Zápisnica
z rokovania Mestského zastupiteľstva
konaného dňa 12.2. 2015

v Seredi,

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi otvoril a viedol Ing. Martin Tomčányi, primátor
mesta Sereď. Na zasadnutí MsZ dňa 12.2. 2015 sa zúčastnilo 18 poslancov, 1 bol
ospravedlnený
2/ Mandátová komisia bola schválená v zložení:
Bc. Anton Dúbravec
Dušan Irsák
Róbert Stareček
Návrhová komisia bola schválená v zložení:
Božena Vydarená
Daniela Matušková
Michal Koričanský
Volebná komisia bola schválená v zložení:
Pavol Kurbel
Bc. Ľubomír Veselický
Ing. Marek Lovecký
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Ing. Iveta Belányiová
Mgr. Marta Némethová
Program rokovania
Pri schvaľovaní programu rokovania MsZ
boli predložené návrhy na doplnenie
programu rokovania
a taktiež
poslanci MsZ predložili návrhy na vypustenie
niektorých bodov rokovania.
PhDr. Hanus
- navrhol
bod č. 3/ Voľba hlavného kontrolóra na roky 2015 – 2021 vypustiť
z rokovania. Na zasadnutí MsZ dňa 9.12. 2014 bolo prijaté uznesenie č. 210/2014
o voľbe hlavného kontrolóra a schválené podmienky na obsadenie funkcie hlavného
kontrolóra . Podmienky, ktoré boli schválené
uznesením MsZ sú diskriminačné
a protizákonné. Kvalifikačné predpoklady na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra sú
stanovené zákonom č. 369/1990 o obecnom zriadení a MsZ nemôže kvalifikačný
predpoklad upravovať. Na základe získaných informácií z okolitých miest v týchto
mestách boli podmienky na obsadenie postu hlavného kontrolóra oveľa miernejšie.
Navrhol zrušiť prijaté uznesenie a vyhlásiť novú voľbu hlavného kontrolóra v súlade
so zákonom tak aby podmienky neboli diskriminačné. Podal podnet na Okresnú
prokuratúru v Galante na preskúmanie prijatého uznesenia.
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Bc. Veselický - všetci prihlásení záujemcovia splnili zákonom stanovené podmienky,
boli pozvaní na rokovanie MsZ. Boli pripravené hlasovacie lístky na uskutočnenie voľby
hlavného kontrolóra a
odporučil voľbu hlavného kontrolóra uskutočniť.
JUDr. Irsák - Na zasadnutí
MsZ v decembri bolo prijaté uznesenie , ktorým bola
schválená voľba
hlavného kontrolóra a podmienky na prijatie . Na základe tohto sa
občania prihlásili na obsadenie tejto funkcie. Ak bude voľba hlavného kontrolóra
uskutočnená môžu tí, ktorí sa neprihlásili po prečítaní podmienok namietať a spochybniť
voľbu .
Odporučil voľbu hlavného kontrolóra vypustiť z rokovania MsZ a vyhlásiť novú
voľbu v zmysle zákona a ustanoviť všeobecné podmienky.
p. Kurbel - stotožňuje sa s predloženými návrhmi, na rokovaní MsZ v decembri pri
schvaľovaní predmetného uznesenia poukazoval na tieto stanovené podmienky, že sú
protiústavné.
Ing. Krajčovič - zo strany poslancov MsZ boli vyslovené domnienky, nie sú podložené
dokladmi, že by prijaté uznesenie bolo protiústavné.
Materiál týkajúci sa voľby hlavného kontrolóra bol predložený na rokovanie komisií.
Poslanci MsZ na rokovaní 9.12. 2014 odsúhlasili vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.
Zákon ustanovuje
tri predpoklady pre uchádzačov o túto funkciu a to stredoškolské
vzdelanie, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Mestské zastupiteľstvo schválilo
podmienky na výber uchádzačov na funkciu hlavného kontrolóra. K porušeniu zákona
by prišlo v takom prípade, ak by sa uchádzač prihlásil do výberového konania , splnil
by vyhlásené podmienky a nebol by pozvaný na pohovor. Voľba hlavného kontrolóra
by mala prebehnúť tak ako bola schválená .
JUDr. Irsák - legislatívno –právna komisia prerokovala návrh na vyhlásenie voľby
hlavného kontrolóra a odporučila, aby
voľba hlavného kontrolóra bola vyhlásená
v zmysle zákonných podmienok. Niektorí členovia komisie vzniesli námietky
k predloženému návrhu. V zmysle zákona hlavný kontrolór je zamestnancom mesta , je
vedúcim zamestnancom. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o závažných otázkach
mesta, nemôže stanovovať ďalšie podmienky, ktoré nie sú stanovené zákonom . Preto
odporúča predmetný bod z rokovania stiahnuť a vyhlásiť novú voľbu.
Mgr. Karmažin - navrhol vypustiť z rokovania MsZ bod č. 20 Vyhodnotenie
stanovísk a pripomienok k Návrhu Územného plánu mesta Sereď.
Program rokovania bol MsZ schválený
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a prijalo
A. Schvaľuje

1.Doplnenie programu rokovania MsZ
- Vystúpenie zástupcu spoločnosti SITA s.r.o. Ing. Konráda
údržby a poskytovania služieb v meste Sereď
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vo veci zabezpečenia zimnej

- Zaradiť do bodu rôzne 22/C Prerokovanie spolufinancovania projektu „Obnova časti južného
krídla kaštieľa v Seredi“
-Vypustenie bodu č. 20/ Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k Návrhu Územného plánu
mesta Sereď z programu rokovania MsZ
2. Program rokovania
B. Neschvaľuje
Návrh poslanca MsZ na vyradenie bodu č. 3/ Voľba hlavného kontrolóra na roky 2015 2021 z programu rokovania MsZ

3/ Voľba hlavného kontrolóra

na roky 2015 - 2021

JUDr. Irsák - predložil procedurálny návrh na zrušenie uznesenia č. 210/2014 zo
dňa 9.12. 2014, ktorým bolo schválené vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra v meste
Sereď
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a prijalo
A. Neschvaľuje
Procedurálny návrh poslanca MsZ na zrušenie
2014 týkajúceho sa voľby hlavného kontrolóra

uznesenia č . 210/2014 zo dňa 9.12.

Ing. Tomčányi - predložený návrh na zrušenie uznesenie nebol odsúhlasený, MsZ
pokračovalo voľbou hlavného kontrolóra. Prihlásení kandidáti na funkciu hlavného
kontrolóra, ktorí boli pozvaní na rokovanie MsZ dostali priestor na prezentáciu svojej
osoby. Písomne sa vzdal Ing. Polednák.
Mgr. Zuzana Horváthová - vo funkcii hlavnej kontrolórky pracuje od roku 2003. Práca
kontrolóra svojim charakterom nie je jednoduchá a obľúbená, kontrolór poukazuje na
nedostatky iných. Kontrola by mala byť vnímaná ako snaha o skvalitnenie a zlepšenie
práce. Spoluúčasť na riešení vecí verejných. Kontrolór musí byť odborne zdatný,
trpezlivý, mať nadhľad a spolupracovať s kontrolovaným subjektom . Zo strany MsZ
mala podporu pri vykonávaní tejto činnosti, vo svojej kontrolnej činnosti sa sústredila
na prijatie účinných opatrení, ktoré by pomohli pri odstraňovaní
zistených
nedostatkov. Práca v samospráve je náročná, na potreby občanov je potrebné
reagovať pružne.
Jej zámerom je ďalej vykonávať prácu kontrolórky , informovať
MsZ o výsledkoch zistených pri kontrole. Pre nasledujúce funkčné obdobie jej cieľom
je v spolupráci s mestským zastupiteľstvom a primátorom
zabezpečovať
lepšie
podmienky pre život
v meste.
p. Kurbel - ako uchádzačka o funkciu hlavného kontrolóra splnila všetky stanovené
podmienky. V prípade nezvolenia
do funkcie
hlavného
kontrolóra
a splnení
stanovených podmienok, či bude dávať podnet na prokuratúru na prešetrenie.

3

Mgr. Horváthová - zákonom stanovené podmienky splnili všetci uchádzači. Podľa
zápisnice neboli splnené osobitné podmienky stanovené MsZ . V prípade nezvolenia
nebude dávať podnety na prokuratúru.
Ing. Jozef Prívozník - vo svojom vystúpení prezentoval svoje dlhoročné skúsenosti
z oblasti vykonávania kontrolnej činnosti, ktoré získal z predchádzajúcich zamestnaní
zabezpečovaní kontrolnej činnosti. Absolvoval kurzy manažérskych zručností ,
počítačových schopností, má medzinárodný certifikát na účtovníctvo. Ponúkol dlhodobé
skúsenosti získané v oblasti riadenia, kontroly, komunikačné schopnosti , legislatívy
využiť pri vykonávaní hlavného kontrolóra. Okrem plnenia
hlavných úloh, ktoré
vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení
pri práci kontrolóra ponúka včasné
odhaľovanie
nedostatkov a prijatie opatrení na ich odstránenie, aby bolo mesto
chránené od prípadných škôd, nehospodárneho a neefektívneho nakladania s majetkom
a verejnými finančnými prostriedkami. Pri svojej práci ponúkol spoluprácu s komisiami
a s jednotlivými oddeleniami
mestského úradu. Dostal možnosť vystúpiť na
zasadnutí MsZ, čo si veľmi váži.
Ing. František Veselický - pri predkladaní žiadosti do výberového konania , uviedol
všetky podklady v profesijnom životopise. V meste Sereď žije od narodenia. V rámci
prezentácie uviedol aké zamestnania absolvoval. Pôsobil vo funkcii hlavného
kontrolóra na Okresnom úrade v Galante. Neskôr na Krajskom úrade. Od roku 2009
pôsobí ako kontrolór na Najvyššom kontrolnom úrade. Absolvoval všetky potrebné
školenia k výkonu kontrolóra. V rámci tejto kontrolnej činnosti vykonával kontroly
na obciach a mestách, kde boli vykonávané kontroly hospodárenia s majetkom,
vnútorného kontrolného systému .
Po ukončení prezentácií
tajného hlasovania.

bola

uskutočnená

voľba hlavného kontrolóra formou

PhDr. Adamčíková informovala poslancov MsZ o postupe hlasovania pri voľbe
hlavného kontrolóra. Každý poslanec dostal jeden hlasovací lístok, na ktorom bolo
potrebné zakrúžkovať poradové číslo najviac jedného kandidáta. Hlasovací lístok bolo
potrebné osobne vložiť
do volebnej schránky. Ak by na hlasovacom lístku nebol
označený ani jeden kandidát alebo bol lístok upravovaný, prepisovaný, prečiarkovaný a
takýto lístok by bol neplatný. Na začiatku rokovania MsZ bola zvolená volebná
komisia, ktorá si zvolila predsedu komisie.
Ing. Lovecký - predseda volebnej komisie
predniesol Správu volebnej komisie
o výsledkoch tajného hlasovania pri voľbe hlavného kontrolóra.
Volebné lístky
boli rozdané 18 poslancom, ktorí boli na rokovaní MsZ prítomní,
odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 16.
Kandidáti získali hlasy nasledovne:
Ing. František Veselický získal l platný hlas
Ing. Jozef Prívozník 4 platné hlasy
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Mgr. Zuzana Horváthová 11 platných hlasov
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A.Volí
Mgr. Zuzanu Horváthovú za hlavnú kontrolórku mesta Sereď so začiatkom funkčného
obdobia dňa 1.4. 2015
B.Konštatuje,
že na voľbe hlavného kontrolóra mesta Sereď sa zúčastnili títo kandidáti:
1.Mgr. Zuzana Horváthová
2. Ing. Jozef Prívozník
3. Ing. František Veselický
C. Berie na vedomie
výsledky voľby hlavného kontrolóra , ktoré boli uskutočnené formou tajného hlasovania

4/ Informatívna správa o činnosti mesta Sereď a mestského úradu od ostatného
rokovania MsZ
- 11.12. 2014 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie MsZ , kde novozvolený
primátor mesta a poslanci zložili zákonom stanovený sľub a ujali sa
funkcie . Po úvodnej slávnostnej
časti pokračovalo pracovné rokovanie
MsZ, kde boli schválené komisie pôsobiace pri MsZ , predsedovia a členovia
komisií a tajomníčky komisií .
Bolo prijaté uznesenie, ktorým boli poverení poslanci na výkon funkcie
sobášiaceho poslanca, ktorí budú oprávnení prijímať vyhlásenia o uzavretí manželstva
pred matričným úradom . Primátor mesta informoval poslanecký zbor
o vymenovaní Bc. Veselického za zástupcu primátora.


V dňoch 17.12. – 20.12. 2014 sa konali v našom meste Vianočné trhy. Pre
návštevníkov trhov bol pripravený pestrý kultúrny program v podobe speváckych
zborov, dychovky, džezu a iných žánrov. V rámci programu vystúpili
aj deti
z materských a základných škôl s vianočnými pásmami . Počas konania Vianočných
trhov zamestnanci mestského úradu podávali občerstvenie pre návštevníkov trhov.
Výťažok získaný z dobrovoľných príspevkov od návštevníkov vianočných trhov
bol určený pre klientov resocializačného strediska Teen Challenge Slovakia
v Seredi , finančné prostriedky v čiastke 255,-. € boli odovzdané konateľovi tohto
zariadenia pre potreby klientov.

 V decembri 2014 - ZŠ Juraja Fándlyho v rámci projektu "Podpora profesijnej
orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom
rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s
talentami" dostala naša škola okrem vybavenia 3 odborných učební: Fyzika, Biochémia, Technika aj IKT: 3 interaktívne tabule, 3 dataprojektory, 3 učiteľské
notebooky, 24 žiackych notebookov a 27 aplikačných softvérov k notebookom v
celkovej hodnote 24 957,48 €.
 V priebehu mesiacov

január

a február sa v Dome kultúry v Seredi konali
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tradičné plesy, ktoré boli organizované Cirkevnou ZŠ, Športovým klubom futbalu ,
Základnou umeleckou školou, Obchodnou akadémiou, Gymnáziom, Občianskym
združením Pomocníček. Toto OZ Pomocníček zorganizovalo benefičný ples.
Organizátorky plesu
prítomných
účastníkov oboznámili so všetkými
charitatívnymi činnosťami, ktoré boli realizované združením v roku 2014. Pri
každej z nich bola zároveň všade vyčíslená aj vyzbieraná čiastka určená na pomoc
konkrétnym deťom. Žiadostí o pomoc prichádza stále viac. Je veľa ľudí, ktorí toto
združenie podporujú nielen finančne, ale aj účasťou na podujatiach a takouto formou
dodávajú energiu a chuť do ďalšej práce.
-

Denné centrum pre seniorov aj v novom roku 2015 úspešne rozbehlo svoju činnosť.
10.janára 2015 zorganizovali v estrádnej sále DK druhý fašiangový Candrbál, na
ktorom sa zúčastnilo 180 ľudí. Seniori budú v zábave pokračovať aj vo februári, kedy
majú naplánovanú fašiangovú zábavu s maskami. Stihli sa už zúčastniť aj filmového
predstavenia Babovřesky a kúpania v Horných Salibách. 8.marca je naplánovaná
oslava MDŽ spojená s výročnou schôdzou Denného centra, na ktorej sa bude voliť
vedúci DC na ďalšie obdobie.

 Mesto Sereď v spolupráci s Domom kultúry v Seredi zorganizovali 21. ročník
mestského plesu , priebeh ktorého prebehol bez problémov. Úvodné spoločenské
tance predviedli tanečníci z Karloveského tanečného centra. O vynikajúcu zábavu sa
postarali muzikanti z Metroklubu Big Band z Českých Budějovíc, DJ Norman, ale aj
Myjavská cimbalovka. Táto tradičná spoločenská akcia bola podporená zo strany
podnikateľov a organizácií pôsobiacich v našom meste, tieto poskytli ceny do
tomboly, za čo im patrí veľké poďakovanie .
 Kultúrno-spoločenské akcie , ktoré boli v našom meste organizované školami,
športovcami, organizáciami pôsobiacimi v meste mesto podporilo , poskytlo
vecné ceny do tomboly .


V januári 2006 pri veľkej leteckej tragédii zahynul občan mesta Sereď plk.
Ing. Štefan Ivan, ktorý dlhodobo pôsobil v zahraničných mierových misiách
Unproforu. OZ UN Veteran Slovakia v spolupráci s mestom Sereď pri tejto
príležitosti zorganizovalo 21.1. 2015 pietnu spomienku na
počesť plk. Ing.
Ivana.

 Opakovane boli uskutočnené rokovania so zástupcami Krajského pamiatkového
úradu v Trnave , predmetom ktorého boli otázky týkajúce sa riešenia projektu
kaštieľa, amfiteátra.
-

Bezplatné právne poradenstvo pre obyvateľov mesta Sereď pokračuje aj v roku
2015. Od februára bude právne poradenstvo poskytovať JUDr. Martin Hudák. Táto
poradenská služba bude k dispozícii pre obyvateľov mesta Sereď v stanovených
termínoch.

-

V dňoch 16.1. a 17. 1. 2015 prebehli zápisy detí do základných škôl , ktorých
zriaďovateľom je mesto Sereď. Na ZŠ J.A.Komenského bolo zapísaných 63
detí, na ZŠ J. Fándlyho 49 detí . Na Cirkevnej ZŠ bolo zapísaných 23 detí.
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-

Za účasti zástupcov dopravného inšpektorátu sa uskutočnilo rokovanie vo veci
riešenia problematiky preloženia autobusovej zastávky na Dolnočepenskej ulici.

-

Obchodná akadémia v Seredi získala prvenstvo v Trnavskom kraji v prieskume
švajčiarsko-slovenského projektu Úradu vlády SR - Odborné vzdelávanie a príprava
pre trh práce. Uvedený prieskum sa realizoval v našej republike v tomto roku po
prvýkrát. Za každý kraj vyberalo 2000 zamestnávateľov z celej SR školu, ktorá je z
pohľadu firiem najlepšia. Pri hodnotení škôl zohľadnili hlavne celkovú pripravenosť
absolventov pre prax, iniciatívnosť školy v hľadaní spolupráce s podnikmi či dĺžku
odbornej praxe študentov.

-

24. 1.2015 vyhlásila prednostka Okresného úradu Galanta mimoriadnu situáciu
v okrese Galanta z dôvodu
hustého sneženia , výskytu silného nárazového
vetra, tvorby snehových závejov a poľadovice. Varovanie prostredníctvom
mestského rozhlasu nebolo v meste vykonané, nakoľko dopravná situácia v Seredi
takéto vyhlasovanie nevyžadovala. 26. januára bola mimoriadna situácia odvolaná.

-

Na Majstrovstvách SR v halovom veslovaní získala
Monika Tichá 2. miesto. S veslovaním začínala na ZŠ.

-

Servisný dodávateľ opráv verejného osvetlenia pán Vincze zistil v piatok 23 .1.2015
okolo poludnia, že na Mlynárskej ulici pravdepodobne po náraze motorovým
vozidlom je zlomený oceľový stĺp VO. Zariadenie bolo odpojené od prívodu elektriny
a v utorok 27.1.2015 bol stĺp opravený.

-

Boli uskutočnené rokovania s riaditeľom Úradu práce v Galante, predmetom
týchto rokovaní bola problematika zamestnávania občanov v meste Sereď

-

Dňa 3.2. 2015 sa uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti udeľovania
oceňovania najúspešnejším športovcom a trénerom uplynulého roka a súťažného
ročníka 2013/2014, . Ocenení boli jednotlivci, tréneri, ale aj kolektívy. Ocenenie za
celoživotný prínos v oblasti športu získala Oľga Hajmássyová, ktorá svoj život
zasvätila atletike. Ešte ako aktívna športovkyňa bola reprezentantkou ČSR
a Slovenska, pričom dosahovala vynikajúce výsledky doma a v zahraničí. Je
držiteľkou mnohých ocenení a medailí. Od roku 1969 sa začala venovať aj trénerskej
činnosti, bola predsedníčkou oddielu Slávie, atletického zväzu a v súčasnosti pôsobí
ako trénerka na Športovom gymnáziu J. Herdu v Trnave.

-

Oceňovanie športovcov
Kategória jednotlivci :
Peter Štrpka - taekwondo
Róbert Baláž – CK AB
Viktor Hambálek – CK AB

-

Kategória tréner
Milan Rajský
7

študentka

OA v Seredi

-

Mgr. Juraj Ďuračka

-

Kategória kolektív :
Družstvo prípravky Hádzanárskeho klub Slávia OA Sereď
Družstvo žiačok Basketbalového klubu AŠK Lokomotíva Sereď
družstvo starších žiakov ŠKF Sereď
„A“ mužstvo dospelých ŠKF Sereď
„Cena mesta Sereď“ bola odovzdaná pani Ľudmile Polakovičovej za mimoriadne
zásluhy v sociálnej oblasti a pri príležitosti životného jubilea , ktorú MsZ schválilo
na rokovaní v mesiaci novembri.

-

Na 7.2. 2015 bolo vyhlásené referendum za ochranu rodiny. Mesto Sereď
splnilo v určenej časovej lehote všetky povinnosti, ktoré bolo potrebné zabezpečiť pre
prípravu referenda a samotné hlasovanie. Podľa
spracovaných výsledkov v meste
Sereď sa na referende zúčastnilo 16,61% oprávnených voličov . V meste Sereď
bolo vytvorených 13 okrskov pre hlasovanie v referende, v ktorých na hlasovanie dohliadalo
viac ako 70 členov.

-

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante
bola uzatvorená prevádzka na MŠ z dôvodu
chrípkových ochorení ( MŠ
Podzámska, MŠ Komenského......).
Vo štvrtok 22.1.2015 na svojej webovej stránke zverejnila riaditeľka MŠ. D. Štúra
informáciu pre rodičov, že pre hnačkové ochorenie detí a na odporúčanie okresného
hygienika bude v piatok 23. a v pondelok 26. januára MŠ D. Štúra zatvorená. Po
vykonanej preventívnej dezinfekcii bola MŠ v utorok 27. 1. 2015 znovu v prevádzke.

-

28.marca 2015 je plánovaná výročná schôdza Zväzu zdravotne postihnutých v Seredi,
ktorý má tiež mohutnú členskú základňu.

-

do 31.marca 2015 je v prevádzke nocľaháreň pre občanov bez prístrešia, ktorá je
prístupná od 19,00 hod. do 7,00 hod.
Všetky tieto združenia podporuje mesto Sereď zo svojho rozpočtu finančnými
prostriedkami, ale aj materiálnou pomocou.

Investičné akcie:




Reklamačné opravy na nových nájomných bytoch
Kolaudačné konanie stavby chodníka Komenského – Jesenského ulica čakáme na
podpis nájomnej zmluvy na pozemok SPF, zabratý stavbou
Príprava tohtoročných akcií

Doprava
- Zimná údržba miestnych komunikácií. Boli riešené
požiadavky a sťažnosti
občanov mesta týkajúce sa zabezpečovania čistenia chodníkov a komunikácií
na sídliskách.
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Komunálne služby
 Odstraňovanie porúch verejného osvetlenia a rozhlasu z dôvodu výpadkov vplyvom
nepriaznivých poveternostných podmienok
-

-

Na základe rokovaní so zástupcami spoločnosti REBOD a LIDL je začiatkom
marca naplánované otvorenie Priemyselného parku Sereď - Juh. V rámci tejto
výstavby
by mala byť vybudovaná cesta na Nový Majer a Veľkú Maču.
V priebehu roka by mala byť zrealizovaná výstavba logistického centra, kde by
bolo zamestnaných cca 200 ľudí. Pri otvorení priemyselného parku by mali byť
prítomní aj zástupcovia vlády SR.
Uskutočnili sa rokovania
vo veci výstavby nových tried materských škôl
So zástupcom Slovenských cukrovarov bolo uskutočnené rokovanie vo veci
zabezpečovania čistoty komunikácie od cukrovaru. Predmetom rokovania bol aj
vývoz zeminy, ktorý cukrovar bude zabezpečovať.

p. Kurbel
- LIDL – informácia o výstavbe logistického centra v priemyselnom parku je veľmi
pozitívna. Poďakoval za snahu, ktorá vedie k rozvoju mesta Sereď .
- mal otázku, či právne poradenstvo je vykonávané len pre občanov mesta Sereď
JUDr. Irsák
- právne poradenstvo pre občanov je bezplatné
- Koľko finančných prostriedkov bolo vynaložených za právne služby
Ing. Krajčovič
Mesto Sereď za právne služby JUDr. Hudáka
5/ Vystúpenie zástupcu spoločnosti SITA s.r.o. Ing. Konráda
údržby a poskytovania služieb v meste Sereď

platí finančnú čiastku 540,-€
vo veci zabezpečenia zimnej

Ing. Konrád - spoločnosť SITA má zastúpenie vo viacerých mestách na Slovensku. Jej
činnosť je zameraná na zabezpečovanie odpadového hospodárstva. V meste Sereď
táto spoločnosť zabezpečuje zber a odvoz komunálneho odpadu a separovaného
odpadu. Taktiež je zabezpečovaná oprava a údržba
verejného
osvetlenia, kosenie
trávnatých plôch a orezávanie stromov, čistenie kanalizačných vpustí, zimnú údržbu.
Zástupca spoločnosti SITA informoval poslanecký zbor ako bola zabezpečovaná zimná
údržba v meste Sereď. Pre zabezpečovanie zimnej údržby je mesto rozdelené do
štyroch okruhov. Oboznámil poslanecký zbor o technickej vybavenosti pri zabezpečovaní
zimnej údržby, personálnom zabezpečení, ktoré je zverejnené v pláne zimnej údržby.
Súčasťou plánu zimnej údržby sú aj stanovené okruhy , ako má byť zabezpečovaná
zimná údržba. S údržbou a čistením komunikácií sa začína, keď napadne viac ako 5 cm
snehu, tomuto je prispôsobená technika. Problém so zabezpečovaním zimnej údržby je
v Čepeni, kde je otvorená komunikácia, pri silnom vetre prichádza k naviatiu snehu
na cestu.
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p. Kurbel
- chodník do Horného Čepeňa bol vybudovaný z dôvodu , aby občania bývajúci v tejto
časti mohli bezpečne prechádzať. Je potrebné aj tento udržiavať v takom stave, aby
bolo možné po ňom chodiť.
- mal otázku k čisteniu kanalizačných vpustí.
Ing. Konrád
- na základe požiadavky od zamestnancov mesta bolo vykonávané aj čistenie vpustí
- Zabezpečovanie zimnej údržby na komunikácii, ktorá vedie do Horného Čepeňa
bolo realizované SSC. Na chodník, ktorý je vybudovaný do Horného Čepeňa bol
počas kalamitnej situácie nahrnutý
sneh z tejto cesty a potom bol problém so
zabezpečením čistoty na chodníku. Následne po zamrznutí bol problém, nebolo
možné použiť mechanizmy na čistenie chodníkov .
Bc. Veselický
- počas návalu snehu 25.1. a 30.1. 2015 bola situácia pomerne zlá, spoločnosť SITA
ako dodávateľ objednaných služieb
nezvládla
nápor . V priebehu 24 hodín došlo
k roztopeniu a následne zamrznutiu chodníkov. Sneh na chodníkoch zostal ušľapaný
a zamrznutý a nebolo možné čistenie mechanizmami. Počas zabezpečovania týchto
služieb prišlo aj k výpadku
techniky. Občania boli oprávnene
nespokojní so
zabezpečovaním zimnej údržby. V zmysle platného zákona vlastníci
nehnuteľností
majú povinnosť priľahlé chodníky a prístupy čistiť. Väčšina vlastníkov rodinných
domov zabezpečovala odhŕňanie snehu na priľahlých chodníkoch. Boli aj také prípady,
že pri rodinných domoch neboli chodníky očistené. Tieto prípady mali riešiť hliadky
MsP.
p. Buch
- vo svojom vystúpení poukázal
na zabezpečenie čistenia komunikácií v časti
Kapustniská, kde tieto neboli očistené a odhrnuté , zrejme bolo toto opomenuté.
Mgr. Karmažin
- v časti Horný Čepeň taktiež nebola zabezpečovaná zimná údržba v takom rozsahu
ako bolo potrebné , odhŕňanie komunikácií prebehlo len v jednom okruhu.
- spoločnosť SITA má vo svojej náplni zabezpečovať a údržbu verejného osvetlenia,
v tomto príspevku poukázal aj na neopravený stĺp verejného osvetlenia .

Ing. Konrád
zástupcovia spoločnosti SITA zabezpečujú
a nahlásenia hliadok
MsP, opravy verejného
výpadky elektrickej energie čo možno najskôr.
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na základe podnetov od občanov
osvetlenia. Ich snahou je riešiť

Ing. Horváth
- zástupca spoločnosti SITA vo svojom príspevku informoval poslancov, že čistenie
komunikácií prebieha, keď napadne viac ako 5 cm snehu, ako je to u chodníkov,
úprava chodníkov prebieha malou technikou , či to nie je možné zabezpečovať
skôr.
p. Karmažinová - do 1. okruhu, kde sú zaradené aj školy, nebolo zabezpečované
čistenie komunikácií ani chodníkov počas kalamitnej situácie pri ZŠ a MŠ na
Komenského ulici , taktiež na
Cukrovarskej ulici bola
údržba chodníkov
zabezpečovaná len na jednej strane. Chodník , ktorý sa nachádza pri bytových domoch
na Cukrovarskej ulici
je frekventovaný , chodí tadiaľ veľa detí do školy , je tam
autobusová zastávka, na tejto časti chodníkov nebolo zabezpečené očistenie.
p. Vydarená
- poveternostná situácia ovplyvňuje verejné osvetlenie , lampy zapínajú vypínajú
a potom sa aj ustália. Vedenia mesta plánuje riešiť zabezpečenie verejného osvetlenia
komplexne aj s údržbou , dodávateľ tejto služby
formou výberového konania. Po
nahlásení poruchy verejného osvetlenia je potrebné počkať, oprava sa vykonáva keď
je nahlásených viac požiadaviek .
- na zabezpečenie zimnej údržby
bolo podaných veľa podnetov od občanov
bývajúcich na Krásnej ulici, je to cesta od Horného Čepeňa smerom na stanicu.
Chodníky neboli upravené smerom na železničnú stanicu, pri odhŕňaní snehu na
križovatkách bolo veľa snehu nahrnutého na chodníkoch , nebolo možné prechádzať.
V budúcnosti by uvítala
prerokovanie Plánu zimnej údržby na rokovaní MsZ, aby
mohol byť pripomienkovaný zo strany poslancov MsZ .
JUDr. Irsák
-Na základe podnetov od obyvateľov a voličov mesta Sereď dňa 25.1. v súvislosti
s napadnutím veľkého množstva snehu nebola
zvládnutá kalamitná situácia na
viacerých
miestach
v meste a to na Trnavskej ulici, Dolnomajerskej ulici, na
chodníku do Horného Čepeňa , na autobusovej stanici je potrebné viac času venovať
čisteniu, vznikol tam aj úraz počas tohto obdobia. Pokiaľ je sneh mäkký bolo by
vhodné viackrát zabezpečiť očistenie chodníkov.
p. Matušková
- na základe podnetov od občanov Jesenského ulice
informovala
spoločnosti SITA o problémoch s verejným osvetlením na predmetnej ulici

zástupcu

p. Kurbel
- z informácií, ktoré odzneli na rokovaní MsZ vyplýva, že na zabezpečenie zimnej
údržby bolo objednané málo techniky. V budúcnosti je potrebné zabezpečiť
viac
techniky, aby bolo možné úlohy riešiť promtne v dostatočnom časovom limite .
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Ing. Konrád
-Poďakoval za možnosť vystúpenia na rokovaní MsZ, ospravedlnil sa za nedostatky,
ktoré počas kalamitných dní
nastali pri zabezpečovaní plánu zimnej údržby. Pre
budúcnosť bude potrebné objednať služby na zabezpečenie zimnej údržby v inom
rozsahu. Ako vedúci prevádzky v meste Sereď zastupuje
spoločnosť SITA od
minulého roka, riešia sa problémy s odpadovým hospodárstvom. Spolupráca
pri
zabezpečovaní
odpadového hospodárstva
je na veľmi dobrej úrovni. Všetky
objednané úkony počas vykonávania zimnej údržby boli riešené a bola využitá všetka
dostupná technika. V rámci svojich možností vykonali všetko pre zabezpečenie
zimnej údržby.
Na stránke mesta je
zverejnené telefónne číslo, v prípade problémov
je možné
kontaktovať a riešiť opravu osvetlenia.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a prijalo
A. Berie na vedomie
Informáciu zástupcu spoločnosti SITA s.r.o. Ing. Konráda o zabezpečovaní zimnej
údržby a poskytovaní služieb v meste Sereď

6/INTERPELÁCIE
p. Kurbel
- spýtal sa kto navrhol zasadací poriadok poslancov MsZ a prečo sú vyložené
menovky poslancov MsZ na stole. Zasadací poriadok nebol dopredu určený, každý
poslanec má právo sedieť, kde chce .
Odpovedal Ing. Tomčányi
-na inauguračnom
zasadnutí MsZ bol urobený zasadací poriadok poslancov MsZ ,
striktne nie je určené, kde majú poslanci sedieť, je to na ich výbere . Vyloženie
menoviek na stole, je dobré pre občanov, aby vedeli s kým hovoria.
p. Vydarená
- prišlo k zmene nájomcu pri správe cintorína, občania dostali výzvy
od
predchádzajúceho
správcu cintorína na úhradu
poplatkov. Nová prevádzkovateľka
cintorína týmto občanom povedala, že nemá podklady. Je potrebné upresniť tieto
informácie a občanov informovať.
Ing. Tomčányi - problematika zabezpečovania cintorínskych služieb je veľmi citlivá
záležitosť, je potrebné reagovať citlivo pri ich riešení . Riešenie cintorínskych služieb
je potrebné zabezpečovať služby na slušnej úrovni. Pri odovzdávaní agendy vznikli
problémy, potrebné je dať niektoré veci do ažuritu.
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Ing. Krajčovič
- v priebehu minulého roka prebehla na cintoríne kontrola. Prevádzkovateľ cintorína
nerobil evidenciu zmlúv tak ako mal. Pri odovzdávaní agendy prišlo k nejasnostiam.
Pohrebné služby vykonával predchádazjúci správca
na slušnej úrovni, čo nebolo
spochybnené. Čo sa týka administratívy bola situácia na zlej úrovni. Pri preberaní
agendy novou prevádzkovateľkou cintorína prišlo k vlámaniu, zmizla technika
po
prevzatí objektu . Neboli informácie o vyzývaní obyvateľov
na úhradu poplatkov.
V minulom období
bola zo strany mesta zabezpečená pomoc pri nahadzovaní
zmlúv a evidencii poplatkov do počítača
na cintoríne. Neprišlo k profesionálnemu
odovzdaniu správy cintorína. Žiada občanov mesta, aby boli trpezliví. Bude vykonaná
kompletná pasportizácia hrobových miest.
-Čo sa týka zabezpečenia techniky na realizáciu zimnej údržby - pri objednaní
techniky na zimnú údržbu je potrebné hradiť poplatky za pohotovosť. Minulý rok
bolo počasie iné, nebolo potrebné riešiť kalamitnú situáciu. Takto to bolo konštantne
nastavené. V rámci prezentácie boli poslanci informovaní, akú techniku máme, na
koho sa treba obrátiť. V tomto roku
by malo byť zrealizované výberové konanie na
zabezpečenie všetkých služieb, ktoré doteraz vykonávala spoločnosť SITA. Zmluva so
zástupcami spoločnosti SITA bola uzatvorená na 5 rokov, pred nástupom nového
vedenia. Zo strany poslancov je možné predkladať pripomienky a požiadavky na
zlepšenie situácie. Predpokladá sa rozdelenie jednotlivých služieb.
JUDr. Irsák -mal otázku, či neboli údaje na cintoríne

v počítači zálohované

Ing. Krajčovič -Nie sú písomné podklady, všetko
aktualizácia a zálohovanie bolo v auguste 2014

pri vlámaní

zmizlo.

Posledná

p. Kurbel - pri objednaní vozidiel je potrebné platiť poplatky. Je potrebné
premyslieť. Vývoj počasia sa nedá presne predpokladať.

všetko

Ing. Tomčányi - pre zabezpečenie týchto služieb je potrebné odsúhlasiť finančné
prostriedky v rozpočte a v takomto rozsahu budú služby objednané a realizované .
Ing. Krajčovič
-Každý rok mesto zabezpečuje nákup mechanizmov. Plánovaný je nákup traktora
s radlicou. Pomocou malých mechanizmov bolo zabezpečované dočisťovanie chodníkov.
Je zlé, že mesto nemá vlastné technické služby, prostredníctvom ktorých by boli
zabezpečované tieto práce..
p.D. Irsák
- odporučil zabezpečiť inventarizáciu LV mesta Sereď.
Ing. Tomčányi
– požiadal, aby p. poslanec v písomnej forme predložil
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požiadavky na riešenie

- Čo sa týka zasadacieho poriadku
poslancov na rokovaní MsZ je to ich slobodná
vôľa , kde si sadnú. Všetko je možné riešiť na slušnej úrovni a s rozvahou.
p. Koričanský
- pri vstupe do Seredi je pri bývalej budove Milex-u , popri ceste neporiadok - umelé
fľaše, papiere, špina. Čí je tento pozemok ?A či sa to v najbližšej dobe dá do poriadku?
-Objekt pri Slovenskej sporiteľni - búdky, ktoré slúžili na občerstvenie a výmenu valút
už neslúžia na podnikateľskú činnosť. Schádzajú sa tam bezdomovci. Bol upozornený
majiteľ, aby to odstránil?
p. D.Irsák
- inventarizácia majetku mesta Sereď podľa listov vlastníctva LV č. 4806, LV č. 591.
Poslanci musia na začiatku volebného obdobia priznať svoj majetok, mesto by tak
isto malo priznať majetok na začiatku volebného obdobia a zinventarizovať svoj majetok.
7/ Správy hlavnej kontrolórky
7/A Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ
Mgr. Horváthová - uviedla predložený materiál. Na základe kontroly plnenia uznesení
MsZ odporúča
zrušiť uznesenie č. 243/2013 zo dňa 10. 12. 2013, ktorým bol
schválený investičný zámer – sociálne byty formou nadstavby nájomných bytov na
Trnavskej ulici v Seredi . Pri schvaľovaní
plánu investičných akcií
a zároveň
schvaľovaní kapitálových finančných
prostriedkov do rozpočtu mesta na rok 2015
nebola táto investičná akcia navrhnutá. Občania na stretnutí vyjadrili zásadný nesúhlas
s týmto investičným zámerom. Táto investičná akcia nebola doplnená
do plánu
investičných akcií ani zo strany poslancov MsZ pri pripomienkovaní investičného plánu.
Mesto Sereď má vypracovaný realizačný projekt z roku 2005 , v prípade schválenia
investičnej akcie je potrebné aktualizovať projekt.
Uzn.č. 18/2014 – zámer mesta prenajať nehnuteľný majetok mesta pozemok na
Parkovej ulici - zámer nebol zverejnený, prenájom nie je predmetom rokovania MsZ.
Uzn.č. 165/2014 - nájom nehnuteľného majetku na Garbiarskej ulici pre spoločnosť VDV
s.r.o Sereď - uznesenie je v plnení . Uzn.č. 203/2014 – prevod nehnuteľného majetku
p. Hrubému - uznesenie je v plnení , žiadateľ nepredložil geometrický plán na určenie
presnej výmery .

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Ruší
Uznesenie č. 243/2013 v celom rozsahu
B. Berie na vedomie

Správu o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva bez pripomienok.
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7/B/1 Správa o výsedku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie
nedostatkov a ich príčin, zistených pri vykonaných kontrolách v II. polroku 2014
Mgr. Horváthová – na základe výsledku vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení
na odstránenie nedostatkov, ktoré boli zistení pri vykonaných kontrolách v II. polroku je
potrebné požiadať riaditeľa DK v Seredi o zabezpečenie splnenia prijatého opatrenia.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Žiada
Riaditeľa Domu kultúry v Seredi
Zabezpečiť opravu údajov uvedených v záhlaví Zmlúv o poskytnutí finančných
prostriedkov z audiovizuálneho fondu uzatvorených dňa 30.07. 2014 a 10.09. 2012 v termíne
do 28.02. 2015
B. Berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin,
zistených pri vykonaných kontrolách v II. polroku 2014.

7/B/2 Správa o kontrole vybavovaných sťažností a petícií podaných na mesto Sereď
v roku 2014
Mgr. Horváthová - v zmysle zákona o obecnom zriadení bola vykonaná kontrola
evidovania a vybavovania sťažností a petícií fyzických osôb a právnických osôb v meste
Sereď. V roku 2014 bolo na mesto Sereď doručených 12 podaní označených ako
sťažnosť. Z celkového počtu prijatých podaní boli 3 sťažnosti opodstatnené , 4 sťažnosti
neopodstatnené a 5 podaní neboli v zmysle zákona o sťažnostiach sťažnosťami.
Kontrolovaný subjekt postupoval pri vybavovaní všetkých doručených
podaní
označených ako sťažnosť
v zmysle zákona o sťažnostiach. Pri neopodstatnených
sťažnostiach a podaniach , ktoré neboli v zmysle zákona sťažnosťami nebolo zistené
porušenie ustanovení upravených
právnymi predpismi a normatívmi mesta. Pri
opodstatnených sťažnostiach
boli voči zodpovedným zamestnancom prijaté opatrenia zo
strany vedúcich nadriadených .
V roku 2014 boli na mesto doručené dve podania označené ako petícia. Jedno podanie
nespĺňalo náležitosti petície v zmysle zákona 85/1990 o petičnom práve. Pri vybavovaní
petícií bolo postupované v zmysle platnej legislatívy.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
Správu z vykonanej kontroly
2014

vybavovania sťažností a petícií podaných na Mesto Sereď v roku
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7/B/3 správa o kontrolnej činnosti a ostatných činnostiach hlavnej kontrolórky
mesta za rok 2014 vyplývajúcich so zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
Mgr. Horváthová - na základe ustanovenia zákona o obecnom zriadení bola predložená
správa o kontrolnej činnosti a ostatných činnostiach hlavnej kontrolórky mesta za rok
2014.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti a ostatných činnostiach hlavnej kontrolórky mesta za rok 2014
vyplývajúcich zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

8/Žiadosť poslanca p. Kurbela o vykonanie kontroly
Mgr. Horváthová - poslanec MsZ p. Kurbel doručil žiadosť hlavnej kontrolórke na
vykonanie kontroly týkajúcej sa
- predaja resp. prenájmu
MsBP ,
- výberu nájomcu V.I. Trade s.r.o.
- v zmysle
uznesenia
Okresnej prokuratúry Galanta preskúmať zákonné alebo
nezákonné
postupy pred podpisom a po podpise zmluvy o nájme technologických
zariadení.
Požiadať
hlavnú kontrolórku o vykonanie kontroly je v právomoci
mestského
zastupiteľstva , preto bola predložená na rokovanie MsZ.
p. Kurbel
-cca pred pol rokom bol MsBP daný do prenájmu. Predložil podnet na prokuratúru na
prešetrenie z dôvodu toho, že podľa jeho vyjadrenia nebolo postupované v súlade so
zákonom. Na základe vyjadrenia prokuratúry
bola
predložená žiadosť
hlavnej
kontrolórke na prešetrenie celého postupu.
JUDr. Irsák
-predmetom kontroly je čo má kontrolórka vykonať – nevýhodnosť zmluvy vo vzťahu
mesta . Súčasný právny stav je taký, že MsZ má právo uložiť hlavnej kontrolórke
úlohu na vykonanie kontroly, nie poslanec MsZ . Je na rozhodnutí MsZ, aby túto
úlohu uložilo hlavnej kontrolórke. Predložené otázky by bolo potrebné vyšpecifikovať, sú
formulované všeobecne.
Ing. Horváth
- ako člen komisie, ktorá vyhodnocovala ponuky na výber strategického partnera nie
je stotožnený
s predloženou žiadosťou. Komisia pracovala zodpovedne, v súlade
s právnymi predpismi.
Bc. Veselický
- nestotožňuje sa s predloženou žiadosťou.
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V prvom bode žiadateľ žiada , aby kontrolórka mesta posúdila účtovné položky , či
boli správne zaúčtované, a aby sa Ing. Káčer
podrobne vyjadril do zápisnice.
Správnosť zaúčtovania všetkých položiek MsBP bola predmetom auditu , ktorý toto
kontroloval, ku ktorému sa Ing. Káčer ako konateľ vyjadroval . Vyhovieť žiadosti by
znamenalo duplicitnú kontrolu.
Bod. 2/ Poslanec žiada
o informácie
aký obrat ,technické vybavenie a personálne
vybavenie mala v čase postúpenia zmluvy
spoločnosť Energetika s.r.o. . MsBP
disponoval s nehmotným majetkom vo výške 3,6 mil Eur a obratom v roku 2010 cca 2
mil. Eur. Prenajaté technické vybavenie je predmetom nájomnej zmluvy . Spoločnosť
Energetika nepreberala všetkých zamestnancov MsBP.
Bod 3/ Žiadateľ sa odvoláva na uznesenie Okresnej prokuratúry v Galante, aby hlavná
kontrolórka preskúmala všetky zákonné a nezákonné postupy po podpise zmluvy.
V roku 2013 schválilo MsZ zámer fungovania MsBP, výber strategického partnera
formou vyhlásenia
verejného ponukového konania a komisiu na realizáciu výberu
strategického partnera. Tieto kroky neboli napadnuté primátorom ani zo strany
poslaneckého zboru, keď bolo prijímané uznesenie . Požiadal o prečítanie stanoviska
prokuratúry, čo bolo poslancovi odporučené v predmetnej veci. Poslanci MsZ mali
predložené tri alternatívy na riešenie problematiky
MsBP. Bola vybratá tá
najvýhodnejšia. Energetika s.r.o.
funguje, v minulom roku vykonala investičné
kroky, ktoré viedli k zefektívneniu výroby tepla. Práce pokračujú aj v roku 2015.
Merateľné výsledky potvrdia správnosť krokov, ktoré boli urobené v oblasti
zníženia
nákladov pri výrobe tepla .
JUDr. Irsák - stanovisko prokuratúry k predmetu rokovania bolo také, aby sa poslanec
MsZ obrátil na dozornú radu alebo hlavnú kontrolórku mesta, aby prešetrili
nevýhodnosť zmlúv MsBP. Mestské zastupiteľstvo má v právomoci ukladať hlavnej
kontrolórke vykonanie kontroly v predmetnej problematike. Poslanec MsZ predložil
žiadosť
o vykonanie kontroly priamo hlavnej kontrolórke, táto mala byť adresovaná
MsZ.
Bc. Veselický - k riešeniu problematiky tepelného hospodárstva bolo v predchádzajúcom
období zvolané samostatné rokovanie MsZ, na ktorom Ing. Káčer predložil analýzu
stavu MsBP. Všetci poslanci MsZ mali vtedy možnosť predložiť svoje pripomienky
a návrhy. Všetky kroky, ktoré boli doteraz vykonané pre zlepšenie stavu tepelného
hospodárstva nepovažuje za zbytočné a zlé, preto nepodporuje žiadosť poslanca MsZ
na vykonanie kontroly hlavnou kontrolórkou, nepovažuje to za potrebné a účelné.
PhDr. Hanus - úlohou hlavnej kontrolórky je vykonávať kontrolu , pokiaľ sú
pochybnosti v tomto rozhodnutí, nie je dôvod , aby predmetná kontrola nebola
vykonaná.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a

A. Neschvaľuje
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v zmysle § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vykonanie kontroly v zmysle žiadosti poslanca MsZ Pavla
Kurbela.

9/ Informatívna správa

o príprave a realizácii projektov

Ing. Krajčovič - v predloženej správe sú uvedené všetky projekty na rok 2015. Sú v nej
uvedené investičné akcie, ktoré boli schválené MsZ na realizáciu. Správa obsahuje
informácie
o monitorovacích správach k projektom , ktoré boli zrealizované a je
potrebné 5 rokov ich sledovať a monitorovať.
p. Vydarená - na projekt „rekonštrukcia centrálnej časti kaštieľa v Seredi“
bolo
zrušené verejné obstarávanie , prebieha
proces
verejného obstarávania. Aká je
perspektíva realizácie tohto projektu.
Ing. Tomčányi - prebieha proces verejného obstarávania
na projekty kaštieľa. Keď
budú známe výsledky, MsZ bude informované . Všetky tri projekty na kaštieľ sú
reálne.
p.Kurbel -kedy sa predpokladá , že budú známe výsledky
obstarávania na projekty kaštieľa

úspešnosti verejného

Ing. Tomčányi – je to potrebné vedieť do konca marca. Termíny , ktoré sú stanovené
na realizáciu - projekt musí byť zrealizovaný do konca októbra roku 2015. Je to veľmi
krátky termín. Sú firmy, ktoré
blokujú
proces verejného obstarávania formou
podávania námietok.
Vláda SR má informácie o tejto problematike. Výzvy sú vyhlásené od roku 2009.V
roku 2014 boli pripravené projekty na realizáciu kaštieľ v zmysle vyhlásených výziev.
Boli urobené všetky potrebné kroky, aby bol projekt kaštieľa zrealizovaný.
p. Kurbel - v prípade, že
nebude verejné obstarávanie
uskutočnené, či príde
k celkovému zrušeniu týchto projektov , čo bude nasledovať potom
Ing. Tomčányi - týka sa to väčšiny miest, je možné aj to, že príde k zrušeniu .
V prípade ohrozenia financovania a stability mesta, nebude uskutočnená realizácia
tohto projektu.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie.
Informatívnu správu o príprave projektov
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10/ 1. Zmena rozpočtu na rok 2015
Ing. Florišová - rozpočet na rok 2015 bol schválený na rokovaní MsZ dňa 9.12.
2014. Predmetom navrhovaných rozpočtových opatrení k 1. zmene rozpočtu na rok 2015
je:
 zvýšenie rozpočtov škôl a školských zariadení na úsekoch zabezpečujúcich originálne
kompetencie ( materské školy, centrá voľného času, školské jedálne, školské kluby,
základná umelecká škola, transfer CZŠ)
 na základe rozhodnutia orgánov hygieny zabezpečenie do školských jedální ZŠ a MŠ
chladiace zariadenia na odpad
 vytvorenie zdrojov na financovanie nevyhnutných kapitálových výdavkov na
základných školách ( statika – ZŠ J .A. Komenského, vzduchotechnika – ZŠ J.
Fándlyho) a na poskytnutie transferu SMS s.r.o Sereď na nákup viacúčelového
traktora
 aktualizácia rozpočtu na tých položkách, ktoré sú poddimenzované (zimná údržba,
opravy budov, transfery občianskym združenia a klubom)
 použitie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov
Príloha č. 1 obsahuje rozpis podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie , príloha č. 3
obsahuje rozpis podľa rozpočtových organizácií.
p. Vydarená - školská a športová
a odporúča ho prerokovať
Ing. Horváth - komisia finančná
rozpočtu na rok 2015

komisia

prerokovala návrh 1. Zmeny

a majetková

odporúča schváliť

Ing. Lovecký - komisia pre rozvoj mesta a ŽP taktiež odporúča schváliť

návrh 1.zmeny
zmenu rozpočtu

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a

A.Schvaľuje
a) 1. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2015
b) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou MŠ D. Štúra
c) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZUŠ Jána FischeraKvetoňa
d) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom ZŠ Juraja Fándlyho
e) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZŠ Jana Amosa
Komenského
f) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou MŠ Komenského
B. Žiada
Prednostu MsÚ a riaditeľov škôl
Zapracovať schválené zmeny do rozpočtov
T : do 28.2.2015
Z : prednosta MsÚ, riaditelia škôl
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rozpočtu

11/ Návrh VZN mesta Sereď o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl
a školských zariadení na rok 2015
Mgr. Kováčová - návrh VZN bol predložený na prerokovanie v MsZ v súlade so zákonom
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorým sa upravuje spôsob poskytnutia
finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia na prevádzku, ktorých je zriaďovateľom.

Po doplnení pripomienok a zverejnení
pripomienky, ktoré navrhuje zapracovať :

bol

návrh VZN

doplnený o nasledovné

1) v § 1 ods. navrhujeme vypustiť poznámky pod čiarou, ktoré definujú menovite jednotlivé
školy a školské zariadenia a toto nahradiť formuláciou „ a uvedených v prílohe č. 1 tohto
nariadenia...“
2) v § 3 ods. 1 doplniť „a ostatných osôb podľa §2 ods. 5 písm. d) tohto nariadenia“ – pretože
do CVČ môžu chodiť aj iné osoby a mesto na ne prispieva
3) zmeniť znenie § 6 nasledovne:
„Ročná výška finančných prostriedkov poskytovaných na účel podľa §2 ods.1 tohto
nariadenia sa pre rok 2015 určí súčinom údajov o počte žiakov, detí a ostatných osôb
poskytnutých podľa doterajšieho nariadenia a výšky finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku na žiaka alebo dieťa školy alebo školského zariadenia určenej v prílohe č.1 tohto
nariadenia.“
4) na základe schválenej I. zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 2015 zmeniť výšku
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa na rok
2015 nasledovne:
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa
individuálna forma vyučovania
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa
skupinová forma vyučovania

779,432

802,031

478,601

492,476

JUDr. Irsák - legislatívno-právna komisia prerokovala návrh VZN o financovaní ZUŠ, MŠ
a školských zariadení a odporúča uzniesť sa na tomto VZN.
Ing. Horváth – finančná a majetková komisia odporúča uzniesť sa na predloženom návrhu VZN
p. Vydarená - školská a športová komisia odporúča prerokovať návrh VZN o financovaní
ZUŠ, MŠ a školských zariadení.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a

A. Uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 1/2015 zo dňa 12. 02. 2015
o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení
zriadených v meste Sereď
bez pripomienok
12/ Štatút mesta Sereď
Ing. Krajčovič – predmetom Dodatku č. 2 k Štatútu mesta Sereď je úprava § 7 , kde je
navrhované vypustenie ods. 3 a taktiež ďalšia zmena sa týka názvu a zameraní stálych
komisií, ktoré sú zriadené . Bola pretransformovaná komisia sociálna, zdravotná, kultúrna
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a bytová na komisiu sociálnu a kultúrnu. Bytové záležitosti sa budú riešiť na školskej , športovej
a bytovej.
p. Kurbel – prišlo k zmene názvu školskej a športovej komisia , bola doplnená aj o bytovú.
Ako člen tejto komisie sa zúčastňoval zasadnutí. Rokovanie školskej a športovej bolo
v minulom období pomerne rozsiahle, bolo potrebné
prerušiť zasadnutie a pokračovať
v inom termíne. Požiadal o vysvetlenie, prečo sa táto komisia rozšírila aj o bytovú.

Ing. Krajčovič - k zmene názvu a náplne niektorých komisií prišlo na základe rozhodnutia
MsZ, prebehli
rokovania s poslancami. Bude to jednoduchšie z praktického hľadiska.
Vychádzalo sa aj z náplne činností jednotlivých oddelení. Na zasadnutí komisie školskej
a športovej pri rozdeľovaní dotácií pre jednotlivé športové kluby rokovanie trvá dlhšie. Čo sa
týka bytových otázok - nebýva to rokovanie rozsiahle. Na základe prejaveného záujmu
poslancov MsZ a z praktického hľadiska bolo navrhnuté takéto rozdelenie komisií.
p. Vydarená - na rokovaní školskej a športovej komisie sú pre oblasť športu prerokovávané
žiadosti o dotácie dvakrát do roka , komisia prerokováva návrhy na oceňovanie športovcov,
pedagógov a žiakov. Rokovanie komisie pri prerokovávaní týchto návrhov trvá dlhšie. Súhlasí
s tým, aby aj bytová problematika bola začlenená do tejto komisie.
Školská , športová a bytová komisia odporúča prerokovať Štatút mesta na zasadnutí MsZ.
JUDr. Irsák- na legislatívno-právnej komisii prebehlo
prerokovanie Štatútu mesta Sereď
v dvoch čítaniach. Komisia odporúča prerokovať. Štatút má informačný charakter pre
obyvateľov, komisia súhlasí s uvedením náplne jednotlivých komisií v Štatúte.
Mgr. Némethová - v Rokovacom poriadku komisií MsZ
dopĺňať do Štatútu mesta.

sú zapracované úlohy, nie je potrebné

Dušan Irsák - odporučil, aby do komisií MsZ bolo možné

zapojiť viac ľudí

Ing. Tomčányi - aj v priebehu volebného obdobia je možnosť navrhovať doplnenie komisií
o ďalších členov.
p. Vydarená - predložila procedurálny návrh na doplnenie úloh komisie školskej, športovej
a bytovej do Štatútu mesta Sereď - § 17, ods. 3, písm. e/...prerokováva materiály predkladané
na rokovanie MsZ , vypracováva k nim stanoviská a odporúčania.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje
Procedurálny návrh poslankyne MsZ doplniť do Štatútu mesta Sereď § 17, ods. 3,
písm. e/...prerokováva materiály predkladané na rokovanie MsZ , vypracováva k nim
stanoviská a odporúčania.

Po schválení procedurálneho návrhu MsZ
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Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a

A. Schvaľuje
Dodatok č. 2 k Štatútu mesta Sereď
so schválenou pripomienkou
13/ Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Seredi
Bc. Veselický - v predloženom
Rokovacieho poriadku MsZ .

návrhu

sú zapracované doplnky a zmeny

JUDr. Irsák - po prerokovaní
Rokovacieho poriadku MsZ v legislatívno-právnej
komisii, ktoré prebehlo v dvoch čítaniach, komisia odporúča na základe pripomienok
členov komisie zapracovať do Rokovacieho poriadku zmeny.
Podstatná pripomienka sa týka ukladania úloh mestským zastupiteľstvom . Na základe
zmeny zákona z roku 2010 nebolo v Rokovacom poriadku MsZ toto upravené.
Ďalšia pripomienka sa týkala vystúpenia občanov na rokovaní MsZ. V rokovacom
poriadku je uvedené, že občan môže požiadať o vystúpenie až v bode rôzne. V praxi
bolo uplatňované, že bolo občanom umožnené vystúpiť k aktuálnemu bodu
programu. Je to potrebné upraviť. Komisia odporučila
vypustiť celé znenie § 13
o požadovaní
informácií a vysvetlení od právnických osôb založených mestom , od
fyzických osôb a právnických osôb, ktorí vykonávajú v meste podnikateľskú činnosť, od
ostatných štátnych úradov a vedúcich oddelení MsÚ . Požadovanie informácií by bolo
namieste, ak by bolo formulované na rokovaní MsZ. Vo všeobecnosti má poslanec
právo na informácie zo zákona.
Navrhované zmeny boli predložené formou procedurálneho návrhu.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje
Procedurálny návrh poslanca MsZ k Rokovaciemu poriadku MsZ v nasledovnom znení:
Vypustiť § 11, ods. 2, písm. e/ ukladá úlohy :
- Prednostovi MsÚ
- Náčelníkovi MsP
- Riaditeľom mestom zriadených právnických osôb, konateľom obchodných spoločností
so 100-%tnou majetkovou účasťou mesta
§ 9, ods. 11, písm. h/- vypustiť slová
....“v bode rôzne“ a nahradiť novým znením ...“v schválenom bode programu „
§ 13 vypustiť celé znenie

Ing.Krajčovič – mal otázku, ako bude formulované uznesenie, aby bola zabezpečená
jeho realizácia
JUDr. Irsák - navrhol formuláciu - žiada alebo odporúča prednostovi
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MsÚ vykonať

p.Kurbel
- komu môže MsZ ukladať úlohy ?
- podporuje predložený návrh na úpravu Rokovacieho poriadku MsZ v §9 , ods. 11,
písm.h/ - vystúpenie občanov na rokovaní MsZ
JUDr. Irsák - MsZ má právo ukladať úlohy hlavnému kontrolórovi, mestskej rade,
predsedom a členom stálych alebo dočasných poradných , iniciatívnych a kontrolných
orgánov , ktoré boli MsZ zvolené.
Pripravuje sa novela
zákona o obecnom zriadení, v ktorom nie sú riešené niektoré
otázky týkajúce sa hlavného kontrolóra, počtu poslancov MsZ, kompetenčných
vzťahov. Predpokladá sa , že novela zákona toto upraví.
p.Vydarená
- požiadala po zapracovaní pozmeňujúcich návrhov predložiť Rokovací poriadok MsZ
všetkým poslancom MsZ vo formáte A5 v tlačenej forme a tento predložiť na najbližšie
rokovanie MsZ
- školská a športová komisia prerokovala
Rokovací poriadok MsZ a odporúča ho
prerokovať na MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a

A. Schvaľuje
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Seredi
so schválenými pripomienkami
14/ Zásady odmeňovania poslancov MsZ a členov komisií
JUDr. Irsák - na rokovanie MsZ bol predložený návrh na zmenu Zásad odmeňovania
poslancov MsZ a členov komisií. Nový návrh upravuje odmeňovania členov komisií
poslancov , predsedov a tajomníkov stálych a dočasných komisií za ich skutočnú činnosť
a prácu. Zmena zásad odmeňovania nepredpokladá zvýšenie výdavkov mesta v tejto
položke rozpočtu . Legislatívno-právna komisia
prerokovala návrh
Zásad
odmeňovania poslancov MsZ a členov komisií a odporúča ho schváliť.
Ing. Horváth- komisia finančná a majetková prerokovala
odmeňovania poslancov MsZ a členov komisií a odporúča jeho

predložený návrh Zásad
schválenie

Ing. Krajčovič - v zmysle navrhovaných zásad poslanci MsZ budú odmeňovaní
činnosť a účasť na zasadnutiach komisií

za

p. Vydarená - školská a športová komisia
prerokovala
návrh zásad odmeňovania
poslancov MsZ a členov komisií a odporúča prerokovať ich na MsZ. Privítala nové
zásady odmeňovania. Je spracovaný harmonogram
zasadnutí MsZ , je potrebné
vyhradiť si určené dni na tieto zasadnutia.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a

A. Schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov komisií
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15/ Mestská polícia
15/A. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície za rok 2014
JUDr. Mizerík - informatívna správa
je
predložená na rokovanie
v zmysle
harmonogramu
MsZ a v súlade so zákonom o obecnej polícii. Jej obsahom
je
organizácia a systém práce MsP, činnosť kriminálnej prevencie, informácia o oceneniach,
informácie o priestupkoch, ktoré boli
v roku 2014
zistené a riešené. Obsahuje
informácie o zabezpečovaní činnosti PCOO o spolupráci s inými orgánmi a organizáciami.
p. Vydarená
- školská a športová komisia prerokovala Informatívnu správu o činnosti mestskej
polície za rok 2014 a odporúča ju prerokovať na MsZ. Správa obsahuje informácie
o sankciách, ktoré boli udelené za priestupky - požívanie alkoholu na verejnom
priestranstve. Komisia
odporúča
vykonávať preventívne
kontroly mladistvých
v reštauračných zariadeniach – požívanie alkoholu mladistvými . Odporúča spoluprácu
so základnými školami.
JUDr. Mizerík - mestská polícia vykonáva preventívne kontroly na požívanie alkoholu
mladistvými. Bolo zistených 11 deliktov. Nebolo zistené požívanie alkoholu maloletými.
Tieto preventívne kontroly sú vykonávané v spolupráci so štátnou políciou.
Mgr. Kováčová - mestská polícia
alkoholu mladistvými.

rieši

tieto priestupky

týkajúce sa požívania

Bc. Veselický- podľa informácií uvedených v správe nastal výrazný pokles priestupkov ,
čo to spôsobilo.
JUDr. Mizerík - veľkým prínosom
pri zisťovaní
priestupkov bolo zavedenia
kamerového systému. Bolo uložených veľa pokút za závažnejšie priestupky, tieto
priestupky poklesli. Vodiči sa naučili, že mestská polícia rieši priestupky a je ich
menej.
p. Kurbel
- V minulom roku pracovalo 8 ZŤP občanov na MsP, od novembra bol tento stav
znížený, prečo prišlo k zníženiu?.
- V správe je uvedená informácia o potrestaní mestských policajtov, čo bolo príčinou ich
potrestania?
JUDr. Mizerík
-K zníženiu počtu
ZŤP občanov , ktorí pracovali na MsP, prišlo k rozhodnutia
mesta.
- Potrestaní policajti - neriešili dopravný priestupok tak ako bolo nariadené.
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PhDr. Hanus
-Koľko kontrol bolo vykonaných na zistenie
a kde boli vykonané tieto kontroly?

požívania alkoholu mladistvými, kedy

JUDr. Mizerík
- Kontroly mladistvých boli vykonané v reštauráciách mesta Sereď, nebolo zistené
požívanie alkoholu mladistvými. Pri kontrole bolo zistené, že v predmetnej reštaurácii,
kde kontrola prebiehala nebol podávaný alkohol mladistvým, pod vplyvom alkoholu
prišli z iného zariadenia.
PhDr.Hanus
V blízkosti MŠ na ul. D .Štúra opakovane sa občania bývajúci na predmetnej
ulici sťažujú na neriešenie priestupkov za pozdĺžne státie na chodníku, vozidlá stoja
v hranici križovatky, na prechode. Zlá situácia je na Dolnomajerskej ulici – vozidlá stoja
na chodníku. Na základe čoho je diferencované, kto pokutu dostane a kto nie.
JUDr. Mizerík
- Potrestanie policajtov bolo riešené na základe sťažnosti , po vyhodnotení všetkých
súvislostí bola sťažnosť vyhodnotená ako opodstatnená .
Policajti majú povinnosť riešiť priestupky za porušovanie zákona , veľmi zlá situácia
je s parkovaním .
PhDr. Hanus
-Čo sa týka nákladnej dopravy, vodič s vozidlom, ktoré presahuje maximálnu povolenú
hmotnosť nad 12 ton , porušuje dopravnú značku , ktorá im to zakazuje . Za tieto
priestupky sú príslušníkmi MsP ukladané sankcie vo výške 50,- €. Majú možnosť
prizvať príslušníkov štátnej polície, ktorí mu môžu uložiť pokutu do výšky 1000,-€.
V správnom konaní môže byť výška tejto pokuty až 1500,- €. Pokuty , ktoré príslušníci
MsP ukladajú v nižších čiastkach nemajú výchovný charakter. Vodič, ktorý poruší zákon
o cestnej premávke si je vedomý o jeho porušovaní, chce sa vyhnúť cestám, ktoré sú
spoplatnené. V rámci všetkých možností je potrebné toto riešiť.
JUDr. Mizerík
- MsP rieši tieto priestupky najvyššou možnou pokutou. Spolupracujú pri riešení
dopravných priestupkov s príslušníkmi
štátnej polície a dopravného inšpektorátu
realizujú . Rieši sa kamiónová doprava na Šulekovskej, Cukrovarskej, Vonkajšom rade.
Požiadavky na asistenciu pri riešení kamiónovej dopravy
sú predkladané
aj zo
strany štátnej polície .
p. Vydarená - na komunikácii od Šulekova nie je umiestnená značka, ktorá by
zakazovala vstup kamiónov na cesty 3. triedy . Podľa získaných informácií je
v platnosti zákon , že na cestách 3. triedy kamióny
nesmia jazdiť. Je možné ich
sankcionovať.
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JUDr. Irsák
-Informatívna správa je spracovaná podrobne a výstižne. Mal otázku týkajúcu sa
PCOO, nie je porovnanie, či pribudli záujemcovia o zabezpečovanie tejto služby. Či
táto činnosť vykonávaná príslušníkmi MsP je pre mesto výhodná. Pri predkladaní
správy
v budúcnosti požiadal o informácie
, kde by bolo možné
porovnať
z predchádzajúcimi obdobiami.
JUDr. Mizerík
-V priebehu 24 hodín prichádza 1-2 krát k narušeniu
systému. Trikrát
prišlo
k narušeniu systému páchateľmi. Systém zaznamenáva narušenie, aj keď ide o plané
poplachy.
Ing. Tomčányi - požiadal náčelníka MsP o zasielanie informácií o zistených a riešených
priestupkoch a výjazdoch príslušníkov MsP poslancom MsZ, aby boli informovaní .
PhDr. Hanus
Legislatívne je riešená problematika kamiónovej dopravy po cestách 3. triedy.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a

A. Berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície Sereď za rok 2014
15/B. Návrh na úpravu výšky

mzdy zamestnancov mestskej polície

JUDr. Mizerík - zamestnanci a príslušníci MsP sú odmeňovaní na základe Poriadku
odmeňovania
príslušníkov MsP . Na základe tohto poriadku je potrebné , aby
mestské zastupiteľstvo schválilo výšku % zmluvnej mzdy. V návrhu uviedol úpravu
zmluvnej mzdy o výšku 3 % .
Ing. Horváth – komisia finančná a majetková
odporúča úpravu zmluvnej mzdy vo
výške 2% Tento návrh bol predložený ako procedurálny.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a

A. Schvaľuje
Procedurálny návrh
o 2%
Po schválení

poslanca MsZ - upraviť zmluvnú mzdu zamestnancov MsP

procedurálneho návrhu

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a

A. Schvaľuje
Úpravu zmluvnej mzdy zamestnancov MsP v Seredi o 2 % s účinnosťou od 1.2. 2015
so schválenou pripomienkou
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16/ Nakladanie s majetkom mesta Sereď
16/A Nájom majetku
1. Prenájom nebytových priestorov na Kuzmányho ulici – PRO- TEC
p.Nagyová - MsZ
uznesením
schválilo spôsob
nájmu nehnuteľného majetku
uplatnením výnimočného postupu na časť nebytových priestorov na Kuzmányho ulici
pre spoločnosť PRO – TEC Slovakia , ktorá na vlastné náklady
vykonáva
rekonštrukciu nebytových priestorov a zabezpečuje dodávku tepla do celého objektu.
Majú záujem dlhodobo využívať tieto priestory na svoje podnikanie.
Ing. Horváth – finančná a majetková komisia prerokovala predložený návrh na prenájom
nebytových priestorov a odporúča ho schváliť .
Predložil procedurálny návrh na výšku ceny za prenájom nebytových priestorov vo
výške 15,-€/m2/rok podľa cenovej mapy.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a

A. Schvaľuje
Procedurálny návrh poslanca MsZ - odporúča cenu za
priestorov vo výške 15,-€/m2/rok podľa cenovej mapy

prenájom

nebytových

Po schválení procedurálneho návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a

A.Schvaľuje
v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení
neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku, časti nebytových priestorov vo
výmere 129 m2, na Kuzmányho ul. súpisné číslo 3054, zapísaných na Okresnom úrade
v Galante, katastrálny odbor na LV č. 3505, za cenu 15,- €/m2/rok, na dobu určitú do
30. 06. 2017, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa
z dôvodu, že žiadateľ užíva na základe nájomnej zmluvy celé 1. nadzemné podlažie
budovy a časť priľahlého pozemku, na vlastné náklady vykonáva jeho rekonštrukciu,
zabezpečuje vykurovanie celého objektu a majetok je pre mesto dočasne nevyužiteľný,
žiadateľovi: PRO-TEC Slovakia, spol. s r.o., so sídlom v Seredi, I. Krasku 2464/38.
B. Žiada
Prednostu MsÚ
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie dodatku k nájomnej zmluve
termín: do31.03.2015
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2/ Prenájom pozemku na Vonkajšom rade p. Nagyová - MsZ prijalo uznesenie, ktorým schválilo spôsob nájmu nehnuteľného
majetku - pozemku , ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pred prevádzkou
opravovne
motorových vozidiel vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ
má záujem
o vybudovanie verejne prístupného parkoviska pred prevádzkou.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a

A. Schvaľuje
v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,
nájom nehnuteľného majetku,: časť parcely č. 1109/100 – orná pôda vo výmere 40 m2
, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor ako parcela registra „E“
určeného operátu na LV č. 591 v k. ú. Sereď, za cenu 0,40 €/m2/rok, ktorá bude
zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty, na dobu
neurčitú, na vybudovanie
parkovacej plochy na náklady žiadateľa , uplatnením výnimočného postupu ako
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý sa nachádza
v bezprostrednej blízkosti pred prevádzkovou jednotkou vo vlastníctve žiadateľa, ktorý
ho dlhodobo užíva na parkovanie vozidiel zákazníkov firmy, je z hľadiska územnoplánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, žiadateľovi Milošovi Sabovi, so
sídlom v Seredi, Námestie slobody 28/2.
B. Žiada
Prednostu MsÚ
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy.
termín: do 31.03.2015
3/ Pozemok na Čepenskej ulici - zmena nájomcu garáže
p.Nagyová - mesto je vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na Čepenskej ulici. Pani
Polednáková sa stala vlastníčkou prefabrikovanej garáže, požidala o prenájom pozemku
z dôvodu usporiadania majetko-právnych vzťahov.
Ing. Horváth - Komisia finančná a majetková odporúča schváliť prenájom pozemku
pod 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 č. 764 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, ktorá je
zapísaná na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor ako parcela registra „E“
určeného operátu na LV č. 591, v k. ú. Sereď, za cenu 2,03 €/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 vo vlastníctve žiadateľa, Zuzane Polednákovej, bytom
v Seredi, Garbiarska 51/55.
B.Žiada
Prednostu MsÚ
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 12. 04. 2015.
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16/B Prevod majetku mesta
1. Pozemok k.ú. Stredný Čepeň - Ivan Bihári
p. Nagyová - MsZ prijatým uznesením schválil spôsob prevodu nehnuteľného majetku
žiadateľovi Ivanovi Bihárimu. Tento pozemok sa nachádza v bezprosrednej blízkosti pri
rodinnom dome žiadateľa, ktorý ho dlhodobo užíva ako dvor a záhradku . Pri predaji
pozemkov, ktoré sú pre mesto z dlhodobého hľadiska nevyužiteľné v Zmysle zásad
hospodárenia je cena v tejto časti stanovená
vo výške 10,-€/m2. Zámer prevodu bol
zverejnený zákonným spôsobom.
Ing. Horváth - komisia finančná a majetková odporúča schváliť predaj pozemku za
cenu 10,-€/m2
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 - novovytvorenej parcely č . 210/2– orná pôda
vo výmere 230 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 4-7/2014, od pôvodnej
parcely č. 163/101 - ostatná plocha, evidovanej ako parcela registra „E“ určeného
operátu na LV č. 591 v k. ú. Stredný Čepeň, za cenu 10,00 €/m2, ktorá bude zvýšená
o platnú daň z pridanej hodnoty, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný
osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti
pri rodinnom domom vo vlastníctve žiadateľa, ktorý ho dlhodobo užíva ako dvor
a záhradku a je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný,
žiadateľovi Ivanovi Biharimu, bytom v Seredi, Strednočepenská 3090/82.
B. Žiada
Prednostu MsÚ
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 12.04.2015
2. Pozemok na Pažitnej ulici - Tomáš Weiss
p.Nagyová - MsZ schválilo spôsob prevodu nehnuteľného majetku – časti parcely
nachádzajúcej sa na Pažitnej ulici žiadateľovi . Predmetný pozemok sa nachádza
v bezprostrednej blízkosti jeho nehnuteľnosti a pre mesto je z hľadiska územno-plánovacej
koncepcie nevyužiteľný. Cena v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
je stanovená pri prevode vo výške 50,-€/m2 . Zámer prevodu bl zverejnený zákonným
spôsobom.
Ing. Horváth - komisia finančná a majetková odporúča
cenu.

schváliť prevod za navrhovanú

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 - časť parcely č. 427/1 – ostatná plocha vo
výmere 6 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej
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mape ako parcela registra „C“, v k. ú. Sereď na LV č. 591, ktorá bude pričlenená
geometrickým plánom č. 2/2015, úradne overeným pod číslom 71/2015 dňa 29. 01. 2015,
k parcele č. 427/2 - ostatná plocha, za cenu 50,00 €/m2, ktorá bude zvýšená o platnú daň
z pridanej hodnoty, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného
zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pri parcele
určenej na výstavbu garáže, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa a je z hľadiska územnoplánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, žiadateľovi Tomášovi Weissovi,
bytom v Seredi, Pažitná 1014/15.
B. Žiada
Prednostu MsÚ
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 12. 04. 2015
3. Výsledok OVS - pavilón G
Ing. Horváth - mesto Sereď vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na prevod nehnuteľného
majetku - rozostavanej stavby pavilónu G nachádzajúcej sa na Komenského ulici. MsZ
schválilo podmienky verejnej obchodnej súťaže na výber dodávateľa . Komisia zriadená
MsZ na vyhodnotenie súťažných návrhov sa zaoberala posúdením návrhu. Do súťaže sa
prihlásil 1 uchádzač bola to spoločnosť LRL Profitech.. Komisia posudzovala predložený
návrh z hľadiska dodržania termínu jeho doručenia, z hľadiska dodržania vyhlásených
podmienok a z hľadiska výhodnosti. Komisia po posúdení návrhu odporúča jeho prijatie.
Ing. Krajčovič - uchádzač ponúkol cenu za odkúpenie stavby vo výške 42 tis.€. Je
potrebné vypracovať podklady pre územné a stavebné konanie. Do 31.12. 2016 by
stavba mala byť odovzdaná. V zmysle vyhlásených podmienok by v tomto rozostavanom
objekte mali byť postavené byty a to 16 - 1-izbových a 8 - 2-izbových. Zo strany
občanov
mesta
pri odovzdávaní nájomných bytov
bol záujem o väčšie byty.
Realizáciou tohto zámeru sa aj v tejto lokalite zabezpečí skultúrnenie tohto priestoru.
Ing. Tomčányi - pre mesto je výhodné týmto spôsobom
investičnú akciu.

realizovať

predmetnú

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a

A. Schvaľuje
1.
v súlade s §-om 9a, ods.1, písm. a) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku - rozostavanej stavby pavilónu G
na parcele č. 780/11 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 569 m2 a parcele č.
733/6 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 151 m2, obe zapísané v právnom stave na
Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na LV č. 591 ako parcely registra „C“ na
katastrálnej mape v k. ú. Sereď, za cenu 42.000,-€, slovom štyridsaťdvatisíc eur
spoločnosti LRL PROFITECH, s.r.o. Slnečná 1408, 926 01 Sereď
2.
v súlade s §-om 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení
neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku: parcely č. 780/11 - zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 569 m2, parcely č. 733/6 - zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 151 m2, obe zapísané v právnom stave Okresným úradom v Galante,
katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcely registra „C“ na LV č. 591, v k. ú.
Sereď, na realizáciu výstavby nájomných bytov s polyfunkciou a
parcely č. 1873/2 –
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zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 400 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante,
katastrálny odbor ako parcela registra „E“ určeného operátu, v k. ú. Sereď, na LV č.
4806, na vybudovanie nevyhnutnej parkovacej plochy, za cenu 1,00 €/m2/rok, slovom
jedno euro, spoločnosti LRL PROFITECH, s.r.o. Slnečná 1408, 926 01 Sereď
B. Žiada
Prednostu MsÚ
Zabezpečiť podpísanie zmlúv do 12. 04. 2015

17/ Delegovanie zástupcov

zriaďovateľa do rád škôl

Mgr. Kováčová - zákon o štátnej správe a školskej samospráve upravuje pôsobnosť,
organizáciu a úlohy orgánov školskej samosprávy. Zriaďovateľ
školy a školského
zariadenia má právo na zástupcu mesta v Rade školy. Mestské zastupiteľstvo má právo
na delegovanie zástupcov z radov poslancov do Rady školy. Funkčné obdobie rád
škôl je na štyri roky, je potrebné
z radov poslancov schváliť poslancov do
jednotlivých rád škôl.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A.Schvaľuje
delegovanie zástupcov Mesta Sereď, ako zriaďovateľa škôl, do príslušných rád škôl nasledovne:
ZŠ Juraja Fándlyho

1. PhDr. Michal Hanus
2. Božena Vydarená
3. Bc. Ľubomír Veselický
4. Ing. Iveta Belányiová

ZŠ Jana Amosa Komenského:

1. Bc. Ľubomír Veselický
2. Róbert Stareček
3. Dušan Irsák
4. Bc. Anton Dúbravec

ZUŠ Jana Fischera-Kvetoňa:

1. JUDr. Michal Irsák
2. Pavol Kurbel
3. Daniela Matušková
4. Ing. Iveta Belányiová

MŠ Dionýza Štúra

1. Božena Vydarená
2. Pavlína Karmažínová
3. Michal Koričanský
4. PhDr. Michal Hanus

MŠ Komenského:

1. Mgr. Marta Némethová
2. Daniela Matušková
3. Mgr. Tomáš Karmažín
4. Dušan Irsák

B. Žiada
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Prednostu MsÚ
Oznámiť príslušným radám škôl delegovanie zástupcov zriaďovateľa v termíne do 28. 02. 2015

18/ Delegovanie členov do dozorných rád SMS s.r.o, MsBP s.r.o., Rady na určenie tepla
Ing. Krajčovič - po komunálnych voľbách došlo k ukončeniu poslaneckého mandátu niektorých
poslancov, je potrebné z novozvolených určiť členov do dozorných rád mestom zriadených
spoločností. Na základe dohovoru bol spracovaný návrh na zloženie dozornej rady MsBP,
SMS a Rady pre určenie ceny tepla v meste Sereď.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a

A. Schvaľuje
1. členov dozornej rady MsBP, s. r. o.
1. Bc. Ľubomír Veselický
2. Ing. Marek Lovecký
3. Ing. Miroslav Marko
4. Ing. Iveta Belányiová
5.Mgr. Tomáš Karmažin
2. členov dozornej rady SMS, s. r. o.
1. Mgr. Marcel Královič
2. Ing. Marek Lovecký
3. Mgr. Marta Némethová
4. Dušan Irsák
5. Róbert Stareček
3. Doplnenie členov Rady pre určenie ceny tepla
1. Ing Bystrík Horváth
2. Ing. Martin Káčer
3.Ing. Iveta Belányiová
4. Mgr. Tomáš Karmažin
B. Žiada
Konateľov obchodných spoločností
Zabezpečiť potrebné úkony na zápis do príslušných registrov.

19 /Schválenie konateľa SMS s.r.o.

Ing. Krajčovič - informoval poslanecký zbor o ukončení výkonu konateľa v spoločnosti
SMS s.r.o. Sereď. Bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa
SMS. Do výberového konania sa prihlásili 5 uchádzači, 4 splnili schválené požiadavky
piaty sa sám vzdal účasti na pohovore. Bola vybratá Mgr. Ing. Daniela Vargová.
Navrhovaná konateľka spoločnosti by mala byť vymenovaná od 01.05. 2015.
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p.Kurbel - požiadal o podrobnejšie informácie koľko uchádzačov bolo prihlásených do
výberového konania, podľa akých kritérií boli uchádzači vyberaní
Ing. Krajčovič - informoval poslanecký zbor o podmienkach výberového konania
a postupe pri výberovom konaní a o prihlásených uchádzačoch. Prihlásili sa 5 uchádzači,
Ondrej Pšenko nesplnil kvalifikačné predpoklady. Požiadavka bola, aby konateľ SMS
mal vysokoškolské vzdelanie. Ďalší štyria uchádzači boli Mgr. Melegová, JUDr.
Červeňová, Ing. Prívozník , Mgr. Ing. Vargová. Všetci štyria prešli pohovorom , ktorý
pozostával z otázok týkajúcich sa prehľadu o spoločnosti, postupoch pri zabezpečovaní
činností, návrhoch na zlepšenie činnosti , o skúsenostiach
o správe majetku,
nasledovala praktická časť s prácou na počítači. Výberová komisia pri každom zhodnotila
plusy a mínusy , vystupovanie, znalosti, prax, nasledovalo zhrnutie získaných poznatkov .
Rozdiel po vyhodnotení jednotlivých uchádzačov bol jednoznačný. Komisia sa zhodla
na výbere Mgr. Vargovej na funkciu konateľa SMS.
p.D. Irsák - ako člen výberovej komisie potvrdil, že pani Vargová vysoko predbehla
ostatných záujemcov, ktorí sa prihlásili do výberového konania. Mala prehľad ,
vedomosti o danej problematike.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a

A. Berie na vedomie
Informáciu Ing. Tibora Krajčoviča o ukončení výkonu funkcie konateľa obchodnej
spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o., Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
k termínu 30.04.2015
B. Schvaľuje
vymenovanie Ing. Mgr. Daniely Vargovej , bytom Brezová 2074/25, 927 01 Šaľa, do
funkcie konateľky obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o., Námestie
republiky 1176/10, 926 01 Sereď od 01.05.2015 na dobu neurčitú.
C.Žiada
Konateľa spoločnosti
Zabezpečiť vykonanie všetkých potrebných úkonov súvisiacich so zmenou konateľa
spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o., Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
20/ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
20/A. Prvý návrh PHSR na roky 2015 – 2024 a jeho verejné pripomienkovanie
Ing.Krajčovič – predložený návrh
strategického dokumentu PHSR mesta Sereď
vychádza z koncepcií mesta , ktoré boli prijaté v minulom roku, nadväzuje na program
vyšších štátnych inštitúcií. Tento prvý návrh strategického dokumentu je na obdobie
rokov 2015 -2024, určuje smerovanie mesta Sereď, sú v ňom zahrnuté ciele, návrhy ,
ktoré chce mesto dosiahnuť v sledovanom období.
Postupy
a finančné zdroje
potrebné na dosiahnutie plánovaných cieľov. PHSR je dokument, ktorý musia
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predkladať obce a mesta pri podávaní žiadostí o granty z európskej únie. Je nutné
to mať zahrnuté do PHSR. Obsahuje zhrnutie všetkých programov VUC, vlády SR. Je
potrebné predĺžiť platnosť platného PHSR.
Bc. Veselický - predkladaný dokument je veľmi dôležitý z hľadiska
vývoja v meste Sereď v budúcom období.

pokračovania

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
Predložený prvý návrh strategického dokumentu „ Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta Sereď na roky 2015 – 2024“.
20/B. Predĺženie platnosti súčasného PHSR do 31.12. 2015
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
B. Schvaľuje
Predĺženie platnosti súčasného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď
( 2004-2013) do 31.12.2015.

21/ Urbanistická štúdia „IBV Šulekovská ul. Sereď „
Ing. Halabrínová - urbanistická štúdia IBV Šulekovská bola predložená na prerokovanie
MsZ . Navrhovateľmi sú p. Dušan Irsák a Ladislav Godáň. Cieľom obstarávateľa
urbanistickej štúdie bolo vytvorenie predpokladov pre vznik štruktúry individuálnej
bytovej zástavby , zabezpečiť primeranú dopravnú obsluhu územia . Bola spracovaná
za účelom
spodrobnenia územného plánu
mesta Sereď.
V súčasnom platnom
územnom pláne chýbajú záväzné regulatívy. Urbanistická štúdia bola spracovaná
odborne spôsobilou osobou, bola prerokovaná a spripomienkovaná. Spracovaná
štúdia
zahŕňa
návrh regulatívov , ktoré stanovuje návrh územného plánu. Mesto nemá
dostatočnú územno- plánovaciu dokumentáciu. Od roku 2011 prebieha obstarávanie
Územného plánu mesta. Orgán územného plánovania
odkladá proces obstarania.
V minulom roku bol prerokovávaný koncept územného plánu. Stanovené termíny na
obstaranie územného plánu podľa zmluvy nebolo možné naplniť, toto bolo stanovené
do konca roka 2014. Bolo pristúpené k schváleniu dodatku zmluvy a predĺženiu
lehoty na spracovanie a schválenie územného plánu mesta Sereď .
Ing. Lovecký - komisia pre rozvoj mesta a ŽP po prerokovaní
predloženú Urbanistickú štúdiu

odporúča

schváliť

p. Vydarená
- Mala otázku, či v doterajšom platnom územnom pláne nebola individuálna výstavba
zadefinovaná . Na Družstevnej ulici
bola povolená výstavba rodinných domov, čím
prišlo k zamedzeniu možnej radovej zástavby v tejto lokalite. Opakovane je predložený
návrh na doplnenie Územného plánu IBV Šulekovská.
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Ing. Halabrínová – podľa terajšieho platného Územného plánu je táto plocha zahrnutá
v smernej časti. Na tieto plochy nie je schválená záväzná časť. Stavebný úrad môže
rozhodovať len podľa záväznej časti Územného plánu. Tieto plochy sú určené na bývanie
a nie je určené ako. Nový Územný plán predpisuje podrobnejšie spracovanie územnoplánovacej dokumentácie a to územný plán zóny alebo urbanistická štúdia. Žiadatelia
spracovali Urbanistickú štúdiu a prerokovali ju, aby bolo to územie spodrobnené a ako
sa budú stavby povoľovať.
p. Vydarená - výstavbou rodinného domu bolo zabránené, aby bola vytvorená nová ulica
a záhrady v tejto lokalite mohli byť využité na ďalšiu výstavbu. V predchádzajúcom
období ľudia mali záujem o predaj záhrad.
Ing. Halabrínová v budúcnosti
môže prísť k zmene pomerov a bude možnosť
ďalšej výstavby
rodinných domov v tejto lokalite. Oddelenie územného plánovania
zadefinovalo v ÚŠ požiadavku, že
musí byť tento priestor priechodný pre budúcu
možnú dopravu.
Mgr. Némethová
- ako bude pokračovať výstavba Kapustniská IV. etapa.
- Mala otázku, či nebude pokračovať výstavba v časti Prúdy?.
Ing. Halabrínová
- Pre územie kapustniská IV. etapa bola spracovaná urbanistická štúdia. Vlastníci
pozemkov sa nerozhodli ako ďalej pokračovať v tomto území. Návrh na vydanie
územného rozhodnutia a stavebného povolenia na túto výstavbu nebol podaný.
-Lokalita Prúdy je podľa Územného plánu určená na bývanie, polyfunkciu, občiansku
vybavenosť. Je to zmiešané územie, ktoré si vyžaduje vypracovanie Urbanistickej štúdie.
Ak MsZ schváli finančné prostriedky na obstaranie Urbanistickej štúdie bude možné
pokračovať vo výstavbe v tejto časti.
Bc. Veselický - je potrebné, aby MsZ zodpovedne pristupovalo
strategických dokumentov potrebných pre rozvoj mesta

k prerokovávaniu

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a

A. Berie na vedomie
Urbanistickú štúdiu „IBV Šulekovská ulica, Sereď“

22/ Rôzne
22/ A . Žiadosť o pokračovanie spolupráce

- Krea

Bc. Veselický - spoločnosť Slovmedia požiadala o pokračovanie spolupráce pri
zabezpečovaní vysielania a zverejňovania informácií o meste Sereď v TV Krea .
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p.Körösi - zástupkyňa spoločnosti poďakovala za spoluprácu v uplynulom období,
ktorá bola kreatívna a konštruktívna . Informovala poslancov MsZ o počte relácií,
ktoré TV Krea zabezpečovala pre informovanie
občanov o dianí v meste Sereď.
V minulom roku TV Krea odvysielala 82 reportáží z kultúrnych a spoločenských
udalostí ,ktoré boli realizované v meste Sereď a 94 krátkych správ. TV Krea zabezpečuje
vysielanie prezentácií o kultúrno-spoločenských udalostiach, ktoré sa majú konať, program
kina NOVA. V minulom roku MsZ schválilo finančnú čiastku vo výške 3300 ,-€ na
podporu tohto regionálneho vysielania. Zástupcovia spoločnosti požiadali o navýšenie
predmetnej čiastky z dôvodu odvysielania väčšieho počtu reportáží . Výrobné náklady
na jednu reportáž sú cca 100,-€. Snahou vedenia spoločnosti je vysielať čo najviac
informácií o dianí v meste Sereď, čo si vyžaduje
aj viac finančných prostriedkov.
Bc. Veselický – tvorba regionálnej televízie je pomerne známa aj v našom meste. Je na
zvážení jednotlivých poslancov MsZ ako podporia ďalšie pokračovanie tejto televízie
pri zabezpečovaní informovanosti o dianí v našom meste. Prácu TV Krea hodnotí
veľmi pozitívne , ich správy sú korektné a profesionálne .Spolupráca je na vysokej
úrovni . Predložil procedurálny návrh - navrhuje výšku príspevku pre spoločnosť
Slovmedia vo výške 4000,-€.
Ing. Horváth - finančná a majetková komisia
úrovni predchádzajúceho roka .

odporúča výšku príspevku ponechať na

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A.Schvaľuje
Procedurálny návrh poslanca MsZ - výšku príspevku pre Slovmedia SK spol. s.r.o
Galanta v čiastke 4000,-€
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A.Schvaľuje

Spoluprácu mesta Sereď a spoločnosti Slovmedia SK spol s r.o., Drevená 888, 924 01
Galanta ako prevádzkovateľom vysielania Regionálnej televízie KREA za cenu 4000,- €
od 1.3.2015 do 31.12.2015.
B.Žiada
Prednostu MsÚ
Uzatvoriť zmluvu medzi mestom Sereď a spoločnosťou Slovmedia SK spol s r.o., Drevená
888, Galanta.
T: do 27.02.2015
22/B. Stanovenie sobášnych dní a poplatkov za občianske obrady
PhDr. Adamčíková - predložila podrobnejšie
informácie o zabezpečovaní sobášov
v našom meste. Počas sobášnych dní a v sobášnej miestnosti sú sobáše vykonávané
bezplatne. Správne poplatky, ktoré stanovuje
zákon
vo výške 16,50 sú za
vykonávanie sobášnych aktov mimo
určených sobášnych dní a 66,-€ poplatok za
vykonávanie obradu mimo sobášnej miestnosti.
Za delegovaný sobáš kedy ani jeden
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zo snúbencov nemá trvalý pobyt v našom meste sa platí poplatok 16,50 € . Mestské
zastupiteľstvo odsúhlasilo výšku poplatku za obrad v muzeálnej záhrade vo výške 66,€ a 100,-€ za obrad na inom verejne prístupnom mieste (reštaurácia Romantik).
Dôvodom
predloženia
materiálu na prerokovanie
je snaha
o optimalizáciu
a systemizáciu sobášov tak, aby sa sobáše konali počas dvoch sobôt v mesiaci ,
prípadne posledný piatok v mesiaci ak chcú obrad v iných dňoch ako v sobotu. Na
základe získaných informácií vo viacerých mestách Slovenska sú určené dve soboty
v mesiaci. V meste Sereď sú sobáše vykonávané na veľmi dobrej úrovni. Vďaka
patrí Zboru pre občianske záležitosti a p. Vydarenej, ktorá často sobáši a dobre sa
pripravuje na tieto akcie.
Organizačná príprava sobášov je náročná, hlavne pri
sobášoch realizovaných v muzeálnej záhrade. Nie je záujem o znižovanie počtu sobášov.
Na jeden sobáš vychádzajú výdavky cca 160,-€- 190,-€.
p. Vydarená - ako poslankyňa niekoľko rokov vykonáva funkciu sobášiaceho. Občania
vyjadrujú spokojnosť s úrovňou sobášov . Nie vo všetkých mestách je úroveň sobášov
na takej vysokej úrovni.
Je to zásluhou všetkých členov ZPOZ, matrikárky
aj
sobášiacich. Dobré ohlasy a spokojnosť občanov pri zabezpečovaní sobášnych obradov
prispievajú k reprezentácii nášho mesta. Členovia ZPOZ-u sa vyjadrili písomne ,
nie je problém vykonávať sobáše každú sobotu alebo aj v týždni. Nesúhlasí s tým, aby
boli stanovené dve soboty na vykonávanie sobášnych obradov, priestorov
na
vykonávanie sobášnych hostín je v okolí mesta veľmi málo a sú obsadené na dlhé
obdobie. Vykonávajú sa sobáše aj pre zahraničných občanov.
p. Kurbel - miesta , kde je možné uskutočniť svadobnú hostinu je málo a sú obsadené
na dlhé obdobie. Podporuje návrh predložený poslankyňou Vydarenou, ponechať
všetky soboty v mesiaci ako sobášne dni .
Bc. Veselický - sobáše konané v sobášnej miestnosti alebo muzeálnej záhrade nie sú
zárobkovou činnosťou pre mesto. Členovia ZPOZ-u majú záujem o vykonávanie
obradov, majú z toho príjem, preto
nie sú za zníženie počtu
sobášnych dní.
Predloženým návrhom sa sleduje určenie iných pravidiel pri realizácii sobášnych
obradov.
p. Vydarená
- V kostole za sobáše nie je určená žiadna čiastka, je to na dobrovoľnosti občanov .
- Pre zníženie nákladov na sobášne obrady bolo rozhodnuté, že chodí len jedna
recitátorka, na menšie svadby chodí jeden spevák . Pred predložením materiálu na
prerokovanie v MsZ bolo dohodnuté, že kvetinové dary nebudú dávané .
JUDr. Irsák - nepodporuje návrh na zníženie počtu sobášnych dní, považuje to za
obmedzovanie občanov. Pri vykonávaní týchto služieb pre občanov by sa nemalo
prihliadať na ekonomickú stránku .
Ing. Krajčovič -opakujem a zdôrazňujem pri zabezpečovaní
o ekonomickú stránku tak ako to bolo vnímané.
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sobášnych obradov nejde

p. Vydarená - MsZ prijalo uznesenie v roku 2007, kde bolo
vykonávanie sobášnych obradov a to je obradná sieň MsÚ.

určené miesto na

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje
procedurálny návrh poslankyne MsZ :

1.Sobášne dni na uzavretie manželstva pred Matričným úradom v Seredi na základe
žiadosti snúbencov každú sobotu od 13,00 hod. do 19,00 hod. a posledný piatok
v mesiaci od 13,00 hod. do 17,00 hod.,
2. Sobášnu miestnosť na uzavretie manželstva, ktorou je obradná sieň Mestského úradu
v Seredi,
3. Poplatok za občiansky obrad uzavretia manželstva mimo určených sobášnych dní vo
výške 50 €
Po schválení

procedurálneho návrhu

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a

A. Schvaľuje
1.Sobášne dni na uzavretie manželstva pred Matričným úradom v Seredi na základe
žiadosti snúbencov každú sobotu od 13,00 hod. do 19,00 hod. a posledný piatok
v mesiaci od 13,00 hod. do 17,00 hod.,
2. Sobášnu miestnosť na uzavretie manželstva, ktorou je obradná sieň Mestského úradu
v Seredi,
3. Poplatok za občiansky obrad uzavretia manželstva mimo určených sobášnych dní vo
výške 50 €,
so schváleným návrhom
22/C. - Prerokovanie spolufinancovania projektu „Obnova časti južného krídla kaštieľa v
Seredi“

Ing. Bíro - na základe vyhlásenej výzvy bol pripravený projekt „Obnova časti južného
krídla kaštieľa v Seredi“. Je potrebné schváliť uznesenie ,ktorým sa mesto zaväzuje
k spolufinancovaniu projektu .
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje
a/ Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.1-2014/01 ROP za účelom realizácie
projektu „Obnova časti južného krídla kaštieľa v Seredi“, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom obce /samosprávneho kraja a platným
programom
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce / samosprávneho kraja
b/ Zabezpečenie

realizácie projektu po schválení

žiadosti o NFP,

c/ Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených
vo výške 23 077,88 Eur.
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výdavkov na projekt

t.j.

Po prerokovaní všetkých bodob programu primátor mesta Ing. Tomčányi rokovanie Msz ukončil
a poďakoval všetkým za aktívnu účasť.

V Seredi, dňa 13.2. 2015

Zapísala : Kolláriková

Ing. Tibor Krajčovič
prednosta MsÚ

Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta

Overovatelia zápisnice:
Ing. Iveta Belányiová

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

Mgr. Marta Némethová

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