do 
Seredských noviniek.    
 

Ing. Krajčovič -  sl. Dudášová – je   študentkou žurnalistiky,  je členkou   OZ  Mladá  Sereď. Je 
ochotná  písať  články.    
Pri  tvorbe   Seredských  noviniek   boli informácie    na  1-2  strane  venované  MsZ, mestu  a 

informáciám  o  výzvach, 3-4   strana  bola   venovaná   organizáciám  mesta,  školám, kultúre,   5-7 
– kultúre  a športu, 8     -vyhradená pre  SMS  na  zverejňovanie  informácií  o  prenájme   voľných 
priestorov,   spoločenská  rubrika .   
Je  dôležité , aby   redakčná rada  bola  schválená ,  táto  tu chýba .    
 
Ing.  Sklenár  - stotožňuje  sa   s predloženými     úlohami  redakčnej rady. Členovia   redakčnej 

rady  budú posudzovať, čo  je prioritnejšie  ak  sa nahromadí  viac  informácií , aby  boli informácie  
vyvážené .      
 
Bc. Veselický  -    pani  Vašková  Kasáková -  preventistka  MsP – nie  je   prítomná  -  je na MD.  

Články   zverejňované  v Seredských novinkách   o činnosti   preventistky  spracovávala   pani 
Vašková. MsP  získala   ocenenie   za najaktívnejšiu    MsP  v oblasti   prevencie.  Pani Vašková – 
Kasáková organizovala  letné  tábory. Prevenčná  činnosť  MsP   bola   veľmi  posunutá   dopredu. 
Bolo to aj za výdatnej pomoci p. Kapustovej, ktorá príde  z MD.  .        
 
Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a   

A. Neschvaľuje    
Procedurálny  návrh  poslanca  MsZ  na  stiahnutie   bodu  16C.  Schválenie  členov  
redakčnej rady   Seredských   noviniek   z rokovania   MsZ     
 
Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a   

A. Neschvaľuje  
Miloša  Majku ,  bytom   Sereď,  Trnavská  867/583 , podnikateľa    za člena   redakčnej  rady   
Seredských  noviniek 
 
A.   Schvaľuje      
Ing. Ivana  Sklenára,  bytom Sereď ,  Matičná  2694/8 , dôchodcu za člena   redakčnej  rady  
Seredských noviniek  
 
 

A. Schvaľuje       
Mgr. Danielu Vaškovú  Kasákovú, bytom  Pata, Lazová  711/8, preventistku  MsP  za členku   
redakčnej  rady  Seredských noviniek  
 
A. Schvaľuje         
Miroslavu Dudášovú, bytom Sereď, Garbiarska  51/53, študentku  žurnalistiky,  za členku   
redakčnej  rady  Seredských noviniek  
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A. Schvaľuje          
Mgr. Stanislava  Klačanského, bytom Sereď, Stromová  22, fotografa,  za člena   redakčnej  
rady  Seredských noviniek  
 
A. Neschvaľuje  
Mateja  Šalmíka, bytom  Sereď, Rovná  1423/17 štátneho  zamestnanca,  za člena   redakčnej  
rady  Seredských  noviniek  
 
A. Schvaľuje          
Bc.  Branislava  Koričanského,  bytom  Sereď  Dolnomajerská  1223/4,  zamestnanca mesta ,  
za člena   redakčnej  rady  Seredských noviniek  
 
A. Schvaľuje 
za  tajomníka  redakčnej  rady  Bc. Ľubomíra  Veselického,  bytom  Sereď, Športová  2796/34,  
zástupcu primátora  mesta    
A. Určuje 
základné úlohy redakčnej rady 
Redakčná rada pre vydávanie tlačovej formy Seredských noviniek zabezpečuje najmä: 
- výber príspevkov pre vydanie Seredských noviniek najmä z článkov uverejnených v 
internetovej forme Seredských noviniek podľa ich aktuálnosti, 
-  spracovanie nových článkov a obrázkov pre tlačovú formu Seredských noviniek a 

odosielanie na mailové adresy ostatných členov redakčnej rady, 
- spoluprácu s komisiami MsZ , Občianskymi združeniami a individuálnymi prispievateľmi - 
obyvateľmi Serede na vydávaní tlačených Seredských noviniek,  
- prácu členov redakčnej rady, organizačne zabezpečuje tajomník redakčnej rady, ktorý 
informuje členov redakčnej rady mailom o termínoch uzávierok Seredských noviniek 
sumarizuje návrhy obsahu vydávaného čísla a členmi redakčnej rady odporučené články 
odosiela zmluvnému dodávateľovi Seredských noviniek v termíne uzávierky. 
 
 
16D/  Zmena   tajomníčky   školskej  a športovej  komisie  pri  MsZ  v  Seredi   
Mgr.  Kováčová  -    uviedla   predložený  materiál.  Z  dôvodu  odchodu  p. Kavoňovej   na 
materskú  dovolenku   prichádza  k zmene    tajomníčky    školskej a športovej   komisie.  
 
Ing.   Arch. Kráľ – informoval   o   vzdaní  sa členstva    Ing. Pančíkovej v komisii   pre rozvoj  
mesta  a životného  prostredia.  Navrhol  nového  člena  Ing.  Arch.  Ľubora  Nešťáka.   
 Mestské   zastupiteľstvo  v  Seredi  prerokovalo a   
A. Schvaľuje 
dňom  1.3. 2013 Mgr. Janu Vadovičovú  za tajomníčku  školskej a športovej komisie pri  MsZ 
v Seredi  namiesto   Evy  Kavoňovej 
a 
Mestské   zastupiteľstvo  v  Seredi  prerokovalo a   
A. Berie  na  vedomie   
Vzdanie  sa  členstva   v komisii pre rozvoj  mesta   a životného prostredia  pri MsZ  Ing.  
Marcely  Pančíkovej   
 
B. Volí   
Ing.  arch.  Ľubora   Nešťáka,  za  člena  komisie   pre rozvoj  mesta  a životné prostredie pri  
MsZ   
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16E/ Príprava návrhu   VZN   mesta  Sereď   o ochrane  nefajčiarov  
JUDr.  Mizerík  -  náčelník  MsP   uviedol   predložený  materiál.   Pôvodný návrh   bol nevytvárať  
VZN  o ochrane nefajčiarov, v zákone 377/2004  bola    obsiahnutá   celková oblasť  zákazu   
fajčenia.  Na základe prijatého   uznesenia  MsZ  bol vypracovaný  návrh   VZN o ochrane  
nefajčiarov.   V  §  3  sú uvedené verejne  prístupné   miesta,   kde    by  bolo zakázané   fajčenie.  
Tento  materiál    je možné  doplniť.    
 
Ing. Horváth  - počas  konania  Vianočných   trhov   na   Námestí slobody, bolo  tam aj   veľa   ľudí  
a  niektorí  aj  fajčili. Bol problém   s  udržiavaním čistoty , počas  akcií   by  vylúčil    fajčenie.  .   
 
p. Kurbel   -  odporučil , aby  priestor  pred Poliklinikou  bol zaradený  do  lokalít, kde  bude 
zakázané  fajčenie       
 
Ing. arch. Kráľ  -   potrebné  je, aby  verejné priestranstvá  boli čisté. VZN  by nemali  obmedzovať  
občanov.     
 
JUDr.  Irsák -  v  niektorých  krajinách     v zahraničí sú  vyhradené  špeciálne    miesta,  kde   môžu  
ľudia  fajčiť.  Obec  má  právo  vyhradiť  určité  miesta, kde  bude zákaz fajčenia. Návrh je potrebné   
zverejniť, aby   občania  mali  možnosť  pripomienkovať   tento materiál.            
 
p. Vydarená  - je to pracovná   verzia, ktorú   odporúča  zverejniť  a  zapracovať  pripomienky , 
ktoré budú doručené  k predmetnému  návrhu   do  15.3.  
 
Ing. Sidor  -  fajčiarov  vyháňajú zo všetkých priestorov. Fajčiari  sú rovnako  kultúrni   ľudia  ako  
aj nefajčiari.  Ak  je  to  nutné  zakázať  fajčenie  tam, kde  je  to potrebné   tak  súhlasí. Fajčiarom  
je potrebné vyčleniť   priestory , aby  mali možnosť  dôstojne   a kultúrne   si posedieť a zafajčiť si .          
 
Ing.  Kyselý  -  na  miestach , kde  bude   zákaz  fajčenia, neumožniť  výnimky   ani  počas  konania  
rôznych  kultúrnych  a spoločenských  akcií.   
Mestské   zastupiteľstvo  v  Seredi  prerokovalo  a   
A. Berie  na vedomie    
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o ochrane nefajčiarov 
 
B. Ukladá 
Náčelníkovi MsP 
1. Zapracovať  pripomienky   do   15.3. 2013 
 
2. Zabezpečiť zverejnenie návrhu VZN mesta Sereď o ochrane nefajčiarov spôsobom 
obvyklým a pripraviť ho na prerokovanie na najbližšom zasadnutí MsZ. 
Termín: do 16.4.2013 
 
 
16F/Príprava   návrhu   VZN  mesta  Sereď  o ochrane   drevín, ktoré sú súčasťou  verejnej  

zelene   
Ing.  Práznovský   - na  základe   prijatého   uznesenia    bol  pripravovaný    návrh VZN  o ochrane    

drevín, ktoré  sú súčasťou  verejnej  zelene.    Vzhľadom  na  riešenie  ochrany   drevín  legislatívou  
je na zvážení  poslancov  MsZ, či  bude  predložený pracovný  návrh VZN  daný  na ďalšie  
pripomienkovanie a či bude   prijaté VZN .       
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JUDr. Irsák  -v zákone  č.  543/2002 o ochrane  prírody    a krajiny   je  komplexne  riešený postup 
obce aj občanov, čo musia  dodržiavať    pri ochrane   drevín  a nie je potrebné   samostatne   
prijímať   VZN .        
Mestské   zastupiteľstvo  v  Seredi prerokovalo  a   
A. Neschvaľuje  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o ochrane drevín 

 

16G, H, I, J    boli   stiahnuté   z  rokovania    MsZ     
Na základe   hlasovanie   poslancov  MsZ  boli   tieto   body  z programu   rokovania  MsZ  
stiahnuté    
 
16K/  Zmena    uznesenia   č. 191/2012  
Bc. Veselický -     uviedol  predložený   materiál. MsZ   prijalo  uznesenie  č.  191/2012   dňa  11.9. 
2012 , ktorým odsúhlasilo    umiestnenie    Pamätníka  - l. Slovenskej  misie OSN na  Balkáne  v 
lokalite  na  Námestí  slobody. Je potrebné   zmeniť   toto   uznesenie   a doplniť identifikácia  
parciel, kde má byť   pamätník   umiestnený.      
Mestské  zastupiteľstvo  v  Seredi   prerokovalo  a   
A. Súhlasí 
so zmenou  uznesenia   č.  191/2012   zo dňa  11.9. 2012   v tomto  znení    
s umiestnenám pamätníka účastníkov  misií UNPROFOR na pozemku  parc. č. reg. E 929/2, 
LV 4806 v k.ú. Sereď a pre žiadateľa - „UN-VETERAN SLOVAKIA Šintavská 14 926 01  
Sereď. 
 
16L/  Žiadosť  občana  o oslobodenie    od dane    za užívanie  verejného priestranstva  
Ing.  Práznovský  -  uviedol  predložený  materiál.  Občianka    nášho   mesta  využíva  možnosť    v 
zmysle  VZN  o miestnej  dani    požiadať  o  výnimku  ako osoba  zdravotne  postihnutá  o 
odpustenie  platenia   miestnej dane.  Takýchto  prípadov   vrátane  žiadateľky   je   v našom  meste   
22.       
 
Ing. Kalinai – nesúhlasí   s ďalšími  úľavami,  ako  občianke  zdravotne  postihnutej  v zmysle  
platného   VZN  už   jedna  úľava  bola  poskytnutá.     
 
Bc.  Veselický  - pri  schvaľovaní    VZN  o parkovaní  vozidiel na   verejných  priestranstvách  bolo 
prihliadané  na  občana,  ktorý  býva  na  Námestí  slobody   a nemá  možnosť  parkovania   pri  
svojom dome.   Mesto  neočakávalo,  že  na túto  možnosť  budú  reagovať  aj  ďalší  občania.  
Dotyčná  pani  chcela,  aby  rozhodlo  MsZ.        
 
Ing. Horváth  -  komisia  podnikateľská  a  finančná  nesúhlasí  s predmetnou  žiadosťou o  
oslobodenie od platenie  miestnej  dane.      
 
JUDr.  Irsák -  ako bolo  rozhodnuté  o odvolaní občana.   
 
Ing. Práznovský – lehota  na rozhodnutie  beží . Vo  VZN  o miestnej  dani sú  presne  stanovené  
sadzby.    
Mestské  zastupiteľstvo   v  Seredi    prerokovalo  a    
A. Neschvaľuje 
udelenie    oslobodenia   od dane za užívanie   verejného priestranstva   pre   žiadateľku   
Máriu Szabóovú,  bytom  Sereď,  Námestie  slobody  28/3 
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   16M/    Doplnenie    rokovacieho poriadku   MsZ   
Ing.  Kyselý  -  uviedol  predložený   návrh.   Počas  rozpravy  sú  predkladané procedurálne  

návrhy, ktoré   zabránia   v ďalšej  rozprave  k  danému   bodu.  Preto  navrhol, aby  počas  rozpravy   
mal každý poslanec   možnosť  vystúpiť  k predmetnému  bodu a až potom, aby   bol prijatý 
procedurálny   návrh.      Preto  navrhol, aby  v  par.3 bod  6  bolo  doplnené  , že procedurálny   
návrh  nie  je  možné podávať  počas interpelácií  a počas rozpravy.  A ďalej  navrhol ,aby  v  §  9 
bod  7 -   bolo  do   textu   doplnené    znenie,aby  procedurálny  návrh  ku konkrétnemu bodu 
programu   bolo možné  navrhnúť  až   po rozprave  k nemu  .      
 
Ing. Kalinai – treba  rozhodnúť  akou  formou  sa    prihlási poslanec  o slovo.     
    
p. Kurbel   - odporučil   podať procedurálny   návrh počas rozpravy s tým, že   by bolo ňom  

hlasované  po  rozprave  a v prípade  podania viacerých návrhov v    poradí  ako  boli   podávané.      
 
Bc. Veselický   - pri   schvaľovaní  rokovacieho poriadku   bolo  umožnené  podávať  procedurálne  

návrhy,  ktoré   mohli zablokovať    ďalšiu  diskusiu  k prerokovávanému   bodu.    Ak  nebolo 
umožnené   reagovať  argumentmi  proti procedurálnemu návrhu  , môže  sa  zdržať  hlasovania.      
 
Ing. Kalinai  - odporučil    stiahnutie  predmetného   návrhu   z rokovania  MsZ a predložiť   návrh  

na rokovanie   komisií .   
 
Ing. Kyselý -  nesúhlasí    so stiahnutím    predmetného   návrhu . Ide  o to, aby  podaním  

procedurálneho   návrhu neboli  ďalší poslanci  prihlásení do rozpravy   vyblokovaní.     
 
MUDr. Bucha -  odporúča  pripraviť   predkladaný návrh tak, aby  nemusel  byť  ďalej 

pozmeňovaný   
 
JUDr. Irsák – odporúča   o  návrhu  p. Kyselého    hlasovať. Podľa platného  rokovacieho  poriadku   

zmeny  sa schvaľujú  MsZ.         
Mestské  zastupiteľstvo   v  Seredi    prerokovalo a    
A. Schvaľuje   
doplnenie   znenia   Rokovacieho  poriadku    Mestského   zastupiteľstva  v Seredi v  § 3, bod  
6 a v § 9  bod  7  podľa   návrhu   bez pripomienok   
 
v § 3 ods. 6 za textom ..... počas interpelácií doplniť   text a počas rozpravy .  
v § 9 ods. 7 v prvej vete za textom - ........ procedurálny návrh doplniť text v znení ...ku 

konkrétnemu bodu programu, ktorý ................ prihlási sa doplniť text v znení o slovo po 
rozprave k nemu.   
 
 
16N/Informácia    o možnostiach   ekologického    verejného  osvetlenia   
Ing.  Tomčányi  -  uviedol  predložený  materiál.  Rokoval   so  zástupcami, ktorí  zastupujú  

Slovenské  elektrárne .  Materiál   bol  doručený  v písomnej   forme,   je  možné  si ho preštudovať 
.  Je  tam uvedený kontakt  na projektového  manažéra. Do  15.3. 2013   je možné   podávať    
otázky  a  doplnenia. Verejné  osvetlenie,  ktoré   máme  záujem riešiť  podaním  projektu  cez  
eurofondy      nie  je reálne.   
 
 
 Po  prerokovaní    všetkých bodov programu Ing.  Tomčányi, primátor   mesta   ukončil  rokovanie  



39 

mestského  zastupiteľstva  a  poďakoval prítomným  za   účasť.        
 
V Seredi,  dňa   27.2. 2013 
 
 
Zapísala:  Kolláriková   
 
 
 
 
 Ing.  Tibor   Krajčovič      Ing.  Martin  Tomčányi  
    prednosta  MsÚ         primátor    mesta  
 
 
 
 
Overovatelia   zápisnice:  
                                                      
Ing. Marián  Sidor   ........................ 
 
Bc. Veselický           ...........................  


