Uznesenia
z rokovania Mestského zastupiteľstva konaného dňa 21.5. 2013
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a prijalo
Uznesenie č. 100/2013
A. Schvaľuje
1. doplnenie programu
 vystúpenie obyvateľa mesta Ing. Sklenára vo veci prerozdeľovania finančných
prostriedkov pre športové kluby a združenia
Hlasovanie: prítomných 15, za 13, proti 2, zdržalo sa 0
 vystúpenie obyvateľa mesta p. Majku – vo veci zápisníc z komisií
Hlasovanie: prítomných 14, za 11, proti 3, zdržalo sa 0
 vystúpenie obyvateľa mesta p. Baričiaka vo veci dotazníka k Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Sereď
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 1, zdržalo sa 0
2. Program rokovania
Hlasovanie: prítomných 15, za 12, proti 2, zdržal sa 1
Uznesenie č. 101/2013
A. Berie na vedomie
Správu z následnej finančnej kontroly zameranú na hospodárnosť, účinnosť a efektívnosť
hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami v rozpočtovej organizácii ZŠ J. A.
Komenského.
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 102/2013
A. Berie na vedomie
Informatívnu správu o výsledku výberu uchádzača o prenájom nehnuteľného majetku mesta –
pozemku v lokalite Malý háj
B. Schvaľuje
v zmysle § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájom parcely č.
4012/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 23.793 m2, evidovanej na Správe katastra Galanta
ako parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape na LV č. 591 v k. ú. Sereď, na dobu
určitú do 30.06.2045, za cenu 4.080,-€/rok/predmet nájmu, spoločnosti TEKADEX s.r.o.,
Gaštanová 1051/5 , 956 33 Chynorany
C. Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 30.06.2013.
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 103/2013
A. Schvaľuje
v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenájom
časti parcely „E“ č. 952 - záhrada, vo výmere 413 m2, ktorá je evidovaná na Správe katastra
Galanta, na mape určeného operátu na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 0,10 €/m 2/rok, na dobu
neurčitú s ročnou výpovednou lehotou, Danielovi Lőfflerovi, bytom v Seredi, Mládežnícka
157/1, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že
pozemok dlhodobo užíva ako záhradu.
B.Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 31.07.2013.
Hlasovanie:prítomných 15, za 13, proti 1, zdržal sa 1
Uznesenie č. 104/2013
A. Schvaľuje
v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenájom
časti parcely „E“ č. 952 - záhrada vo výmere 413 m2, ktorá je evidovaná na Správe katastra
Galanta, na mape určeného operátu na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 0,10 €/m 2/rok, na dobu
neurčitú s ročnou výpovednou lehotou, Milošovi Mičániimu, bytom v Seredi, Cukrovarská
3024/62, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu , že
pozemok dlhodobo užíva ako záhradu.
B. Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 31.07.2013.
Hlasovanie: prítomných 15, za 13, proti 1, zdržal sa 1
Uznesenie č. 105/2013
A. Schvaľuje
Prevod nehnuteľného majetku formou zámennej zmluvy: parcelu registra „C“ č. 1304/2 – ostatná
plocha vo výmere 20 m2, ktorá bola geometrickým plánom č. 5/2013 zo dňa 20.02.2013,
overeným Správou katastra Galanta dňa 28.02.2013 pod číslom 227/2013, odčlenená z pôvodnej
parcely registra „E“ č. 128/102, vedenej Správou katastra Galanta na mape určeného operátu v k. ú.
Dolný Čepeň na LV č. 591 do vlastníctva Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, za parcelu registra „C“ č. 1380/3 - ostatná plocha vo výmere 20 m2, vedenú Správou
katastra Galanta na katastrálnej mape v k. ú. Dolný Čepeň na LV č. 3379 do vlastníctva mesta
Sereď s tým, že zmluvné strany si navzájom nedoplácajú žiadne finančné prostriedky.
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradí Západoslovenská distribučná
a.s.
B. Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zámennej zmluvy
termín: do 31.07.2013
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 106/2013
A. Schvaľuje
v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.8, písm. e)
prevod
nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,
pretože ide o pozemok, ktorý je dlhodobo nevyužívaný, predajom sa vytvoria podmienky na
vybudovanie komplexných služieb v danej lokalite pre obyvateľov, vlastníkov a užívateľov
motorových vozidiel a je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný –
novovytvorenú parcelu č. 3282/13 – zast.pl. vo výmere 93 m2 , odčlenenú geometrickým plánom
č.12/2013 zo dňa 02.04.2013, vypracovaným geodetom Jánom Takáčom, od pôvodnej parcely
registra „E“ č. 962/1 – ostatná plocha, vedenej na Správe katastra Galanta na katastrálnej mape
v k. ú. Sereď na LV č. 591 a novovytvorenú parcelu č. 3282/14 – zastav. pl. vo výmere 153 m2,
odčlenenú geometrickým plánom č.12/2013 zo dňa 02.04.2013, vypracovaným geodetom Jánom
Takáčom, za cenu 50,00 €/m2, ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty Radoslavovi
Viskupovi, bytom v Seredi, D. Štúra 760/9.
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra
nehnuteľností uhradí kupujúci.
B. Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 31.07.2013.
Hlasovanie: prítomných 15, za 13, proti 2, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 107/2013
A. Uznáša s a
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 6/2013 zo dňa 21. 05. 2013, ktorým mesto Sereď
ruší Základnú školu Pavla Országha Hviezdoslava ul. Komenského č. 3064/41, 926 01 Sereď
s pripomienkami:
1. § 1 znie
§1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto nariadenia vykonaním ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov je v rámci preneseného výkonu štátnej správy zrušenie Základnej školy Pavla
Országha Hviezdoslava ul. Komenského č. 3064/41, 926 01 Sereď.
2. vypustiť názov § 2 „Termíny“,
3. zmeniť názov § 3 na „Prechod práv a povinností“
4. zmeniť názov § 4 na „Záverečné ustanovenie“
5. vypustiť v §4 ods. 1 a súčasný odsek 2 nechať bez označenia
Hlasovanie:prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 108/2013
A. Uznáša
sa
na „Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 7/2013, ktorým mesto Sereď ruší školský klub
detí a školskú jedáleň pri Základnej škole Pavla Országha Hviezdoslava ul. Komenského č. 3064/4,
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926 01 Sereď a zriaďuje školskú jedáleň pri Základnej škole Jana Amosa Komenského ul.
Komenského 1227/8, 926 01 Sereď
s pripomienkami:
1. v úvodnej vete nariadenia vynechať „na základe samostatnej pôsobnosti“ a číslicu 67
2. zmeniť § 1 nasledovne:
§1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto nariadenia vykonaním ustanovení § 6 ods. 2 písm. c) a e) zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov je pri výkone samosprávy
a) zrušenie školského klubu detí pri Základnej škole Pavla Országha Hviezdoslava ul. Komenského
č. 3064/4, 926 01 Sereď,
b) zrušenie školskej jedálne pri Základnej škole Pavla Országha Hviezdoslava ul. Komenského č.
3064/4, 926 01 Sereď a
c) zriadenie školskej jedálne pri Základnej škole Jana Amosa Komenského ul. Komenského 1227/8,
926 01 Sereď.
3. vypustiť názov § 2 „Termíny“,
4. zmeniť názov § 3 na „Záverečné ustanovenie“
5. vypustiť v § 3 ods. 1 a súčasný odsek 2 nechať bez označenia
Hlasovanie:prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 109/2013
A. Uznáša s a
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 8/2013 o určení školských obvodov základných
škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď
s pripomienkami:
1. v úvodnej vete nariadenia vynechať „na základe samostatnej pôsobnosti“ a číslicu 67 a
2. zmeniť § 1 nasledovne:
§1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto nariadenia vykonaním ustanovení § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je
určenie školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď. (ďalej len mesto).
3. v § 2 vypustiť ods. 4 a terajší odsek 5 označiť ako 4)
4. v § 3 vypustiť ods. 1 a terajšie odseky 2 a 3 označiť ako 1) a 2)
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
Uznesenie č. 110/2013
A. Ruší
Uznesenie MsZ č. 78/2013 zo dňa 16.4.2013
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B. Uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 9/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2005 Trhový poriadok – o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Seredský hodový jarmok
s pripomienkami,
 v úvodnom texte vypustiť slová:
 „na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a “,

„zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ,

v úvodnom texte vypustiť
„v znení neskorších nariadení“ - a nahradiť: v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25. 04. 2006
a Dodatku č. 2 zo dňa 21. 04. 2009

Čl. 1 bude znieť nasledovne: „Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2005 Trhový poriadok
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste príležitostný
trh Seredský hodový jarmok zo dňa 1.3.2005 v znení v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25. 04.
2006 a Dodatku č. 2 zo dňa 21. 04. 2009 sa mení a dopĺňa takto:
v § 3 vypustiť číslicu 1
v § 4 vypustiť slová: .... a s ktorým správca trhoviska uzavrel nájomnú zmluvu
V § 5,ods.1, písm. a /sa na konci riadku doplní odkaz (1),
V § 5, ods.1, písm b/ sa na konci riadku doplní odkaz (2)
V § 5, ods.2 sa EU nahradí : Európskej únie.
§ 7 znie: Na trhových miestach príležitostného trhu sa zakazuje predaj výrobkov, ktorých
predaj je zakázaný zákonom č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov ( ďalej len
„zákon č. 178/1998 Z. z.“ ).
V § 9 sa vypúšťa slovo znenie.
-

§ 10 znie:
Povinnosti predávajúcich na príležitostnom trhu určuje zákon č. 178/1998 Z. z..

- § 11 znie:
Povinnosti správcu trhoviska na príležitostnom trhu určuje zákon č. 178/1998 Z. z..
- § 13 vrátane nadpisu znie:
Kontrolná činnosť a sankcie
1) Dozor nad dodržiavaním zákona č.178/1998 Z. z. vykonáva
a) Slovenská obchodná inšpekcia,
b) mesto Sereď
(ďalej len " orgány dozoru"“)
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2) Kontrolu predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostnom trhu v rozsahu
zákona č. 178/1998 Z. z. vykonáva správca trhoviska.
3) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia na príležitostnom trhu vykonáva
a) Mestská polícia Sereď,
b) hlavný kontrolór mesta Sereď.
4) Pokuty a iné sankcie ukladané orgánmi dozoru podľa č. 178/1998 Z. z., ako i oprávnenia
dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov1
nie sú týmto nariadením dotknuté.
- Čl.II znie:
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10. 06.2013.
Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 110/2013 dňa
21.05.2013.
Deň vyhlásenia:
Deň zvesenia:
- Odkaz pod čiarou č. 1 znie:
§2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb.
neskorších predpisov
-

v znení

Odkaz po čiarou č. 2 znie:
Zákon 105/1990 Zb. v znení neskorších prepisov, §2 ods. 3 zákona 634/1992 Zb. v znení
neskorších predpisov
- Doterajší odkaz pod čiarou č. 1 sa označuje ako odkaz č.3
Hlasovanie : prítomných 16, za 15, proti 0, zdržal sa 1
Uznesenie č. 111/2013
A. Berie na vedomie
Vzdanie sa členstva v Komisii sociálnej, zdravotnej, kultúrnej a bytovej pri MsZ p. Róberta
Áča
B. Volí
Ing. Miroslava Marka za člena Komisie sociálnej, zdravotnej, kultúrnej a bytovej pri MsZ
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0

1
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Uznesenie č. 112/2013
A. Berie na vedomie
Vystúpenie obyvateľov mesta Sereď Ing. Sklenára, p. Majka a p. Baričiaka
Hlasovanie: prítomných 15, za 14, proti 1, zdržalo sa 0
v Seredi, dňa 22.5. 2013
Zapísala: Kolláriková
Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta

Návrhová komisia:
Božena Vydarená

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

Ing. Ľubomír Kyselý

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

Róbert Stareček

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