Zápisnica
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa 12.11. 2015
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi otvoril a viedol Ing. Martin Tomčányi, primátor
mesta Sereď. Na zasadnutí MsZ dňa 12.11. 2015 sa zúčastnilo 17 poslancov, ospravedlnení
boli Ing. Lovecký, PhDr. Michal Hanus
2/ Mandátová komisia bola schválená v zložení:
Róbert Stareček
Dušan Irsák
Mgr. Marta Némethová
Návrhová komisia bola schválená v zložení:
Božena Vydarená
Ing. Bystrík Horváth
Ing. Iveta Belányiová
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Mgr. Marcel Královič
Pavlína Karmažinová
Mestské zastupiteľstvo schválilo
1.Doplnenie programu
Bod č. 17 - Prerokovanie návrhu na odmeny poslancov MsZ a hlavnej kontrolórky
mesta Sereď
2. Program rokovania MsZ.
3. Informatívna správa o činnosti mestského úradu a mesta Sereď od ostatného
zasadnutia mestského zastupiteľstva
-19. 09. 2015 – Sereď v pohybe – podujatie, ktoré spolu s mestom organizovali športové
kluby zo Serede, Seredčania si mohli zmerať sily vo futbale, nohejbale, volejbale a tenise. Na
námestí sa uskutočnil exhibičný zápas v hokejbale, v hale Obchodnej akadémie sa uskutočnil
turnaj prípraviek v hádzanej. Súčasťou podujatia bola aj Cyklománia, ktorá bola zároveň
podujatím Európskeho týždňa mobility.
Občianske združenie Pomocníček zorganizovalo v sobotu 19. septembra druhý ročník charitatívneho
podujatia s názvom „Beh nádeje“. Všetky finančné prostriedky , ktoré sa podarilo v tento deň
vyzbierať, budú prerozdelené deťom. Charitatívne podujatie so športovým nádychom malo veľký
úspech už v minulom roku.. Okrem Seredčanov si prišli zabehať kvôli dobrej veci aj účastníci

z iných kútov Slovenska. Moderátorskej úlohy sa fantasticky zhostil galantský maratónec

1

Peter Tomič. Absolútnym víťazom hlavného behu sa stal skúsený bežec Gabriel Švajda.
Niekoľkokilometrový úsek zabehol s veľkým náskokom pred ostatnými za 37 minút.
- Zbierku Biela pastelka organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska už od roku
2002, v dňoch 25. a 26. septembra 2015 bola organizovaná zbierka Biela pastelka,
prostredníctvom ktorej bolo možné pomôcť nevidiacim a slabozrakým ľuďom.

-Prvá etapa rekonštrukcie Športovej ulice

bola
ukončená. V minulom roku bola
rekonštrukcia tejto komunikácie zaradená do investičných plánov mesta. Práce realizovala
stavebná firma Stavby Nitra. Za túto prvú časť mesto zaplatí sumu cca 75 tis. eur.
Realizácia ďalších dvoch etáp je plánovaná v roku 2016 a v roku 2017.
-Dňa 22.9. 2015 sa uskutočnilo stretnutie s občanmi mesta Sereď
Čepeň vo veci realizácie kanalizačných prípojok

z časti Horný

-25. septembra 2015, pedagógovia a žiaci ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi, navštívili
družobnú školu ZŠ Smíškova v Tišnove v rámci športovo-metodického dňa.
Českí aj
slovenskí pedagógovia si vzájomne vymenili skúsenosti v oblasti výchovy, vzdelávania,
komunikovali o školských systémoch oboch krajín. ZŠ Smíškova v Tišnove kladie dôraz na
rozvoj športových zručností. Dostatok pohybu patrí k základným podmienkam zdravia
a k udržaniu dobrej kondície. Pravidelné športovanie je prioritou na obidvoch školách .
- 29. 09. 2015 mesto podporilo podujatie organizované Obchodnou akadémiou v Seredi –
Svetový deň srdca, počas ktorého študenti spolu s p. prof. Kamenskou a p. Loveckou merali
občanom hladinu cukru a cholesterolu v krvi a radili im v otázkach zdravého životného štýlu
a prevencie civilizačných ochorení.
-Trnavský samospráv kraj realizoval oceňovanie významných osobností Trnavského
samosprávneho kraja. Predseda Tibor Mikuš ocenil spomedzi mnohých aj troch Seredčanov.
Pocty sa dostalo Slávke Kramárovej, Viliamovi Karmažinovi a Františkovi Janíčkovi.
Podujatie sa konalo v rámci Dňa TTSK a pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta
Štúra.
- Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa konala kultúrna akcia s názvom „Ďakujeme
Vám“. Bola venovaná dôchodcom a starším občanom nášho mesta. Táto kultúrna
má v našom meste už dlhoročnú tradíciu , občania mesta majú o ňu veľký záujem.
Klientov Domova dôchodcov v Seredi pri príležitosti mesiaca úcty k starším navštívil
viceprimátor
mesta s vedúcou organizačného oddelenia. Mesiac úcty k starším si
pripomenuli aj členovia Denného centra seniorov v Seredi , zorganizovali kultúrny
program zložený z piesní, hudobných vystúpení, recitácie . Tohto stretnutia sa
zúčastnili aj zástupcovia mesta primátor a zástupca primátora.
- V dňoch 15.10. 2015 – 23.10. 2015
preventívna a ochranná deratizácia.

bola

2

v meste

zabezpečovaná

jesenná

- Dňa 12.10. 2015 sa v našom meste konali Farmárske trhy - boli zamerané na predaj
potravinárskych výrobkov , ovocia, zeleniny. Cieľom tejto akcie bolo priniesť
obyvateľom domáce výrobky od poľnohospodárov, farmárov, mäsiarov, včelárov, či
bylinkárov. Svoje miesto tu mali aj zruční prútikári. Kúpou produktov zároveň návštevníci
podporili predaj slovenských výrobkov.
- Dňa15.10. 2015 mesto Sereď zorganizovalo stretnutie s podnikateľmi , poslancami
a zástupcami úradov a inštitúcií z nášho regiónu. V tomto roku bolo toto stretnutie
realizované
v spolupráci so spoločnosťou Autoprofit. Zástupcovia
spoločnosti
Autoprofit Galanta v rámci tohto stretnutia mali možnosť prezentovať výrobky,
ktoré predávajú .
-Trnavská arcidiecézna charita prostredníctvom Centra pomoci človeku v meste Sereď
pomáha ľuďom v núdzi a ľuďom bez domova. Aj počas tohtoročného zimného
obdobia plánuje prevádzkovať nocľaháreň pre ľudí bez domova.
-OZ Mladá Sereď v spolupráci s mestom Sereď a Národnou transfúznou službou SR
zorganizovali akciu s názvom Daruj krv – zachráň život .
-Mestská polícia realizovala pre žiakov základných škôl cvičenia dopravnej výchovy
v rámci projektu „Vždy máš na výber“, ktorý bol finančne podporený Radou vlády
Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.
- 29. 09. 2015 mesto podporilo podujatie organizované Obchodnou akadémiou v Seredi –
Svetový deň srdca, počas ktorého študenti spolu s p. prof. Kamenskou a p. Loveckou merali
občanom hladinu cukru a cholesterolu v krvi a radili im v otázkach zdravého životného štýlu
a prevencie civilizačných ochorení.
V mesiaci október v rámci 10. ročníka projektu Eliminácia rizikových faktorov v sexuálnom
správaní mládeže, ktorý finančne podporil TTSK MUDr. Viktor Kráľ st. realizoval prednášky
a besedy so žiakmi škôl v pôsobnosti Spoločného školského úradu.
15. 10. 2015 sa štyridsať deviatakov ZŠ Juraja Fándlyho a ZŠ Jana Amosa Komenského
zúčastnilo „Burzy práce a informácií“, ktoré organizoval Úrad práce, sociálnych vecí Galanta.
19. – 20. 10. 2015 ŠK ICE PLAYERS v spolupráci s mestom organizoval oblastné kolo vo
florbale dievčat aj chlapcov vo všetkých vekových kategóriách – ako podujatie v rámci
školského športu pod záštitou Ministerstva školstva SR.
- Dobrovoľná
zbierka, ktorá bola vyhlásená
pre rodinu Bohuslava Okoličányiho
pokračuje. Z dobrovoľnej zbierky na pomoc rodine Bohuslava Okoličányiho bolo doposiaľ
rodine vyplatených 1 480 €. Finančné prostriedky boli použité na nákup mobilného domu, na
jeho vybavenie a na nákup stavebného materiálu na úpravu domu a jeho okolia.
V pokladničke, ktorá je umiestnená na Mestskom úrade v Seredi, bolo doposiaľ vyzbieraných
360 €. Aktuálny zostatok na transparentnom účte je 22,42 €.
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- v Priemyselnom parku otvorila prevádzku francúzska spoločnosť Courbis za účasti
francúzskeho veľvyslanca.
Firma sa zaoberá výrobou polyuretánových výrobkov
a spracovaním plastov s využitím pre automobilový a potravinársky priemysel. Vďaka tomuto
investorovi tu vzniklo niekoľko pracovných miest.
Informácia k výkupu pozemkov MŠ Fándlyho k uzneseniu MsZ č. 92/2015 zo dňa 25. 06. 2015,

14. 10. 2015 sa uskutočnilo stretnutie s vlastníkmi parcely reg. „E“ 1076/1 Mičányioví,
Filipiakoví, Sekereš a spol.
04. 11. 2015 sa uskutočnilo stretnutie s vlastníkmi parciel reg. „C“ č. 3535/2 a parcely reg.
„E“ 1077/3 p. Marcinčinom a p. Mihálikovou
Všetkým bola ponúknutá cena 30 € za 1 m2. Navrhovaná cena bola pre vlastníkov nízka a sú
ochotní odpredať pozemky za cenu 60 € za 1 m2.
Začiatkom októbra sa uskutočnilo rokovanie na Slovenskom pozemkovom fonde,
regionálny odbor Trnava, o možnostiach usporiadania pozemku - parcely reg. „E“ č. 1075
vydržaním, resp. odkúpenia a ceny pozemku.
Podľa vyjadrenia SPF nie je možné vydržanie pozemku. Je možnosť odkúpiť zastavanú
časť parcely a nevyhnutnú časť „dvora“, po predložení žiadosti s potrebnými dokladmi
(geometrický plán, znalecký posudok na určenie kúpnej ceny).
Vlastník parcely reg. „E“ č. 1073 (Lenka Domčeková, zastúpená Máriom Domčekom)
dňa 4. septembra písomnej potvrdil ochotu zameniť zostávajúcu časť parcelu (okrem tej,
ktorú MsZ schválilo zameniť), za zadnú časť pozemku materskej školy ležiaci pri ul.
Vonkajší rad. V prípade, ak by mesto ponúklo pozemok v inej lokalite mesta, požaduje
o návrhu znovu rokovať.
-Správa cintorína - so súčasným prevádzkovateľom
na vykonávanie týchto služieb

bude predĺžená zmluva o 1 rok

Investície
Príprava stavieb
• Príprava opravy zvodidiel na železničnom moste
• Spevnenie hrádze Váhu smerom od Zberného dvora cez Dolnú Stredu na Kaskády v spolupráci s OZ pre Sereď
Realizácia stavieb:
• Preložka vodovodnej prípojky cintorína
• Objekty technickej infraštruktúry v Priemyselnej zóne II. , za diaľnicou prebieha
budovanie infraštruktúry, prekladajú sa siete VN tak, aby mohli prísť ďalší
investori
• Prebieha realizácia výstavby – kanalizácie Horný Čepeň a Kasárenská
• Prebieha rekonštrukcia ČOV v Dolnej Strede
• Prírodné vodovodné potrubie
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•

Prebieha ukončenie kompletnej rekonštrukcie prečerpávacej stanice pri Hornom.
Čepeni

Doprava
• Oprava parkoviska oproti OD Progres
• Rekonštrukcia MK Športová 1. Etapa
• Čistenie uličných vpustov
• Oprava výtlkov a lokálnych porúch – Stromová, A. Hlinku, F. Kráľa, Legionárska,
Spádová, Mlynárska, M.R. Štefánika, Pažitná, Kasárenská, Čepenská
• Príprava - úpravy dopravného značenia na Poľnej ulici
• Príprava - úpravy dopravného značenia na Vonkajšom rade
• Pripravuje sa úprava dopravného značenia pri Milexe
Komunálne služby
• Ukončenie modernizácie verejného osvetlenia, orezanie stromov spoločnosťou
Venimex Slovakia,
• Výkon prác na udržanie funkčnosti osvetlenia v období počas modernizácie,
odstraňovanie porúch
-Mesto Sereď v spolupráci so spoločnosťou SITA zabezpečovali jesenný zber
objemných odpadov. Spoločnosť SITU kúpilo združenie Marius Pedersen
V rámci grantovej výzvy Nadácie VÚB 2 žiadosti zo Serede boli vybrané do verejného
hlasovania o pridelenie finančných prostriedkov z celkového počtu 3 najlepších žiadostí
v Trnavskom kraji. Jedným je združenie OZ Mladá Sereď , Zelená hliadka a združenie
STORM - finančné prostriedky žiadajú na vytvorenie komunitného centra Priestor v kine
Nova. Druhým je združenie Seredskí skauti, ktorí žiadajú finančné prostriedky na
vybudovanie ihriska v areáli ZS Jana Amosa Komenského. Prosba o zaslanie SMS pre
projekt zo Serede
p. Vydarená
– problematika výkupu pozemkov na Fándlyho ul. pod MŠ bola predmetom rokovania
školskej, športovej a bytovej komisie. Je potrebné , aby MsZ rozhodlo o usporiadaní
predmetných pozemkov.
-V správe o činnosti odznela informácia, že spoločnosť SITA bola predaná. V našom
meste
zabezpečovala služby týkajúce sa zvozu odpadu, údržby zelene, zimnej
údržby. Mala otázku týkajúcu sa zabezpečovania predmetných služieb pre budúce
obdobie.
Ing. Krajčovič – výber dodávateľa na zabezpečovanie
zimnej údržby,
triedeného odpadu, údržbu zelene bude realizovaný formou elektronickej aukcie.
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zvozu

p. Kurbel
- v správe o činnosti odznela informácia o otvorení prevádzky francúzskej spoločnosti
Courbis – na čo sa táto spoločnosť zameriava
-aký je stav projektu na kaštieľ
Ing. Tomčányi
- spoločnosť Courbis sa zameriava na výrobu výrobou polyuretánových výrobkov
a spracovaním plastov s využitím pre automobilový a potravinársky priemysel. Priebežne by
mala zamestnať cca 40 ľudí.
- čo sa týka projektu Rekonštrukcie centrálnej časti kaštieľa - mesto Sereď, ale aj
ďalšie mestá na Slovensku, vzhľadom na problémy pri výberovom konaní na
dodávateľa prác, zrušili účasť na tomto projekte. Do konca roka nebolo možné
zrealizovať rekonštrukčné práce. Mesto má záujem realizovať rekonštrukciu kaštieľa ,
čaká na vyhlásenie nových výziev.
p.Karmažinová – odznela informácia, že Trnavská charita plánuje prevádzkovať
noclaháreň počas zimného obdobia pre ľudí bez prístrešia. V nebytových priestoroch
na Garbiarskej ulici bola odsúhlasená výstavba športového strediska, kde bude
prevádzkovaná noclaháreň.
Ing. Tomčányi
-Počas
tohto
zimného obdobia
bude noclaháreň
pre ľudí bez prístrešia
prevádzkovaná
v nebytových na Garbiarskej ulici a bude poskytovaná pre občanov
mesta Sereď, Dolnej Stredy , Šintavy ......V spolupráci s MsP bola preverená situácia
ohľadom bezdomovcov, ktorí sa v meste pohybujú , bolo zistené, že veľa z nich je
z iných miest . Pre týchto občanov mesto nebude tieto služby zabezpečovať.
Ing. Krajčovič
- všetci nájomníci na Garbiarskej ulici majú nájomnú zmluvu uzatvorenú do 31.3.
2016. Spoločnosť VDV s.r.o. , ktorá má realizovať výstavbu športového strediska na
Garbiarskej ulici potrebuje určitý čas na vybavenia dokladov k územnému konaniu.
Predpokladá sa, že s realizáciou výstavby športového areálu
začne až v jarných
mesiacoch.
p. Karmažinová - na sídlisku Meander
prebiehajú výkopové práce , požiadala
o informáciu čo sa deje
Ing. Tomčányi - prebiehajú rokovania medzi záujemcom a vlastníkmi pozemkov
tomto sídlisku. Poslanci MsZ budú informovaní o pláne realizácie výstavby
sídlisku Meander.
JUDr. Irsák - otázky, ktoré sú zo strany
kladené v rámci bodu interpelácie
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poslancov

predložené

na
na

by mohli byť

p. Irsák
- informoval poslancov MsZ o zabezpečovaní prác na usporiadaní pozemkov p.
Okoličányiho, ktorému zhorel dom. Bol vypracovaný geometrický plán, boli zistení
vlastníci pozemkov. Niektorí boli prekvapení, keď im bolo oznámené, že sú vlastníkmi
pozemkov v tejto časti mesta. Prebiehajúce rokovania s vlastníkmi sú zložité.
- mal otázku, či spoločnosť Courbis, ktorá otvorila prevádzku v Priemyselnom parku
plánuje rozšírenie svojej prevádzky
Ing. Tomčányi
-poďakoval poslancovi MsZ
Okoličányiho
- nie je predpoklad

za

pomoc

pri usporiadavaní pozemkov

pre p.

rozšírenia prevádzky Courbis

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti mestského úradu a mesta Sereď od ostatného
zasadnutia MsZ

4/Interpelácie poslancov
Michal Irsák
Aký je v súčasnosti proces výberu nového mandatára na cintorínske služby? Ďakujem.
Odpovedal primátor mesta:
Urobili sme nezáväzný prieskum trhu na 4 roky– bez víťaza. So súčasným nájomcom
cintorína predlžujeme zmluvu o prevádzkovaní cintorína o 1 rok. Je to v právomoci
primátora aj vzhľadom na to, že terajší stav cintorína je najlepší za posledné roky.
Pavol Kurbel
Ja sa chcem spýtať v čom je problém pri rekonštrukcii Športovej ulici. Keď tade
prejdete autom, tak zistíte, že takmer všetky vodovodné ventily sú buď vyššie, alebo
nižšie. Tá firma nemá skúsenosti, alebo v čom to je , že proste nie je to rovno tak, ako by
to malo byť? Robili už niekedy niečo také, alebo v čom je problém?
Odpoveď Ing. Práznovského: Stavebné práce boli v predstihu ukončené a stavba bola
ponúknutá na prevzatie. Mesto pri preberaní stavby namietalo nevyhovujúcu výškovú
úpravu niektorých šupátok a vtokových mreží, stavbu neprevzalo so žiadosťou o nápravu.
Marcel Kráľovič
Kto zabezpečuje čistenie chodníkov alebo koho je chodník na Trnavskej ulici, ktorý ide
smerom k firme Plastoplan? Tam bol spravený zo zámkovej dlažby chodník, ale je tak
zarastený, že ho nie je ani vidieť.

7

Odpovedal primátor mesta:
Ten chodník bol vybudovaný ešte keď sa robila kanalizácia na Trnavskej ulici. Je
mnohokrát prepadnutý, a je to v podstate od začiatku stavby. Chodník dáme vystriekať proti
burine a upraviť.
Dušan Irsák
1
Telekom zavádza optický kábel po Seredi. Aká je možnosť zavedenia,
prípadného pripojenia aj v uliciach – okrajových častiach mesta? Záujemcovia sú, viac
občanov ma žiadalo o poskytnutie informácie o prípadnom pripojení.
Spoločnosť Telekom položila optický kábel iba k vybraným bytovým domom. Kladenie
optického kábla v okrajových častiach mesta neplánuje. Položeniu kábla predchádzalo
konanie – povolenie majú len tieto územia.
2
V akom štádiu je projekt Športové centrum - Tréningové centrum na
Garbiarskej ulici?
Zámer výstavby Tréningového centra je v štádiu územného konania.
3
Likvidácia vysadených ihličnatých stromčekov pri hrádzi za futbalovým
štadiónom a za Topoľovou ulicou. Vysadenie, kosenie, hnojenie , polievanie , údržba,
všetko je robené svojpomocne. Nikomu to doteraz nevadilo. Zrazu musia stromčeky ísť
preč. Skúsme spraviť niečo preto, aby tam mohli ostať. Akou formou ich odstránime,
presadíme, vyklčujeme? Keby sme sa mali držať litery zákona, vyrúbeme aj stromy
v parku, keďže sú tak isto v ochrannom pásme, stromy na ulici pod Hrádzou, na
Garbiarskej ulici? Je pravdou, že boli posadené svojvoľne, ale určite spĺňali svoj účel,
nikomu nezavadzali. Kto má právo rozhodnúť, kde môže sadiť a kto má právo, kde sa
nemôže vysádzať?
Odpovedala p. Navrátilová:
Predmetné stromy pri hrádzi v blízkosti Topoľovej ul. boli vysadené na parcele reg. „E“
č. 1913/220, LV 4808 – vlastník: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica.
V súlade s § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
má správca vodných tokov oprávnenie vysádzať i odstraňovať stromy a kríky na
pobrežných pozemkoch. Pobrežnými pozemkami sú aj pozemky pri ochrannej hrádzi
vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny sa na takýto výrub nevyžaduje ani príslušný súhlas orgánu
ochrany prírody.
Výsadba stromov mala byť vopred konzultovaná s vlastníkom pozemku. Mesto Sereď nemá
kompetenciu ani v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení ani v zmysle
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení odstránenie stromov
zakázať prípadne nariadiť ich presadenie.
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5/Správy hlavnej kontrolórky
A/ Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ
Mgr. Horváthová - uzn.č. 7/2015 – nie je splnené - nebola zabezpečená oprava údajov
v Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z audiovizuálneho fondu.
V plnení
zostávajú
uzn. č. 93/2015, 103/2015, 112//2015, 125/2015, 170/2015,
172/2015, 173/2015, 174/2015.
p. Vydarená - uzn. č. 7/2015 - je vykazované ako neslnené dlhšie časové obdobie,
ako bude zabezpečené jeho splnenie.
Mgr. Horváthová - čaká na písomné stanovisko zástupcu Audiovizuálneho
k oprave predmetnej Zmluvy.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení MsZ

fondu

B/ Správy z vykonaných kontrol
1/Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a
ich príčin zistených pri vykonaných kontrolách v I. polroku 2015
Mgr. Horváthová
- na základe plánu kontrolnej činnosti bola vykonaná kontrola plnenia prijatých
opatrení
na odstránenie nedostatkov
v meste Sereď pri dodržiavaní VZN
o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu mesta Sereď v roku
2014. Kontrolovaný subjekt
poskytuje dotácie
fyzickým a právnickým osobám
v súlade s VZN.
- na ZUŠ J. F. Kvetoňa bola vykonaná kontrola prijatých opatrení na odstránenie
nedostatkov o finančnej kontrole a vnútornom audite . Kontrolovaný subjekt predložil
písomnú správu o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, vykonáva
vnútornú administratívnu kontrolu v súlade so zákonom
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich
príčin zistených pri vykonaných kontrolách v I. polroku 2015
2/ Správa o výsledku následnej finančnej kontroly mimoriadnej inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vykonanej v priebehu účtovného obdobia, ako
aj inventarizácie vykonanej ku dňu riadnej účtovnej závierky
Mgr. Horváthová – na základe plánu kontrolnej činnosti
bola vykonaná následná
finančná kontrola mimoriadnej inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov , ako aj inventarizácie vykonanej ku dňu riadnej účtovnej závierky na MŠ
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ul. Komenského v Seredi za obdobie roku 2014. Povinnosť vykonávať inventarizáciu
majetku , záväzkov a rozdielu majetku ukladá zákon o účtovníctve. Správa
bola
vypracovaná
podrobne a rozsiahle. Cieľom kontrolnej činnosti je
napomôcť
k odstráneniu nedostatkov.
Kontrolovaný subjekt
nevykonával
inventarizácie
v súlade so zákonom o účtovníctve. Podľa výsledkov
kontrolnej činnosti
nebolo
zistené nehospodárne
nakladanie s majetkom. Účtovná firma nevedela usmerniť
vedenie MŠ v tejto inventarizačnej činnosti. MŠ je rozpočtovou organizáciou mesta
Sereď, finančné prostriedky
boli poskytované z mesta. Termín na odstránenie
nedostatkov bola stanovený do 31.12. 2015.
Bc. Veselický - poďakoval za vykonanú prácu pri predmetnej kontrole. Predpokladá, že
pre riaditeľku MŠ je
táto kontrola dostatočným podkladom na
zabezpečenie
inventarizácie a pomocou pri riadení a vedení účtovníctva tejto rozpočtovej organizácie.
Poslaním kontroly je poukázať na nedostatky a pomôcť pri riadení .
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Berie na vedomie
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly mimoriadnej inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ako aj inventarizácie vykonanej ku dňu riadnej
účtovnej závierky vykonanej v priebehu účtovného obdobia v rozpočtovej organizácii
MŠ Ul. Komenského.
3/Správa o výsledku z následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania § 1421a) zákona č. 211/2000 Z .z o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.
Mgr. Horváthová - na základe plánu kontrolnej činnosti bola uskutočnená kontrola
dodržiavania a uplatňovania zákona o slobodnom
prístupe k informáciám. Cieľom
kontroly bolo zistiť, či kontrolovaný subjekt dodržiava príslušné ustanovenia zákona.
Kontrolovaný subjekt v jednom prípade neposkytol informáciu v určenej lehote. Žiadateľ
podal odvolanie voči rozhodnutiu. Poskytnutím informácie bol zosúladený stav žiadúci
so stavom skutkovým. Nie je potrebné
prijímať opatrenia k uvedenému zisteniu.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Berie na vedomie
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania § 14-21a)
zákona č. 211/2000 Z .z o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.
6/ Návrh VZN mesta Sereď o určení miesta a času zápisu detí do I.ročníka základných
škôl, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom
Mgr. Kováčová - návrh VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ je
potrebné zosúladiť s legislatívou. Prijatím nového zákona bol stanovený termín zápisu
na obdobie od 1.4. 2015 do 30.4. 2015. V návrhu VZN bol stanovený termín prvý piatok
a prvú sobotu po 22. apríli, ktorý predchádza začiatku školského roka. Návrh VZN
bol
prerokovaný aj s riaditeľmi ZŠ.
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p. Vydarená - školská, športová a bytová komisia prerokovala
návrh VZN o určení
miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a odporúča ho prerokovať na MsZ a prijať
uznesenie.
JUDr. Irsák – legislatívno - právna komisia prerokovala návrh VZN a odporúča
uzniesť sa na VZN.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 4/2015 zo dňa 12. 11. 2015 o určení
miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl.
7/Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2012 o miestnych
daniach
Ing. Florišová - na základe
vznesenej interpelácie bol vypracovaný návrh VZN,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2012 o miestnych daniach. Predmetom návrhu je
zníženie dane z bytov vo výške 30 % u fyzických osôb v hmotnej núdzi, fyzických osôb
starších ako 65 rokov, držiteľov preukazu ZŤP, osôb prevažne alebo úplne
bezvládnych, ktoré slúžia na trvalé bývanie a nebytových priestorov
v bytových
domoch, ktoré slúžia ako garáž.
p. Kurbel- predmetným návrhom príde k odstráneniu nespravodlivosti pre
bývajúcich v bytových domoch a rodinných domoch.

občanov

Ing. Horváth- finančná a majetková
komisia odporúča uzniesť sa na predloženom
návrhu VZN. Podľa informácií , ktoré odzneli v médiách , v Bratislave by malo prísť
k zvýšeniu daní z nehnuteľností o 100 %. Predpokladá sa zvyšovanie
daní
aj
v ostatných mestách Slovenska. Prijatie tohto VZN prispeje k tomu, že starší občania
mesta nepocítia nárast zvýšenia dane v našom meste.
JUDr. Irsák – legislatívno-právna komisia prerokovala návrh VZN , ktorým sa mení
a dopĺňa VZN o miestnych daniach . Podstatné pripomienky neboli vznesené. Odporúča
uzniesť sa na predloženom návrhu VZH. Z iniciatívy poslanca MsZ bol predložený
návrh na zmenu miestnych daní. Týmto návrhom nie je navrhované zvyšovanie
daní, predmetným návrhom prichádza k zníženiu rozpočtu na tejto položke .
p. Vydarená - poďakovala za podporu návrhu, ktorý bol podaný na
odsúhlasenie
zníženia dane pre občanov bývajúcich v bytových domoch. Je potrebné počúvať ľudí.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 13/2012 o miestnych daniach v znení neskorších nariadení.
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8/Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2014 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
p. Klottonová - na základe
zmeny
zákona o odpadoch je potrebné zosúladiť
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Predmetným
zákonom sa určuje nová sadzba poplatku za množstvový zber drobného stavebného
odpadu pri využití veľkoobjemového kontajnera za l kg drobných stavebných odpadov
odvezených od pôvodcu odpadu FO . Návrh VZN bol prerokovaný v LPK, FMK
a komisii pre rozvoj a ŽP.
p. Kurbel - mal otázku, či táto
sadzba za množstvový odpad sa týka drobného
stavebného odpadu pri využití veľkoobjemového kontajnera alebo, či aj pri dovezení
odpadu občanom na zberný dvor
p. Klottonová - poplatok
veľkoobjemového kontajnera,

sa týka
za drobný stavebný odpad
nezahŕňa odpad dovezený na Zberný dvor.

Ing. Horváth - finančná a majetková komisia
návrhu VZN.

pri využití

odporúča uzniesť sa na predloženom

JUDr. Irsák - legislatívno –právna komisia prerokovala návrh VZN, ktorým sa mení
VZN o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpadu a odporúča ho prijať.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 6/2015, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
bez pripomienok
9/Územný plán mesta Sereď – schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie a
návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej
dokumentácie
Ing. Halabrínová - mesto Sereď
ako orgán územného plánovania
obstaráva
územnoplánovaciu dokumentáciu obce Územný plán mesta Sereď. Na prerokovanie je
predložený návrh ÚP mesta Sereď a VZN, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť
územno-plánovacej dokumentácie.V predloženom
materiáli sú uvedené jednotlivé etapy
obstarávania ÚP a prijaté uznesenia v procese schvaľovania ÚP. V súlade s uznesením
č. 51/2015 bol vyhotovený čistopis ÚPD . Tento bol predložený na Okresný úrad
v Trnave, odbor výstavby na preskúmanie súladu návrhu spolu s predpísanými dokladmi
podľa stavebného zákona. OÚ Trnava vydal stanovisko z procesu preskúmania, ktorým
odporučil mestskému zastupiteľstvu schváliť
ÚP mesta
Sereď. Pripomienky
k zverejnenému návrhu VZN neboli podané žiadne. Schválením nového ÚP stráca
platnosť doteraz platný ÚP. Podkladom pre rozhodovanie Stavebného úradu bude nový
ÚP. Po schválení ÚP prebehne uloženie ÚPD podľa stavebného zákona.
Ing. Tomčányi - ÚP je dôležitý dokument pre nasledujúce obdobie a pre všetkých,
ktorí majú záujem realizovať výstavbu v meste Sereď
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JUDr. Irsák - legislatívno-právna komisia prerokovala
predložený materiál z hľadiska
legislatívno-právneho. Zo strany vedúcej oddelenia ÚP boli vysvetlené otázky ako bude
potrebné postupovať pri riešení neukončených územných konaní a odvolacích konaní.
Ing. Halabrínová – podkladom pre rozhodovanie Stavebného úradu je platný ÚP. Po
schválení nového ÚP bude Stavebný úrad rozhodovať podľa tohto nového ÚP. Všetky
konania, ktoré neboli ukončené právoplatným rozhodnutím sa budú riešiť podľa nového
ÚP.
JUDr. Irsák - ako bude stavebný úrad postupovať pri žiadostiach a podkladoch, ktoré
boli doručené na MsÚ pred schválením nového ÚP?
Ing. Halabrínová - ak predložené doklady sú v súlade s novým ÚP bude sa pokračovať
v konaní, ak nie bude potrebné tieto zosúladiť s novým ÚP. .
p. Irsák - mal otázku, či podľa
nového ÚP
by bola uskutočnená
prevádzky Courbis z hľadiska dodržania koeficientu zelených plôch.

kolaudácia

Ing. Halabrínová - povolenie prevádzky Courbis bolo vydané v súlade s platným ÚP.
Súčasný ÚP má nastavené iné regulatívy.
p. Irsák - podporuje schválenie a prijatie nového ÚP.
Ing. Tomčányi - so zástupcami spoločnosti Courbis sú plánované
zabezpečenia výsadby zelene v priestoroch tejto prevádzky.

rokovania vo veci

Ing. Halabrínová - súčasný návrh ÚP rieši regulatívy zelene a zastavaných plôch v
Priemyselnom parku , v doteraz platnom ÚP neboli koeficienty zelene a zastavaných
plôch v Priemyselnom parku stanovené. Podľa získaných informácií
spoločnosť
Courbis plánuje v roku 2016 riešiť sadové úpravy.
p. Irsák - na rokovaní komisie pre rozvoj mesta a ŽP bola prerokovaná otázka
návštevy prevádzok v Priemyselnej zóne vo veci výsadby zelene, čo nebolo doteraz
zrealizované.
Bc. Veselický - podporuje prijatie nového ÚP, ktorý je potrebný pre rozvoj mesta Sereď
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Schvaľuje
Územný plán mesta Sereď
B. Uznáša sa
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď
10/ Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku
2014/2015
1/ MŠ Komenského ul.
Bc. Fraňová - správa o výchovno vzdelávacej činnosti MŠ na Komenského ul. a jej
elokovaných pracoviskách bola predložená písomne. V školskom roku 2014/2015 bol
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veľký záujem o umiestnenie detí do MŠ. Z dôvodu veľkého záujmu rodičov sa
vyhovelo a prijalo sa o 26 detí viac. MŠ sa zapájala do projektov, ktoré boli
realizované. Spolupráca s radou rodičov je na veľmi dobrej úrovni. Rada rodičov na
Murgašovej podporila výstavbu ihriska. Taktiež aj na Podzámskej bolo vybudované
ihrisko pre deti, toto bolo vandalmi zdemolované. Vyzdvihla spoluprácu aj s Domovom
sociálnych služieb - deti sa zúčastňujú vystúpení, robia na tvorivých dielňach,
zúčastňujú sa súťaží. MŠ sa zapojila do pilotného programu štátneho vzdelávacieho
programu. Bola vybraná
aj do tvorby metodických listov, je podpísaná zmluva so
ŠPÚ.
Bc. Veselický - v správe sú uvedené informácie o zničenom dopravnom ihrisku na
tejto MŠ. Mal otázku, či je situácia taká zlá ako je uvádzané v správe. Taktiež správa
obsahuje informácie o nutnosti opravovať zariadenie MŠ.
Bc. Fraňová
- dopravné ihrisko na tejto MŠ je nepoužiteľné.
- MŠ na Komenského ul.
v roku 2016 oslávi 50. výročie jej zriadenia. Po takomto
dlhom prevádzkovaní by bolo potrebné riešiť elektrické rozvody, kanalizáciu, výmenu
dverí, rekonštrukciu kuchyne . Podľa schváleného rozpočtu sú realizované nevyhnutné
opravy.
Mgr. Karmažín - stav dopravného ihriska je naozaj veľmi zlý, je nepoužiteľné, pre
deti tam hrozí úraz .
p. Vydarená
- školská , športová a bytová komisia
vzdelávacej činnosti
škôl a školských
Poďakovala
všetkým zamestnancom
vykonávajú aj mimo pracovného času.
MŠ je zapojená do projektu „Školské
podávané mliečne výrobky.

prerokovala
predložené správy o výchovnozariadení, odporúča ich prerokovať na MsZ .
škôl a materských škôl za aktivity, ktoré
mlieko a mliečne výrobky „ - akou formou sú

Bc. Fraňová - mlieko je podávané na desiatu, obed aj olovrant. Je súčasťou stravovania.
V rámci tohto projektu - je mlieko
dodávané za nižšiu cenu,
tento projekt je
dotovaný štátom. Množstvo, ktoré je uvedené v správe je následne vykazované štátnej
agentúre.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015 MŠ Ul. Komenského
č. 1137/37, 92601 v Seredi
bez pripomienok
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2/ MŠ Ul. D.Štúra
p. Lukáčová - správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
za MŠ ul. D. Štúra bola
predložená písomne. MŠ sa taktiež zapája do projektov školské mlieko a školské
ovocie. V rámci projektu získali interaktívne tabule, počítače. Od spoločnosti Samsung
získali
finančné prostriedky, ktoré využijú na nákup telovýchovného náčinia,
a vybavenia MŠ na Cukrovarskej ulici. Pomôcky v MŠ sú opotrebované je potrebné
ich vymieňať. Rodičovská rada podporuje MŠ.
p. Kurbel - v správe je uvedená informácia o spolupráci MŠ so ZUŠ. Je to veľmi
pekná vec, deti majú možnosť rozvíjať sa aj v umeleckom smere a je to predpríprava pre
budúcich žiakov ZUŠ .
p.Lukáčová - spolupráca so ZUŠ prebieha niekoľko rokov, je to inšpirujúce pre ostatné
deti a rodičov.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, Ul. D. Štúra č. 2116/36 v Seredi za šk. rok
2014/2015
bez pripomienok

3/ ZŠ J. Fándlyho
PaedDr. Čomaj - správa bola predložená písomne. Počet žiakov na ZŠ J. Fándlyho
sa darí udržať na cca rovnakej úrovni aj keď počet obyvateľov klesá . Žiaci z 9-tych
ročníkov boli prijatí na školy , kde prejavili záujem. Škola je zapojená do testovania,
dosahuje veľmi dobré výsledky v rámci týchto testovaní v okrese aj v trnavskom kraji .
V rámci testovania Comparo - žiaci dosiahli lepšie výsledky, ako bol celoslovenský
priemer. Škola bola vyhodnotená ako najlepšia v okrese Galanta. Žiaci získali pekné
umiestnenie v rôznych súťažiach. Počas školského roka 2014/2015 bola zapojená v 19
projektoch, jedná sa o celoslovenské projekty, ktoré pokračujú aj v tomto školskom roku.
Vo výchovno vzdelávacej činnosti bol minulý školský rok hodnotený
ako veľmi
úspešný.
Čo sa týka materiálno-technického vybavenia - boli vymenené podlahy v triedach . Toto
bolo
zrealizované
aj
za podpory zriaďovateľa . Škola
vybavila triedy
dataprojektormi, počítačmi . Problémom je školský športový areál - atletická dráha.
Nepriaznivý stav je už niekoľko rokov. Poslanci MsZ podporili rekonštrukciu
futbalového štadióna v našom meste. Pri prerokovávaní tohto projektu odznela aj
podpora školského športového areálu. V rámci prípravy investičných akcií na rok
2016 , v rámci bodovania jednotlivých akcií nebola podporená rekonštrukcia
školského športového areálu.
Bc. Veselický - je členom školských rád na oboch ZŠ. Pozná situáciu na obidvoch
ZŠ, čo sa týka školských športových areálov. Mesto
investovalo značné finančné
prostriedky do škôl a školských zariadení v rámci riešenia havarijných stavov.
ZŠ
dosahuje veľmi dobré výsledky. Problémom tejto školy z hľadiska investičných akcií
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je
zabezpečenie regulačných ventilov na vykurovací systém. Mesto v roku 2009
realizovalo projekt rekonštrukckie a zatepľovania ZŠ. Ak nebudú plnené podmienky
stanovené v rámci tohto projektu na zníženie nákladov a získanie úspor z vykurovania,
hrozí mestu pokuta. Pri rozdeľovaní bodov na investičné akcie prideľoval body práve
na realizáciu regulačných ventilov. Tieto považuje sa rozhodujúce.
p. Vydarená – na rokovaní Rady školy na ZŠ podporil poslanec
atletickej dráhy na ZŠ J. Fándlyho

zámer na realizáciu

p. Kurbel - pri prerokovávaní podpory projektu na rekonštrukciu futbalového štadióna
odzneli podporné návrhy aj za rekonštrukciu atletickej dráhy na ZŠ. Pri rozdeľovaní
bodov pre jednotlivé investičné akcie realizácia rekonštrukcie atletickej dráhy nebola
podporená.
JUDr. Irsák – podporuje všetky športové aktivity pre mládež, deti a starších. Atletická
dráha nie je v našom meste, je potrebné ju realizovať. Ako poslanec MsZ odporúča,
aby v budúcom roku boli v rámci rozpočtu zabezpečené finančné prostriedky na
rekonštrukciu atletickej dráhy.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi za šk. rok 2014/2015
bez pripomienok
4/ ZŠ J.A. Komenského
Mgr. Sudinová - správa bola spracovaná v písomnej forme. Pri zlučovaní škôl
bol
počet žiakov na dobrej úrovni. Na ZŠ J.A. Komenského prišlo k poklesu počtu žiakov.
Bolo to spôsobené odchodom žiakov na osemročné Gymnázium a odchodom žiakov
8. ročníkov na Gymnázium a obchodnú akadémiu . Škola je zapojená do rôznych
súťažných aktivít, športových aktivít, olympiád, prednesov poézie a prózy. Zapojila sa
do celoslovenského testovania žiakov. Dosiahnuté výsledky z testovania žiakov zo SJ
a matematiky boli pod slovenským priemerom. Snahou učiteľov je dobre pripraviť
žiakov na tieto testovania. Niektoré triedy sú zložené z priemerných žiakov alebo
žiakov s poruchami učenia, čo ovplyvňuje výsledky.
Čo sa týka materiálno-technického vybavenia podarilo sa
vybaviť
triedy
interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi . V rámci projektu
získali 20 kusov tabletov.
Podarilo sa vymeniť lavice a stoly v niektorýcdh triedach, boli vymenené podlahy
v troch triedach, CVČ . Postupne sú vytvárané podmienky pre zlepšenie podmienok
v škole . Podarilo sa realizovať oplotenie areálu. Veľa občanov využíva areál na
venčenie psov. Bola realizovaná výsadba ihličnanov a tújí.
p. Irsák -

odporučil

výsadbu

stromov - japonskej čerešne sakuri v rámci školy

Mgr. Sudinová - na zasadnutí Rady rodičov bola prerokovaná otázka výsadby v areáli
školy. Bol daný prísľub zo strany mesta, že bude realizovaná výsadba v areáli školy.
Je dostatočný priestor na vysadenie sakurí .
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Bc. Veselický - pre riešenie vstupu psíčkárov do areálu školy je potrebné osadiť tabule
so zákazom a následne požiadať MsP o kontrolu dodržiavania tohto zákazu.
p. Kurbel - mal otázku, či zlúčenie škôl
ktoré nie sú veľmi lichotivé.

nemalo vplyv na dosahované výsledky,

Mgr. Sudinová - pri zlúčení škôl bola vytvorená jedna trieda deviatakov , kde boli
dobrí žiaci, v druhej triede to boli slabí žiaci. Povinnosťou školy je postarať sa
o všetkých žiakov. U niektorých bolo úspechom to, že ukončili deviaty ročník.
p. Kurbel - pokles počtu detí
bol spôsobený odchodom žiakov na Gymnázium,
výsledky v rámci testovania
neboli dosiahnuté tak ako by chceli, napriek tomu
prijímačky na školy urobili. Svedčí to o tom, že škola robí pre žiakov maximum.
Mgr. Sudinová - v minulom školskom roku odišlo 20 žiakov z piatych ročníkov na 8.
ročné Gymnázium. V rámci predmetových olympiánd boli dosiahnuté veľmi pekné
výsledky.
p. Vydarená –mala otázku, prečo iba žiaci na 2. stupni mali možnosť poberať desiate.
Mgr. Sudinová - žiaci 1. stupňa sú umiestnení v budove A, kde je potrebné vytvoriť
podmienky . Na základe požiadavky hygieny je potrebné vytvoriť zvlášť miestnosť
s vybavením .
p. Vydarená - je potrebné zvážiť všetky možnosti a vytvoriť aj pre žiakov 1. stupňa
podmienky na poskytovanie desiatej.
Ing. Belányiová
- žiaci , ktorí prichádzajú na Obchodnú akadémiu
zo ZŠ J.A.
Komenského dosahujú veľmi pekné úspechy. Aj priemerní žiaci v praxi dosahujú
úspechy.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Jana Amosa
Komenského v Seredi za šk. rok 2014/2015
bez pripomienok

5/ ZUŠ J. F. Kvetoňa
p. Šajbidorová - správa bola predložená v písomnej forme. Žiaci ZUŠ rozvíjajú svoju
činnosť v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore. Činnosť ZUŠ je bohatá. Žiaci sa
zúčastňujú celoslovenských súťaží, kde dosiahli veľmi pekné úspechy. Všetky aktivity
smerujú k rozvoju mladých talentov. Potrebujú vytvárať podmienky pre rovoj
a rast.
Škola má štandardné vybavenie, požiadala o finančné prostriedky na učebné pomôcky.
Chýbajú im počítače. ZUŠ sa nemôže zapájať do všetkých projektov tak, ako ZŠ.
Technické vybavenie
je možné zabezpečiť z vlastných zdrojov. Žiaci ZUŠ sa
zúčastňujú kultúrno- spoločenských
podujatí, ktoré sú organizované organizáciami
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v meste. ZUŠ vytvára podmienky pre organizovanie rôznych aktivít. Je to pre rozvoj
detí a prezentáciu školy. Vo svojom vystúpení poukázala na dosiahnuté výsledky
žiakov ZUŠ.
Bc. Veselický – poďakoval za prácu, ktorú vykonáva spolu so svojimi kolegami
pre
deti talentované, šikovné. Taktiež
požiadal riaditeľov škôl a školských zariadení
o tlmočenie poďakovania všetkým pedagógom za odvedenú prácu.
Vo svojom vystúpení poukázal na to, že učitelia ZŠ a ZUŠ sa v malom počte
zúčastnili koncertov, alebo na iných kultúrnych akciách,
ktoré boli organizované
v meste.
p. Kurbel – v správe je uvedená informácia - riziko v počte detí, v čom spočíva riziko.
Mal otázku, či aj výška poplatkov môže mať vplyv na počty žiakov v triede.
p.Šajbidorová – naplnenosť tried je podmienkou
fungovania školy.
Je potrebné
dodržiavať naplnenosť tried aj z hygienických požiadaviek. Nemôžu byť v triedach
maximálne počty žiakov vzhľadom na veľkosť triedy .
Záleží aj od rozhodnutia
rodičov a niektorých žiakov,
či chcú pokračovať ďalej. V ponuke je širká škála
rôznych činností, ktoré deti môžu navštevovať. Čo sa týka vplyvu výšky poplatkov na
počet detí v triede nemá preverené tieto informácie. Vychádza z vyjadrení rodičov ,
je to hlavne v rodinách, kde je viac detí.
p. Vydarená – informácie o úspechoch ZUŠ sú zverejňované v elektronickej forme
Seredských noviniek, je to najrýchlejšia forma informácie . Bolo by vhodné, aby
všetky školy takouto formou informovali verejnsoť
o dosiahnutých úspechoch.
Taktiež aj športové kluby a združenia by mali
zverejňovať tieto informácie na
stránke mesta. Mesto im poskytuje dotácie z rozpočtu mesta na aktivity, ktoré
poriadajú.
JUDr. Irsák- v správe
je uvedená
informácia o nedostačujúcich priestorových
podmienkach. V poslednom období sa zúčastňuje akcií poriadaných ZUŠ. Mal otázku, či
do budúcna nie je plánované rozšírenie koncertnej sály.
p.Šajbidorová - v spolupráci s Ing. arch. Kráľom bola vypracovaná štúdia na rozšírenie
koncertnej sály na ZUŠ. Koncertná sála na ZUŠ bola prerobená z triedy. Problematika
rozšírenia koncertnej sály bola predmetom rokovania aj na Rade školy. Je potrebné, aby
boli vytvorené podmienky a priestory na vystúpenie žiakov. Úroveň priestoru, kde
žiaci vystujú ovplyvňuje žiakov pri výchove aj pri vystúpeniach. Táto štúdia by mala
byť na meste, je potrebné rokovať
s vedúcim oddelenia pre rozvoj mesta
v predmetnej veci.
Ing. Tomčányi - na mestskom úrade je obradná sieň , ktorú môže ZUŠ využívať na
realizáciu koncertov. V rámci projektu rekonštrukcie kaštieľa je plánované zriadenie
koncertnej sály v týchto priestoroch .
Taktiež študenti
Obchodnej akadémie a Gymnázia majú možnosť využívať
obradnú sieň na rôzne slávnostné aktivity i.
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p. Šajbidorová
- interné koncerty, ktoré ZUŠ organizuje
veľká pre tieto aktivity.

sú pre cca 70 ľudí,

estrádna sála v DK je

- Koncert p. Decziho - je to džezový trubkár a nie všetky deti a učitelia inklinujú
k takejto hudbe. ZUŠ spolupracuje s OZ Krásna hudba , organizujú koncerty. Učitelia
aj žiaci ZUŠ majú možnosť zúčastňovať sa rôznych akcií , je to na ich výbere, ktorý
koncert alebo kultúrne podujatie si vyberú.
Ing. Tomčányi
- poďakoval všetkým riaditeľom
škôl a školských zariadení za prácu , ktorú
odvádzajú pri výchove detí. Je to ťažká práca.
- čo sa týka atletickej dráhy - odporučil zapojiť žiakov do čistenia atletickej dráhy.
Výmenu regulačných ventilov je potrebné realizovať odbornou firmou, nie je možné
uskutočniť ju brigádnicky.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej
umeleckej školy J. F. Kvetoňa v Seredi v šk. roku 2014/2015
bez pripomienok
11/ Informatívna správa o príprave a realizácii projektov
Ing. Krajčovič - správa o príprave projektov bola spracovaná písomne. Projekt v
Priemyselnom parku - bol realizovaný kontrolný deň . Projekt verejného osvetlenia
je v štádiu posudzovania. Plánované je rokovanie so školami ohľadom investičných
akcií.
p. Vydarená - mala otázku k projektu
rekonštrukcie futbalového štadióna. Bola
zverejnená informácia, že niektoré mesto odmietlo tento projekt.
Ing. Krajčovič - projekt rekonštrukcie futbalového štadióna - Slovenský futbalový zväz
vybral mesto Sereď na realizáciu rekonštrukcie štadióna. Je potrebné rokovanie
a dohodnúť všetky podmienky, čo mesto žiada
zrealizovať v rámci tohto projektu.
Pridelenie dotácie musí schváliť vláda SR. Prioritou pri rekonštrukcii futbalového
štadióna v našom meste je nové oplotenie, nové sociálne zariadenie, parkovanie.
Ing. Tomčányi - je potrebné
o ďalšom postupe.
p. Kurbel - je potrebné riešiť

rokovať

a určiť rozsah prác. MsZ bude informované

cca 150 m chodníka pri štadióne.

Ing. Tomčányi - rekonštrukcia Športovej ulice začala
od Kapustnísk,
etape je plánované riešenie parkovísk pri štadióne a chodníka .
Ing. Krajčovič - k realizácii chodníka je potrebné usporiadať pozemky.
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v poslednej

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Berie na vedomie
Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov
12/ VII. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2015
Ing. Florišová - správa bola predložená písomne. Predmetom navrhovanej 7. zmeny
rozpočtu
na rok 2015 je zosúladenie rozpočtu
so skutočnosťou
k 30.9. 2015
a predpokladom k 31.12. 2015. Predložený materiál je potrebné doplniť o rozpočtové
opatrenie. Týka sa zníženia finančných prostriedkov na školy. Na základe prípisu z MŠ
SR prišlo k úprave normatívnych finančných prostiedkov z dôvodu zníženia počtu
žiakov. Jedná sa o čiastku 3965,-€ .
p. Vydarená – školská, športová a bytová komisia
rozpočtu a odporúča prerokovať na MsZ

prerokovala

Ing. Horváth - finančná a majetková komisia odporúča
rozpočtu na rok 2015.

schváliť

návrh
návrh

na zmenu
7. zmeny

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Schvaľuje
1. 7. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2015 s pripomienkou znížiť bežné príjmy
mesta – bežné transfery 312012 – prenesené kompetencie ZŠ
o čiastku 3 965 €
a zároveň znížiť bežné výdavky škôl o čiastku 3 965 €
2. rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom ZŠ Juraja Fándlyho s pripomienkou
v programe 4. Vzdelávanie v prvku 4.1.1- ZŠ Juraja Fándlyho znížiť výdavky o celkovú
čiastku – 2 598 € nasledovne:
a) kap. 09.1.2.1 znížiť o čiastku - 1 299 € v nasledovných položkách:
612 001
- 963 €
621 VšZP
- 96 €
625 001
- 13 €
625 002
- 135 €
625 003
- 8€
625 004
- 29 €
625 005
- 10 €
625 007
- 45 €
b) b) kap. 09.2.1.1 znížiť o čiastku - 1 299 € v nasledovných položkách:
612 001
- 963 €
621 VšZP
- 96 €
625 001
- 13 €
625 002
- 135 €
625 003
- 8€
625 004
- 29 €
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625 005
625 007
3.

4)
5)
6)
7)

- 10 €
- 45 €

rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou
ZŠ Jana Amosa Komenského
s pripomienkou v programe 4. Vzdelávanie v prvku 4.1.2- ZŠ Jana Amosa Komenského
znížiť výdavky o celkovú čiastku – 1 367 € nasledovne:
a) kap. 09.1.2.1 znížiť o čiastku - 890 € v nasledovných položkách:
612 002
- 1 502 €
621 VšZP
+ 624 €
625 001
+
4€
625 002
+ 50 €
625 003
+
3€
625 004
+ 10 €
625 005
+
3€
625 007
+ 17 €
633 006
- 99 €
b) kap. 09.2.1.1 znížiť o čiastku - 477 € v nasledovných položkách:
612 002
- 1 835 €
621 VšZP
+ 577 €
625 001
+ 50 €
625 002
+ 505 €
625 003
+ 29 €
625 004
+ 109 €
625 005
+ 36 €
625 007
+ 172 €
633 006
- 120 €
rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou MŠ D. Štúra
rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou MŠ Komenského
rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa
rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom Domu kultúry Sereď

13/ Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2016- 2018
Ing. Krajčovič - na základe uskutočnených rokovaní,
je predložený prvý návrh
rozpočtu na rok 2016. Kapitálové investície boli predmetom bodovania. S jednotlivými
organizáciami budú realizované dalšie rokovania . Je potrebné ponechať rezervu, aby
bolo možné zapojiť mesto do projektov a výziev.
p. Kurbel - odporučil, aby do rozpočtu boli zakomponované aj odmeny pre učiteľov
MŠ a ZŠ. Školy dosiahli veľmi pekné úspechy.
Ing. Horváth – finančná a majetková komisia odporúča
na rokovaní MsZ
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prerokovať

prípravu rozpočtu

p. Vydarená
- školská, športová a bytová komisia odporúča prerokovať prípravu rozpočtu.
- Mala otázku, či plánované zvýšenie platov zamestnancov je v rozpočte zahrnuté .
- z čoho

sa vychádzalo pri určení čiastky na investičné akcie

Ing. Krajčovič
-na základe rokovaní bola naplánovaná čiastka na investície vo výške 400 tis.
Potrebné je vyčleniť ďalšie finančné prostriedky na elektronické tlačivá, multifunkčné
auto, regulátory, výmenu rozvodov, rezervu na opravy a údržbu.
p. Vydarená - mala otázku ohľadom prerozdelenia finančných prostriedkov poskytnutých
zo štátneho rozpočtu pre školy, či sú všetky finančné prostriedky prerozdelené
Ing. Krajčovič - všetky finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu
prerozdeľované školám.

sú

Mgr. Horváthová - je plánovaná
kontrola, ktorá bude zameraná na poskytovanie
finančných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na
školy za obdobie 2011- 2015, na originálne kompetencie a všetky finančné prostriedky ,
ktoré mesto poskytlo školám nad rámec z podielových daní.
Ing. Horváth - v minulosti sa nechávala rezerva 5 % z rozpočtu . Neboli prerozdelené
hneď, ale keď bolo
treba riešiť havárie, opravy tieto finančné prostriedky boli
použité. Finančné prostriedky sa školám dávali vždy.
p. Irsák - položka 711 nákup pozemkov - ako bude použitá
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Berie na vedomie
Prípravu rozpočtu mesta Sereď na roky 2016- 2018.
14/ Nakladanie s majetkom mesta Sereď
A/ Nájom majetku mesta
1. Pozemok na Čepenskej ulici – zmena nájomcu
p.Nagyová - žiadateľka je vlastníčkou prefabrikovanej garáže, z dôvodu usporiadania
majetkovo-právnych vzťahov požiadala o prenájom pozemku, kde je garáž umiestnená.
Ing. Horváth - finančná a majetková komisia odporúča
garážou na základe požiadavky žiadateľky.

schváliť nájom pozemku pod

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo 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 - záhrada vo výmere 18 m2, ktorá je zapísaná na Okresnom
úrade v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra
„E“, na LV č. 591, v k. ú. Sereď, za cenu 2,00 €/m2/rok, na dobu neurčitú s ročnou
výpovednou lehotou, uplatnením výnimočného postupu ako
prípad hodný
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osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku je dlhodobo umiestnená prefabrikovaná
garáž, ktorá je vo vlastníctve žiadateľky, Ing. Adriane Dzivej, bytom v Seredi,
Komenského ul. č. 3043/39.
B/ Prevod majetku mesta
-Pozemok na Dolnostredskej ulici pod garážami
p.Nagyová - MsZ prijalo uznesenie, ktorým schválilo spôsob prevodu nehnuteľného
majetku. Predmetný pozemok je vo vlastníctve mesta, nachádzajú sa na ňom murované
garáže. Vlastníci garáží požiadali o usporiadanie pozemkov , dali na vlastné náklady
vypracovať geometrický plán na oddelenie časti parcely..
Ing. Horváth - komisia finančná a majetková prerokovala žiadosti o prevod pozemku
pod garážami a odporúča schváliť prevod pozemku za cenu 20,-€/m2.
JUDr. Irsák - legislatívno-právna komisia odporúča
garážami.

schváliť

prevod

pozemkov pod

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Schvaľuje
1.V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku: parcely č. 3251 - zastavaná plocha vo
výmere 19 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 78/2015, od pôvodnej
parcely č. 964/13 – zastavaná plocha, evidovanej Okresný úradom v Galante,
katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E, na LV č. 591,
v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľom: Igor Blaho a Jana Blahová, obaja bytom
v Gáni, Hlavná 19.
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradí kupujúci.
2.V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku: parcely č. 3253/1 - zastavaná plocha vo
výmere 13 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom 78/2015, od pôvodnej
parcely č. 964/13 - zastavaná plocha a nádvorie, evidovanej Okresný úradom v Galante,
katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E, na LV č. 591,
v k. ú. Sereď, za cenu
20,00 €/m2, žiadateľovi: Vladimír Holeček, bytom v Seredi, Mlynárska 38/32.
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradí kupujúci.
3.V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľného majetku: parcely č. 3252 - zastavaná plocha vo výmere
18 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 78/2015, od pôvodnej parcely č.
964/13 - zastavaná plocha a nádvorie, evidovanej Okresný úradom v Galante,
katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E, na LV č. 591,
v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľom: Bohuslav Láštic a Zuzana Lášticová,
obaja bytom v Seredi, Cukrovarská 758/48.
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradí kupujúci.
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C/ Zámer prevodu majetku mesta
1. Pozemok na Novomestskej ulici - pod terasou pri Kolkárni
p.Nagyová - mesto je vlastníkom pozemku na Novomestskej ulici. Nový majiteľ
kolkárne p. Malý požiadal o predaj časti pozemku, ktorý sa nachádza pri prevádzkovej
jednotke „Kolkáreň“. Tento pozemok
je celoročne využívaný
ako terasa pred
predmetnou prevádzkou už dlhé časové obdobie. V takomto stave prevádzku kúpil, má
záujem majetkovo-právne usporiadať predmetný pozemok .
Stanovisko oddelenia
územného plánu - pozemok je určený pre plochy občianskej
vybavenosti. Podľa nového ÚP sú tieto plochy funkčne určené ako plochy dopravnej
stavby. Výstavba parkovísk
v tejto časti mesta nie je dotknutá usporiadaním
predmetného pozemku.
Oddelenie rozvoja mesta - pozemok je mestom nevyužívaný, odporúča tento pozemok
usporiadať.
Ing. Horváth- finančná a majetková komisia odporúča
schváliť zámer na prevod
majetku žiadateľovi. Pozemok je v majetku mesta, dlhodobo nebol majetkovo-právne
usporiadaný, podporuje jeho usporiadanie, aby mesto malo úžitok z tohto pozemku.
p. Irsák - žiadosť záujemcu je veľmi strohá, je potrebné podrobnejšie upresniť jeho
využitie. A taktiež nie je uvedené parcelné číslo. Chýbajú bližšie informácie pre
správne rozhodnutie.
Ing. Horváth finančná a majetková komisia
prerokovala predložený materiál
a odporúča schváliť zámer na prevod majetku. Pozemok bol dlhodobo využívaný
subjektami , je potrebné ho usporiadať.
p.Nagyová - na rokovanie MsZ je predložený zámer na prevod pozemku, ktorý sa
nachádza na Novomestskej ulici pred prevádzkou kolkárne. Žiadateľ má informácie,
že na jeho náklady bude potrebné vypracovať geometrický plán na odddelenie časti
parcely. Terasu, ktorá sa nachádza pred prevádzkou plánuje ponechať. Prišlo k skrášleniu
tohto priestoru. Všetky stavebné práce bude potrebné riešiť cez stavebný úrad.
V prípade schválenia zámeru budú následne urobené ďalšie kroky.
JUDr. Irsák - legislatívno-právna komisia prerokovala predložený zámer na prevod
majetku. Komisia vychádzala zo stanovísk odborných útvarov. Podľa starého ÚP je táto
plocha určená na občiansku vybavenosť, podľa nového ÚP je to plocha dopravnej stavby .
Žiadateľ sa dostane do rozporu s novým ÚP, ak bude žiadať o stavebné povolenie.
Neodporúča schváliť zámer na prevod majetku, ale nájom pozemku.
Bc. Veselický po schválení zámeru môže žiadateľ zrušiť terasu a požiadať o rozšírenie
prevádzky.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A.Berie na vedomie
Zámer usporiadať majetkovo-právny vzťah k užívanému pozemku pred prevádzkovou
jednotkou na Novomestskej ul. formou prevodu,
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B.Konštatuje,
že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup prevodu majetku
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože ide o pozemok, ktorý sa nachádza
v bezprostrednej blízkosti pred prevádzkou vo vlastníctve žiadateľa, na pozemku je
umiestnená terasa, spojená so stavbou, a je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie
pre mesto inak nevyužiteľný,
C.Schvaľuje
v zmysle §-u 9, ods.2, písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, spôsob prevodu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu
ako prípad hodný osobitného zreteľa, časti parcely č. 3063/1 - zastavaná plocha
a nádvorie evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej
mape ako parcela registra „C“ v k. ú. Sereď, na LV č. 591, vo výmere cca 43 m2,
žiadateľovi Ladislavovi Malému, bytom v Seredi, Fándlyho ul. 4378/26.
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady
žiadateľa
2. Pozemok na ul. M. R. Štefánika
p. Nagyová - mesto je vlastníkom pozemku , ktorého časť sa nachádza na ul. M.R.
Štefánika pri prevádzke Hubert J.E. Spoločnosť požiadala o kúpu časti pozemkov
z dôvodu rozšírenia výrobných kapacít a výrobnej haly. Časť pozemku by bola riešená
zámenou , mesto by získalo zeleň a časť pozemku by bola odpredaná. Prínos pre
mesto by predstavoval čiastku cca 10 tis.€
Ing. Horváth - finančná a majetková komisia neodporúča schváliť zámer na prevod
majetku .
JUDr. Irsák - legislatívno-právna komisia
neodporúča
schváliť zámer prevodu.
Prevádzka
spoločnosti Hubert sa nachádza v centre mesta. Komisia
odporúča
prevádzku presunúť mimo centra. Stred mesta by bolo potrebné skrášľovať a nie
umiestňovať ďalšie prevádzky.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A.Berie na vedomie
Zámer prevodu časti pozemku na ulici M. R. Štefánika formou zámeny
B. Schvaľuje
Spôsob prevodu v zmysle § 9 ods. 2, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že je
v záujme mesta usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom tak, aby bola zachovaná
zeleň, ktorá je súčasťou verejného priestranstva na ulici M. R. Štefánika, formou
zámeny parciel evidovaných Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na mape
určeného operátu ako parcely registra „E“ na LV č. 591, v k. ú. Sereď, a to časť
parcely č. 274/1 - ostatná plocha a časť parcely č. 273 - ostatná plocha, spolu vo
výmere cca 250 m2,
za
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časť parciel evidovaných Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na mape
určeného operátu ako parcely registra "E" , v k. ú. Sereď, na LV č. 911, a to časť
parcely č. 274/2- zastavané plochy a nádvoria a časť parcely 267/2- zastavané plochy a
nádvoria, v celkovej výmere cca 95 m2. Rozdiel vo výmere zamieňaných nehnuteľností,
určených geometrickým plánom, mesto odpredá za cenu podľa Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom mesta, spoločnosti Hubert J. E. spol. s r.o., so sídlom Vinárska
137, 926 01 Sereď.
Výmera pozemkov bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady
žiadateľa
Uznesenie nebolo prijaté

D/ Vecné bremená
1.Uloženie inžinierskych sietí – Zsl. distribučná Bratislava
p.Nagyová – Zsl. distribučná Bratislava požiadala o súhlas so zriadením vecného
bremena, ktoré spočíva v uložení inžinierskych sietí v prospech spoločnosti z dôvodu
vylepšenia
podmienok zásobovania
elektrickou energiou v lokalite Šulekovská.
V návrhu zmluvy za zriadenie vecného bremena navrhli odplatu vo výške 15,-€/m
trasy celkom vo výške 4560,-€.
Ing. Horváth - finančná a majetková komisia odporúča schváliť výšku odplaty
za
cenu 15,-€/m uložených sietí a schváliť vecné bremeno pre Zsl. distribučnú spoločnosť.
JUDr. Irsák - legislatívno-právna komisia odporúča schváliť vecné bremeno tak , ako je
navrhované.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Schvaľuje
Zriadenie vecného bremena v súvislosti s inžinierskou stavbou „DS_Šulekovská ul. –
zahustenie TS, VNK, NNK“ (elektroenergetická stavba, vrátane elektroenergetických
zariadení), na parcelách:
- č. 1398/2 - ostatná plocha,
evidovaná Okresným úradom v Galante,
katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ v k. ú .
Dolný Čepeň na LV č. 591,
- č. 155/1 - orná pôda, č. l66/3 - ostatné plochy, č. 155/2 - ostatné plochy, č.
128/35 - ostatné plochy, 128/102 - ostatné plochy, č. 166/4 – zastavaná plocha a
nádvorie,
všetky evidované Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape
určeného operátu ako parcely registra „E“ v k. ú. Dolný Čepeň, na LV č. 591,
- č. 169/100 – ostatné plochy , evidovaná Okresným úradom v Galante,
katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ v k. ú.
Dolný Čepeň na LV č. 3289,
- č. 169 – ostatné plochy , č. 170/2 – ostatné plochy , obe evidované Okresným
úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely
registra „E“, v k. ú. Stredný Čepeň, na LV č. 591,
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v dĺžke 304 m, podľa vyznačenia a zamerania v geometrických plánoch č.
234/2015 a č. 235/2015, úradne overených Okresným úradom v Galante,
katastrálny odbor, vypracovaných na
náklady oprávneného z vecného
bremena.
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena (mesto Sereď vlastník zaťažených nehnuteľností) strpieť:
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby
a jej odstránenie,
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným, z dôvodu výkonu
povolenej činnosti.
Vecné bremeno sa zriaďuje in rem, na dobu neurčitú, odplatne jednorazovo vo výške
15,00 €/1m trasy elektrického vedenia, celkom vo výške 4.560,00 eur, slovom
štyritisícpäťstošesťdesiat eur, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,
Čulenova 6, 816 46 Bratislava
2. Uloženie dažďovej kanalizácie – WPC FM Slovakia
p.Nagyová - MsZ v roku 2012 prijalo uznesenie, ktorým schválilo
bezodplatné
zriadenie vecného bremena v súvislosti s uložením dažďovej kanalizácie pre spoločnosť
SEEB Sereď formou uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
Zmluva bola uzatvorená. Pred zápisom do katastra nehnuteľností , novým vlastníkom
areálu sa stala spoločnosť WPC FM Slovakia, ktorá požiadala o uzatvorenie novej
zmluvy s rozšírením predmetu vecného bremena. Je potrebné schváliť nové uznesenie.
Ing. Horváth – finančná a majetková komisia odporúča schváliť bezodplatné zriadenie
vecného bremena na uloženie dažďovej kanalizácie za rovnakých podmienok.
JUDr. Irsák – legislatívno-právna komisia prerokovala predloženú žiadosť. Spoločnosť
má záujem o schválenie vecného bremena a rozšírenie vecného bremena.
p.Nagyová - zápis na katastri nebol realizovaný. Došlo k zmene vlastníka, je potrebné
schváliť zmenu pre nového vlastníka. Taktiež prišlo k rozšíreniu vecného bremena.
Na základe rokovaní a s novými vlastníkmi je potrebné
zrušiť pôvodné uznesenie
a prijať nové.
Pôvodná zmluva bola platná, bola zverejnená, je teda účinná .
JUDr. Irsák - členovia legislatívno-právnej komisie mali otázku, prečo toto vecné
bremeno nebolo odplatné. Ide o nový vzťah. Odporúča rokovať s novým žiadateľom
o odplatnom vecnom bremene
p. Nagyová - pôvodnému žiadateľovi bolo odsúhlasené bezodplatné
tak bolo predložené uznesenie aj pre nového žiadateľa .

vecné bremeno,

Bc. Veselický - je potrebné rozhodnúť, či predložená žiadosť bude schválená alebo
bude predmetom ďalšieho rokovania so žiadateľom .
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p.Kurbel - odporučil rokovať so žiadateľom
MsZ má zveľaďovať majetok mesta .

o zriadení

vecného bremena

p. Nagyová – podľa informácií
od vedúcej oddelenia ÚP
žiadať o zriadenie vecného bremena v prospech mesta .

za odplatu.

bude mesto recipročne

Ing. Halabrínová - vzhľadom na investíciu mesta, ktorá prebieha v Priemyselnom parku
bude povinnosť pri kolaudácii inžinierskych sietí predložiť vecné bremená, ktoré
budú uložené na cudzích pozemkoch. Vodovod a kanalizácia prechádzajú cez pozemok
FM Logistic. Bude potrebné rokovať o zriadení vecného bremena. Nemá informácie
o prebiehajúcich rokovaniach.
p. Kurbel - ak je pre túto spoločnosť dôležité schválenie vecného bremena, je možné
zvolať rokovanie MsZ mimo plánu .
JUDr. Irsák - odporučil doplniť procedurálny návrh, aby materiál bol
najbližšie rokovanie MsZ.

predložený na

p. Nagyová - stavba je zrealizovaná, geometrický plán bol realizačne zameraný, jedná
sa o zápis do katastra. Je potrebné rokovať so žiadateľmi
Predkladateľ materiálu
stiahol materiál z rokovania MsZ s tým, že
predložený na nasledujúce rokovanie MsZ po vyrokovaní podmienok

bude

E/ Nakladanie s pohľadávkami
p.Nagyová - mesto vedie pohľadávku vo výške 2683,45 €, voči p. Matulovi za
prenájom
nebytových priestorov na Pažitnej ulici. Z dôvodu úmrtia povinného bol
predložený návrh na upustenie od vymáhania za neuhradené nájomné za nebytové
priestory. Na základe uznesenia Okresného súdu v Galante bolo zastavené dedičské
konanie aj exekučné konanie , nie je od koho pohľadávku vymáhať. Na základe
informácií z Krajského súdu v Trnave - súd konanie
zastavil , nepatrný majetok
pozostávajúci z nehnuteľnosti dáva manželke .
Ing. Horváth - finančná a majetková komisia odporúča schváliť návrh na upustenie od
vymáhania pohľadávky.
JUDr. Irsák – legislatívno – právna komisia prerokovala návrh na upustenie od vymáhania
pohľadávky po nebohom . Pohľadávka je pomerne vysoká. Podmienky zastavenia
dedičského a exekučného konania sú splnené. Komisia odporúča schváliť návrh.
p.Nagyová - podľa zistených informácií okrem mesta
príkazov voči tomuto povinnému.

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
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bolo uložených veľa exekučných

Schvaľuje
V zmysle § 16, ods.5, písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta trvalé
upustenie od vymáhania pohľadávky za neuhradené nájomné nebytových priestorov
na Pažitnej ul. vo výške 2.683,45 €, na základe uznesenia Okresného súdu v Galante,
ktorým rozhodol o zastavení exekúcie voči povinnému Robertovi Matulovi, naposledy
bytom Gáň č.5, z dôvodu jeho úmrtia.
F/ Vyhlásenie architektonickej súťaže - revitalizácia verejného priestranstva na ul.
M.R. Štefánika
Ing. Práznovský - MsZ schválilo vyhlásenie architektonickej súťaže na revitalizáciu
verejného priestranstva po oboch stranách ulice M.R. Štefánika od svetelnej križovatky.
Komisia pre rozvoj mesta
a životné prostredie
odporučila vypracovať zameranie
daného územia ako digitálny podklad pre ďalšie spracovanie a ďalej odporučila osloviť
Fakultu architektúry STU Bratislava na spoluprácu na vypracovanie štúdie revitalizácie
daného územia. Bolo to aj z dôvodu ušetrenia finančných prostriedkov.
Ing. Horváth - komisia finančná a majetková odporúča schváliť predložený návrh na
vyhlásenie architektonickej súťaže na revitaizáciu verejného priestranstva na predmetnej
ulici.
p. Kurbel - odporúča dať priestor aj iným architektom na vypracovanie návrhov na
revitalizáciu predmetného územia . Po prijatí návrhu bude možné uhradiť náklady za
vypracovanie štúdie.
JUDr. Irsák - legislatívno-právna komisia prerokovala predmetný návrh a odporúča
ponechať rozhodnutie na MsZ . Ako poslanec MsZ a dlhoročný občan mesta Sereď má
záujem o to, aby bola táto časť mesta revitalizovaná. Návrhy na
zlepšenie boli
navrhované aj v rámci investičných akcií. Podporuje
jednoduché riešenie
tejto
problematiky. Pravú časť ulice M. R. Štefánika
od MsÚ po križovatku
nie je
potrebné revitalizovať. Potrebné je revitalizovať ľavú časť. Začiatkom roka boli
predložené návrhy na zlepšenie a skrášlenie niektorých prvkov v meste, niektoré boli
zrealizované. Potrebné je zamerať sa na skrášlenie aj ďalších ulíc - napr. Pekarskej
p.Irsák - v predloženom materiáli chýba termín vyhlásenia súťaže na vypracovanie
štúdie na revitalizáciu predmetného územia. Na rokovaní komisie pre rozvoj mesta
a ŽP navrhol súťaž s odmenou.
Bc. Veselický - bude potrebné upraviť spevnené plochy , ktoré sa nachádzajú
ulici M.R. Štefánika pokým bude známy výsledok architektonickej súťaže.
p.Kurbel - odporúča
osloviť
aj iných architektov, nielen študentov
architektúry, aby z časového hľadiska bola táto problematika riešená.

na

fakulty

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
A. Berie na vedomie
Informáciu o postupe prípravy vyhlásenia architektonickej súťaže na revitalizáciu
verejného priestranstva po oboch stranách ulice M. R .Štefánika od svetelnej križovatky
(pri hoteli Hutník) po prevádzku Hubert J.E.
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B. Schvaľuje
Spoluprácu s Fakultou architektúry STU Bratislava v danej problematike formou
zadania témy pre študentov
C. Poveruje primátora
Rokovať s vedením Fakulty architektúry STU Bratislava
15/ Návrhy na ocenenie v zmysle VZN mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní ocenení
mesta Sereď
PhDr. Adamčíková - v zmysle prijatého VZN o udeľovaní ocenení mesta Sereď
boli
na Mestský úrad v Seredi doručené návrhy na ocenenie jednotlivcov. Návrhy boli
podané v určenom termíne, obsahujú všetky náležitosti stanovené nariadením. Komisia
kultúrna a sociálna odporučila zmenu návrhu ocenenia pre Mgr. Nováka.
JUDr. Irsák - tento prerokovávaný materiál je veľmi dôležitý, odporučil predniesť
zdôvodnenie konkrétnych predložených návrhov.
PhDr. Adamčíková prezentovala.

uviedla predložený materiál a jednotlivé návrhy

podrobnejšie

Na „Čestné občianstvo mesta Sereď“ bol navrhnutý PhDr. Lihan za vynikajúcu
športovú a pedagogickú činnosť. Navrhovateľom Bc. Veselický.
Ďalší návrh na udelenie „Čestného občianstva mesta Sereď“ bol navrhnutý Mgr.
Novák - navrhovateľom HK Slávia Sereď za dosiahnuté výsledky v hádzanej
Na udelenie „Ceny mesta Sereď „ boli navrhnutí:
p. Hochedlingerová - navrhovateľkou bola p. Bánovská
pôsobenie a šírenie hudobnej kultúry v Seredi

a cenu navrhla

za dlhodobé

p. Holík - navrhovateľom bol p. Karmažín a cenu navrhoval udeliť za dlhodobé
pôsobenie vo futbalovom klube v Hornom Čepeni
Doc. Ing. Švorc - navrhovateľom bola p. Lovecká,
výskumnú činnosť a publikačnú aktivitu
Ing. Horváth - odporučil
odsúhlasiť tajné
navrhovaným občanom mesta.

navrhuje ocenenie

hlasovanie

za

na schválenie

vedeckoocenení

Bc. Veselický - podľa rokovacieho poriadku návrh na tajné hlasovanie je potrebné, aby
podporili minimálne 3 poslanci. Vyjadril sa k jednotlivým
návrhom na ocenenie
občanov mesta Sereď.
- p. Hochedlingerová - dlhodobo pôsobí v OZ Krásna hudba jej zásluhou boli
v našom meste zorganizované vynikajúce
koncerty vážnej hudby.
Občianske
združenia Krásna hudba, Pomocníček a TJ Rozkvet patria medzi najviac aktívne
združenia, ktoré pôsobia v našom meste. Je potrebné oceniť prácu týchto ľudí.
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- Holík - dlhodobo pôsobí v oblasti futbalu v Hornom Čepeni , v tejto časti mesta
zabezpečuje dianie po stránke technickej a organizačnej .
-PhDr Lihan - dlhodobo pôsobil ako učiteľ na Gymnáziu v Seredi a taktiež dlhodobo
pôsobil vo funkcii trénera basketbalovej reprezentácie .
Doc. Ing. Švorc - bol vyhodnotený ako
Mgr. Novák - dlhé roky pôsobí

mladý vedec roka 2014.

v športovej oblasti - v hádzanej.

JUDr. Irsák - v predchádzajúcich obdobiach
komisia prerokovávala jednotlivé
predložené návrhy a posudzovala ich z hľadiska splnenia potrebných náležitostí.
Podporil tajné hlasovanie , ktoré je najdemokratickejšie.
p.Karmažinová - na rokovaní komisie kultúrnej a sociálnej boli všetky
návrhy
prerokované a komisia odporučila návrh na zmenu ocenenia pre p. Nováka. Predložila
procedurálny návrh na zmenu ocenenia pre Mgr. Nováka, udeliť ocenenie „Cenu mesta
Sereď“
Ing. Belányiová
mesta

- podporila

návrh na tajné hlasovanie

Ing. Horváth - po ukončení
k jednotlivým oceneným.

o udelení ocenení občanom

tajného hlasovania predložil

výsledky hlasovania

Mestské zastupiteľstvo schválilo udelenie nasledovných ocenení:
Ocenenie „Čestné občianstvo mesta Sereď“ PhDr. Milanovi Lihanovi
Ocenenie „Cena mesta Sereď“ Jánovi Holíkovi
Ocenenie „Cena mesta Sereď“ Marcele Hochedlingerovej
Ocenenie „Cena mesta Sereď“ Doc. Ing. Ľubomírovi Švorcovi, PhD.
Ocenenie „Cena mesta Sereď“ Mgr. Milanovi Novákovi
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Schvaľuje
1.Procedurálny návrh poslankyne na zmenu ocenenia pre Mgr. Milana Nováka navrhuje udeliť „Cenu mesta Sereď“
2.Tajné hlasovanie pri schvaľovaní návrhov na ocenenie občanov mesta Sereď
3.Volebnú komisiu pre vyhodnotenie výsledkov tajného hlasovanie pri udeľovaní
ocenení mesta Sereď v zložení:
Ing. Bystrík Horváth
JUDr. Michal Irsák
Ing. Iveta Belányiová
Po vyhlásení výsledkov tajného hlasovania MsZ prerokovalo a
Konštatuje,
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že tajným hlasovaním bolo schválené udelenie ocenenia navrhovaným občanom :
1.Čestné občianstvo mesta Sereď pre:
PhDr. Milana Lihana
2. „Cena mesta Sereď pre:
Marcelu Hochedlingerovú
Doc. Ing. Ľubomíra Švorca, PhD.
Jána Holíka
Mgr. Milana Nováka
16/ Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy na ZŠ. J. Fándlyho
Mgr. Kováčová - člen Rady školy na ZŠ J. Fándlyho PhDr. Michal Hanus sa vzdal
členstva, je potrebné doplniť Radu školy. Zriaďovateľ má právo delegovať do Rady školy
4 zástupcov. V návrhu uznesení nebol spracovaný návrh na delegovanie za člena Rady
školy, je to na rozhodnutí MsZ koho poslanecký zbor navrhne .
p. Vydarená - školská, športová a bytová komisia
Rady školy na ZŠ J. Fándlyho .

prerokovala

návrh na doplnenie

Ing. Horváth - odporučil delegovať do Rady školy na ZŠ J. Fándlyho Bc. Dúbravca.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Deleguje
Bc. Antona Dúbravca , ako zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Juraja
Fándlyho, Fándlyho ul. 763/7A, 926 01 Sereď.

17/ Prerokovanie návrhu odmien poslancov MsZ a hlavnej kontrolórke
Ing. Horváth - predložil návrh na vyplatenie odmien poslancom MsZ. Poslanci MsZ
okrem zasadnutí na MsZ a zasadnutí na komisiách sa zúčastňujú
rokovaní s
občanmi, keď je potrebné prerokovať dôležité veci. Mesto Sereď prosperuje , rozvíja
sa , je v dobrej finančnej kondícii. Snahou
poslancov MsZ , vedenia mesta
a zamestnancov je napredovať a rozvíjať mesto .
Ing. Krajčovič - predmetný bod programu bola prerokovaný aj na zasadnutí finančnej
a majetkovej komisie . V rozpočte na položke odmeny
je čiastka 3050,-€, pre
poslancov je možné vyplatiť čiastku 150,-€
na jedného poslanca. V prípade iného
návrhu je potrebné hľadať iné zdroje v rozpočte.
Ing. Horváth - predložil návrh

na schválenie

odmien pre poslancov v čiastke 150,-€.

JUDr. Irsák - odporučil výšku odmeny v čiastke 200,-€
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Schvaľuje
1.Odmeny pre poslancov MsZ vo výške 150,00 Eur
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JUDr. Irsák - v zmysle
zákona o obecnom zriadení má MsZ kompetenciu navrhnúť
odmenu hlavnej kontrolórke. Podľa ustanovení zákona o obecnom zriadení výška
odmeny môže byť 30 % z mesačného platu. Práca hlavnej kontrolórky nie je jednoduchá,
zo strany hlavnej kontrolórky je vykonávaná zodpovedne, preto predložil návrh na
vyplatenie odmien Mgr. Horváthovej, hlavnej kontrolórke mesta Sereď vo výške 1200,-€.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a
Schvaľuje
Odmenu hlavnej kontrolórke na rok 2015 vo výške 1200,00 Eur
Po prerokovaní všetkých bodov programu Ing. Tomčányi, primátor mesta
MsZ ukončil a poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť.
V Seredi, dňa 13.12. 2015
Zapísala: Kolláriková

Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta

Ing. Tibor Krajčovič
prednosta MsÚ

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Marcel Královič
Pavlína Karmažinová

..........................
..........................
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rokovanie

