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Zápisnica 

z Mestského   zastupiteľstva   v Seredi  konaného   dňa  8.9. 2016 

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

mesta Sereď. Na zasadnutí MsZ dňa 08.09. 2016 sa zúčastnilo18  poslancov, ospravedlnený  

bol Ing. Lovecký   

     

2/ Mandátová komisia bola schválená v zložení: 

Róbert  Stareček 

Milan Buch 

Pavol  Kurbel   

 

Návrhová komisia bola schválená v zložení: 

Božena Vydarená 

Mgr.Tomáš  Karmažin 

Ing. Bystrík  Horváth   

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 

Bc. Anton  Dúbravec     

Daniela  Matušková   

 

Mestské   zastupiteľstvo  schválilo   

Program rokovania  MsZ.    

 

3/  Informatívna    správa  o činnosti   mestského  úradu  a mesta  Sereď    od ostatného    

zasadnutia  mestského  zastupiteľstva 

- OZ   Deťom  pre  život    organizovalo  už po niekoľkýkrát    charitatívnu  akciu  

zameranú  na podporu  onkologicky  chorých  detí     „Na bicykli  deťom  2016“. MsZ  

v Seredi  schválilo  poskytnutie   finančnej    čiastky 300 Eur.  Dňa   18.6. 2016  

zástupcovia  mesta privítali  na   Námestí  slobody  pelotón  cyklistov ,  ktorí  sa 

zúčastnili     na  tejto   cyklistickej  akcii.  Svojou   účasťou aj finančnou čiastkou 

podporili   akciu  aj  členovia Cyklistického klubu AB Sereď a taktiež   známe   

osobnosti  zo športového  a kultúrneho    života.  

 

- Na  rokovaní  MsZ   dňa   14.6. 2016  bola  zo  strany    poslancov  MsZ    predložená  

otázka   týkajúca  sa   výstavby  zimného  štadióna .  Dňa   21.6. 2016  sa  uskutočnilo    

rokovanie  so  zástupcami  spoločnosti  , ktorá    by mala  realizovať  výstavbu  

zimného   štadióna   v meste  Sereď, ďalšie stretnutie bude 22.9.2016. Budem 

informovať na ďalšom MsZ.   

 

-  V dňoch  24. 6. – 26.6. 2016   sa  konal   Seredský   hodový  jarmok,  počas   ktorého           

mali   občania  mesta  Sereď   a z okolitých obcí   možnosť  zúčastniť  sa    kultúrnych 

podujatí  zabezpečovaných   Domom  kultúry  v Seredi, program bol rozmanitý pre 
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všetky vekové kategórie. Do Seredi zavítala známa česká skupina Čechomor a rocková 

legenda skupina Nazareth, ktorá mala jediný koncert na Slovensku práve v našom 

meste.  

 

- Dňa 27.6.2016 sa poslanci a záujemcovia zúčastnili prehliadky Logistického parku 

v centrále Lidl v Seredi, v priemyselnom parku.            

 

- Školská,  športová  a bytová  komisia  na  základe    stanovených  podmienok   rozhodla   

o udelení  ocenení  pre   žiakov  a študentov  škôl. Dňa  28.6. 2016   mesto   

zorganizovalo   oceňovanie najúspešnejších žiakov a študentov základných a stredných 

škôl, ktorí dosiahli významné úspechy v rôznych súťažiach. Ocenených bolo 36 žiakov 

ZŠ Juraja Fándlyho, 28 žiakov ZŠ Jána Amosa Komenského, 13 žiakov Cirkevnej ZŠ 

sv. Cyrila a Metoda, 3 žiačky Špeciálnej ZŠ, 3 študenti Obchodnej akadémie, 27 

študentov Gymnázia Vojtecha Mihálika a 29 žiakov ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa. 

 

- Dňa    30.6. 2016    bolo v meste   Sereď   otvorené  komunitné   centrum  „Priestor“ 

v kine NOVA, ktoré  bolo  vytvorené  na základe   iniciatívy   občianskych združení   

Mladá  Sereď, EKO- hliadka a Združenia STORM. Akcia sa konala za účasti poslancov, 

vedenia mesta a sponzorov. 

 

- Dňa  29.7. 2016  sa   v lokalite   Námestia  slobody   uskutočnila   veľká  akcia rádia 

Expres, Expres  street party. Akcia bola verejnosťou veľmi priaznivo prijatá.   

 

- Dňa   3.8. 2016  sa uskutočnilo  rokovanie   so  zástupcami  Súkromného centra 

špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré by malo  byť  prevádzkované   v meste  

Sereď  .  Materiál   je  predmetom  rokovania   MsZ.     

                                                                                                                         

- Združenie  Veteran car  klub  Galanta zorganizovalo  dňa  6.8. 2016  12. ročník    akcie  

„Galantský ovál“ , prehliadka   historických  vozidiel. Táto     akcia   sa    v našom 

meste   konala  už po niekoľkýkrát. Štart bol z námestia v Seredi. V tomto roku   

prehliadka  prebiehala     v mestách  Sereď- Senec -  Pezinok – Budmerice – Veľké  

Úľany – Sládkovičovo.   

 

- Dňa   13.8. 2016  sa  mesto   Sereď   stalo jednou zo zastávok,  kde   sa  uskutočnila    

prehliadka   historických  vozidiel, ktorá  bola   zorganizovaná   trnavským  klubom 

veteránov s názvom 100 km Trnavských. S vedením klubu sme dohodli, že sa zastavia 

aj na námestí v Seredi.     

 

- 7.8. 2016  sa v priestoroch   amfiteátra   uskutočnil  koncert populárnej  speváčky   

Lucie  Bílej  s orchestrom  Petra Maláska.   Jej narodeninový koncert si prišlo 

vychutnať do mestského amfiteátra okolo dvetisíc ľudí, a to nielen zo Serede, ale aj 

z okolitých miest. Priniesla so sebou dobrú náladu a krásny kultúrny zážitok.  
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- Dňa   8.8. 2016   sa  uskutočnilo  rokovanie   vo  veci     nehnuteľností   na Mlynárskej 

ulici - vodojem. Predmetom   rokovania   boli  otázky  týkajúce  sa úpravy  

nehnuteľností nachádzajúcich  sa  v uvedenej  lokalite.  Nehnuteľnosti  sú v  zlom  

technickom  stave. Ďalšie rokovanie bude na budúci týždeň a o možnostiach riešenia a 

predstavách p. Tanušku budem informovať na ďalšom MsZ.      

 

- V dňoch  21.8.  – 24.8. 2016  prebiehala na Námestí  slobody    kultúrna  akcia „Bažant  

kinematograf“, kde boli premietnuté české filmy. 

 

- V lokalite  Malý  Háj  bola   vybudovaná    autobusová zastávka,  ktorá  bola   

realizovaná  a financovaná   spoločnosťou   LIDL.   

 

- Dňa   23.8. 2016   sa  uskutočnilo   rokovanie      so zástupcami  I.D.C.   Sereď     -  

predmetom  rokovania  boli   zmluvné  podmienky   pre    realizáciu a financovanie    

FIT  Parku – posilňovňa v prírode  v meste   Sereď. Názov FIT Parku bude HORALKY 

a bude situovaný na Novomestskej ul. V súčasnosti je už na mieste namontovaná 

kamera a robíme všetko pre to, aby sme túto akciu zrealizovali v mesiaci október.  

 

- Dňa 30.8.2016 sa pri príležitosti  72.  výročia   SNP    sa  v meste   Sereď    uskutočnila 

pietna spomienka pri pamätníku, ktorý bol  postavený   obetiam   týchto udalostí.      

 

- Dňa 3.9.2016 - OZ Pomocníček    zorganizovalo v meste  Sereď  už  3 ročník 

charitatívnej akcie  „Beh  nádeje“ .  Výťažok    z tejto  akcie  bude   daný   na podporu   

zdravotne postihnutých  detí. Ďakujem členom OZ  za krásnu akciu. 

 

- V dňoch 2. – 4.9.2016 naše mesto navštívili deti z Detského domova v Tišňove. 

V rámci trvalej udržateľnosti projektu cezhraničnej spolupráce „Umenie bez hraníc“ 

v sobotu 3.9. vystúpili v amfiku, spolu s deťmi z Detského domova v Seredi. 

 

- Dňa  6.9. 2016   sa pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora 

Mikuša uskutočnila pietna spomienka pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu 

a rasového násilia.   

 

- Do 30.9.2016 máte možnosť podať návrh na udelenie ocenenia pre občanov mesta alebo 

kolektívy. Tlačivá sú k dispozícii na pulte prvého kontaktu alebo na web stránke mesta. 

 

- pán Ján Červenka plánuje vydať knihu pri príležitosti 70-teho výročia založenia 

džezovej skupiny Alli Jazz Band, v ktorej bude opísaná história skupiny. Mesto plánuje 

zakúpiť cca 150 ks kníh na reprezentačné účely. Nákup ďalších kníh zabezpečí SMS-ka 

pre kníhkupectvo Slnečnica, aby si prípadní záujemcovia mohli knihu zakúpiť. 

Stretnutia: 

- Valné zhromaždenie  - akcionári ZsVS Nitra 

- Riaditeľ povodia Váhu  
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- Úrad vlády – Nórske fondy 

- Ministerstvo pôdohospodárstva  

- Vedenie a riaditeľka Cukrovaru 

- BM Kávoviny 

- Majiteľ I.D.C. Holding 

- Riaditeľ FM Logistic + manger FM Logistik z Francúzska 

- Majitelia firiem v priem. parku na Novom Majeri, ktorí sú v blízkosti cesty, ktorá 

vedie cez Nový Majer 

- Zástupcovia ARD systém – informačný systém v meste 

- Riaditelia škôl : Súdinová, Čomaj, Kroláková 

- Štátny tajomník ministerstva kultúry p. Adamec 

- Náčelník Okresného riaditeľstva policajného zboru v Galante 

- Veliteľ a náčelník štábu vojenského útvaru v Seredi 

- s p.Šulákom – dodávateľom komunálnych služieb  

- s p. Maráčkom - realizátorom projektu výmeny lámp verejného osvetlenia 

 

Investície: 

- Dodávateľ pre FM Logistic nám ako kompenzáciu rekonštruoval ulicu Poľnú (21 000 

€). 

- Spoločnosť REBOD  SK, a.s   v súvislosti s budovaním prístupových trás do 

priemyselného parku SEREĎ JUH  zrekonštruovala povrch ulice Nový Majer v šírke 

6,3 m a dĺžke 300 m.  

p. Vydarená  - pri príležitosti SNP   mesto   každoročne   zabezpečuje pietnu  spomienku   

formou    kladenia  vencov k pamätníku. Na základe  požiadaviek    občanov  mesta Sereď  

tlmočila   informáciu,  že   na  tejto   pietnej   spomienke   sa nezúčastňujú   poslanci  MsZ.   

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  

Berie  na  vedomie 

Informatívnu  správu  o činnosti  mestského  úradu  a mesta  Sereď      od  ostatného   

zasadnutia   MsZ   v  Seredi  

 

4. Interpelácie   

B. Horváth – vyzval poslancov, aby si materiály na MsZ v Dropboxe nepreberali, ale 

kopírovali. Keď si ich preberú z Dropboxu, zmiznú aj ostatným poslancom. Treba si vždy 

skontrolovať, či materiály v Dropboxe zostali.  

 

B. Vydarená - nefunguje merač rýchlosti na Šulekovskej ul., treba ho opraviť.  Ak policajti 

zbadajú, že merač nejde, nech to hneď nahlásia na mestský úrad. 
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P. Kurbel - dokedy platí záruka na práce v malom parku, tá cesta, ktorá ide okolo obchodov sa 

rozpadáva, prepadávajú sa kocky. 

 

JUDr. Irsák  

– prečo klimatizácia v dome smútku nejde?  

- kto zošroboval stoličky v dome smútku dohromady, ľudia sa tam tlačia, ?  

-  má výhrady voči priebehu občianskeho pohrebu, bola tam p. Nagyová.  

 

Mgr.   Karmažin – mala byť realizovaná oprava domu smútku v HČ, má to robiť p. Kašíková, 

má byť nový katafalk, kedy to bude – rekonštrukcia a nový katafalk? 

A. Dúbravec – na A.Hlinku je problém s kanalizáciou, plánuje sa náprava? 

M. Buch – v akom štádiu je výstavba zimného štadiónu?  

 

5.Správy   hlavnej  kontrolórky   

A. Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva  

Mgr. Horváthová – na  základe  vykonanej  kontroly   plnenia    uznesení  odporúča  zrušiť   

uznesenie č.  138/2015  v plnom rozsahu.  Mesto   nepristúpilo k realizácii projektu  

rekonštrukcie  futbalového   štadióna  z dôvodu  nesplnenia požiadaviek . Niektoré    

uznesenia   zostávajú v plnení.   

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  

A. Ruší 

Uznesenie č. 138/2015 v celom rozsahu 

 

B. Berie na vedomie 

Kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok 

 

B. Vykonané kontroly  

1. Správa z vykonanej finančnej kontroly hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami 

použitými na zabezpečenie  XVII. ročníka SHJ  ako aj príjmov získaných z tohto podujatia. 

Mgr. Horváthová-  predmetná   kontrola   bola  zameraná   na  vydávanie  povolení na  predaj   

výrobkov   a poskytovanie  služieb   počas  konania  SHJ a dodržiavanie   Zásad hospodárenia  

a nakladania   s majetkom-  dodatok   k prílohe  č. 7,  kde  MsZ   odsúhlasilo   ceny  nájmu.   

V roku   2015   bola   vykonaná  kontrola    hospodárenia  s verejnými   finančnými 

prostriedkami na zabezpečenie    SHJ.    Riaditeľ  DK    prijal opatrenia   na odstránenie   

zistených  nedostatkov. Tieto    nedostatky  neboli odstránené.  Následne   bolo riaditeľovi   

DK  uložené predložiť    na schválenie   MsZ  dodatok   k  prílohe č. 7  s určením    ceny     za  

1  deň  predaja    na  predajných  miestach.   V apríli   2016   bolo   MsZ   informované,  že   

úloha   nebola   splnená.  Bola   vykonaná    opakovaná kontrola, ktorá bola  zameraná  na  

vydávanie  povolení,  určovanie  cien  v nájomných  zmluvách .   Kontrolou  bolo  zistené,  že   

riaditeľ  DK  určoval  ceny  podľa  subjektívneho   posúdenia.     Správa    z vykonanej  

kontroly  bola  spracovaná podrobne.  Minimálne    ceny,   ktoré  boli   MsZ  schválené    je  

potrebné  dodržiavať.  Z  prenájmu   predajných  miest  bolo  vybratých  o   2350,-€   menej.   
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Na základe  výsledkov    kontroly,     riaditeľovi  DK  uložila  spracovať   a predložiť   

dodatok  k prílohe   č.  7  Zásad  hospodárenia.   Zo  strany   riaditeľa  DK   nebola   dodržaná   

táto  úloha.  Odporučila, aby   výšku  ušlého zisku    uhradil   riaditeľ DK. Nakoľko  zo  strany   

riaditeľa  DK  neboli  dodržané  termíny     na   splnenie  úloh,  navrhla  aby  MsZ   uložilo  

riaditeľovi DK    splnenie    úlohy.    Výsledok z     kultúrneho   podujatia   SHJ -  bola  

vykázaná  strata  v čiastke  4468,-€.              

p. Vydarená  - hlavná  kontrolórka  o   nedostatkoch,  ktoré  boli kontrolou    zistené  pri  

zabezpečovaní   SHJ  v predchádzajúcom roku informovala    na  zasadnutiach  MsZ  

v priebehu roku  2016. Z uvedených    informácií   nie je  jasné,   prečo  riaditeľ  DK  znižoval   

ceny  za  predajné  miesta.    Je potrebné prijať  opatrenie na zlepšenie   situácie.  Pri  

zabezpečovaní     tejto  akcie   v minulosti boli dodržiavané  schválené   pravidlá.           

Ing. Tomčányi  - predložené    výsledky z   kontroly  poukázali  na   nedostatky  a nepriaznivý  

stav   pri  zabezpečovaní   tejto kultúrnej akcie. Je  potrebné   doplniť  dodatok   k prílohe  č. 7    

Zásad hospodárenia.   Vyberanie  poplatkov    za  predajné  miesta  v budúcom  období    bude  

riešené   na MsÚ na  finančnom  oddelení  .              

p. Kurbel -  súhlasí  s navrhovaným   riešením  zabezpečovania    tejto   kultúrnej  akcie. Je  

potrebné  dodržiavať   stanovené pravidlá.  Za vedenia  DK p. Čavojským  prišlo  

k  rozšíreniu   kultúrnych   podujatí poriadaných  v meste  Sereď.  Mal  otázku   ako  bude 

doriešená otázka  náhrady   ušlého   zisku , ktorý  vznikol   výberom   nižších   sadzieb  za  

predajné miesta.         

Mgr. Horváthová -   zákon    rieši   otázku  náhrady ušlého   zisku.  Odporúča,  aby   riaditeľ   

DK  nahradil    ušlý zisk, ktorý   bol  spôsobený nesprávnym  výberom    nájmu.  Krátenie   

rozpočtu  na   kultúru   by  situáciu  neriešilo.   

p. Kurbel -    riaditeľ  nemôže  subjektívne    určovať   ceny   za prenájom    predajných miest.  

Je potrebné   pripraviť  pravidlá,  na  základe  ktorých  môže  rozhodovať.    

Bc. Veselický -  v predložených   správach  hlavnej  kontrolórky, ktoré   boli  predložené    na  

rokovanie  MsZ sú   informácie   o dosiahnutých     výsledkoch. Kontrolné zistenia  týkajúce 

sa  zabezpečovania   SHJ,  ktoré  boli  predložené  v minulom  období   aj  v tomto roku    sú  

nepriaznivé.  Ocenil    prácu   riaditeľa   DK pri   zabezpečovaní   kultúrnych   aktivít. Za  

ostatné  obdobie sa situácia  pri zabezpečovaní kultúry  v meste  Sereď    zlepšila.    Riaditeľ 

DK  je  zodpovedný   aj za  dosiahnuté  hospodárske  výsledky.   Pri  MsZ   je zriadená   aj 

kultúrna  komisia, ktorá  by  sa mala zaoberať  plánom  kultúrnych  aktivít  a dosiahnutými  

výsledkami  kultúrnych akcií .  Ako poslanec   MsZ  cíti  zodpovednosť   za     dosiahnuté   

výsledky.   Náhradu škody, ktorá   bola    vyčíslená   by  mal    uhradiť  zodpovedný  riaditeľ.   

JUDr. Irsák    -  pri   vyhodnocovaní   dosiahnutých     výsledkov  DK  pri  zabezpečovaní 

a realizácii  SHJ  z hľadiska zabezpečenia   kultúrneho  programu  boli  v minulom období    

hodnotené   kladne   a    pozitívne.  Zabezpečovanie  kultúrnej činnosti      v našom meste za  

ostatné  obdobie    sa zlepšilo. Na  zabezpečovanie    kultúrnej  činnosti má   riaditeľ   

zodpovedných zamestnancov, nemusí  to robiť  sám.   Je potrebné  upraviť    predpis, ktorým  

by boli  stanovované ceny   za  prenájom  predajných  miest.  

Príčinou    zníženia  počtu   predávajúcich    počas  konania  SHJ   môže  byť  ovplyvnené    

rôznymi inými  vplyvmi    napr. kolízia   s inými  mestami.  Vyjadrenia   riaditeľa   
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k predloženým  výsledkom   nie  sú   adekvátne.  Stanovenie    výšky   nájmu   na   jednotlivé  

dni   na predajných miestach   je   zložitý proces.     Je potrebné  v spolupráci  s mestom   

pripraviť   predpis, podľa  ktorého  má  riaditeľ postupovať pri stanovení   nájmu  počas  

konania SHJ.                

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  

A. Berie  na  vedomie  

Správu z vykonanej finančnej kontroly hospodárenia s verejnými finančnými 

prostriedkami použitými na zabezpečenie  XVII. ročníka Seredského hodového  

jarmoku   ako aj príjmov získaných z tohto podujatia.  

bez pripomienok 

 

B. Ukladá 

 riaditeľovi Domu kultúry 

Splniť uložené a odporúčané opatrenia na odstránenie nedostatkov a ich príčin 

v termínoch ako boli uložené a odporúčané hlavnou kontrolórkou v Správe z vykonanej 

kontroly. 

 

6. .Informatívna správa o príprave a realizácii projektov 

Ing. Krajčovič  - správa  o príprave a realizácii  projektov   bola   spracovaná  k 30.8.    a 

 predložená  na rokovanie  MsZ.   Situácia     sa mení  priebežne.         

p. Kurbel  - mal otázku, kto zabezpečuje  financovanie    projektu   Skateparku . Rozpočet     

na túto  akciu  bol  vo výške   38. tis. €. Výsledná    suma  tejto    investičnej  akcie    bola  vo 

výške  63 tis.€.  

Ing. Krajčovič – pôvodný rozpočet  projektu na     Skatepark   bol   76 tis. €. K tomuto 

projektu  boli  zabezpečované všetky  potrebné vyjadrenia  a doklady.    Mesto plánovalo  

realizovať    projekt  v 2 etapách.  Nedostalo  súhlas   na  skrátenú  verziu  tohto   projektu. 

Financovanie projektu  výstavby  Skateparku   bolo  zabezpečované    mestom.  

Ing.  Tomčányi -  projektant  a technická  inšpekcia    nedali   súhlas   na  realizáciu skrátenej  

verzie  tohto projektu.     

PhDr.  Hanus -   poslanci  MsZ   neboli  informovaní  o navýšení    finančných prostriedkov   

na túto  investičnú akciu. Poslanci   pri   schvaľovaní   o zaradení    investičných  akcií  na  

realizáciu  projektu    hlasovali   a bolo  by potrebné  aby boli  informovaní  o zmenách  

investičných  akcií.   

Ing. Krajčovič  -   bolo prijaté    uznesenie, ktorým bol   primátor  mesta poverený rozhodnúť   

o čiastke  do  33 tis. € na  jednotlivé projekty.  Následne   poslanci  MsZ   sú  informovaní  

o tomto   rozhodnutí.  

Ing. Tomčányi  -  v záujme    urýchlenia realizácie   projektov  je    potrebné  rozhodnúť   

rýchlo.  Čas  potrebný   na určité rozhodnutie   je  veľmi krátky, preto   bolo   prijaté    

uznesenie,  kde   môže primátor  v predmetnej  veci rozhodnúť.    Všetky      investičné  

aktivity    sú realizované pre  obyvateľov   nášho  mesta .          
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p. Kurbel – vo svojom  príspevku poukázal  na    navyšovanie  súm investičných   akcií.  MsZ  

odsúhlasilo     túto  právomoc    primátorovi  rozhodnúť    o výške  do   33 tis.  € pri   

realizácii projektov. Týmto  rozhodnutím rozpočet, ktorý  je  schválený    poslancami MsZ   je  

možné  navyšovať.         

JUDr.  Irsák  -      projekt  výstavby   Skateparku  podporil. Pri  schvaľovaní  prioritných   

investičných  akcií   ho  obodoval  dosť  vysoko.   Realizácia     projektu  bola   v súlade  so 

zásadami.    Potrebné  je    informovať poslanecký   zbor   o realizovaných  investičných 

akciách a navýšení     finančných prostriedkov.        

Ing. Horváth -  v predchádzajúcich   príspevkoch odznela informácia,  že konečná     

realizácia  skateparku bola  predražená. S týmto  nesúhlasí.  Rozpočtovaná bola  v čiastke  cca  

76 tis.€  skutočná  výška  projektu   bola  v čiastke   64 tis. €.  Projekt   nebolo možné   

realizovať    v etapách,  bol  realizovaný  naraz.     

Bc. Veselický  -  otvorenie     Skateparku    sa uskutoční   17.9. 2016, očakáva   poslancov  na  

jeho otvorení.    

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  

Berie  na  vedomie 

Informatívnu správu   o príprave a realizácii   projektov       

7. Územný plán  mesta   

A. Žiadosť o obstaranie zmien a doplnkov 

Ing.  Halabrínová  -  spoločnosť  Fontee s.r.o.   Orechová  Potôň  požiadala   o obstaranie 

zmien  a doplnkov ÚP mesta Sereď.  Bolo  to  z  dôvodu   investičného  zámeru, ktorý plánuje  

realizovať     a to výstavbu  čerpacej  stanice pohonných  hmôt.  Pozemok, ktorý   je  

predmetom    zmien a doplnkov , je  súčasťou    poľnohospodárskej pôdy.     Investičný zámer    

je potrebné zosúladiť   s ÚP mesta  Sereď.  Slovenský pozemkový  fond  vydal   súhlasné  

stanovisko  k zmene  územného plánu.           

Ing.   Horváth -  mal  otázku,  kde   sa   predmetný pozemok  nachádza   

Ing.Halabrínová – prílohou  materiálu   je  výrez  z územnoplánovacej dokumentácie,  

predmetný  pozemok sa  nachádza  medzi rýchlostnou  komunikáciou  a obcou Veľká  Mača. 

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  

Súhlasí    

S obstaraním územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Sereď, Zmeny 

a doplnky č. 4/2016“ za podmienky, že navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď 

uhradí všetky náklady spojené s obstaraním predmetnej územnoplánovacej 

dokumentácie. 

 

B. Zmeny a doplnky č. 1/2016 – schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie a návrh 

VZN mesta Sereď, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie 

Ing.  Halabrínová – spoločnosť  I.D.C.  Holding a.s.  Bratislava  z dôvodu    rozšírenia    

parkovacích plôch výrobného areálu  na Trnavskej   ceste   v Seredi požiadala  o zmenu  

a doplnenie  ÚPN – mesta  Sereď. Návrh  na zmenu   územno-plánovacej   dokumentácie        
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bol odsúhlasený MsZ.  Návrh je  vypracovaný v súlade so  zadaním ÚPN  mesta  Sereď   

Návrh    bol prerokovaný podľa stavebného zákona, bol zverejnený na úradnej tabuli, na   

stránke  mesta,  občania mali  možnosť  nahliadnuť   do dokladov.  Okresný úrad Trnava, 

OVaBP odporúča MsZ v Seredi návrh schváliť. Záväzná časť ÚPD bude vyhlásená VZN. 

p. Irsák  -  komisia  pre rozvoj   mesta  a ŽP    odporúča    schváliť   predložený  návrh  na   

zmenu    územnoplánovacej dokumentácie    a návrh VZN, ktorým  sa vyhlasuje    záväzná 

časť   ÚPD.   

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  

A. Schvaľuje 

1.Vyhodnotenie pripomienok a stanovísk k návrhu územnoplánovacej dokumentácie 

Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 1/2016 

2.Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 1/2016 

B. Uznáša   sa  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 5/2016, ktorým sa mení VZN č. 

7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie  Územný 

plán mesta Sereď  

 

8. Urbanistická   štúdia   

8/A. Urbanistická štúdia IBV Trnavská, Kasárenská 2 (lokalita BI-46, BI-49) Sereď 

Ing. Halabrínová -  predložená  urbanistická   štúdia    rieši rozšírenie   individuálnej bytovej 

výstavby   v lokalite   ulíc  Trnavská  a Kasárenská ulica. Hlavným   cieľom bolo   vytvoriť 

predpoklady    pre  vznik štruktúry   individuálnej bytovej  zástavby,  zabezpečiť  dopravnú 

obsluhu územia, navrhnúť optimálne  napojenie   novej  IBV  na existujúcu dopravnú  sieť. 

Urbanistická  štúdia bola   spracovaná  autorizovaným   architektom a prerokovaná   

dotknutými orgánmi.  Je spracovaná  v súlade s záväznou časťou  ÚPN mesta  Sereď.  

p. Irsák  -  komisia pre rozvoj mesta   a ŽP  odporúča  schváliť  Urbanistickú  štúdiu – IBV 

Trnavská, Kasárenská 2  Sereď   

p. Kurbel  -   v predmetnej  lokalite  bolo   navrhovaných cca 115 domov  s 350 až  400  

obyvateľmi. Podporuje     navrhovanú    urbanistickú    štúdiu   na IBV  na  Trnavskej  

a Kasárenskej ulici.        

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  

Berie  na  vedomie    

Urbanistickú štúdiu „IBV Trnavská, Kasárenská 2 (lokalita BI-46, BI-49), Sereď“  

 

10. Centrálne   vykurovanie  aktuálny  stav  a pokračovanie projektu     

A.Vysvetlenie pojmov a aktuálny stav  

Ing.  Káčer – na  zasadnutí  MsZ  pri  prerokovávaní    hospodárenia    škôl  a školských  

zariadení   bolo poukázané    na  vyššie  náklady   súvisiace   s vykurovaním. Na  základe   

toho  bola     vznesená požiadavka zo  strany poslancov    na    vysvetlenie procesu tvorby  

cien pri centrálnom  vykurovaní. V uvedených   správach  nie  sú  zahrnuté    investičné  

náklady  v lokálnej  kotolni  alebo   v centrálnom   vykurovaní.    Náklady   na   rekonštrukciu 
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kotolne    boli   zahrnuté do  nákladov  mesta.  Životnosť  kotolne    bola   už pomerne  nízka  

a bolo potrebné   zabezpečiť   jej rekonštrukciu.  Nie je   dobré     riešiť  situáciu  až  keď  

nastane  havarijný  stav.   Mesto  nepristupuje   k výmene   strojov   a zariadení   až  po  

vzniku havárie,  ale  v predstihu.  Centrálne zásobovanie  teplom   je   podporované    

európskou  úniou  a odborníkmi, ktorí   sa   tejto problematike  venujú.  Problém  je  medzi  

nákladmi  a výdavkami.   Výdavky   za   vykurovanie    sú  ovplyvňované    rôznymi  inými  

vplyvmi  počas roka.           

   

p. Kurbel -  mal otázku, či   p. Káčer  je  zamestnancom  spoločnosti Energetika. Obhajuje     

navyšovanie  ceny  tepla   hoci Mestský  bytový podnik   nie  je  dodávateľom   tepla. V roku 

2013, keď preberal Mestský bytový podnik bolo hovorené, že veci sú v katastrofálnom stave, 

o rok to prebrala iná firma, ktorá začala dodávať teplo v celom meste, medzi iným aj školám.   

Dodávanie   tepla     opakovane  klesá.  Poplatky    za  dodávanie   tepla    majú  stúpajúcu  

tendenciu.  Spoločnosť   Energetika    za   obdobie   roku 2014     vyčíslila  zisk cca  37 536 

Eur   a za  rok 2015  113 720 Eur.  Z akej činnosti     spoločnosť Energetika  získala   takéto  

zisky.  

 

Ing. Káčer  -   preštudoval    si   materiály, ktoré  boli pripravené    na rokovanie  MsZ     

a zúčastňoval  sa  rokovaní    týkajúcich  sa   centrálneho zásobovania   teplom   v meste   

Sereď .    

 

Mgr. Oravec  - tržby z  tepla    sú  minimálne.  Tepelné hospodárstvo  je  v zlom  stave.  

Vznikajú  úniky  vo výške 20 % na rozvodoch, ktoré   sú  hradené   z dosiahnutého  zisku.   

Spoločnosť  energetika   zabezpečuje    aj iné  činnosti  prenajíma majetok,   dodáva vodu, 

vyrába   elektrickú energiu, vlastnými  zamestnancami   sú  realizované  rôzne  rekonštrukčné 

práce, vyregulovanie   systémov.  Zisk  z predaja   tepla  je  minimálny.   Spoločnosť  

Energetika    získava  ďalších   záujemcov   o pripojenie na  centrálne   zásobovanie  teplom.   

Spoločnosť  Energetika   je  regulovaná    Úradom   pre  reguláciu  sieťových odvetví.   Zisk  

je presne  daný. Straty  na rozvodoch  sú dotované  zo zisku,    sú   na bytových  staniciach  

v rozvodoch.   Zisk  z predaja  tepla   predstavuje  cca 35 tis. Eur ročne.        

 

p. Kurbel  - podľa  jeho  názoru   zmluva,  ktorá   bola  so  spoločnosťou  Energetika   

podpísaná  je  pre  mesto   nevýhodná. 

 

Ing.  Káčer   - podal  vysvetlenie   k predloženým otázkam poslanca   MsZ.    

 

Ing. Tomčányi  -  rozhodnutia,  ktoré  boli  urobené v oblasti   zabezpečovanie   vykurovania   

v meste  Sereď    boli  v prospech občanov  a mesta  Sereď.  Pre zabezpečenie  výmeny  

rozvodov    na  zabezpečenie  vykurovania  v meste   Sereď    bolo potrebné   zabezpečiť    

projektovú  dokumentáciu.  Cena    tejto  dokumentácie    bola  cca  150 tis. €ur. Bola   

potrebná  preto,  aby   sa mesto  Sereď mohlo  uchádzať  o finančné  prostriedky   na 

zabezpečenie   realizácie rozvodov.  Veľa projektov   bolo pripravených   a zostali   

nezrealizované.  

 

Ing. Krajčovič  -  pán  Káčer  -   vysvetlil poslancom celý model   ako  bol  projekt  daný.   

MsZ   bola  schválená     verejná obchodná  súťaž  na zabezpečenie   tepelného hospodárstva  

v meste  Sereď. Komisia,  ktorá    bola zriadená je zložená   z 3 poslancov  a konateľa  MsBP 

a 2 zástupcov prenajímateľa.  Výzvy   na  realizáciu   tepelných rozvodov   neboli   vyhlásené.  

V meste  Sereď   máme  zabezpečovaný   centrálny  zdroj  tepla,   napojením  všetkých     škôl  



11 

 

a školských zariadení   prichádza  k zníženiu  priemernej ceny  tepla   aj pre   občanov  mesta   

Sereď. Na  výmenu   rozvodov   v meste  Sereď   je  potrebné   využiť   vonkajšie  zdroje,   

životnosť   týchto rozvodov  je  obmedzená.  MsZ   rozhodlo  o riešení  problematiky    

tepelného  hospodárstva    formou verejnej obchodnej  súťaže.    Je to  na kolektívnom  

rozhodnutí   nie   na rozhodnutí  jedného  človeka.         

 

Ing. Belányiová  -  na  zasadnutí  komisií    boli   veci   týkajúce  sa   zabezpečovania   

tepelného   hospodárstva   vysvetlené.  Je potrebné,  aby  bol  dodržiavaný  rokovací  

poriadok.    

 

Mgr. Oravec -   zúčastnil  sa rokovania   školskej, športovej  a bytovej  komisie,  zo  strany 

poslanca   Kurbela   neboli  vznesené    žiadne  konkrétne   otázky  k centrálnemu 

vykurovaniu.  Ako  riaditeľ  spoločnosti  Energetika    robí  všetko  pre    fungovanie     a 

zabezpečovanie   projektu     tepelného hospodárstva. Zriadená  komisia  má právo  

kontrolovať  kroky  spoločnosti     v rozsahu stanovenom  nájomnou zmluvou.  

   

p. Vydarená  -  školská,  športová a bytová     prerokovala   predložený materiál  centrálne 

vykurovanie    v meste  Sereď, o aktuálnom  stave  a pokračovaní   projektu  tepelného  

hospodárstva  a odporúča   ho prerokovať.  V predložených   materiáloch sú uvedené  

informácie     o cenách  tepla     pre  Sereď.  Ako poslankyňa    sa zúčastnila    rokovania , kde  

bolo  prezentované    centrálne   napojenie      školských zariadení  a   obyvateľov   mesta   

a bolo  prisľúbené,  že    príde   k zníženiu  cien  tepla.   Po ukončení   kalendárneho  roku   

2016   by    žiadala  o predloženie   výsledkov    a porovnanie   s predchádzajúcim   obdobím.           

 

Mgr. Oravec  -  spoločnosť    Energetika  robí  všetky opatrenia  na   zníženie  ceny   tepla,  

zabezpečuje  investičné    akcie. Pri   prevzatí tepelného   hospodárstva  v meste  Sereď    toto 

bolo     v zlom  stave. Bolo potrebné  robiť   také  opatrenia,  aby   sa   znížili   náklady.  

V budúcnosti  by  mala   byť   jedna   centrálna  kotolňa   na Mlynárskej ulici.  Majú  záujem   

využívať obnoviteľné   zdroje.    Geotermálny   vrt   funguje   na  cca  30 %   plánovaného  

výkonu.     Nie je možné dodávať  lacnú  energiu   z vrtu.   Cieľom   tejto  spoločnosti   je,  

aby   cena  tepla  v meste  Sereď   nebola   navyšovaná.  Všetky   položky  sú  regulované,  

cena  plynu   je   schvaľovaná   úradom pre  reguláciu  sieťových odvetví   a aj  kontrolovaná.  

Zúčtovacím obdobím  pre  túto  spoločnosť   je  celý  kalendárny  rok .        

 

PhDr. Hanus -  vo svojom príspevku poukázal  na  vypracovanú  analýzu,   kde   bola  

prezentovaná výhodnosť  centrálneho pripojenia  oproti  lokálnym   zdrojom tepla   pre  MsÚ, 

MsP,   Mama  klubu,       ZŠ  J. Fándlyho  a ZŠ  J. A. Komenského   .   Pri kompletnom 

zrealizovaní   týchto  pripojení    bola  vyčíslená čiastka 23 tis. Eur ako    úspora     finančných 

prostriedkov.  Zníženie   nákladov  na   vykurovanie   a dodávanie   teplej  úžitkovej vody sa 

malo   týkať   nových odberateľov  aj  existujúcich.  Školám   chýbajú  finančné prostriedky  

na   zabezpečenie   týchto služieb.  Pri  podpise  zmluvy   sa  spoločnosť    Energetika  

zaviazala   k investovaniu     čiastky  3 mil.  Eur  v priebehu    20 rokov  do tepelného 

hospodárstva.   Na  zasadnutí    školskej, športovej  a bytovej  komisie  boli  predložené  

doklady  od riaditeľov  škôl. Nie  sú  jasné podklady      na  porovnanie    za  predchádzajúce    

obdobie.   Mal  otázku,   kedy   príde   k úspore    finančných prostriedkov    pri 

zabezpečovaní    vykurovania    .       
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Ing. Tomčányi -  mesto  Sereď  pri  zabezpečovanie     vykurovania z centrálneho  zdroja  

potrebovalo  vypracovať    analýzu. Životnosť  kotolne  bolo potrebné posúdiť   odborníkmi.  

Spoločnosť Energetika    zabezpečuje vykurovanie     vo všetkých  MŠ,  školách,  bytoch. 

Všetky  náklady  spojené   so zabezpečovaním   vykurovania    je potrebné  započítať  do  

nákladov.        

  

p. Irsák   -  mal  požiadavku    k zloženiu  komisie,   ktorá   má  kontrolovať    vykonávané    

kroky     spoločnosťou  Energetika.   Je potrebné,  aby  členom komisie   bol  odborník, ktorý  

sa  veci rozumie.  

 

Ing.  Horváth  finančná  a majetková  komisia  prerokovala  predložený  materiál  a odporúča  

zobrať  na  vedomie  informáciu  o centrálnom vykurovaní   a aktuálnom  stave . 

V predložených    tabuľkách,  ktoré boli  predložené  poslancom MsZ   sú  veľké  rozdiely  

v uvedených  kW.    Chýba    v tomto  materiáli  jednotková   cena   dodávaného  tepla.   

K znižovaniu  nákladov    za  teplo  sa vyjadril     zástupca    spoločnosti Energetika.  

Pripájaním   ďalších  odberateľov    na  centrálne  vykurovanie  je  výhodné,   nemenia   sa  

fixné  náklady,  tie  sa  rozrátajú  na  väčší  počet  odberateľov.   Je  možnosť    zníženia    

týchto   fixných  nákladov. Zriadená   komisia   nie  je  kompetentná  na  schvaľovanie   cien 

tepla.   

 

Ing.   Tomčányi  -   mesto  potrebuje   zabezpečovať    výmenu  rozvodov,  finančná  čiastka  

potrebná  na    realizáciu   tejto  investície   je  cca  5,5 mil. Eur.  Zabezpečovanie   výmeny  

rozvodov  tepla     je  dôležité   pre  všetkých obyvateľov   nášho  mesta.   Požiadal  poslancov   

mestského zastupiteľstva   o predloženie  návrhov  ako by to bolo  možné   riešiť.     

 

Mgr. Oravec -   spoločnosť  Energetika    v priebehu minulého roka    realizovala 

rozkopávkové    práce    v meste  Sereď  vo veľkom rozsahu,    taktiež   zabezpečovala   aj  

opravy   vodovodných   rozvodov, kde  je  situácia   tiež  veľmi zložitá.  Cenu tepla   

schvaľuje    úrad  pre reguláciu sieťových  odvetví.                       

 

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  

Berie  na  vedomie   

Informáciu  zástupcov spoločnosti  Energetika  a MsBP o centrálnom vykurovaní,  

aktuálnom  stave a pokračovaní projektu   

 

8/B.  Urbanistická  štúdia  „IBV ul. 8.mája – Sereď – lokalita BI-09 „– zadanie 

Ing.  Halabrínová –  materiál   bol  spracovaný  na  základe žiadosti    Františka   Muhu 

o vydanie súhlasu  k zadaniu  urbanistickej  štúdie „IBV 8. Mája Sereď „ . Návrh  bol  

vypracovaný    autorizovaným   architektom  a je  v súlade  so záväznou  časťou  ÚPD  mesta  

Sereď.   Územie  je ohraničené  ulicami   8. Mája,  Družstevná,  Športová  a Veterná.    

 

p. Irsák  -  komisia pre rozvoj  mesta  a ŽP   odporúča  schváliť  urbanistickú  štúdiu  IBV  ul.  

8. Mája   

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  

Súhlasí   
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S predloženým Zadaním Urbanistickej štúdie IBV 8.mája - Sereď – lokalita BI-09. Pre územie 

označené podľa ÚPN-M Sereď funkčným kódom BI – 09 nie je potrebné ďalej spracovať 

urbanistickú štúdiu. Výstavba rodinných domov vo vnútrobloku je prípustná bez sprístupnenia 

vnútrobloku verejnou komunikáciou. Pre navrhované stavby,  ktoré je možné realizovať na 

týchto plochách, platia všetky ostatné regulatívy uvedené v ÚPN-M Sereď, za podmienky 

dodržania ustanovení stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov.  

 

9. Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2016 

A.  MŠ   U. D. Štúra   

p. Lukáčová -  správa o hospodárení   MŠ   za I. polrok    bola  predložená  v písomnej   

forme.  Investičné   akcie  prebiehali  počas  letného  obdobia.     

Bc. Veselický -   v materských  školách  boli  počas  letného  obdobia   zrealizované   

rekonštrukčné práce, ktoré  viedli  k pozitívnym zmenám.  

p. Vydarená -  školská a športová  komisia    prerokovala    správy o hospodárení  škôl   

a školských  zariadení a odporúča   ich prerokovať   na  MsZ.   Riaditelia    škôl a školských 

zariadení  pri  čerpaní  rozpočtu čerpajú rozpočtové položky   v súlade   s rozpočtom.  K 

prečerpaniu rozpočtu   prichádzalo    na položkách, kde bola  realizovaná údržba  

a rekonštrukcia   objektov  MŠ.  Práce  boli  vykonávané   počas  dovolenkových období ,  

aby    boli objekty  pripravené.    

B. MŠ Ul.  Komenského       

Bc. Fraňová  -   materiály  boli  spracované   v písomnej  forme ,  pripomienky    je  možné 

podať.        

Bc. Veselický -   práce   pri  zabezpečovaní elektroinštalácie,,  stierkovaní  stien,   maľovaní 

priestorov , výmene  podláh     na   MŠ  boli   realizované   SMS  Sereď.. Všetky   finančné 

prostriedky  o objeme  cca  120 tis. Eur,  ktoré  boli    preinvestované  prispeli  k vylepšeniu 

objektu.     

C.  ZŠ   J. A. Komenského        

Mgr.   Sudinová   - správa   o hospodárení   ZŠ  J. A.  Komenského  za I. polrok    2016 bola  

spracovaná písomne.                 

Bc. Veselický  -     na  ZŠ  J. A. Komenského     boli zrealizované práce   na   výmene  podláh  

a výmene  nábytku  v niektorých  triedach.    

D.  ZŠ J. Fándlyho   

PaedDr. Čomaj -    správa  o hospodárení   ZŠ   za I. polrok   2016 bola  spracovaná 

v písomnej forme. Čerpanie    na položke    energie     je vo výške  84 %. Rozpočet    na  túto   

položku  bol  predložený  na základe podkladov  z minulých období  a bol  navýšený. 

Spracovanie  a porovnanie   podkladov    za  vykurovanie    bolo prezentované  , že  bude 

vyhodnotenie   za   kalendárny  rok  odbornou  firmou.    

Poďakoval  za  podporu  dotácie,  na     investičnú  akciu. Na  základe   dohodovacieho  

konania    získalo  mesto  finančné prostriedky, ktoré   boli  použité    na   výmenu   lavíc  
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a stoličiek.    Škola   zo  svojich   finančných prostriedkov    podporila    túto   akciu   

a kompletne   bola  zabezpečená výmena   nábytku   v triedach.   

p. Kurbel  - na rokovaní  školskej, športovej a bytovej   komisie boli  prezentované informácie   

o výške    nákladov   na   vykurovanie,  či  trvá   na   uvedených   informáciách.  

PaedDr. Čomaj -  snahou    riaditeľa  školy    je  využiť   finančné prostriedky     na   

vzdelávací proces.   K životnosti    prevádzkovaných    kotlov  odporučil vypracovať    

posudok  odbornou  osobou. Tieto  informácie  mali  byť   predložené  v analýze, ktorá bola 

spracovaná.  Pri   havarijnej situácii  by   mesto   riešilo  realizáciu    z prostriedkov   rozpočtu 

mesta. Rozdiel,  ktorý     je  uvedený   v materiáloch   cca  16 tis. Eur,    mohli  byť  využité   

na   iné   veci.    

JUDr.  Irsák  -  riaditeľ   ZŠ  vo svojom  vystúpení    prezentoval    informácie  týkajúce   sa  

zvýšenia  rozpočtu    na   energie.  Ako  sa zriaďovateľ   k tomuto  vyjadril.    

Ing. Horváth – vo  vystúpení  riaditeľa   ZŠ odznela  informácia  o   výmene  kotlov,  ako to  

mení  situáciu.   Náklady  na   výmenu     budú  potrebné  aj  v budúcom období.  

PaedDr.  Čomaj  -   16 tis.  Eur  v rozpočte   chýba. V prípade havarijnej situácie   by  táto    

nebola  financovaná  z rozpočtu školy, ale z rozpočtu  mesta.         

p. Irsák  -  v predložených    materiáloch  chýba vyjadrenie  odborníkov.  Mal otázku,  čo  by   

realizoval   riaditeľ  z finančných prostriedkov , ktoré  chýbajú  v rozpočte.           

PaedDr.  Čomaj -    konzultoval  s odborníkmi   údaje     uvedené  v materiáli.   Z finančných  

prostriedkov   by  mohla  byť   realizovaná  bežecká  dráha.    

p. Kurbel -   kotle, ktoré  boli   prevádzkované   mali  cca  12 rokov, boli   funkčné .  Ich 

ďalším    používaním  by  sa   ušetrili  by  sa  finančné  prostriedky    na    investíciu.   

Ing. Krajčovič -   predložil materiály   o hospodárení   ZŠ J. Fándlyho  z roku  2013    - 

čerpanie plynu   za 6 mesiacov    107 %  oproti rozpočtu.  Analýza, ktorá  bola   prezentovaná 

bola  z roku  2013, kedy  sa podarilo    lacnejšie obstarať plyn.      

Bc. Veselický  -    k správnemu rozhodnutiu  je potrebné   mať   správne   informácie.  

Náklady   na  vykurovanie   sú  jedným  z hlavných  nákladov  škôl  a školských  organizácií . 

Finančné   prepojenie  medzi mestom  ako zriaďovateľom  a školskými zariadeniami   sa nedá    

odškriepiť.   Havarijné   situácie , ktoré  vznikajú   na  školách   a školských  zariadeniach  sú 

zabezpečované   mestom.  Do  nákladov    na  vykurovanie  sú   započítavané   všetky   

náklady spojené  s revíziami, nemôže byť  vymedzované  iba   výškou  ceny plynu .    Na  ZŠ  

J. Fándlyho   bolo  urobených  veľa  pozitívnych    zmien   a investovalo  sa  do    obnovy   

zariadenia.   Informácie  o investíciách     na obnovu  škôl  boli   zverejnené   na  stránkach  

mesta  a v Seredských novinkách.    Mesto    má     finančné prostriedky  potrebné    na 

zabezpečovanie problémov  týkajúcich  sa   škôl   a problémy    sa  snaží  riešiť   k spokojnosti  

oboch  strán .        

p. Kurbel -   ceny  plynu   boli  v minulosti  iné, prišlo  k nárastu    fixných   nákladov.   
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p. Karmažinová -   riaditeľ    ZŠ  J. Fándlyho   v správe   uviedol, že  mu  chýbajú finančné 

prostriedky  16 tis. Eur.  Potrebné  je  rozhodnúť,  z akej   položky  budú   tieto  finančné 

prostriedky   nahradené.    

Ing. Tomčányi   -   mesto   bude  riešiť  danú situáciu   na  konci   roka podľa   aktuálnych  

údajov   a informácií .       

E.  ZUŠ  J. F.  Kvetoňa        

p. Šajbidorová  -   správa o hospodárení   ZUŠ   bola  spracovaná  v písomnej  forme  

a predložená  na  rokovanie  MsZ .   ZUŠ   sa  v I.  polroku  zúčastnila     európskeho  

hudobného  festivalu   ZUŠ  v Španielsku.   Žiaci   tejto  školy  reprezentovali mesto    na 

tomto festivale. V rámci projektu   sa podarilo   vymeniť  radiátory  v čiastke     4 tis. Eur. 

V rámci   kapitálových  výdavkov   bola   realizovaná  rekonštrukcia   priestorov   školy.  

Práce  boli  dokončené   koncom  augusta.  Finančné prostriedky   získané  od  poslancov  boli  

využité  na zlepšenie  vyučovacieho procesu   na ZUŠ.       

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  

Berie na vedomie 

1.Správu o hospodárení Materskej školy na Ul. D.Štúra v Seredi  za I. polrok  2016 

bez pripomienok 

 

2.Správu o hospodárení Materskej školy na Ul. Komenského   v Seredi  za I. polrok  

2016 bez pripomienok 

 

3.Správu o hospodárení Základnej  školy  Jana  Amosa  Komenského   na Ul. 

Komenského   v Seredi za I. polrok  2016  bez pripomienok 

 

4.Správu o hospodárení   Základnej  školy   Juraja  Fándlyho  na  Ul. Fándlyho     v 

Seredi za I. polrok  2016 bez pripomienok 

 

5.Správu o hospodárení Základnej  umeleckej školy  Jana Fischera  Kvetoňa  na Ul. 

Komenského   v Seredi za I. polrok  2016 bez pripomienok 

 

 

11. Správa o vyhodnotení XVII. Seredského hodového  jarmoku      

Mgr.   Čavojský -  správa    o vyhodnotení  seredského hodového jarmoku  bola spracovaná 

písomne.   

 

p. Kurbel-  výška   finančných  prostriedkov  za    ozvučenie   bola   v čiastke  4 tis. Eur, je to 

pomerne  vysoká  čiastka.   

 

p. Čavojský  -   výška  týchto  nákladov    je na rovnakej úrovni   za posledné   obdobia.  Závisí   

od  hudobných telies,  ktoré  vystupujú  na  SHJ  a požiadavky  na  odposluch.          

 

Ing.  Horváth  - finančná  a majetková  komisia  odporúča       prerokovať    predložený  materiál    

na  zasadnutí  MsZ.     

Bc. Veselický -  pri prerokovávaní  správy    z vykonanej  kontroly hospodárenia s verejnými 

finančnými prostriedkami použitými na zabezpečenie  XVII. ročníka SHJ  ako aj príjmov 
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získaných z tohto podujatia   nebol  riaditeľ DK prítomný.  Je potrebné     konať  v uvedenej   

veci.  Dôležité   je  pri príprave  tohto     kultúrneho   podujatia    plánovať   výnosy  a náklady  

a dodržiavať pravidlá pri stanovovaní   poplatkov  pri všetkých  nájomných zmluvách   na 

predajné  miesta. Nie  je   nutné   počet  nájomcov  navyšovať,  ale  aby zaplatili  stanovený 

poplatok    za predajné  miesta.   Zodpovednosť     za   zabezpečovanie  a priebeh  potrebných    

činností  počas konania  SHJ  je  potrebné rozložiť.   Následky , ktoré    vznikli  je potrebné    

doriešiť.   

              

p. Irsák  - v   meste  Sereď  sa zvýšila   kultúrna  aktivita. Z hľadiska    ekonomickej  stránky  je 

potrebné  prijať  opatrenia na zlepšenie   situácie.   Odporúča,  aby po  každej kultúrnej akcii  bola  

vypracovaná    správa  o finančnom   výsledku z ekonomického  hľadiska. 

 

Ing. Tomčányi  -  pri prerokovávaní správy   z vykonanej kontroly    bolo  prisľúbené,  že    je  

potrebné  sa  dosiahnutými  výsledkami zaoberať.   Čo  sa  týka   rastu  a kvality    kultúrnych   

akcií   je   to   na dobrej  úrovni.  Ekonomické    otázky   budú  v budúcnosti   riešené   

v spolupráci  s MsÚ.      Poďakoval  riaditeľovi DK   za   koncerty, ktoré   v našom  meste   

prebehli.           

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  

Berie na vedomie 

Správu o finančnom vyhodnotení  – XVII. ročníka Seredského hodového jarmoku“ 

 

 

12.Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry za I. polrok 2016   

Mgr.  Čavojský    -  správa  o hospodárení  DK   bola  predložená na  rokovanie   MsZ.   Je  

možné   predložiť pripomienky.  V 1. polroku   2016  príjmy   v kine  NOVA  prekročili   

výdavky.  Kino    je  ziskové.    

   

p. Kurbel   -   čo   ovplyvnilo    dosiahnuté výsledky  v kine  NOVA 

  

Mgr. Čavojský -  podiel   na  tomto  výsledku    majú personálne  zmeny,    zabezpečovanie  

bufetu  počas premietania , bola   vytvorená    chránená  dielňa ,  sú  zamestnávaní   ľudia   

handikepovaní. Títo   sú zamestnávaní   cez projekt  realizovaný  cez  Úrad práce.  

          

Bc. Veselický   -plánovaná  je  realizácia   klimatizácie   v premietacej  miestnosti. Podiel   na 

priaznivom výsledku   hospodárenia    v kine  NOVA  má  aj  p. Branislav Koričanský  

a spolupráca  s SMS.  Prichádza  k vylepšovaniu podmienok   v kine  NOVA.    

 

Ing.  Tomčányi -  mesto plánuje   zlepšovať    podmienky  v kine  NOVA   a v rámci  projektu  

vymeniť   aj ďalšie    sedadlá.   

 

Ing. Horváth -  finančná a majetková  komisia  odporúča    zobrať     správu  o hospodárení DK  

na  vedomie.                              

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  

Berie na vedomie 

Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry v Seredi za I. polrok 2016“ 

 

13.Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Sereď za I. polrok 2016  

Mgr.  Fabo -   správa  o činnosti   MsP   za  I. polrok   2016 bola   predložená     v zmysle  

harmonogramu.   
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p. Kurbel -  v správe   je    uvedená informácia  o nadčasoch   zamestnancov   MsP    vo výške  90 

hodín,  prečo    tieto   nadčasové  hodiny    vznikli 

 

 Mgr. Fabo  - do funkcie  náčelníka  MsP  nastúpil  od  1.7. 2016.  Nadčasové  hodiny   

zamestnancov  MsP   nie  sú  plánované  v základnom   pracovnom  čase.   V priebehu   

pracovného  času   vzniká  potreba  nadčasovej práce     z dôvodu   riešenia    závažných  situácií,  

ktoré   treba  riešiť  z hľadiska zabezpečovania  bezpečnosti  v meste  Sereď ,  alebo  z dôvodu  

zastupovania   počas PN. Pri  narušovaní  verejného poriadku,    keď  nie  je  možné   zabezpečiť    

jednou hliadkou   túto  situáciu    sú do služby nasadení  ďalší  zamestnanci.  Toto   ide    do práce  

nadčas.   O tomto   rozhoduje    náčelník  MsP.         

    

p. Vydarená  - odporúča,  aby      nájdené  veci  boli    zverejňované   aj  cez  mestskú  stránku,  

nielen   do rozhlasu.    

   

Mgr.  Horváthová – vykazovaná práca   nadčas    je pomerne  vysoká.   Bola   robená  kontrola  

práce  nadčas  a poslancom  MsZ  bola   predložená  informácia  o porušovaní   zákona.  Práca  

nadčas  nie  je rozpočtovaná.  V  minulosti     náčelník  MsP     v rozpočte  plánoval  prácu  

nadčas. Zákonník  práce   prácu nadčas neumožňoval  v takom rozsahu  ako    bolo  vykazované.  

Treba zvažovať inú  cestu,    tak  aby  to bolo  v súlade  so  zákonníkom práce.   

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  
Berie na vedomie    

Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície   Sereď  za 1.polrok 2016".  

 

 

15. Nakladanie s majetkom      

A.Nájom majetku mesta  

1.Pozemok na Merač čistoty vzduchu SHMU – zámer nájom 

JUDr.  Pastuchová -  Slovenský  hydrometeorologický   ústav Bratislava požiadal mesto 

o prenájom pozemku vo výmere cca 12 m
2
     za  účelom umiestnenia monitorovacej stanice  

kvality  ovzdušia  realizovanej   z pripravovanej výzvy OPŽP MŽP pre skvalitnenie informovania   

obyvateľstva  mesta   Sereď.   Pôvodný   návrh   uznesenia  bol na  základe odporúčania  komisie  

pre  rozvoj  mesta   a ŽP zmenený.        

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  

A. Berie   na  vedomie   

Žiadosť    Slovenského  hydrometeorologického ústavu,  Jeseniova 17,  833 15 Bratislava 

o prenájom   pozemku v k.ú.  Sereď  na umiestnenie  monitorovacej  stanice  kvality  ovzdušia. 

 

B.  Schvaľuje 

Zámer  umiestniť  monitorovaciu stanicu   kvality ovzdušia   na  území  mesta  Sereď  s tým,  že  

pozemok  na jej umiestnenie  bude určený  po vzájomnej dohode  odborných  útvarov mesta   

a žiadateľa  a následne   riešený vzťah    žiadateľa    k pozemku  nájmom na dobu neurčitú 

 

 

B.Prevod majetku mesta – z minulých MsZ 

 

1. Žiadosť  o prevod Bihári Ján 

JUDr.  Pastuchová -  MsZ  uznesením č. 61/2016 schválilo  spôsob   prevodu   nehnuteľného 

majetku -časť  parcely č. 163/101 - ostatná  plocha, zapísanej Okresným úradom v Galante, 
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katastrálny odbor na mape určeného operátu  ako parcela registra „E“ na LV č. 591, v k. ú. 

Stredný Čepeň,   pre  žiadateľov uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 

zreteľa v celkovej výmere 661m
2
.   Predmetný pozemok  je sčasti zastavaný rodinným domom vo 

vlastníctve žiadateľov, časť dlhodobo užívajú ako dvor a  záhradu pri rodinnom dome a  je 

z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný.  

    

Ing. Horváth  - finančná  a majetková komisia   odporúča     schváliť  prevod    nehnuteľného 

majetku  za   cenu  20,-€/m
2
. 

 

Ing. Tomčányi   - pozemok  obyvatelia mesta   užívajú  dlhodobo, mesto  má   záujem o jeho 

usporiadanie.     

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  

Schvaľuje  

V súlade s §-om 9a, ods.8, písm. e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov  prevod nehnuteľného majetku,  novovytvorenej  parcely  č . 195/2 - zastavaná 

plocha , diel (3) vo výmere 17 m
2
,  novovytvorenej parcely č. parcely 194/1 - záhrada  diel 

(2) vo výmere 173 m
2,

obe odčlenené od pôvodnej  parcely č. 163/101 - ostatná  plocha, 

evidovanej na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ na LV č. 591 v k. ú. Stredný 

Čepeň a novovytvorenej parcely č. 193/1- zastavaná plocha, odčlenenej od pôvodnej parcely 

č. 163/101 – ostatná plocha diel (1) vo výmere 470 m
2
 a od pôvodnej parcely č. 164/1 - 

ostatná plocha, diel (4) vo výmere 1 m
2
, obe

 
  evidované Okresným úradom v Galante, 

katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“ na LV č. 591 v k. ú. 

Stredný Čepeň, geometrickým plánom č. 5-5/2016, úradne overeným dňa 23. 05. 2016  pod 

číslom 562/2016,  v celkovej výmere 661m
2
 za cenu 20,00 €/m

2
,  uplatnením výnimočného 

postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý je sčasti 

zastavaný rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa, časť dlhodobo užíva ako dvor a  

záhradu pri rodinnom dome a  je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak 

nevyužiteľný, Jánovi Biharimu a manželke Salomene, obaja bytom  v Seredi, Námestie 

slobody 29/6.
 

Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradia kupujúci. 

 

Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradia kupujúci. 

 

 

2.Žiadosť  o prevod    pozemku  p. Václavík a manž.   

JUDr. Pastuchová -  MsZ uznesením č. 64/2016 schválilo spôsob prevodu nehnuteľného majetku  

- časť parciel č. 34/46 a  č. 82/6,  v celkovej výmere 49 m
2
, žiadateľovi Jozefovi Václavíkovi  

a manželke Andrei, uplatnením výnimočného postupu ako prípad  hodný  osobitného   zreteľa.    

Pozemok sa  nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemku  vo vlastníctve žiadateľov, je 

dlhodobo užívaný ako   súčasť záhradky rodinného domu a z hľadiska územno-plánovacej 

koncepcie je pre mesto inak nevyužiteľný. 

       

Ing.   Horváth – finančná   a majetková  komisia    odporúča   schváliť    prevod     nehnuteľného     

majetku   za   cenu   20,-€/m
2
 

 

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  
Schvaľuje 

V zmysle  §-u 9a, ods.8, písm. e)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

prevod nehnuteľného majetku: diel (10) vo výmere  4 m
2 

 odčlenený od parcely č. 34/46 - 
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ostatná plocha, ktorá je evidovaná Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 

mape určeného operátu ako parcela registra „E“,  v k. ú. Dolný Čepeň, na LV č. 591 a  

pričlenený k  novovytvorenej parcele č. 163/1  - zastavaná plocha, diel (8) vo výmere    36 m
2
 

a diel (9) vo výmere 9m
2
 odčlenené od parcely č. 82/6 - ostatná plocha, ktorá je evidovaná 

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela 

registra „E“,  v k. ú. Dolný Čepeň, na LV č. 591 a pričlenené k  novovytvorenej parcele č. 

163/1  - zastavaná plocha  geometrickým plánom č.  4/2015 zo dňa 02. 12. 2015, úradne 

overeným dňa 13. 01. 2016 pod číslom 1377/2015  v celkovej výmere 49 m
2
, za cenu 20,00 

€/m
2
, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  zreteľa, pretože  ide 

o pozemok,   ktorý sa  nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemku  vo vlastníctve 

žiadateľa, je dlhodobo užívaný ako   súčasť záhradky rodinného domu a z hľadiska 

územno-plánovacej koncepcie je pre mesto inak nevyužiteľný, Jozefovi Václavíkovi 

a manželke Andrei, rod. Rajčanovej, obaja bytom v Seredi, Dolnočepenská 1643/61. 

 

Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradia kupujúci. 

 

 

3.Žiadosť  o prevod   p.   Pospiš 

JUDr.  Pastuchová  - MsZ  uznesením č. 65/2016 schválilo spôsob prevodu nehnuteľného 

majetku -  parcely č. 17/2 - vodná   plocha vo výmere 116 m
2
, zapísanej Okresným úradom 

v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ na LV č. 591, v k. ú. 

Dolný Čepeň, žiadateľom  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. Pozemok   sa  nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemku  vo vlastníctve žiadateľov, 

ktorí ho dlhodobo užívajú ako   súčasť záhrady pri rodinnom dome, je neprístupný z verejnej 

komunikácie a z hľadiska územno-plánovacej koncepcie je pre mesto inak nevyužiteľný. 

      

Ing.  Horváth  -  finančná  a majetková  komisia  odporúča   odpredať pozemok     v zmysle   

návrhu.     

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  

Schvaľuje 

V súlade s  § 9a, ods. 8, písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 

prevod nehnuteľného majetku - parcely č.  17/2 - vodná plocha   vo výmere 116 m
2
,
  

zapísanej  na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na katastrálnej mape  ako 

parcela registra  "C“,   v  k.  ú. Dolný Čepeň, na LV č. 591,  za cenu  20 €/m
2
,
  
uplatnením 

výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  zreteľa,
  
z dôvodu,  že   ide o pozemok, 

ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemku  vo vlastníctve žiadateľov, je 

dlhodobo užívaný ako   súčasť záhrady pri rodinnom dome, je neprístupný z verejnej 

komunikácie   a z hľadiska územno-plánovacej koncepcie je pre mesto inak nevyužiteľný, 

Ing. Ladislavovi Pospišovi a manželke Ing. Alene Pospišovej, rod. Štrbovej, obaja bytom 

v Seredi, Družstevná 1733/4. 

Správny poplatok za   návh   na vklad  do katastra   nehnuteľností  hradia kupujúci .    

 

 

4.Prevod byt Fenclová (Dolnomajerská)      

Mgr. Kováčová  -  pani  Fenclová  požiadala  o prevod   bytu ,  kde  je  nájomkyňou. Spĺňa   

všetky  požiadavky  na  prevod  bytu. Žiadosť  bola   prerokovaná  na  komisii  školskej, 

športovej a bytovej.   

   

p. Vydarená  -  školská , športová  a bytová  komisia  odporúča   schváliť  ,  prevod  bytu  pre   
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žiadateľku, ktorá  spĺňa  podmienky   na  prevod  nehnuteľnosti.           

                                       

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  

Schvaľuje  

V zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

a v zmysle zákona NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 

v platnom znení,  

prevod nehnuteľného majetku evidovaného v právnom stave Okresným úradom Galanta, 

katastrálnym odborom na LV č.3317, k.ú. Sereď: 

 

-bytu č. 6 vo výmere 77,41 m
2
 na 3.poschodí bytového domu súpisné číslo 1235 na ul. 

Dolnomajerská,  číslo vchodu 6  v Seredi postaveného na parcele registra „C“ č. 374/15 

a prislúchajúcej pivnice č.6 vo výmere 2,25 m
2
, 

 

-spoluvlastníckeho podielu 204/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 

bytového domu a príslušenstve,  

 

-spoluvlastníckeho podielu 204/10 000-in na pozemku, parcely registra „C“ č. 374/15 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 788 m
2 

evidovanej na katastrálnej mape 

v katastrálnom území Sereď, 

 

Žiadateľke Jane Fenclovej rod.Klottonovej, trvale bytom Sereď, Dolnomajerská  1235/6  za 

kúpnu cenu 4 656,12 EUR. 

 

 

C.Výkup pozemkov pre potreby mesta      - pozemky pod MŠ Fándlyho 

Mgr. Kováčová  -   mestské   zastupiteľstvo   schválilo   spôsob   usporiadania pozemkov  v areáli  

MŠ na ul. Fándlyho a to výkupom   pozemkov   pod  budovou   od  vlastníka nehnuteľnosti. 

V zmysle   zásad hospodárenia   a nakladania   s majetkom mesta   bol  predložený  predmetný  

návrh  na  výkup pozemkov  za  cenu  podľa  znaleckého posudku.          

 

Ing. Horváth  -  finančná  a majetková   komisia  odporúča  odkúpenie  pozemku   za  určenú  

cenu       

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  

Schvaľuje 

V súlade s § 4 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď kúpu 

pozemku, ktorým je:  

novovytvorená parcela č. 3535/15 - zastavaná plocha - vo výmere 116 m
2 

(diel 18), ktorá 

bola odčlenená geometrickým plánom č. 28/2015 vyhotoveným geodetom Petrom Černým 

úradne overeným dňa 09. 05. 2016 pod číslom 464/2016 od pôvodnej parcely č. 1077/3 - 

zastavané plochy a nádvoria - evidovanej Okresným úradom Galanta - katastrálnym 

odborom na mape určeného operátu ako parcela reg. „E“ na LV č. 5125 pre k.ú. Sereď v 

spoluvlastníctve Terézie Gréčovej v podiele ½ a Terézie Mihálikovej v podiele ½ za kúpnu 

cenu 39,44 €/m
2
.
 
 

Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
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D.Vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – nájom haly Relax  a podmienky OVS  

JUDr.  Pastuchová  - nájomca  polyfunkčného   centra voľného  času  „Relax“ na Mlynárskej  

ulici   požiadal o ukončenie  nájomnej zmluvy  dohodou  k 31.12. 2016.  Mesto   Sereď  odporúča   

MsZ  rozhodnúť  o spôsobe   ďalšieho  nakladania  s majetkom  a to formou    vyhlásenia   

obchodnej verejnej súťaže.    

 

Ing. Horváth  -  finančná  a majetková komisia  odporúča  schváliť     prenájom  nebytových  

priestorov  na Mlynárskej ulici a určiť kritériá   obchodnej   súťaže.  

     

p. Vydarená-  školská,  športová  a bytová  komisia   odporúča    prerokovať   a schváliť     

prenájom    nebytových priestorov  a vyhlásenie   verejnej obchodnej  súťaže .  Komisia   

odporúča  ponechať  tieto  priestory  na    športové  účely.  

  

p. Irsák   -  odporúča , aby  ponuka    na  prenájom bola   zverejnená vo všetkých dostupných   

médiách. 

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  

A.Berie   na  vedomie   

Žiadosť  nájomcu Mareka Horvátha na ukončenie Zmluvy o nájme ev. č. 4/8/NZ-33/2012 

nebytových priestorov – polyfunkčného centra voľného času  na Mlynárskej ul. s. č. 4340 – 

„Relax“  s priľahlým pozemkom dohodou ku dňu 31.12.2016. 

 

B.Schvaľuje    

1.Spôsob ďalšieho nakladania s nebytovým priestorom – polyfunkčným centrom voľného 

času  na Mlynárskej ul. s č. 4340 – „Relax“  s priľahlým pozemkom -  prenájom formou 

vyhlásenia obchodnej  verejnej súťaže  

 

 2/1 Podmienky  obchodnej verejnej  súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie  nájomnej 

zmluvy  na polyfunkčné centrum voľného času na Mlynárskej ul. s. č. 4340  a priľahlého 

pozemku parc. č. 3127/41 o výmere 497 m
2 

podľa predloženého návrhu: 

                  -  s doplnením   

Ponúknutá  cena  nájmu   75% 

Účel  nájmu   20 % 

Benefity pre  mesto  Sereď    a organizácie ním zriadené 5 % 

    

2/2 Komisiu na vyhodnotenie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme polyfunkčného 

centra voľného času na Mlynárskej ul. s. č. 4340  a priľahlého pozemku parc. č. 

3127/41  v tomto zložení: 

      predseda Ing. Bystrík  Horváth  

      členovia     JUDr. Michal  Irsák , Božena  Vydarená,  Róbert Stareček,  Pavol 

Kurbel,   PhDr. Michal  Hanus, Darina  Nagyová  zároveň  zapisovateľka  ( 

náhradník  JUDr.  Zuzana Pastuchová). 

 

 

E. Nakladanie s pohľadávkami mesta – zánik pohľadávky – pokuty  

Ing.   Krajčovič  - spoločnosť  SOPHIA Tel,  ktorá   bola  v nájme   začala   so stavebnými   
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úpravami   bez povolenia, za to  je  bola  uložená pokuta. Pohľadávka    bola   vymáhaná   formou 

exekúcie  aj konkurzom,  nepodarilo  sa  vymôcť. Medzitým prišlo  k výmazu   tejto  spoločnosti  

z Obchodného registra.         

 

Ing.   Horváth -  finančná  a majetková  komisia    odporúča  schváliť     zánik pohľadávky   vo 

výške   1330,-€  spoločnosti   SOPHIA  Tel,  Nitra z dôvodu  výmazu    z obchodného  registra.     

 

JUDr. Irsák  - legislatívno-právna komisia  odporúča    schváliť     zánik pohľadávky.  

 

Mgr. Horváthová – pohľadávka  bola   evidovaná  v súlade  so zákonom, bola  zabezpečená  

u exekútora. Nebolo  možné  zriadiť  exekučné právo.   

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  

Schvaľuje   

Trvalé   upustenie od  vymáhania pohľadávky - vo výške 1.330,- EUR  evidovanej voči  

spoločnosti SOPHIA Tel, s.r.o., IČO: 36 750 981, so sídlom Jelenecká 2302/26, 949 01 Nitra.  

 

 

 

F.  Výsledky obchodnej verejnej súťaže – majetok MsBP   

Ing. Horváth –  bola    vyhlásená  verejná obchodná  súťaž  na majetok  MsBP.  Týkalo  sa   to  5  

objektov  a to  kotolní  a garáží.   Komisia   schválená    MsZ  na  vyhodnotenie   predložených 

ponúk  na  využitie kotolní   a garáží rozhodla. Ponuky   na kotolňu  a garáže   odmietla,   bolo to 

z dôvodu  nízkej  ceny.   Bola  prijatá  ponuka    na    predaj pozemku,  komisia   odporúča  predaj    

pozemku za   cenu  15 000,-€.  

Všetky  podklady, ktoré boli predložené    boli  prerokované.  Ponúknuté  ceny   za   

nehnuteľnosti     boli  nízke.  Komisia odporúča,  aby  bola vypísaná nová  verejná obchodná  

súťaž  na  predmetné  nehnuteľnosti.   

  

p. Kurbel -  požiadal,  aby   nebol   zaraďovaný  do   komisie na  vyhodnotenie  výsledkov  

verejnej obchodnej súťaže, pokiaľ   nebude     súhlasiť.   

 

JUDr.  Irsák   -  na  rokovaní  MsZ   pri  schvaľovaní    uznesenia  týkajúceho  sa   verejnej 

obchodnej  súťaže  na    predmetné  nehnuteľnosti  navrhoval inú formu   predaja  majetku.   

Predložil procedurálny   návrh  o vyhlásení  verejnej  dražby    nepotrebného  majetku  mestského  

bytového podniku.  

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  

Schvaľuje  

Procedurálny   návrh    poslanca  MsZ   o  vyhlásení  verejnej  dražby  nepotrebného 

majetku  Mestského   
 

 

14.Správy o plnení rozpočtu mesta Sereď  

 

A.Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Sereď k 30.6.2016 

Ing. Florišová -   rozpočet  mesta   bol   v priebehu roka   trikrát   zmenený.  Príjmy    a výdavky    

predstavujú čiastku  10 274 623  Eur.  Príjmová  časť rozpočtu bola naplnená  na  54,9 %  

a výdavková  časť  na  43,6 %. Podrobné    členenie položiek  je  predložené  v správ .   

     

Ing.  Horváth  - finančná  a majetková  komisia   odporúča  MsZ    zobrať materiál  na  vedomie.  
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Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  

Berie Berie  na vedomie 

Informatívnu správu o plnení rozpočtu  mesta  SEREĎ  k 30.6.2016 

 

B.Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Sereď k 30.6.2016 

Ing. Florišová -  správa   je predložená   podľa  jednotlivých programov, kritérií   ukazovateľov. 

    

Ing. Horváth  - finančná  a majetková  komisia  odporúča  MsZ    zobrať  na vedomie   predloženú   

Monitorovaciu  správu   o plnení rozpočtu .   

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  

Berie Berie   na vedomie 

 Monitorovaciu  správu o plnení programového rozpočtu  MESTA SEREĎ k 30.6.2016 

 

 

15.Návrh  na  IV. zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 2016   

Ing.  Florišová  - predmetom   navrhovanej  zmeny  rozpočtu   sú: 

-  prijaté rozpočtové opatrenia.  

- Použitie  rezervného fondu :     

1. Materskej škole na Ul. D. Štúra, na základe žiadosti riaditeľky MŠ zo dňa 16.08.2016, 

ktorou žiada o navýšenie finančných prostriedkov na odstránenie havárie kanalizácie, 

navrhujeme na MsZ schváliť použitie finančných prostriedkov na odstránenie havarijnej 

situácie kanalizácie v čiastke 7 829 €.  

 

2. Na základe žiadosti riaditeľky MŠ na Komenského ulici v Seredi zo dňa 22.08.2016 

navrhujeme schváliť použitie rezervného fondu na odstránenie  II. etapy havarijnej 

situácie kanalizácie v objeme 2 591 €. €, ktoré sa uskutoční na elokovanom pracovisku na 

Murgašovej ulici.  
 

 

Ing.  Horváth -    je  možnosť     zbaviť  sa  nepotrebného  odpadu  na  Zbernom dvore.  Mala  by  

byť   vyhlásená  verejná obchodná súťaž  na odvoz   a uskladnenie  odpadu.  Vytvoril  by  sa 

priestor  na   uloženie   stavebného odpadu.  V príjmovej  časti rozpočtu  sa to týka  položky   

113 003  zvýšenie    o 13 tis. eur.   a  223 001 o 35 tis.  Eur.  Výsledky  separovania   je   vidieť.  

Je to náročné na   pracovné sily. Vo výdavkovej časti  rozpočtu  odporúča   zmeniť  program ŽP -  

odpadové  hospodárstvo  332 –zber  a uloženie odpadov, vytvoriť položku  637 004- odvoz 

odpadov     s rozpočtom  48 tis.   Eur.            

   

p. Vydarená  -  školská,  športová  a bytová  komisia odporúča    prijať  návrh  na IV.  zmenu 

rozpočtu na rok  2016. 

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  

Schvaľuje   

1. 4. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2016  

a) v príjmovej časti 

 zvýšiť rozpočet na položke 113003 Výnos dane z príjmov územnej 

samosprávy o čiastku 13 000 € 

 zvýšiť rozpočet na položke 223001 Poplatky a platby z náhodného 

predaja a služieb (za separovaný odpad) o čiastku 35 000 € 

b) vo výdavkovej časti 
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 v programe 3. Životné prostredie, podprogram 3.3 Odpadové 

hospodárstvo, prvok 3.3.2. Zber, odvoz a uloženie odpadov vytvoriť 

položku 637004 Všeobecné služby (odvoz odpadov zo zberného dvora) 

s rozpočtom 48 000 € 

 

2.  rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom  ZŠ Juraja Fándlyho 

3.    rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Jana Amosa  Komenského 

4.    rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ na  Ul. Komenského 

5.    rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ  na Ul.   D. Štúra 

6.    rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa 

7.    rozpočtové opatrenie predložené riaditeľom Domu kultúry v Seredi  

8.    použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu: 

a) na úhradu bežných výdavkov pre MŠ na Ul. D. Štúra v Seredi v  

          objeme 7 829,- € s účelovým určením na riešenie havarijnej situácie   

          kanalizácie na MŠ na Ul. D.Štúra.  

 

b) na úhradu bežných výdavkov pre MŠ Komenského v objeme 2 591,- €  

      s účelovým určením na riešenie havarijnej situácie kanalizácie                   

     MŠ Komenského – na elokovanom pracovisku na Murgašovej ulici 

 

 

 

16. Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2017 – 2019    

 Ing.  Krajčovič  -  je potrebné   pristúpiť  k príprave rozpočtu  na budúci rok.  Bol spracovaný  

harmonogram   potrebných   činností,  na  základe  odporúčania komisií     bola požiadavka  na  

stretnutie   poslancov   a vedenia  mesta   na  4.10. 2016  k investičným  akciám.  Do  30.9. 2016 

by mali  byť   predložené informácie o požiadavkách  od  škôl. Poslanci   by mali  predložiť  

podklady    k investičným  akciám  do  23.9. 2016.   V roku   2016  bolo  preinvestovaných   veľa  

finančných prostriedkov  na  budúci rok   nebude možnosť   na   rozšírenie  investičných  akcií.      

 

p. Vydarená – komisia  školská,  športová  a bytová   prerokovala  návrh    na prípravu rozpočtu   

a odporúča  ho prerokovať  na  MsZ   

 

p. Irsák – komisia  pre rozvoj mesta   a ŽP  súhlasí   s predloženým  návrhom prípravy  rozpočtu   

na rok  2017 

     

Ing. Horváth  - finančná  a majetková  komisia   odporúča   zobrať  na  vedomie    harmonogram   

prípravy  rozpočtu   na rok   2017.        

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  

Berie na vedomie 

Prípravu rozpočtu mesta Sereď na roky 2017 – 2019 podľa schváleného harmonogramu 

prípravy rozpočtu 
 

 

18./ Súhlas s prevádzkou súkromného Centra pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie 

Mgr. Kováčová  -  Súkromné  centrum špeciálno-pedagogického   poradenstva  Trnava  požiadalo  

mesto  Sereď  o vydanie  súhlasu  na zmenu sídla  tohto  centra   do  mesta  Sereď.  Finančné 

prostriedky  na činnosť   v roku  2016 boli   pridelené   mestu  Trnava, ktoré  bude prevádzku 
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financovať.  V roku  2017 po  udelení  súhlasu bude   zabezpečené  financovanie   v podielových   

daniach   mesta Sereď.    Výška   finančných prostriedkov   pridelených pre  toto  centrum na  

prevádzku   bude   zapracovaná   do  VZN o financovaní  ZUŠ,  MŠ   a školských  zariadení.    

      

 p. Kurbel   - podporuje  predložený  návrh na  vydanie súhlasu  na zmenu sídla.   

Mestské  zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a  

Súhlasí  

S umiestnením   Súkromného   centra    špeciálno-pedagogického poradenstva  ( IČO  

37 990 462) zriaďovateľky Mgr. Miroslavy Ormandyovej, 951 32 Hájske   č.  172  v Seredi  

na Slnečnej č.  5 od  1. septembra   2016  a s financovaním   centra z podielových  daní  

mesta    v meste  Sereď  od  1. januára   2017.   
 

 

Po prerokovaní   všetkých bodov programu primátor  mesta   rokovanie  MsZ    ukončil  

a poďakoval  všetkým  prítomným    za   účasť.  

 

V Seredi, dňa   13.9. 2016  

 

Zapísala:  Pešková  

 

 

 

Ing. Tibor  Krajčovič                                                          Ing.  Martin Tomčányi  

  Prednosta  MsÚ                                                                    primátor  mesta   

 

 

 

 

 

 

Overovatelia  zápisnice: 

 

Bc.  Anton Dúbravec               .............................. 

 

Daniela  Matušková                 .............................. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 


