Zápisnica
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi , konaného
dňa 09.09. 2014
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi otvoril a viedol Ing. Martin Tomčányi, primátor
mesta Sereď. Na zasadnutí MsZ dňa 09.09. 2014 sa zúčastnilo 16 poslancov, traja neboli
prítomní, ospravedlnení bol p. Šipka, Mgr. Rampašek, neospravedlnený p. Kurbel.
2/ Mandátová komisia bola schválená v zložení:
Ing. Norbert Kalinai
Róbert Stareček
Mgr. Marcel Královič
Návrhová komisia bola schválená v zložení:
Božena Vydarená
Pavlína Karmažinová
Ing. Arch. Róbert Kráľ
Za overovateľov zápisnice boli určení:
JUDr. Michal Irsák
Ing. Marek Lovecký
Program rokovania - jeho doplnenie
Ing. Sidor navrhol doplniť program MsZ v bode rôzne:
- Informácia o zriadení zábran v okolí detského ihriska na Námestí slobody
Mestské zastupiteľstvo v Seredi
 Schvaľuje
 program rokovania aj s navrhovanou zmenou
3/ Informatívna správa o činnosti mesta Sereď a mestského úradu od ostatného
rokovania MsZ
20.6. 2014 sa v obradnej sieni MsÚ uskutočnilo prijatie zástupcov Európskeho Fóra
Vínnej kultúry. Predmetom rokovania na tomto stretnutí
boli otázky týkajúce sa
vytvorenia magistrály medzi mestom Hlohovec a Sereď, pripojac roztrúsené aktivity Šintavy
(zastrešuje Šintavan), Vinohrady nad Váhom (zastrešuje Víno Chudý), a samozrejme mesta
Hlohovec, kde týmto spoločensko - vinárskym aktivitám sa venuje Cech vinárov vedený
Pavlom Tuturom, čestným členom Európskeho Fóra Vínnej Kultúry. Zástupcovia tohto
vinárskeho cechu plánujú zorganizovať medzinárodné stretnutie pre priaznivcov kultúry
vína v rámci projektu „Putovania“ dňa 13. septembra 2014 pod názvom Stratený obraz ,
ktorý sa uskutoční pri príležitosti 130. výročia narodenia Ferdinanda Fussmanna, veľkého
vinára medzivojnového obdobia a 70. výročia jeho tragickej smrti.
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-

23.6. 2014 boli v kancelárii primátora prijatí dvaja členovia MsP Alexander Tománek
a Ivan Dobiš, ktorí počas konania Seredského hodového jarmoku pomáhali pri záchrane
života občana mesta Sereď

-

20. -22. 06. 2014 SHJ

-

sprievodné športové podujatia – AŠK Lokomotíva
stolnotenisový turnaj

-

Na jarmoku za zdravím – Regionálny úrad verejného zdravotníctva - meranie hladiny
cukru a cholesterolu v krvi

-

25. 06. 2014 v muzeálnej záhrade sa uskutočnilo Oceňovanie najúspešnejších žiakov
a študentov seredských základných a stredných škôl. Za úspechy v školskom roku
2013/2014 bolo ocenených skoro 100 žiakov.

-

na základe podnetu občanov bývajúcich na ul. Vonkajší rad sa dňa 1.7. 2014
uskutočnilo
stretnutie , predmetom ktorého bolo riešenie nepriaznivej situácie
v tejto časti mesta

-

Zlatá plaketa pre Viliama Karmažina - Minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky a zároveň podpredseda vlády SR Miroslav Lajčák ocenil
zlatou plaketou 4. júla 2014 vo svojom sídle obyvateľa nášho mesta Viliama Karmažina
za kultúrny prínos pre SR zlatou plaketou.

-

Prechádzka históriou seredského kaštieľa -Občianske združenie Vodný hrad v spolupráci
s Mestským múzeom v Seredi zorganizovali 5. júla podujatie, ktoré vzbudilo veľký
záujem u obyvateľom mesta, či milovníkov histórie. Sprístupnená bola časť seredského
kaštieľa, kde momentálne prebieha archeologický výskum a popri tom si mohli
návštevníci pozrieť aj peknú výstavu dvoch mladých výtvarníkov.

-

V dňoch 3.-5.7. 2014 sa uskutočnilo
premietanie filmov na Námestí slobody
prostredníctvom Bažant Kinematografu. Táto akcia bola uskutočnená v našom
meste opakovane, obyvatelia mesta prejavili záujem o premietanie filmov pod holým
nebom.

-

Mesto Sereď v spolupráci s ZO SZPB v Seredi zorganizovali dňa 29.júla 2014 pri
Pamätníku obetí prvej svetovej vojny na Čepeňskej ulici v Seredi pietny akt kladenia
vencov pri príležitosti 100.výročia vypuknutia prvej svetovej vojny. Vo vojne padlo 128
občanov mesta Sereď. Ich mená sú vyryté na Pamätníku padlých. Výsledkom vojny bolo
rozbitie Rakúsko-Uhorskej monarchie a vznik Československej republiky dňa 28. októbra
1918.
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- streetball , STAK Mladosť -

-

2.8. 2014 sa uskutočnila súťaž historických vozidiel GALANTSKÝ OVÁL, ktorú
v spolupráci s mestom zabezpečovalo občianske združenie
Veterán Car Club
Galanta. Táto akcia bola opakovane už po niekoľkýkrát odštartovaná na Námestí
slobody. V poobedňajších hodinách sa účastníci pretekov presunuli do priestorov
Vojenského útvaru v Seredi, kde sa konal Deň otvorených dverí nielen pre účastníkov
pretekov, ale aj pre širokú verejnosť. Pre občanov bola zabezpečovaná kyvadlová
autobusová doprava z centra mesta do VÚ. Návštevníci tu mali možnosť vidieť okrem
historických vozidiel aj výstavu ženijnej techniky, ukážky zásahu Hasičského
a Záchranného zboru, vystúpenie leteckých a automobilových modelárov. Deti si prišli na
svoje pri streľbe zo vzduchovky, a tomuto pokušeniu podľahli aj niektorí rodičia.
Podujatie vyvrcholilo nakoniec odovzdávaním ocenení pre účastníkov Galantského Oválu.

-

OZ Mladá Sereď v spolupráci s mestom Sereď v rámci projektu „Ďakujem sused „
zabezpečila výrobu knižnej búdky, ktorá je umiestnená na Námestí slobody .
Cieľom tohto projektu je vzbudiť u ľudí záujem o čítanie, ktoré sa dnes skoro úplne
vytráca. Búdka by nemala byť skladiskom starých kníh, ktorých sa chceme zbaviť, ale
mala by slúžiť ako verejná knižnica alebo výmenný obchod.

-

Riaditeľka Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb pre dospelých v Seredi
Marta Némethová spolu so svojimi kolegyňami zorganizovala pre všetkých klientov
zariadenia dňa 25. júla celodenný výlet do Terchovej. Okrem krásnej prírody videli veľa
aj zo života Juraja Jánošíka, ktorého osobnosť je atrakciou v tejto obci dodnes.

-

Dňa 2.8. 2014 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie kina NOVA po výmene sedačiek.
Okrem tradičného premietania bol voľný vstup do sály na premietanie thrillerov a
skúšanie nových sedačiek a systému Thunderbox a po slávnostnom otvorení sa konal
koncert skupiny FEELME, ktorá hrá známe filmové a seriálové hity.

-

Dňa 5.8. 2014 sa uskutočnilo rokovanie so zástupcami spoločnosti SITA –
predmetom rokovania boli otázky týkajúce
sa zabezpečovania odpadového
hospodárstva.

-

Občianske združenie T.J. ROZKVET Stredný Čepeň zorganizovalo v dňoch 16. – 17.
augusta 2014 v rámci hodových osláv na ihrisku TJ Rozkvet hokejbalový turnaj. Toto
športové podujatie sa uskutočnilo aj za podpory vedenia mesta.

-

Mesto Sereď a mesto Tišnov v rámci projektu „Umenie bez hraníc“ program
cezhraničnej spolupráce vyhlásili fotografická súťaž amatérskych fotografov „Tisíc
ľudí tisíc očí“, ktorá prebiehala v mesiaci august. Slávnostné vyhlásenie víťazov za
mesto Sereď sa bude konať 13.09.2014 v mestskom amfiteátri v Seredi.

-

Počas letných mesiacov mali občania mesta Sereď, ale i z blízkeho okolia, a taktiež
návštevníci nášho mesta, možnosť zúčastniť sa rôznych športových a kultúrnych
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podujatí, ktoré boli zorganizované v našom meste Domom kultúry , športovými
klubmi, občianskymi združeniami. Tieto podujatia boli organizované
pre rôzne
vekové skupiny občanov.
-

15. a 16. 8. 2014 organizoval Klub historických vozidiel Oldtimer club TRNAVA. 17.
ročník podujatia s názvom „Trnavských 100 km“. V sobotu 16.8. 2014 navštívili aj
mesto Sereď. Na Námestí slobody parkovalo približne 40 historických automobilov a asi
10 motoriek.

-

15. -16. 08. 2014 Výtvarné sympózium v kaštieli, prednášky workshop, jazzový koncert
Certainly, výstava umeleckých diel umelcov- sympózia

-

Pri príležitosti osláv 70-teho výročia SNP, si mesto Sereď spolu so Zväzom
protifašistických bojovníkov pripomenulo výročie začiatku Slovenského národného
povstania, kladením vencov pri Pomníku hrdinov SNP v parku pri kaštieli. Slávnostného
aktu, ktorý sa konal dňa 28.augusta 2014 o 14-tej hodine, sa zúčastnila delegácia mesta
vedená viceprimátorom Ľubomírom Veselickým, zástupcovia Zväzu protifašistických
bojovníkov, vojaci so Ženijného práporu v Seredi pod vedením veliteľa pplk. Dalibora
Jelínka, Únia vojenských veteránov, Zväz vojakov – klub Sereď, členovia Denného centra
pre seniorov, zástupcovia Okresného úradu v Galante, ako aj zástupcovia ŠKF Sereď.

-

Dňa 2.9. 2014 sa uskutočnilo rokovanie so zástupcami spoločnosti Sl.S vo veci
pokračovania výstavby projektu Meander. Boli uskutočnené rokovania so záujemcami
, ktorí prejavili záujem o pokračovanie v tomto projekte.

-

Dňa 6. septembra2014 sa v Zámockom parku uskutočnil kultúrno-spoločenský
program s názvom Seredské slávnosti 2014. Prvý ročník odštartoval veľkolepým
programom ešte v minulom roku pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky
o meste Sereď. Keďže mal veľmi pozitívny ohlas nielen u obyvateľov mesta, ale aj
návštevníkov, vedenie mesta sa rozhodlo v tejto peknej tradícií pokračovať.
Všetci
účastníci mali možnosť vidieť šermiarske vystúpenie, ukážky dobových strelných zbraní
nielen zo stredoveku, bábkové divadlo pre deti „Janko Hraško“, či „Kráľ drozdia brada“,
vystúpenie sokoliarov alebo stredoveký rytiersky turnaj. Nechýbalo vystúpenie Fakíra
a brušných tanečníc a naživo bolo možnosť vidieť ako to vyzeralo, keď nepriatelia
chceli dobyť Šintavský hrad. Vo večerných hodinách si návštevníci mohli pozrieť
známu a veľmi obľúbenú komédiu z dielne Mira Gavrana – „Všetko o ženách“, v ktorej
hrali obľúbení herci.

-

Dňa 7.9. 2014 sa konal hádzanársky turnaj žien Memoriál JUDr. Jozefa Horvátha v
športovej hale Obchodnej akadémie v Seredi.
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-

Občianske združenie POMOCNÍČEK v spolupráci s Tenisovým klubom v Seredi
zorganizovalo dňa 6.9.2014 BEH NÁDEJE – beh s nádhernou myšlienkou. Cieľom tohto
podujatia bolo získať čo najviac finančných prostriedkov, ktoré následne poputujú do
rodín s hendikepovanými detičkami. O.Z. POMOCNÍČEK vzniklo v októbri 2012 a za tak
krátku dobu pomohlo sumou 16977€. Vedú ho tri mamičky zo Serede. Organizovaním
koncertov, vydávaním charitatívnych kalendárov a predajom rôznych maličkostí zbierajú
peniaze na pomoc detičkám so zdravotným znevýhodnením.

-

Dňa 8. 9. 2014 sa v Mestskom parku v Seredi konala pietna spomienka pri
príležitosti dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktorá bola zorganizovaná
Trnavským samosprávnym krajom, Galantským osvetovým strediskom, mestom Sereď
a Múzeom židovskej kultúry v Bratislave V rámci programu bola pripravená aj
prezentácia výstavy s názvom „Holokaust v Seredi
od utorka 16.9. je zmena úradných hodín na MsÚ – úradné hodiny budú opäť od 8,00 hod.

-

mesto Sereď plní úlohy vyplývajúce z harmonogramu prípravy volieb do orgánov
samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15.novembra 2014. Za zapisovateľku miestnej
volebnej komisie som vymenoval Silviu Adamčíkovú. Informácie, týkajúce sa volieb, sú
zverejnené na webovej stránke mesta aj na úradnej tabuli pri Mestskom úrade.

Investície
Prebiehajúce investičné akcie:









Pokračuje výstavba nájomných bytov na Dolnomajerskej ulici - II. etapa,
Rekonštrukcia časti oplotenia na cintoríne,
ukončená súvislá oprava vozoviek na MK Kukučínova a Vonkajší rad
spolupráca so Slovenskou poštou na obnove chodníkov okolo budovy pošty
rekonštrukcia amfiteátra
projektová príprava na zateplenie objektov MŠ,
oplotenie parkoviska v záhrade MsÚ
ukončené detské ihrisko Hornomajerská plus doplnenie prvkov v Hornom Čepeni
a Strednom Čepeni
Doprava
 obnova dopravného značenia
 bežné opravy MK
Komunálne služby
 ukončená rekonštrukcia osvetlenia nového cintorína
ŽP
 čistenie mesta
 odstránenie nelegálnej skládky nebezpečného odpadu (680 kg azbestu) v campingu
 údržba verejnej zelene
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-

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku zabezpečuje prerokovávanie
Územného plánu mesta Sereď, etapu spracovania Návrh. Pripomienky verejnosť mohla
podať v termíne do 8.9.2014.

-

Dňa 17. 9. 2014 sa v spolupráci so zástupcami Slovenskej pošty uskutoční
slávnostné otvorenie zrekonštruovanej Pošty v meste Sereď.

-

Pripravujú sa dva veľké projekty
obnova parku
a obnova kaštieľa, ďalšie
podrobnejšie informácie budú predložené na ďalšom rokovaní MsZ

p. Vydarená
- počas konania akcie „Seredské slávnosti“, ktoré boli organizované v parku pri kaštieli
bolo vyberané vstupné 2 ,-€, čo niektorých občanov odradilo, aby sa zúčastnili na
tejto akcii.
- Detský kolotoč, ktorý bol umiestnený v blízkosti
pódia, kde prebiehal program
odporučila v budúcnosti umiestniť v inej časti, aby divákov nevyrušovala prevádzka
kolotoča.
Ing.arch. Kráľ
- poďakoval vedeniu mesta
za zorganizovanie
kultúrneho podujatia v parku,
obyvatelia nášho mesta sa zúčastnili pomerne v hojnom počte, organizovaním
takýchto podujatí park ožíva.
- parkovisko, ktoré sa nachádza pred MsÚ odporučil , aby mohli využívať obyvatelia,
ktorí prichádzajú vybavovať na Poštu.
Ing. Tomčányi
- na parkovisku pred MsÚ sú osadené tabule , mesto vychádza v ústrety občanom,
ktorí prichádzajú vybavovať veci na MsÚ a Poštu
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A.Berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti mestského úradu a mesta Sereď od ostatného
rokovania MsZ v Seredi
4/ INTERPELÁCIE

Ing. Kyselý
-

Pri zbere biologického odpadu dochádza k vytekaniu zapáchajúcej tekutiny zo
zberného vozidla a k znečisteniu miestnych komunikácií a veľkému
zápachu.
Odporučil rokovať so zástupcami spoločnosti SITA v predmetnej veci

p. Vydarená
-

ako bola doriešená problematika preloženia
Dolnočepenskej ulici
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autobusovej zastávky na

-

na
stretnutí s občanmi mesta bola prednesená problematika prevísajúcich
konárov zo stromov a zasahovanie zelene do chodníkov a nemožnosť prechodu
po chodníkoch mamičkami s kočíkmi
- ako bude mesto postupovať pri
odstraňovaní zelene

p. Karmažinová
-

na základe sťažností obyvateľov predložila požiadavku na oslovenie majiteľa
rozpadnutých nehnuteľností nachádzajúcich sa
medzi bytovými domami
na
Mlynárskej ulici a zabezpečenie bezpečnosti

-

obyvatelia na Fándlyho ulici 4379 - poukázali na nedostatočný vývoz bio odpadu
a plastov, plasty z tejto ulice nie sú vyvážané , musia ich dávať do iných nádob
na sídlisku

p. Koričanský
-

vlastníci chatiek za Kempingom v chatovej oblasti sa sťažujú na cestu
a nefunkčnosť osvetlenia , prítomnosť asociálov a bezdomovcov. Kto je vlastníkom
pozemku ?

Ing. Tomčányi
-

Preloženie
autobusovej zastávky - je to otázka financovania, riešiť
možné v rozpočte ďalšieho roka

-

Problematika previsnutých konárov
poslancov MsZ,

-

Hľadá sa riešenie na zabezpečenie čistenia komunikácií po zbere biologického
odpadu, so zástupcami spoločnosti SITA sa uskutočnia rokovania. Zabezpečovaná
je fotodokumentácia tejto situácie na miestnych komunikáciách.

-

Rozpadnuté budovy na Mlynárskej ulici - sú vo vlastníctve súkromnej osoby , mesto
vlastníka týchto nehnuteľností kontaktovalo, k náprave neprišlo . Mesto zabezpečilo
opravu kanalizačného poklopu.

a ich

odstránenie - odporúča

by to bolo
riešiť

cez

Bc. Veselický
- hnedé nádoby sú určené na zber biologického odpadu. Je to na občanoch, ktorí
ukladajú odpad do týchto nádob v akom stave a kedy ho uložia do tejto nádoby .
Rokovania so zástupcami spoločnosti SITA sa konajú pravidelne, prerokováva sa
s nimi aj táto problematika.
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5/ Správy

hlavnej kontrolórky

5/A Správa o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva
Mgr. Horváthová - uzn.č. 187/2013 zo dňa 19.9. 2013 , ktorým bol schválený zámer
na predaj majetku na Garbiarskej ulici - nebol zverejnený , predaj nie je predmetom
rokovania MsZ. Na rokovaniach so zástupcami Arcibiskupského úradu v Trnave
neprišlo k dohode na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Odporúča zrušiť prijaté uznesenie.
Uzn.č. 243/2013 je v plnení. Uzn.č. 97/2014 - bolo MsZ schválené odkúpenie
nehnuteľného majetku . Zo strany predávajúceho neprišlo v uloženom termíne k podpisu
zmluvy, preto odporúča predĺžiť termín plnenia uznesenia.
Uzn.č. 99/2014 – bolo
schválené zriadenie vecného bremena na vybudovanie miestnej komunikácie pre
projekt „Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba - Sereď . Žiadateľ o zriadenie
vecného bremena požiadal o rozšírenie predmetu vecného bremena, preto odporúča
zrušiť pôvodné znenie v celom rozsahu a následne schváliť tak ako je predložené
na rokovanie MsZ.
p. Vydarená - aké boli dôvody na zrušenie uznesenia č. 99/2014
Mgr. Horváthová - žiadateľ predložil
žiadosť o rozšírenie vecného bremena, preto
odporúča zrušiť pôvodné znenie uznesenia a prijať v novom znení
Ing. Kalinai predĺžiť

uznesenie č. 97/2014 - prečo

je potrebné termín

plnenia uznesenia

Mgr. Horváthová - MsZ prijalo uznesenie, ktorým bolo odsúhlasené vykúpenie pozemku
po MŠ. Bola podpísaná dohoda o urovnaní. S predávajúcim bolo mesto dlhodobejšie
v spore. V prípade, že predávajúci zmluvu nepodpíše bude potrebné riešiť podpísanie
zmluvy súdnou cestou.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A/ Ruší
Uznesenie č. 187/2013 zo dňa 19.09.2013 v celom rozsahu
Uznesenie č. 99/2014 zo dňa 17.06.2014 v celom rozsahu a nahrádza novým uznesením
v nasledovnom znení:
A. schvaľuje
v súlade s §11, ods.3) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,
zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve stavby pozemnej komunikácie pre
projekt „Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba – Sereď“ a v práve prechodu
pešo a prejazdu motorovými a inými vozidlami k nasledovným pozemkom
- na parcelách registra „C“ : č. 3953/2, č. 3951/10, č. 3977/21, č. 3939/16, č.
3992/90, č. 3995/32, č. 3997/15, č. 4055/8, č. 4058/17 , všetky odčlenené od
parcely č. 1818- ostatné plochy, zapísanej Okresným úradom v Galante,
katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“, vedenej
v k. ú. Sereď na LV č. 4806,
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na parcelách registra „C“ : č 4058/15, č. 3995/30, č. 3992/86, č. 4085/76 a č.
4057/18, všetky odčlenené od parcely č. 1818 – ostatné plochy, vedenej na mape
určeného operátu ako parcela registra „E“ v k. ú. Sereď na LV č. 4806,
- na parcele registra „C“ č. 3951/16 odčlenenej od parcely č. 1818 – ostatné plochy
vedenej na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ v k.ú. Sereď na LV
č. 4806,
- na parcelách registra „C“ : č. 3995/19, č. 3992/75, č. 4085/19 a č. 3992/77, všetky
odčlenené od parcely č. 1841/201- ostatné plochy , zapísanej Okresným úradom
v Galante na mape určeného operátu ako parcela registra „E“, v k. ú. Sereď na
LV 4806,
- na parcelách registra „C“: č. 4058/24 a č. 4056/7, obe odčlenené od parcely č.
1569/301-ost.pl., zapísaná Okresným úradom v Galante na mape určeného
operátu ako parcela registra „E“ v k. ú. Sereď,
- na parcelách registra „C“: č. 3995/22 – zastavané plochy a nádvoria, č. 3995/24
zastavané plochy a nádvoria a č. 3995/25 – zastavané plochy a nádvoria, všetky
zapísané na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor v k. ú. Sereď na LV
591,
v dĺžke podľa vyznačenia a zamerania v geometrickom pláne, vypracovaného na
náklady oprávneného z vecného bremena .
Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech vlastníka pozemku registra „C“ parc. č.
4085/10, parc.č. 3992/57, parc. č. 3992/58, parc. č. 3924/43, parc. č. 3924/7, parc. č.
3992/5, parc. č. 4058/3 parc. č. 3940/1, parc. č.3977/1 a v prospech osôb poverených
oprávneným z vecného bremena.
Vecné bremeno sa zriaďuje im rem, bezodplatne, z dôvodu ďalšieho rozvoja
priemyselného parku a vybudovania cesty v súlade s platnou ÚPD mesta, ktorá
definuje dotknuté územie ako plochy a bloky výroby, výrobných služieb logistických
centier a stavebnej výroby.
-

B.Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy o zriadení vecného bremena v
termíne do 09.11.2014
B/ Mení
Uznesenie č. 97/2014 v časti „B“ – termín podpísania kúpnej zmluvy do 09.11.2014
C/ Berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva bez pripomienok

5/B Správy z vykonaných kontrol
1. Následná finančná kontrola vykonaná za účelom dodržiavania ustanovení
zákona č. 131/2010 o pohrebníctve, ako aj napĺňanie príjmovej položky z príjmov
prenajatých budov, priestorov a objektov - v tom prenájom hrobových miest
v rozpočte mesta Sereď
Mgr. Horváthová - kontrola bola vykonaná v zmysle schváleného harmonogramu.
Kontrola bola zameraná
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- na Mandátnu zmluvu, zmluvu o prevádzkovaní pohrebísk v meste Sereď za obdobie r.
2012 a 2013. Mandátna zmluva a všetky predložené faktúry boli zverejnené v súlade so
zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.
-Nájomné
zmluvy /nehnuteľné a hnuteľné veci/ - nájomca Ján Sojka - Memoria
v roku 2012 bol v omeškaní s úhradami nájomného , bola vyrúbená zmluvná pokuta
za každý deň z omeškania. Nájomca nezaplatil zmluvnú pokutu , čím prišlo k porušeniu
nájomnej zmluvy. V roku 2013 bol nájomca povinný zaplatiť zmluvnú pokutu. Do
termínu ukončenia kontroly
nebola zo strany nájomcu uhradená zmluvná pokuta
v čiastke 430,00 €.
-Nájomné zmluvy na hrobové miesta - prevádzkovateľ pohrebiska uzatvára nájomné
zmluvy na základe splnomocnenia primátora mesta. V zmysle zákona o slobodnom
prístupe k informáciám tieto zmluvy sú povinne zverejňované. V roku 2012
bolo
uzatvorených 197 zmlúv, z toho 182 nebolo zverejnených,
v roku 2013 bolo
uzatvorených 225 zmlúv, z toho počtu 43 nájomných zmlúv bolo zverejnených . Ku
dňu ukončenia kontroly boli nájomné zmluvy zverejnené.
Kontrolovaný subjekt vyberal nájomné v súlade so zmluvou o prevádzkovaní pohrebísk
a tieto poukazoval do pokladne MsÚ. Evidencia príjmových pokladničných dokladov je
vedená v súlade so zákonom o účtovníctve.
Ing. Kalinai
- sankcia za neuhradenie nájomného je vo výške 0,5%. Aké sú kritériá v tom prípade,
že nájomca neuhrádza aj v ďalšom období, či je vymáhaná
vyššia čiastka, či je
vypovedaná zmluva .
Ing. Krajčovič - nájomca neuhradil sankčné úroky, meškal s platbou .
Mgr. Horváthová
- toto bola sankcia z nájomnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená s prevádzkovateľom
cintorína za nehnuteľné predmety, netýka sa nájmu za hrobové miesta.
JUDr. Irsák
- Mandátna zmluva a zmluva o prevádzkovaní pohrebísk je platná do konca roka
2014, ako plánuje mesto zabezpečiť tieto služby v ďalšom období?
- V akom štádiu je súdny spor s predchádzajúcou nájomníčkou p. Nagyovou ?
- Na základe
vykonanej
kontroly
prišlo k porušeniu
finančnej disciplíny
nájomcom. Prevádzkovateľ cintorína, čo sa týka
zabezpečovania pohrebných
obradov poskytuje tieto služby pre občanov na dobrej úrovni.
Ing. Krajčovič
- Súdne konanie s p. Nagyovou nebolo ukončené, stále prebieha
- Na zabezpečovanie cintorínskych služieb v ďalšom období plánuje mesto
vyhlásiť nové výberové konanie na obdobie jedného roka. Pán Sojka nesplnil
všetky požiadavky , ktoré mesto malo. Nezverejňoval zmluvy, ktoré mali byť
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zverejňované. Prieskum trhu bude vykonaný lokálne, bude vybratý záujemca
ktorý ponúkne lepšiu ponuku za dodržania podmienok, ktoré budú stanovené .
Ing. Horváth
- v prílohe č. l uvedeného materiálu je uvedené, že boli odstránené všetky nedostatky.
Sankčné úroky neboli uhradené.
Mgr. Horváthová
- zo strany nájomcu to bol formálny nedostatok, termín
31.8. 2014. Materiály boli pripravované skôr.

na odstránenie bol do

Bc. Veselický
- Pre zlepšenie vzťahov a vysvetlenie nedostatkov odporúča , aby v budúcnosti pri
prerokovávaní správ z kontroly bol prizvaný dodávateľ služieb, s ktorým je
uzatvorená zmluva, na rokovanie MsZ, tak ako je to pri prerokovávaní
predkladaných správ školami a školskými zariadeniami.
Mgr. Némethová
- Počas zabezpečovania
kosenia
trávy
medzi hrobmi prichádza
k znečisteniu hrobových miest a neporiadku, ako bude toto riešené.

často

Bc. Veselický
zmluvne je dohodnuté kosenie trávy aj medzi hrobmi. Je potrebné zabezpečiť
kontrolu prác po vykonávaní týchto činností.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A.
Berie na vedomie
Správu z následnej finančnej kontroly vykonanej za účelom zistenia dodržiavania
ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, ako aj napĺňanie príjmovej položky
č. 212 003 / príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov – v tom prenájom
hrobových miest/ v rozpočte Mesta Sereď
2. Správa z následnej finančnej kontroly hospodárenia s verejnými finančnými
prostriedkami použitými na zabezpečenie XV. SHJ ako aj príjmov získaných
z tohto podujatia
Mgr. Horváthová - kontrola bola zameraná na príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu
mesta Sereď na zabezpečenie SHJ . Rozpočtované príjmy sa predpokladali vo výške 23
tis.€ , vychádzalo sa z dosiahnutých príjmov v predchádzajúcich rokoch. Skutočné
príjmy z prenájmu verejného priestranstva dosiahli čiastku 23 153,- €. Výdavky boli
rozpočtované
v čiastke 8 tis. €, skutočné výdavky dosiahli čiastku 5856,46€, čo
predstavuje šetrenie výdavkov. Výdavky z rozpočtu Domu kultúry na SHJ boli v čiastke
14 758,92€ a príjmy 450,-€. Informácia o výške finančných prostriedkov vynaložených
na kultúrne podujatia počas konania SHJ je predmetom
správy o finančnom
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vyhodnotení SHJ , ktorú predkladá riaditeľ domu kultúry v Seredi. Program bol bohatý
nebolo potrebné vynaložiť
veľké finančné prostriedky. Na základe kontroly bolo
zistené, že kontrolované subjekty
nakladali s verejnými finančnými prostriedkami
hospodárne, účelne a efektívne .
p. Vydarená - či bolo doručené písomné vyjadrenie riaditeľa domu kultúry k predloženej
správe o vykonanej kontrole
Mgr. Horváthová - po vykonaní kontroly je určený termín dokedy má zodpovedný
zamestnanec podať vyjadrenie k zisteným nedostatkom, ak sa nevyjadrí, správa je
uzatvorená v takom znení ako bola pripravená.
JUDr. Irsák - počas organizovania tohto ročníka SHJ bol rozpočet dodržaný, neprišlo
k prekročeniu výdavkových položiek. Poslanci majú právo na vysvetlenie zistených
nedostatkov
od zodpovedných osôb.
Aké boli uložené opatrenia zodpovedným
zamestnancom na odstránenie nedostatkov, aby sa tieto v budúcnosti neopakovali.
Mgr. Horváthová - v zmysle zákona zodpovední zamestnanci sú oprávnení podať
vysvetlenie k zisteniam, ktoré boli zistené
kontrolou. Riaditeľ nepredložil písomné
vyjadrenie k predloženej kontrole. Prijal opatrenia , zmluvy sú pripravené tak, aby
obsahovali všetky náležitosti. Nebude sa k nej prikladať povolenie.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
Správu z následnej finančnej kontroly hospodárenia s verejnými finančnými
prostriedkami použitými na zabezpečenie XV. ročníka SHJ ako aj príjmov získaných z
tohto podujatia.

3. Správa z následnej finančnej kontroly spôsobu použitia verejných finančných
prostriedkov schválených na rekonštrukciu interiéru kina NOVA
Mgr. Horváthová - na základe kontroly Zmluvy o dielo bolo zistené, že v zmluve nie
je správne uvedený názov Domu kultúry. Toto bolo odstránené. MsZ uznesením č.
11/2014 schválilo kapitálové výdavky v čiastke 60 tis.€ z toho 30 tis. bola dotácia
z audiovizuálneho fondu na rekonštrukciu interiéru v kine NOVA. Po ukončení procesu
verejného obstarávania bola uzatvorená Zmluva o dielo s uchádzačom, ktorý ponúkol
najnižšiu cenu. Cena bola dohodnutá vo výške 55 150,-€ vrátane DPH, prišlo k šetreniu
finančných prostriedkov. Zmluva o dielo bola podpísaná a zverejnená v zmysle
platnej právnej úpravy.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
Správu z následnej finančnej kontroly spôsobu použitia verejných finančných
prostriedkov, schválených na rekonštrukciu interiéru KINA NOVA.
12

6. Informatívne správy o hospodárení škôl a školských zariadení
6/1. Správa o hospodárení Materskej školy Ul. Komenského v Seredi
Bc. Fraňová - správa o hospodárení MŠ za I. polrok 2014 bola predložená na
prerokovanie v MsZ v písomnej forme v zmysle zákona o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve.
Ing. Kalinai školská a športová
komisia
prerokovala
predložené Správy
o hospodárení škôl a školských zariadení a tieto odporúča prerokovať v MsZ.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
a/Informatívnu správu o hospodárení za I. polrok 2014 Materskej školy Ul.
Komenského
č. 1137/37 v Seredi
b/Programový rozpočet za I. polrok 2014

6/2 Správa o hospodárení Materskej školy Ul. D. Štúra v Seredi
p. Lukáčová - správa o hospodárení Materskej školy obsahuje dosiahnuté výsledky za
I. polrok 2014. Bola predložená na prerokovanie v zmysle zákona o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A.Berie na vedomie
a/ Správu o hospodárení Materskej školy na Ul. D.Štúra v Seredi k 30.06.2014
b/ Programový rozpočet – plnenie k 30.06.2014

6/3 Správa o hospodárení ZŠ J. Fándlyho v Seredi
p. Chatrnúchová - základná škola hospodárila v I. polroku 2014 v zmysle schváleného
rozpočtu a schválených rozpočtových opatrení. So zverenými finančnými prostriedkami
hospodárila účelovo a efektívne.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
a/Správu o hospodárení ZŠ Juraja Fándlyho za rok I .polrok 2014
b/ Programový rozpočet – plnenie k 30.06.2014
6/4Správa o hospodárení ZŠ J.A. Komenského v Seredi
Mgr. Sudinová - správa o hospodárení ZŠ J. A. Komenského bola predložená písomne
v zmysle zákona o štátnej správe v školstve a samospráve.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A.Berie na vedomie
a/Správu o hospodárení za I. polrok 2014 ZŠ J. A. Komenského v Seredi
b/Programový rozpočet za I. polrok 2014 ZŠ J. A. Komenského v Seredi
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6/5 Správa o hospodárení ZUŠ J. F. Kvetoňa v Seredi
p. Šajbidorová - - správa o hospodárení je spracovaná v súlade so zákonom 597/2003
a ustanoveniami zákona č. 596/2003. Obsahuje plnenie programového rozpočtu ZUŠ.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A.Berie na vedomie
a/Správu o hospodárení Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi
za 1.polrok 2014
b/Programový rozpočet Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi –
plnenie za 1.polrok 2014
7/ Správa o finančnom vyhodnotení Seredského hodového jarmoku – XV. Ročník
2014
Mgr. Čavojský materiál je predložený v písomnej forme, obsahuje finančné
vyhodnotenie SHJ v r. 2014, prehľad výdavkov uhradených z rozpočtu mesta Sereď
a z rozpočtu DK na technické zabezpečenie SHJ a kultúrny program počas konania SHJ.
Obsahuje programové vyhodnotenie tohto podujatia.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A.Berie na vedomie
Správu o finančnom vyhodnotení Seredského hodového jarmoku – XV. ročník 2014

8/ Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry v Seredi za I. polrok 2014
Ing. Horváth
- pohľadávky po lehote splatnosti, ktoré sú uvedené
v správe
o hospodárení, niektoré sú za roky 2001,2002 sú nevymožiteľné, niektoré subjekty
neexistujú alebo sú nemajetní. Mal otázku, či neplánuje ich postupné odpisovanie.
Mgr. Čavojský - predmetné dlhodobé pohľadávky plánujú postupne predložiť na
odpísanie.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A.Berie na vedomie.
Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry v Seredi za I.polrok 2014

9/ Informatívna správa o činnosti Mestskej polície v Seredi za I. polrok 2014
JUDr Mizerík - správa o činnosti MsP je predkladaná v súlade s ustanovením zákona
o obecnej polícii a harmonogramu zasadnutí MsZ. Jej
obsahom sú informácie
o organizácii a systéme práce, činnosť
oddelenia kriminálnej prevencie, štatistické
informácie o zistených a riešených priestupkoch , zabezpečovanie činnosti PCOO.
Bc. Veselický - bolo by potrebné, aby hliadky počas vykonávania kontrolnej činnosti
v meste si všímali aj funkčnosť verejného osvetlenia.
Niekedy sa stáva, že takéto
informácie po niekoľkých dňoch nefunkčnosti verejného
osvetlenia, sú oznamované
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občanmi priamo vedeniu a potom vznikajú nepríjemné situácie . Informáciu o zistených
nedostatkoch je potrebné odovzdať aj vedeniu mesta, aby mohli reagovať na tieto
oznamy občanov a pomohli pri riešení problému ak je treba.
JUDr. Irsák - pri OD Jednota opakovane prichádza k porušovaniu verejného poriadku
neprispôsobivými občanmi, preto žiada o zabezpečenie kontroly v tomto priestore.
Ing. Kyselý
– po búrke prišlo k poruche kamerového systému, trvalo dlhšie obdobie pokiaľ prišlo
k odstráneniu poruchy. Potrebné je zabezpečiť opravu skôr, aby mohol byť kamerový
systém sprevádzkovaný.
- požiadal, aby v nočných hodinách boli vykonávané obhliadky
v objektoch ZŠ,
zdržujú sa tam neprispôsobiví občania
JUDr. Mizerík
- porušovanie verejného
poriadku na
miestach, kde sa zdržujú bezdomovci
a neprispôsobiví občania sú pravidelne monitorované a kontrolované. Uložené pokuty
za porušenie verejného poriadku od týchto občanov nie je možné vymôcť, pretože
sú to občania bez príjmu alebo poberatelia sociálnych dávok .
Problémy
s bezdomovcami sú nielen v našom meste. Hliadky MsP pri kontrole sa snažia
vytláčať ich z centra mesta , ale stále sú tu v meste . Počas letných mesiacov sa
zdržujú v blízkosti Váhu v okrajových častiach mesta, horšia situácia
bude
v zimných mesiacoch. Neporiadok po sebe zbierajú a odnášajú na zberný dvor.
- čo sa týka opravy kamier , firma ktorá zabezpečuje opravy kamier bola oslovená
hneď po zistení poruchy, trvalo však dlhšie časové obdobie pokým
nastúpila
k výkonu práce.
- monitorovanie objektov ZŠ prebieha, netýka sa to len ZŠ J.A. Komenského, ale
všetkých škôl a školských zariadení. Pokiaľ sa tam zdržujú cudzie osoby tieto sú
odtiaľ vykázané.
Ing. Tomčányi
- potrebné je
doplniť do povinností hliadok mestskej polície kontrolovať verejné
osvetlenie a informácie o zistených nedostatkoch podávať aj vedeniu mesta
- Otázka bezdomovcov a neprispôsobivých občanov je veľmi zložitá, sústreďujú sa pri
Váhu. Veľmi často sa stáva, že pri kontrole totožnosti zisťujú členovia MsP, že sú
z iných miest.
- v budúcnosti je potrebné opravy kamier zabezpečiť v krátkom časovom úseku 3-4
dní , naposledy trvalo odstránenie poruchy kamier veľmi dlho,
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie.
Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície Sereď za I. polrok 2014

10/ Informatívna správa o príprave projektov
Ing. Krajčovič - správa bola predložená písomne, ktorá obsahuje informácie o stave
jednotlivých projektov. Od doručenia tohto materiálu na prerokovanie poslancom už
prišlo k niektorým zmenám v príprave projektov. Tento materiál je variabilný. Boli
zverejnené výzvy na ďalšie projekty. Na mesto bol doručený veľmi rozsiahly materiál
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so zoznamom výziev, obsahuje informácie o možnostiach ich využitia v rôznych
oblastiach na podávanie projektov. Materiál bude zverejnený na stránke mesta a budú
oslovené všetky organizácie mesta, poslanci, členovia komisií, aby
spolupracovali
pri predkladaní projektov. S vedúcim oddelenia rozvoja mesta je potrebné konzultovať
ceny pri jednotlivých projektoch. Tieto projekty budú spracované za mesto a tieto
budú nosnými projektmi ako napr. generel dopravy, vybavenosť škôl, zatepľovanie
škôl, materských škôl, MsBP vodovodné rozvody, kanalizácia a veľa iných . Treba
zvážiť reálnosť spracovaných projektov. Bude potrebné zvolať ďalšie stretnutie
k spracovaným a predloženým projektom.
Bc. Veselický - k podpísaniu rozhodnutia o schválení dotácie na projekt amfiteátra prišlo
19.8. 2014. Čo sa týka projektu amfiteátra
na jeho realizáciu malo mesto veľmi
krátky časový úsek. K realizácii prác na amfiteátri prišlo po ukončení verejného
obstarávania v mesiaci júli. V prípade, že by nedošlo k podpísaniu tohto rozhodnutia, by
mesto muselo z rozpočtu mesta hradiť
všetky výdavky. Amfiteáter je jednou
z najväčších tohtoročných investičných akcií. .
Ing. arch. Kráľ - zapájanie poslancov
do projektov je veľmi dobré. Na ostatnom
rokovaní MsZ bola predložená požiadavka na prezentáciu projektu amfiteátra.
V budúcnosti odporúča, aby pri
plánovaných
veľkých
projektoch
boli tieto
prezentované už v štádiu konceptu a boli predložené na rokovanie MsZ.
Ing. Tomčányi – pri prezentácii projektu amfiteátra nebolo podpísané rozhodnutie o
poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Otvorenie
amfiteátra
v plánovanom termíne je potrebné preto , aby bol ukončený projekt cezhraničnej
spolupráce „Umenie bez hraníc“ v decembri 2014 . Pri realizácii projektu amfiteátra
nebolo veľa vecí zahrnutých do projektu a tieto bude potrebné postupne dorobiť.
Prezentácia projektu bude vykonaná
vystavením fotografií od otvorenia po súčasnosť
za predchádzajúce obdobie. Obnova amfiteátra bola uskutočnená v tomto volebnom
období . O ďalších projektoch bude MsZ informované až keď budú pripravené. Je
podpísaná zmluva o schválení príspevku na kaštieľ, prezentovať tento projekt budeme
až po začatí jeho realizácie. V rámci Slovenska sú podporené dva projekty - na obnovu
hradov a zámkov , jedným z nich je projekt kaštieľa v našom meste.
Ing. Kyselý - proces schválenia a pridelenia prostriedkov na jednotlivé projekty, aby
sa mohlo začať s realizáciou je veľmi komplikovaný a zložitý. Je potrebná veľká
trpezlivosť. Odporučil spracovať sumár realizovaných projektov aj s uvedením výšky
ceny projektov za posledné štyri roky. Taktiež by bolo potrebné uviesť informáciu
o nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami počas volebného obdobia a aké
finančné prostriedky má mesto k dispozícii . Opakovane sú v médiách prezentované
nepravdivé informácie o nehospodárnom nakladaní s finančnými prostriedkami.
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Ing. Tomčányi - na záver volebného obdobia by bolo vhodné
uviesť
výsledky
hospodárenia za ostatné štyri roky. Mesto Sereď má k dispozícii dostatok finančných
prostriedkov
pre ďalšie
fungovanie a rozvíjanie mesta, informácie prezentované
v niektorých médiách o nehospodárnom nakladaní s finančnými prostriedkami nie sú
pravdivé. Na realizáciu investičných akcií sa mesto v rámci zverejnených výziev
uchádza o získanie mimorozpočtových zdrojov. Informácia o práci MsZ , hospodárení
mesta a stave finančných prostriedkov by mohla byť zverejnená v Seredských
novinkách.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie.
Informatívnu správu o príprave projektov

11/A Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Sereď za I. polrok 2014
Ing. Florišová - správa bola predložená písomne. V zmysle zákona o obecnom
zriadení, schváleného harmonogramu MsZ v Seredi a ustanovení zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy bola vypracovaná správa o plnení rozpočtu za I. polrok
2014 podľa jednotlivých položiek.
Ing. Horváth – podnikateľská a finančná komisia prerokovala čerpanie rozpočtu za I.
polrok a odporúča zobrať na vedomie informatívnu správu o plnení rozpočtu za I.
polrok 2014.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.6.2014

11/B Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Sereď za I.
polrok 2014
Ing. Florišová - na prerokovanie bola spracovaná a predložená Monitorovacia správa
o plnení programového rozpočtu za I. polrok
2014. Obsahuje výdavky
podľa
jednotlivých programov .
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A.Berie na vedomie
Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.6.2014

12/Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2014
Ing. Florišová - správa bola predložená písomne. Od ostatného zasadnutia MsZ t.j.
17.6. 2014 boli prijaté dve rozpočtové opatrenia. Jedno bolo v zmysle zákona
o rozpočtových pravidlách a druhé na základe uznesenia MsZ
- bol to presun
medzi jednotlivými položkami. Obsahom navrhovanej 8. zmeny rozpočtu je
- aktualizácia príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu – prijaté dotácie alebo tie, ktoré
mesto nedostalo.
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- vypustenie z rozpočtu
dotácie z Enviromentálneho fondu za
neúspešný projekt
zateplenia a modernizácie budov
- aktualizácia príjmovej časti rozpočtov rozpočtových organizácií - Domu kultúry, škôl.
Súčasťou
navrhovanej zmeny rozpočtu je použitie
rezervného fondu na riešenie
havarijného stavu vodovodných šácht na ZUŠ a riešenie havarijnej situácie kotolne
a bazénu na ZŠ J. Fándlyho.
Ing. Kalinai - športová a školská komisia odporúča
zmenu rozpočtu na rok 2014

prerokovať

a schváliť navrhovanú

Ing. Horváth – podnikateľská a finančná komisia odporúča schváliť navrhovanú
zmenu rozpočtu na rok 2014
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
a) 6. zmenu rozpočtu vykonanú na základe rozpočtového opatrenia č. 6 zo dňa
8.7.2014
b) 7. zmenu rozpočtu vykonanú na základe rozpočtového opatrenia č. 7 zo dňa
31.7.2014

8.

B. Schvaľuje
a)
8. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2014
b)
rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou MŠ D. Štúra
c)
rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZUŠ J.F.Kvetoňa
d)
rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZŠ J.A. Komenského
e)
rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou MŠ Komenského s pripomienkou
navýšenia kapitálových výdavkov o čiastku 740,- €
f)
rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom Domu kultúry
g)
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu:
- na úhradu bežných výdavkov pre ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi v
objeme 6135,-- € s účelovým určením na riešenie havarijnej situácie
vodovodných rozvodov
- na úhradu bežných výdavkov pre ZŠ Juraja Fándlyho v objeme 2 300,- €
s účelovým určením na riešenie havarijnej situácie v bazéne a kotolni
C. Ukladá
Prednostovi MsÚ, riaditeľom škôl a Domu kultúry
Zapracovať schválené zmeny do rozpočtov
T : 30.9.2014

13/ Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2015-2017
Ing. Krajčovič - materiál
bol spracovaný písomne. Príprava rozpočtu na rok 2015 s
výhľadom na roky 2016 -2017. Odporúča počkať na vyhlásené výzvy, ktoré budú
v budúcom roku
zverejnené a využiť tieto na získanie
finančných
prostriedkov
z mimorozpočtových zdrojov na realizáciu investičných akcií. Z rozpočtu mesta by boli
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využité finančné prostriedky v rámci spoluúčasti. Odporúča riešiť iba aktuálne veci, a to
hlavne týkajúce sa organizovania SHJ v parku, čím by sa predišlo problémom, ktoré
vznikajú počas organizovania
tohto kultúrno-spoločenského podujatia v priestoroch pri
dome kultúry. Prišlo by k oživeniu parku a amfiteátra. Ďalšou investičnou akciou by
bolo dokončenie nedostavaného
pavilónu pri ZŠ J. A. Komenského z prostriedkov
štátneho fondu rozvoja bývania. Verejné osvetlenie - čaká sa
vyhlásenú výzvu.
Každoročne mesto prichádza o 40-80 tis. € v rámci bežných výdavkov na túto položku.
Bol spracovaný harmonogram realizácie investičných akcií. Je potrebné predložiť
ďalšie návrhy. Odporúča využiť
mimorozpočtové zdroje na realizáciu investičných
akcií. Po vyhodnotení jednotlivých návrhov bude harmonogram investičných akcií
prerokovaný v komisiách. Posledné rokovanie MsZ v tomto volebnom období je
plánované 11.11. 2014. Pri príprave rozpočtu sú mestá a obce viazané dohodou ZMOS
a úradu vlády na dodržiavaní výšky rozpočtových položiek na úrovni prvého rozpočtu
roku
2014. Nie je možné
navyšovať náklady. Všetky návrhy
je potrebné
odkonzultovať s odbornými útvarmi.
p. Vydarená - harmonogram
investičných akcií bude predmetom rokovania komisií.
Mala otázku, či je plánované pracovné rokovanie
k rozpočtu mesta ešte pred
schválením v MsZ.
Ing. Krajčovič - všetko záleží od predložených návrhov. Z hľadiska času je náročné
všetko pripraviť. Rozpočet na ďalšie obdobie je potrebné schváliť, čo je podmienka,
aby sa mesto mohlo zapojiť do vyhlásených výziev. Prípadne by bolo zvolané
MsZ mimo plánovaného harmonogramu, ktorého predmetom rokovania by bol rozpočet
a vyhlásené výzvy. Niektoré mestá a obce neplánujú ďalšie
rokovania do konca
volebného obdobia a schválili rozpočet na úrovni minulého roka. Schválený rozpočet nie
je nemenný, v priebehu roka je možné robiť aktuálne zmeny. Schválením
uznesenia
na vykonávanie rozpočtových opatrení vedenie mesta môže reagovať flexibilne a MsZ
je o každom prijatom rozpočtovom opatrení informované.
Ing. arch. Kráľ - poslanci MsZ a taktiež zástupcovia rozpočtových organizácií ,
členovia komisií budú mať možnosť naštudovať si všetky výzvy. Je to rozsiahly materiál .
Ing. Kalinai – školská a športová komisia odporúča
o príprave rozpočtu na rok 2015.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
Prípravu rozpočtu mesta Sereď na roky 2015- 2017.
14/ Nakladanie s majetkom
14/A Nájom majetku
1. Pozemok na Čepenskej ulici
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zobrať na vedomie informáciu

p. Nagyová mesto
je
vlastníkom
parcely nachádzajúcej
sa na
Čepenskej ulici, na tejto parcele sa nachádzajú prefabrikované garáže. Vlastníkom sa
stal p. Kavický, ktorý požiadal o nájom
časti parcely pod prefabrikovanou garážou
z dôvodu usporiadania majetkovo-právnych vzťahov s vlastníkom pozemku
Ing. Horváth – podnikateľská a finančná komisia odporúča schváliť prenájom pozemku
pod prefabrikovanou garážou.
JUDr. Irsák – legislatívno-právna komisia prerokovala
predložený návrh a odporúča
schváliť prenájom pozemku po garážou.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A.Schvaľuje
v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
nájom časti parcely „C“ č. 1036 vo výmere 18 m2, ktorá je zapísaná na Okresnom
úrade v Galante, katastrálny odbor ako parcela
registra „E“ č. 764 - zastavané
2
plochy a nádvoria, za cenu 2,00 €/m /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 vo
vlastníctve žiadateľa, Tomášovi Kavickému, bytom v Seredi, Čepenská 1211/9.
B.Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 09. 11. 2014.
2.Nebytové priestory na Legionárskej ulici
p.Nagyová - mesto je vlastníkom nebytových priestorov na Legionárskej ulici. Budova bola
dlhodobo využívaná Mestským bytovým podnikom pre zabezpečenie činností súvisiacich
s výrobou a rozvodom tepla. V súvislosti so zmenami, ktoré boli uskutočnené,
spoločnosť ukončila
nájom k 31.8. 2014. O prenájom časti budovy požiadala Naša
domová správa s.r.o., ktorá plánuje časť priestorov využívať na zabezpečovanie správy
bytového a nebytového fondu a ďalšiu činnosť pre obyvateľov. Ďalšia časť nebytových
priestorov je využívaná mestom ako sklady pre CO. Mesto plánuje využitie tohto
objektu na iné účely, preto odporúča dobu nájmu na dobu určitú do 30.6. 2015.
Ing. Horváth – podnikateľská a finančná
komisia odporúča
schváliť
nájom
nebytových priestorov pre spoločnosť Naša domová správa s.r.o. za cenu podľa cenovej
mapy mesta v zmysle predloženého návrhu na uznesenie .
JUDr. Irsák - spoločnosť Naša domová správa je spoločnosťou mesta, ako sa plánuje
využitie týchto nebytových priestorov po ukončení nájmu.
p.Nagyová - po rokovaniach s vedením spoločnosti Naša domová správa
predložený návrh. Má 4 zamestnancov , ktorým toto postačuje. Do ukončenia
bude potrebné rozhodnúť, čo s týmto nebytovým priestorom ďalej.
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vzišiel
nájmu

Ing. Kalinai - na rokovaní komisie bola predostretá myšlienka využitia
týchto
priestorov pre MŠ. Je to potrebné posúdiť z hľadiska stavebnej stránky a finančnej
koľko by bolo potrebné investovať do rekonštrukcie. Vzhľadom na počet zamestnancov
spoločnosti NDS sú tieto priestory predimenzované.
Ing. Krajčovič - MsZ schválilo vyhlásenie verejnej súťaže na využitie priestorov na
Garbiarskej ulici. Ďalšie využitie nebytových priestorov na Legionárskej bude závisieť
aj od vyhlásených výziev. Na základe rokovania s riaditeľkami školských zariadení by
v našom meste bola potrebná ďalšia MŠ. Mesto má k dispozícii voľné priestory
v dome kultúry a ďalšie kotolne , ktoré je potrebné využiť.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A.Schvaľuje
V zmysle §-u 9a, ods.9, písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
nájom nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný
osobitného zreteľa, časť nebytových priestorov na Legionárskej ul. 1127 vo výmere 127
m2, evidovaných Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na LV č. 591 v k. ú.
Sereď, na dobu určitú, do 30.06.2015, za cenu 25,00 €/m2/rok - kancelárske priestory vo
výmere 81 m2 a za cenu 15,00 €/m2/rok – dielne vo výmere 46 m2, z dôvodu využívania
na zabezpečovanie správy bytového a nebytového fondu a ďalšiu činnosť pre občanov
mesta, v súlade so živnostenským oprávnením, spoločnosti Naša domová správa, s.r.o.,
Legionárska 1127, 926 01 Sereď.
B.Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy.
Termín:
09.10.2014
14/B Zámer nájmu majetku mesta - objekt na Garbiarskej ulici
p. Nagyová - mesto je vlastníkom objektu na Garbiarskej ,ktorý bol pôvodne využívaný
na školu. V súčasnosti je budova aj s pozemkom prenajatá Správe majetku Sereď, ktorá
priestory prenajíma Trnavskej arcidiecéze - ako denné centrum a nocľaháreň
pre
bezdomovcov, združenie STORM - zabezpečuje v prenajatých priestoroch poradenstvo,
sociálne služby, administratívne činnosti pre drogovo závislých a časť je využívaná na
zabezpečovanie sklenárskych služieb. MsZ schválilo zámer na predaj majetku pre
Rímskokatolícku cirkev, ktorá o objekt prejavila záujem. Na stretnutiach s vedením mesta
predložili zástupcovia Arcibiskupského úradu v Trnave a Farnosti v Seredi svoj zámervybudovať v objekte pastoračné centrum, predškolské zariadenie, vykonávať charitatívnu
činnosť. Neprišlo k dohode medzi mestom Sereď a zástupcami Rímskokatolíckej cirkvi
vo veci predaja predmetnej nehnuteľnosti , preto mesto navrhuje
schváliť zámer
nájmu majetku formou vyhlásenia verejnej súťaže. .
Ing. arch. Kráľ- komisia pre rozvoj mesta odporúča
majetku na Garbiarskej ulici .
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schváliť

zámer na prenájom

Ing. Horváth – podnikateľská a finančná
komisia odporúča
prenájom majetku a návrh podmienok verejnej súťaže .

schváliť

zámer na

Ing. Kalinai –spôsob vyhodnotenia podmienok bude dohodnutý na zasadnutí komisie, Pri
posudzovaní podmienok sa bude prihliadať na zámer využitia tohto objektu.
p. Vydarená - v návrhu podmienok súťaže je uvedená doba určitá od 20-50 rokov, či
bude schvaľovaná konkrétna doba nájmu.
Ing. Krajčovič - v návrhu je to uvedené v tomto rozmedzí – 20-50. Na získanie
finančných prostriedkov v rámci výziev a projektov je potrebná minimálna doba na
20 rokov . Horná hranica bola stanovená na 50 rokov. Na viac ako 50 rokov nebol
MsZ schvaľovaný prenájom.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Vyhlasuje
V súlade s § 7a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a §
17 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, nehnuteľný majetok zapísaný
na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor v k. ú. Sereď na LV č. 591, a to
parcelu registra „C“ č. 3063/93 - zast. plocha a nádvorie vo výmere 1.221 m2 a budovu
so súpisným číslom 3964 na nej postavenú;
parcelu č. 3063/94 - zast. plocha
a nádvorie vo výmere 3.962 m2 pre oblasť vzdelávania a výchovy za prebytočný,
B. Schvaľuje
1. V zmysle § 9a, ods.9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších
predpisov nájom nehnuteľného majetku zapísaného na Okresnom úrade
v Galante, katastrálny odbor v k. ú. Sereď na LV č. 591, a to parcelu registra
„C“ č. 3063/93 - zast. plocha a nádvorie vo výmere 1.221 m2 a budovu so
súpisným číslom 3964 na nej postavenú;
parcelu č. 3063/94 - zast. plocha
2
a nádvorie vo výmere 3.962 m , formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže,
2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže
- bez pripomienok
- s pripomienkami:
3.Komisiu pre výber uchádzača o nájom majetku mesta
v zložení: predseda: Ing. Bystrík Horváth
členovia: JUDr. Michal Irsák, MUDr. Miroslav Bucha, Ing. Norbert
Kalinai, Ing. arch. Róbert Kráľ, Ing. Tibor Krajčovič, Darina Nagyová
C.Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
termín : 12.09.2014
14C/ Zámer prevodu majetku mesta
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p. Nagyová - zámer prevodu majetku mesta na Jesenského bol predmetom rokovania
komisií legislatívno-právnej, podnikateľskej a finančnej a komisie pre rozvoj mesta, ktoré
odporučili
stiahnuť z rokovania z dôvodu , že v danej lokalite prebieha stavebné
konanie, kde žiadateľ bude prizvaný na toto konanie. Finančné oddelenie stiahlo materiál
z rokovania MsZ.
14/D Prevod majetku mesta
1. Pozemok na Vážskej ulici
p. Nagyová - MsZ prijalo uznesenie, ktorým schválilo spôsob prevodu nehnuteľného
majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa pozemok na Vážskej ul. . Novovytvorená parcela vo výmere 32 m2 bola odčlenená
geometrickým plánom , pozemok sa nachádza v blízkosti rodinného domu a dlhodobo
je užívaný ako predzáhradka. Pre mesto je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie
nevyužiteľný.
Ing. Horváth – podnikateľská a finančná komisia odporúča schváliť prevod majetku
mesta žiadateľom
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A.Schvaľuje
v zmysle §-u 9a, ods.8, písm. e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad
hodný osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej
blízkosti pred rodinným domom vo vlastníctve žiadateľov, ktorý ho dlhodobo užívajú
ako predzáhradku a je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak
nevyužiteľný, novovytvorenú parcelu č. 64/6- zast. plocha vo výmere 32 m2, ktorá bola
odčlenená geometrickým plánom č. 8-4/2014 zo dňa 28.04.2014, overeným pod č.
669/2014, od pôvodnej parcely č. 121 - ostatná plocha, zapísanej Okresným úradom
v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“, v k.
ú. Stredný Čepeň na LV č. 591, za cenu: 10,00 €/m2, ktorá bude zvýšená o platnú daň
z pridanej hodnoty, žiadateľom:
Božena Kovárová, rod. Jašíková, bytom v Seredi, Vážska 1886/47, v podiele 5/8-ín,
Mária Poláková, rod.Kovárová, bytom v Seredi, Komenského 3043/40, v podiele 1/8-ina,
Peter Kovár, rod. Kovár, bytom v Seredi, Vážska 1886/47, v podiele1/8-ina,
Renáta Čejteiová, rod. Kovárová, bytom Dvorníky 571, v podiele 1/8-ina.
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do
katastra nehnuteľností uhradia kupujúci.
B.Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 09.11.2014.
2. Byt – Cukrovarská ulica 145/3- p.Baláž
Mgr. Kováčová - pán Ľudovít Baláž požiadal o prevod vlastníctva bytu. Žiadateľ
spĺňa podmienky na prevod vlastníctva bytu v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o
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vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení . Nájomcom bytu je od roku
1992. Voči mestu nemá podlžnosti, taktiež nie sú voči nemu vedené pohľadávky za
užívanie bytu.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje
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 Okresným úradom
Galanta, Katastrálnym odborom, katastrálne územie Sereď na LV 3920 ako:
- byt č. 11 vo výmere 24,66 m2 na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 145 na
ul. Cukrovarská, číslo vchodu 3 v Seredi postaveného na parcele registra „C“ č.
2860 a prislúchajúcu pivnicu č. 11 vo výmere 1,30 m2,
- spoluvlastnícky podiel 68/10 000-in na spoločných častiach, spoločných
zariadeniach domu a príslušenstve,
- spoluvlastnícky podiel 68/10 000-in k pozemku, parcela registra „C“ číslo: 2860
– zastavané plochy a nádvoria vo výmere 412 m2 evidovanej na katastrálnej mape
v katastrálnom území Sereď
Ľudovítovi Balážovi, trvale bytom Sereď, Cukrovarská 145/3, za kúpnu cenu 332,83€.
B. Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy o prevode vlastníctva
nehnuteľnosti.
termín: do 31.12.2014

14/E Technické zhodnotenie

majetku mesta

p. Nagyová - Mestská poliklinika Sereď s.r.o. ako nájomca požiadala o súhlas na
realizáciu stavebných prác v prenajatých nebytových priestoroch - laboratória klinickej
biochémie a hematológie. Predpokladaná výška
nákladov
podľa projektovej
dokumentácie bude 36 297,40,-€ vrátane DPH. Listom rozšírili svoju žiadosť o záväzok,
že technické zhodnotenie priestorov bez ohľadu na výšku účtovnej a daňovej zostatkovej
ceny po skončení nájmu z akýchkoľvek dôvodov predá mestu za jedno euro.
Ing. Horváth - podnikateľská a finančná komisia odporúča schváliť v zmysle zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta technické zhodnotenie časti prenajatých
nebytových priestorov.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A.Schvaľuje
v súlade s § 29, ods. 4) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, technické
zhodnotenie časti prenajatých nebytových priestorov na ul. Ivana Krasku 2464/38 –
Laboratória klinickej biochémie a hematológie v predpokladaných nákladoch do výšky
36.297,40 €, vrátane DPH s podmienkou, že v prípade ukončenia nájomného vzťahu
z akéhokoľvek dôvodu, nájomca, Mestská poliklinika Sereď s.r.o., predá zostatkovú
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hodnotu technického zhodnotenia za jedno euro vlastníkovi nebytových priestorov –
mestu Sereď.

B.Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť vydanie súhlasu v súlade k nájomnou zmluvou do 30. 09. 2014
14/F Návrh zverenia majetku mesta do správy škôl
Mgr. Kováčová - v zmysle ustanovení Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta môže mesto zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej alebo príspevkovej
organizácie. Na základe vykonanej rekonštrukcie a modernizácie škôl a školských
zariadení je predložený návrh na zverenie majetku mesta ZUŠ J.F. Kvetoňa, MŠ Ul.
Komenského a MŠ Ul. S. Štúra .
Ing. Kalinai – športová a školská komisia odporúča prerokovať
správy škôl a školských zariadení.

zverenie majetku do

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje

1.Zverenie majetku mesta Sereď (vybudovanie novej kanalizačnej siete a šachty) do
správy
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského č. 1136/36, 926 01 Sereď
s účinnosťou od 1. októbra 2014. Obstarávacia cena predstavuje 10 784,35 €, oprávky
k 30.09.2014 činia 135,00 €, zostatková hodnota 10 649,35 €.
B. Ukladá
Prednostovi MsÚ
Spracovať protokol o zverení majetku do správy ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa,
Komenského č. 1136/36 v Seredi v zmysle platnej legislatívy a zabezpečiť jeho
podpísanie oboma zmluvnými stranami.
Termín: do 30.09.2014
2.Zverenie majetku mesta Sereď (inštalácia nového osvetlenia v objekte MŠ
Komenského) do správy Materskej školy na Komenského č. 1137/37, 926 01 Sereď
s účinnosťou od 1. októbra 2014. Obstarávacia cena predstavuje 3 867,36 €, oprávky
k 30.09.2014 činia 51,00 €, zostatková hodnota 3 816,36 €.
B.Ukladá
Prednostovi MsÚ
Spracovať protokol o zverení majetku do správy Materskej školy na Komenského č.
1137/37 v Seredi v zmysle platnej legislatívy a zabezpečiť jeho podpísanie oboma
zmluvnými stranami.
Termín: do 30.09.2014
3. Zverenie majetku mesta Sereď (projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „MŠ
Cukrovarská Sereď – výmena kotla“) do správy Materskej školy, Ul. D. Štúra č.
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2 116/36, 926 01 Sereď s účinnosťou od 1. októbra 2014. Obstarávacia cena
predstavuje 1 200 €, oprávky k 30.09.2014 činia 15,00 €, zostatková hodnota 1 185,00 €
B.Ukladá
Prednostovi MsÚ
Spracovať protokol o zverení majetku do správy Materskej školy, Ul. D. Štúra č.
2 116/36, 926 01 Sereď, v zmysle platnej legislatívy a zabezpečiť jeho podpísanie oboma
zmluvnými stranami.
Termín: do 30.09.2014
15/ Informácia o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Sereď na roky 2015-2020
Ing. Krajčovič - mesto pripravuje PHSR. Roky 2015 -2020 sú novým programovacím
obdobím pre možnosť čerpania finančných dotácií z fondov Európskej únie. Zákon
o podpore regionálneho rozvoja by mal byť novelizovaný , bol prerokovaný vládou SR.
Je potrebné prijať uznesenie, že vedenie mesta iniciuje spracovanie PHSR a schválenie
riadiaceho tímu na spracovanie PHSR.. Úlohou riadiceho tímu je zvolať stretnutie, kde
by bola prijatá osnova a zámer PHSR na roky 2015- 2020.
Je potrebné rokovať so
všetkými organizáciami v meste. Výzvy , ktoré boli zverejnené
sa týkali generelu
dopravy , opravy cyklotrasy, zvýšenia
energetickej hospodárnosti budov, škôl,
školských zariadení, vybudovanie detských ihrísk, vybavenosť ZŠ, MŠ, kino NOVA dokončenie zateplenia, MsBP - verejné vodovody, rekonštrukcia starých a nevyužitých
priestorov - kotolní , sídlisková zeleň, osvetlenie sídlisk, a ďalšie. Zástupca VÚC, ktorý to
zabezpečuje, sa vyjadril v tom zmysle , že je to predbežný návrh a určený termín dosť
krátky z toho dôvodu, že niektorým obciam končil v roku 2013 schválený PHSR a už
majú schválené nosné programy. Projekt je potrebné cenovo ohodnotiť , potrebné je
podávať reálne návrhy a prihliadať aj na ich udržateľnosť.
Bc. Veselický - zloženie
mesta.

riadiaceho tímu na spracovanie PHSR zodpovedá potrebám

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
Informáciu o príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď
na roky 2015 – 2020
B. Schvaľuje
riadiaci tím na spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Sereď na roky 2015 – 2020 v zložení:
Adamčíková Silvia
Kováčová Silvia
Krajčovič Tibor
Král Róbert
Kyselý Ľubomír
Pančík Anton
Urban Branislav
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C. Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zvolať prvé zasadnutie riadiaceho tímu za účelom spracovania „Zámeru a Osnovy
PHSR mesta Sereď na roky 2015 – 2020“
Termín: do 22.9.2014
16/Rôzne
1. Informácia o vybudovaní zábran pri detskom ihrisku na Námestí slobody
Ing. Sidor
- na základe rozhovorov
a predložených požiadaviek obyvateľov mesta – rodičov ,
starých rodičov, ktorí spolu so svojimi deťmi a vnukmi navštevujú detské ihrisko na
Námestí slobody predložil návrh na vybudovanie zábran v blízkosti detského ihriska
na Námestí slobody z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti v tejto lokalite v prípade, že
rodičia nie sú dostatočne pozorní a nedávajú na deti pozor. Viackrát sa stalo, deti
vybehli mimo ihriska, prípadne vyhodili loptu na komunikáciu. Požiadal poslancov
MsZ, aby vyjadrili svoje stanovisko k prerokovávanej problematike. Pohľad jeho, ako
predkladateľa žiadosti
k predmetnej problematike a pohľad spracovateľa a autora
projektu Revitalizácia a rekonštrukcia Námestia slobody, je odlišný. Ing. Kráľ bude
prezentovať projekt z odborného stanoviska. Detské ihrisko vytvorené na Námestí
slobody bolo vytvorené ako doplnkové, predpokladalo sa, že rodičia budú dávať na
deti pozor. Zmeny
a doplnky
by narušili toto dielo, ktoré bolo uzatvorené
a ohodnotené a je to pekné dielo . Námestie , ktoré bolo zrekonštruované , slúži ľuďom pri
oddychu , stretávajú sa tu ľudia pri usporiadaní rôznych kultúrnych aktivít. Detské ihrisko
je situované v časti námestia , ktoré je pomerne blízko miestnej komunikácie, preto
navrhuje riešenie výhodnejšie aj z hľadiska bezpečnosti detí a to ohradenie ihriska .
Ing. arch. Kráľ
- pri rozhodovaní
a tvorení
tohto diela bolo rozhodované kolektívnym spôsobom.
Koncept, ktorý bol prezentovaný bol prerokovaný s poslancami, s jednotlivými odbornými
komisiami a bolo zvolaných niekoľko stretnutí s občanmi. Po uskutočnení výberového
konania bolo dielo zrealizované. Všetky navrhované zmeny, ktoré by priniesli zmenu
na Námestí slobody je potrebné prerokovať v zmysle autorského zákona s autorom
diela. V priebehu 5 rokov bolo uskutočnených niekoľko stretnutí s rodičmi, ktorí
so svojimi detičkami chodia na toto detské ihrisko a využívajú ho, kde bol obhajovaný
koncept tohto námestia. V minulosti bol tento priestor uzatvorený stromami a nebolo ho
možné využívať na
zhromažďovanie
obyvateľov počas organizovania kultúrnospoločenských aktivít. Detské ihrisko bolo zrealizované na námestí ako bonus v zmysle
projektu, je umiestnené v živej infraštruktúre, obkolesené dynamickou dopravou.
Z hľadiska technických parametrov
je toto ihrisko navrhnuté pre deti do 5 rokov
v sprievode svojich rodičov. V blízkom parku
niekoľko metrov od námestia
je
vybudované detské ihrisko, kde
nie sú deti ohrozované dopravou a môžu voľne
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behať a hrať sa. Taktiež sú vybudované detské ihriská vo vnútrobloku
nie sú ohrozované dopravou.

sídlisk, kde deti

Ing. Kalinai - podporuje návrh Ing. Kráľa, aby detské ihrisko na námestí nebolo
oplotené, rodičia majú možnosť využívať detské ihrisko v parku, ktoré je pre deti
výhodnejšie z hľadiska bezpečnosti.
Bc. Veselický - stotožňuje sa s návrhom Ing. Kráľa ako autora diela, ponechať priestor
otvorený
JUDr. Irsák - odporúča zvážiť realizáciu oplotenia detského ihriska na námestí, aby
bolo toto ihrisko bezpečnejšie pre deti, pretože bezpečnosť je prvoradá. Potrebné je
zvážiť pohľad a požiadavky obyvateľov, ktorí sa v tomto mieste zdržujú so svojimi
deťmi.
Ing. Kyselý - požiadal Ing. Kráľa ako autora tohto projektu , či by nebolo možné do
budúceho rokovania MsZ navrhnúť riešenie
a spôsob zabezpečenia bezpečnosti detí
na detskom ihrisku na námestí.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
Informáciu o požiadavke na vybudovanie
zábran pre zabezpečenie bezpečnosti
detí v okolí detského ihriska na Námestí slobody v Seredi a vyjadrenie Ing.
Arch. Kráľa ako autora tohto projektu k predloženej požiadavke
Po prerokovaní všetkých
mestského zastupiteľstva
zasadnutí .

bodov programu primátor mesta Ing. Tomčányi, rokovanie
ukončil a všetkým prítomným poďakoval za účasť na

Zapísala: Kolláriková
V Seredi, dňa 10.9. 2014

Ing. Tibor Krajčovič
prednosta MsÚ

Overovatelia

Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta

zápisnice:

JUDr. Michal Irsák

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

Ing. Marek Lovecký

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