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Zápisnica 

z rokovania  Mestského  zastupiteľstva   v Seredi, konaného  dňa    27.10. 2015 

 

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

mesta Sereď. Na zasadnutí MsZ dňa 27.10. 2015 sa zúčastnilo 17 poslancov, ospravedlnení  

boli -  Ing.  Lovecký , p. Karmažinová   

 

2/ Mandátová komisia bola schválená v zložení: 

Bc. Anton Dúbravec   

Pavol Kurbel 

PhDr. Michal  Hanus   

  

Návrhová komisia bola schválená v zložení: 

Božena Vydarená 

Milan Buch  

Mgr. Tomáš   Karmažin   

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 

Michal  Koričanský   

Róbert  Stareček     

 

3/ Schválenie spolufinancovania projektu s názvom „Projekt rekonštrukcie verejného 

osvetlenia mesta Sereď“ 

Ing.  Tomčányi – v tomto  roku  mesto  Sereď   realizovalo   rekonštrukciu   verejného   

osvetlenia.  Na   základe  vyhlásenej  výzvy   má    možnosť   získať   finančné prostriedky zo 

štátneho rozpočtu  na   realizáciu  rekonštrukcie    verejného   osvetlenia  v tej   časti   mesta,  

kde   nebola  realizovaná  rekonštrukcia verejného  osvetlenia.   Potrebné  je   odsúhlasiť   

spolufinancovanie   mesta  na  predmetom projekte .   

   

Ing.  Bíro  -  na   základe  vyhlásenej výzvy MHSR   má  mesto   možnosť   realizovať  

projekt s názvom „Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta Sereď“  .  Mesto Sereď 

ako žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej „NFP“), podalo dňa 30.9.2015 projekt na 

rekonštrukciu verejného osvetlenia mesta Sereď, časť Horný Čepeň . Cieľom je zníženie 

energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy verejného osvetlenia, zníženie  CO2  výmenou  

110 ks svietidiel a doplnením 20 ks svietidiel. Jednou z podmienok poskytnutia NFP   je  

zaslanie  potvrdenia o zabezpečení finančných zdrojov na spolufinancovanie projektu t.j. 

aktuálne a platné uznesenie mestského zastupiteľstva o schválení spolufinancovania projektu. 

 

p. Vydarená -  na  stránke   RTV Krea  sú zverejnené  informácie    o tom, že   aj  iné    mestá   

napr. Šaľa sa uchádzajú  o získanie    finančných   prostriedkov zo štátneho  rozpočtu  na  

rekonštrukciu  verejného    osvetlenia  a majú   záujem   zrekonštruovať verejné  osvetlenie vo 

väčšom rozsahu   a vymeniť  viac   svietidiel.  

V predloženej   dôvodovej správe sú  uvedené   informácie   o výške   finančného príspevku 

a výške  vlastných  zdrojov  potrebných  z rozpočtu  mesta   na  predmetný projekt. V návrhu   

uznesenia  tieto  údaje   nie  sú.    
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Ing. Bíro -      návrh  na   uznesenie   bol  spracovaný  a predložený  v zmysle  príručky 

MHSR.  

V rokoch  2010 - 2011  mesto  Sereď  spracovalo   a podalo    projekt  na  rekonštrukciu  

verejného  osvetlenia.  Nebolo  úspešné   v tomto projekte. Problematiku rekonštrukcie  

a údržby     verejného  osvetlenia   sa rozhodlo   vedenie mesta  Sereď   riešiť   inou  formou.  

Podľa  predloženého  projektu  by mala byť   riešená  tá časť  verejného  osvetlenia,  kde  

nebola   realizovaná  rekonštrukcia.                

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi  prerokovalo    

Schvaľuje  

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu 

„Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta Sereď“, ktorý je realizovaný mestom 

Sereď, 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci. 

 

 

4/ Návrh 6. Zmeny   rozpočtu   na rok  2015    

Ing.  Krajčovič  - predmetom 6. zmeny rozpočtu sú rozpočtové opatrenia súvisiace s 

realizáciou projektu „Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta Sereď“.   

Po schválení projektu, ktorý  by  mal byť   financovaný  zo  štátneho rozpočtu  poskytnutého 

Ministerstvom hospodárstva SR bude predpokladaná finančná spoluúčasťou mesta Sereď“ vo 

výške 5 %.  Tieto finančné prostriedky  budú vyčlenené   z položky    výdavkov na projektovú 

dokumentáciu. 

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi  prerokovalo    

Schvaľuje  

6. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2015.     

 

Po prerokovaní   programu    primátor  mesta  Ing.  Tomčányi  rokovanie  MsZ   ukončil 

a poďakoval  všetkým   prítomným   za aktívnu  účasť. 

V Seredi,  dňa   28.10. 2015 

Zapísala:  Kolláriková  

 

 Ing. Tibor  Krajčovič      Ing. Martin Tomčányi 

     prednosta    MsÚ           primátor   mesta   

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Michal  Koričanský                  ......................... 

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


