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Zápisnica 

z Mestského   zastupiteľstva  v Seredi,  konaného  dňa   15.11. 2018 

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

mesta Sereď. Na zasadnutí MsZ dňa 15.11. 2018  sa zúčastnilo 18 poslancov,  ospravedlnený  

bol Ing. Lovecký . 

 

3.Mandátová komisia bola schválená v zložení: 

Mgr.  Marcel Královič   

PhDr. Michal   Hanus    

Mgr.  Pavlína  Karmažínová   

 

Návrhová komisia bola schválená v zložení: 

Božena Vydarená 

 Mgr. Tomáš  Karmažín  

Ing. Iveta Belányiová   

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 

Milan Buch    

Bc. Anton Dúbravec   

 

 

JUDr.  Irsák  - predložil   návrhy na   doplnenie  programu  MsZ 

 

- Návrh  odmien  pre poslancov  MsZ  

- Žiadosť o zverejnenie  výzvy  pre občanov  mesta  možnosť prihlásiť  sa  do   komisií  pri  

MsZ   

 

Ing. Krajčovič  - odporučil, aby  pri   podávaní   žiadostí    boli  priložené  krátke  informácie  

o dotyčnom človeku,  čím  sa zaoberá, v  akej  komisii má   záujem  pracovať   a z akého 

dôvodu  sa hlási  do tej ktorej komisie.  

 

p. Kurbel  -  keď  záujemca  sám   prejaví   záujem   o prácu v   komisii, nevieme ho  donútiť, 

aby  predložil    informácie  o sebe.  

 

Ing. Tomčányi -  vo  vyhlásenej  výzve   bude  uvedená   informácia, aby  záujemca  vo svojej  

žiadosti   predložil   informácie zo svojho  života, čomu  sa venuje    a v ktorej  komisii má   

záujem pracovať.  

       

Bc. Veselický  -  požiadavka  na  doloženie  informácií   o záujemcovi  je dôležitá.    

  

Ing.  Horváth   -  podporuje  predložený   návrh  na  zverejnenie  výzvy  na  oslovenie   

občanov,  aby  sa prihlásili  do  komisií  pri MsZ . Potrebné  je   stanoviť  počet členov, aby   

ich nebolo  veľa a aby boli komisie  uznášania  schopné  pri  prerokovávaní  materiálov. Uvíta  

záujem   ľudí, ktorí   sú ochotní pracovať  v komisiách pri MsZ.    
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JUDr.  Irsák   

 -  nové  zastupiteľstvo   rozhodne   o počte  členov  komisií, ktoré   sú   zriadené   pri  MsZ.  

Trvá   na   svojom  návrhu, aby  sa o ňom  hlasovalo.     

 

 Program  rokovania  MsZ   bol  odsúhlasený   s navrhovanými  doplneniami.   

 

3. Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi  

Ing.  Tomčányi   

- Dňa   18. 09. 2018  na  ZŠ  J. Fándlyho v Seredi   olympionik  Matej Tóth   odovzdal  

grant  O2  Športovej akadémie 

 

- Zväz vojakov SR–klub Sereď, občianske združenie UN-VETERAN SLOVAKIA, 

Ženijný prápor Sereď pod záštitou veliteľa Pozemných síl SR a mesto Sereď 

usporiadali 22. 09. 2018 VI. ročník „Memoriálu plukovníka Štefana Ivana o putovný 

pohár veliteľa Pozemných síl SR“ v mini futbale.  

 

-  Dňa 9.10. 2018  sa uskutočnilo rokovanie  so zástupkyňou spoločnosti Milex. 

Predmetom   rokovania   boli otázky  zabezpečenia   havarijného  stavu  nehnuteľností. 

 

- Dňa 11.10. 2018  sa uskutočnilo  kultúrno-spoločenské podujatie  pri príležitosti 

mesiaca úcty  k starším  „Ďakujeme Vám v Dome  kultúry v Seredi. Vystúpil aj Otto  

Weiter. Pre klientov   Domova   dôchodcov  v Seredi  ako aj v priestoroch DC 

seniorov bol  pri príležitosti mesiaca  úcty  k starším pripravený  program v ich 

priestoroch.   

 

- Dňa 15. 10. 2018  sa uskutočnilo pracovné  stretnutie  k príprave rozpočtu  mesta  na  

rok 2019- 2021     

 

- Dňa  16.10. 2018  Západoslovenská  energetika  slávnostne  uviedla   ES  Sereď do 

prevádzky   

 

- Dňa 16.10. 2018 OZ  Mladá  Sereď v spolupráci  s NTS zorganizovali   akciu  „Daruj 

krv – zachrániš život“.  Krv  darovalo   21  občanov.  

 

- Dňa   16.10. 2018   sa uskutočnilo   rokovanie so zástupcami Západoslovenskej 

vodárenskej  spoločnosti,  konateľom  NDS  a občanom   p. Heregom.  Predmetom  

rokovania  boli otázky  týkajúce  sa   dodávania pitnej  vody pre občanov  mesta,  

riešenie  porúch a iné  

 

- Dňa 24.10. 2018  sa uskutočnila pietna  spomienka obetí 1. svetovej  vojny pri 

príležitosti 100-tého výročia ukončenia prvej svetovej vojny  a vzniku československej   

republiky. 
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- Dňa 29.10.2018 sa uskutočnilo rokovanie k projektu „Centrum integrovanej 

zdravotnej  starostlivosti  v meste Sereď“ za účasti riaditeľky Polikliniky v Seredi 

a zástupcov  spoločnosti Pro care.       

 

- Dňa   31.10.2018 sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami OZ Vodný hrad. Predmetom  

rokovania  bola problematika  spolupráce pri zabezpečovaní postupných  krokov  pri  

obnove  kaštieľa v Seredi.      

 

- Dňa  5.11. 2018  sa uskutočnilo  Valné  zhromaždenie SMS 

  

- Dňa 10.11. 2018  sa konali  komunálne voľby do mestských a obecných  

zastupiteľstiev.  

 

        Oddelenie školstva,  kultúry, rodiny  a športu 

- Dňa  19.09.2018 sa  uskutočnila porada  riaditeľov  škôl  a školských zariadení 

 

- Dňa  1.10.2018 bola do funkcie riaditeľky   ZŠ J. A. Komenského  uvedená  Paulína  

Krivosudská    

 

- Dňa 21.10.2018 na námestí Slobody zorganizovali Únia ligových klubov, ŠKF iClinik 

a mesto Sereď jednu zastávku projektu Futbal v meste. V rámci projektu prebehli 

súťaže 1 na 1, súťaž v tvrdosti strely. Doobeda sa uskutočnil detský turnaj v kategórii 

do 10 rokov, ktorého sa zúčastnilo 8 tímov a víťazom sa stal tím Grizly. Dospelého 

turnaja sa zúčastnilo 6 tímov. Víťazom sa stalo mužstvo Hlohovecké hviezdy, ktoré si 

tým vybojovalo postup do celoslovenského finále.  

 

- Dňa 22.10.2018 Miestny odbor Matice slovenskej vo spolupráci s mestom 

zorganizovali  v Dome kultúry 12. ročník súťaže v speve ľudovej piesne  

 

- Dňa 07.11.2018 Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi oslávilo 65. výročie svojho 

založenia. V jeho priestoroch si mohli zaspomínať na svoje staré časy bývalí žiaci i 

učitelia. 

 

- 11.11.2018 o 11.11 hodine na celom svete sa rozozvučali zvony na počesť obetí 

padlých vo vojnách. Je to Medzinárodný deň vojnových veteránov alebo ako ho mnohí 

nazývajú Dňom červených makov. V tento deň presne o 11-tej hodine došlo vo 

francúzskom Compiégne k podpisu prímeria a v 11-tej minúte zaznela posledná salva, 

čím sa ukončila prvá svetová vojna.  

 - 14.11.2018 Miestny odbor Matice slovenskej vo spolupráci s mestom   

zorganizovali  v Dome kultúry 15. ročník súťaže v prednese poézie a prózy  
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Oddelenie rozvoja  mesta : 

1. Obnova vodorovného dopravného značenia + osadenie nového dopravného značenia 

v meste. 

- Trnavská cesta, Bratislavská – zrealizovanie trvalého dopravného značenia na usmernenie 

nákladnej dopravy do priemyselnej zóny Sereď – južnej časti + doplnenie chýbajúceho DZ. 

a) Trnavská cesta – doplnenie označenie mesta a miestnej časti Nový Majer. 

b) Čepeňská - doplnenie vodorovného DZ a ZDZ (parkoviská) 

c) Cukrovarská – osadenie vodorovného a zvislého dopravného značenia (parkoviská) 

d) Komenského – osadenie spomaľovača 

e) Vodorovné dopravné značenie ul. Novomestská 

2. Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského „A“ v Seredi. 

3. ZŤP budova – izolovanie suterénu 

4. Bailey Bridge 

5. Rekonštrukcia cesty Novomestská 

6. Pomník obetiam 1. svetovej vojny 

7. Havarijná výmena kanalizácie v Amfiteátri  

8. Pekarská ulica - rekonštrukcia kanalizačných  a vodovodných  sietí   bola   ukončená. 

Rekonštrukčné  práce  si  vyžiadali   rozbitie    komunikácie. Boli  vykonané  spätné   

úpravy  komunikácie        

Referát životného prostredia  

 

1. V mesiaci september sme vysadili trvalky na Nám. Slobody, na ul. M. R. Štefánika, 

Cukrovarskej ul., pred budovou MsÚ, v muzeálnej záhrade a v kameninových 

nádobách.  

2. Realizovali sme druhú časť revitalizácie priestoru medzi budovami Slovenskej 

sporiteľne, a. s. a Hubertom J. E., s.r.o. na ul. M. R. Štefánika, ktorá zahŕňala 

vybudovanie chodníka, osadenie a výsadbu kvetín do gabiónu, založenie záhonu zo 

žltých narcisov a modrých nezábudiek. Budeme pokračovať výsadbou 5 ks jaseňov. 2 

časť revitalizácie je financovaná z dotácie Sporiteľne. 
 

3. Začala sa 6.-7. kosba, ktorá okrem kosenia zahŕňa aj zber popadaného lístia. Priebežne 

sa vykonávajú redukčné a zdravotné rezy tŕňových a netŕňových kríkov a živých 

plotov.  

 

4. Prebieha kontrola z NKÚ SR v súvislosti s výkonom efektívnosti a účinnosti 

triedeného zberu odpadu mesta Sereď. O výsledkoch budete informovaní na 

decembrovom MsZ 
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5. Zrealizovali sme jesennú deratizáciu verejných priestranstiev a objektov vo vlastníctve 

mesta Sereď. Takisto aj deratizáciu kanalizačných sietí a ČOV  

 

6. Zrealizovalo sa vysokotlakové čistenie exteriérovej dlažby a odstraňovanie olejových 

škvŕn na parkovisku na Jesenského ulici  

 

7. V mesiaci október prebehla hlavná ročná kontrola ihriskových prvkov  

 

8. Na zberný dvor bol umiestnený kancelársky kontajner.  

 

9. Do 2.200 domácností boli distribuované nálepky na 140 litrové hnedé nádoby na 

BRO.  

 

 PhDr.  Hanus    

- Projekt  rekonštrukcia MŠ  Komenského  -  kedy  budú ukončené práce  a kedy  bude  

upravený celý  areál? 

    

 Ing. Krajčovič   

- Stavebné práce  na MŠ  Komenského  boli dokončené.  Prebieha    preberanie   prác, 

kontrola. V priebehu jarných  mesiacov  je plánovaná   revitalizácia  celého   priestoru.     

Chodníky  boli v havarijnom  stave.  Tieto  plánuje  mesto opraviť z prostriedkov rozpočtu 

mesta.     

 

Ing. arch. Kráľ   

- V lokalite pri  Slovenskej  sporiteľni  je na pozemku  mesta umiestnená  prevádzka  

kaderníctva .  Kedy  bude odstránená? 

 

 Ing.  Krajčovič   

- Nájomná  zmluva  s vlastníčkou  tohto  kaderníckeho  salóna trvá.  Podľa  dostupných  

informácií prevádzkovateľka  kaderníctva v minulosti vynaložila na   zateplenie  a úpravu   

tohto  zariadenia  pomerne veľké náklady. 

 

Ing.  arch. Kráľ  

- Poďakoval  všetkým  voličom  za  podporu  v komunálnych   voľbách. Bolo  by potrebné   

viac  zapájať mladých  ľudí  do  vecí  verejných.   

 

 p. Kurbel   

  -   V správe  odznela informácia  o rokovaní so zástupcami OZ Vodný hrad, kto sa zúčastnil  

rokovania  a aký výsledok   bol   z tohto  rokovania? 

-   Kto  organizoval    akciu, ktorá  sa  konala dňa  11.11. na počesť  padlých vojakov   

vo vojnách? 
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Ing. Tomčányi   

- Na  rokovaní   so  zástupcami  OZ Vodný hrad, ktoré  sa  konalo  na  MsÚ,    sa  zúčastnili  

p. Olejár,  p. Hilkovič  a p. Hilkovičová. Na rokovaní boli načrtnuté možnosti, čo by bolo 

možné  realizovať. Bolo dohodnuté,  že  bude   zvolané   ďalšie  rokovanie.            

- Akcia „Deň  červených makov“  konaná  na počesť  padlých vojakov  -  zástupcovia   

vojnových  veteránov požiadali o zabezpečenie  tejto akcie  na počesť padlých vojakov.      

  Mestské   zastupiteľstvo  v Seredi   prerokovalo    

Berie   na  vedomie   

Informatívnu správu   o činnosti   mestského  úradu  a mesta  Sereď od ostatného  

zasadnutia  mestského  zastupiteľstva. 

 

4/ Interpelácie  

JUDr. Michal  Irsák  

 

Adresát: Primátor mesta Ing. Martin Tomčányi 

Predmet interpelácie: Rekonštrukcia Pekárskej ul. v Seredi 

Otázky: 

1. Kto projektoval rekonštrukciu Pekárskej ulice? 

2. Kto platil projekt a koľko stál? 

3. Koľko finančných prostriedkov mesto Sereď vynaložilo na jej rekonštrukciu? 

4. Prečo na chodník pred MÚ bol použitý asfalt? 

 

Božena   Vydarená  

 

Bude položený asfalt na parkovisku na Čepeňskej ul. pri nájomných bytoch? Ak áno, kedy? 

 

Dušan   Irsák   

 

1. Kedy, kde a v akej kapacite sa plánuje v tomto roku otvoriť v našom meste nocľaháreň pre 

ľudí bez domova? 

2. Ako občan mesta Sereď a rovnako tak mnoho iných našich spoluobčanov, cítime potrebu 

separovať odpad a začať so separáciou odpadu aj na cintoríne v Seredi. Žiadam Vás preto pán 

primátor, aby ste zabezpečili podmienka na separovanie odpadu na cintoríne v Seredi. 

3. Aké kroky pripravuje mesto na riešenie problému s ľuďmi, ktorí nie sú prihlásení k trvalého 

pobytu v Seredi, avšak žijú, bývajú a pracujú v meste Sereď a okolí. Žiadam Vás o riešenie 

tohto problému. 

Uvediem hlavné dôvody, preto je tejto téme nutné venovať náležitú pozornosť: 

Koncepcia rozvoja bývania mesta Sereď na roky 2018-2023 tento problém vôbec nerieši. 

Počet evidovaných osôb pohybujúcich sa v meste Sereď 16 157. 

Nepoznáme skutočný stav počtu ľudí v meste bývajúcich bez trvalého pobytu. 

Evidencia týchto osôb? Zamestnávatelia, personálne agentúry, polícia – mestská, cudzinecká. 

Dochádza k poškodzovaniu mestského mobiliáru (cesty, chodníky, lavičky atď). 

Obchodné reťazce majú rekordné tržby. Taxi služba prekvitá. Predaj cigariet v meste je 

v rekordných číslach. Personálne agentúry si nevedia vynachváliť tento stav. 

Vyrúbenie poplatku/pobytovej dane za jedného človeka na deň sa nerieši. 

Do rozpočtu mesta by to mohol byť významný zdroj príjmu, ktorý by mohol napr. 

kompenzovať rozdiel medzi neustále rastúcimi nákladmi na komunálny odpad a príjmami, 
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ktoré skôr stagnujú. 

Z akého dôvodu máme my ako občania mesta Sereď donekonečna platiť poplatok za 

komunálny odpad za iných v meste žijúcich ľudí? 

Rozdiel medzi rozpočtovanými dosiahnutými príjmami a rozpočtovanými výdavkami 

predstavuje 205 200 €. 

V príjmovej časti rozpočtu mesta v roku 2019 sa rozpočtuje poplatok za komunálny odpad + 

poplatok za separáciu odpadu celkom vo výške 520 000 €. 

Rozpočtované výdavky na rok 2019 – 725 200 €. 

 

Ing.  arch. Róbert Kráľ  

 

Blíži sa výročie nežnej revolúcie. Pripravuje mesto nejaké oslavy tohto výročia? 
     

5. Správy hlavnej kontrolórky  

A. Správa o kontrole plnenia uznesení  

Mgr.  Horváthová -  uviedla  predložený   materiál.  Uznesenia   sú v plnení.     Navrhla   zrušiť   

uzn.č.  53/2018 v celom  rozsahu.  Týka  sa žiadosti  ZŠ J.  Fándlyho o poskytnutie  finančných 

prostriedkov  na  rekonštrukciu palubovky. Tento projekt  nebol  úspešný.   

 

p.Vydarená   

- Uzn. č.  32/2017  bod C -  primátor  mesta   bol poverený  rokovaním   so zástupcami 

Slovenského zväzu  ľadového hokeja (SZĽH) vo veci  realizácie    športovej haly pri  ZŠ J. 

Fándlyho.  Aké  sú výsledky  z tohto  rokovania?  Či   má  mesto  možnosť   realizácie  športovej 

haly?   

 

- Uzn. č. 133/2018 -   vyzvať ministerku  kultúry   SR na  prerokovanie   podmienok  poskytnutia  

dotácie    na projekt  kaštieľa  

 

Ing. Tomčányi   

-Rokovanie  so zástupcami  SZĽH – realizácia  športovej   haly  -   rokovanie  sa uskutočnilo. Nie  

sú  spresnené   podmienky realizácie  športovej haly. Podľa  dostupných  informácií   je plánovaný 

iný model realizácie  formou  výstavby akadémie  ľadového hokeja.  Mesto  je  stále   v hre.         

 

-Rokovanie  s ministerkou  kultúry  SR -    bolo  uskutočnené.  Na  septembrovom   rokovaní  

MsZ  informácia  bola daná. Písomné  vyjadrenie bolo  na  Mestský   úrad  v Seredi  doručené. 

Potvrdili  to,   čo  bolo  hovorené predtým.  

Mestské   zastupiteľstvo  v Seredi   prerokovalo  a  

A. Ruší:  

Uznesenie č. 53/2018v celom rozsahu  

 

B. Berie na vedomie 

Správu o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva bez pripomienok  
 

 

B. Správy z vykonaných kontrol  

Správa z vykonanej kontroly zameraná na: 

hospodárne, efektívne a účinné nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami, 

vynakladanými z rozpočtu mesta v rámci originálnych kompetencií mesta Sereď 

a v  súlade s Nariadením vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samosprávy 
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Mgr. Horváthová  -   uviedla  predložený  materiál. V zmysle    plánu  kontrolnej činnosti  bola   

vykonaná  kontrola využívania finančných prostriedkov   na  ZUŠ  v Seredi.  Jedná  sa o finančné  

prostriedky poskytnuté  mestu z podielových  daní. bola  vykonaná  kontrola celého hospodárenia.  

Finančné prostriedky   na  ZUŠ boli  poskytnuté vo väčšom objeme  ako mesto dostalo.  Nebolo 

zistené porušenie  v hospodárení   s finančnými  prostriedkami.  

  

p. Kurbel    - podľa  výsledkov   kontroly   práca  riaditeľky   ZUŠ   bola  odvedená   na  veľmi 

dobrej  úrovni.  

Mestské   zastupiteľstvo  v Seredi   prerokovalo  a  

Berie na vedomie 

Správu z vykonanej kontroly  zameranú na: 

hospodárne, efektívne a účinné nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami, 

vynakladanými z rozpočtu mesta v rámci originálnych kompetencií mesta Sereď 

a v  súlade s Nariadením vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samosprávy. Bez pripomienok 
 

 

6. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov  

Ing.  Bíro  - uviedol  predložený  materiál.   

- Projekt   zníženie  energetickej  náročnosti   MŠ  Komenského  „A“ – z hľadiska  stavebného je 

projekt  ukončený. V tomto  období  sa odsúhlasujú   posledné platby. Pri kontrole   neboli zistené   

nezrovnalosti.   

 

- Projekt  Rozšírenie  triedeného  zberu  v meste Sereď – v tomto období  je preberaná  technika  

na  zber  biologicky  rozložiteľného odpadu.     

 

- Projekt    Zníženie  energetickej  náročnosti   budovy  MsÚ -  projekt  bol  schválený  

Slovenskou  inovačnou  a energetickou agentúrou.  Jedná  sa  o rekonštrukciu   novej časti  

budovy  MsÚ  v budúcom roku.    

 

- projekt Centrum integrovanej  zdravotnej  starostlivosti – bolo uskutočnených niekoľko 

rokovaní so zástupcami Poliklinika Sereď  ProCare a súkromnými  ambulanciami.  Mesto 

odstupuje  od  realizácie   tohto  projektu z dôvodu,  že  nie  je možné   splniť  nároky  

a požiadavky  predlžožené  Ministerstvom  zdravotníctva   SR.  Jedným   z dôvodov  

nerealiovania   projektu  bolo  aj  nepodpísanie  Partnerskej zmluvy   minimálne  dvoma 

súkromnými  ambulanciami.     

 

- Projekt   Podpora opatrovateľskej  služby  v meste Sereď -  čaká  sa na  vyjadrenie  o schválení 

projektu. 

     

p.Vydarená  - mala  otázku koľko   finančných prostriedkov  bude  poskytnutých   na  stavebné 

práce na rekonštrukciu MsÚ?  

 

Ing. Bíro -  v predloženom  materiáli   sú vyčíslené   celkové  náklady   na rekonštrukciu    budovy  

MsÚ  vo výške  416 tis. eur.  Stavebné  práce     sú vyčíslené  v čiastke  357 tis.  eur.  

Čaká  sa  na  doručenie  a  podpísanie  zmluvy  o poskytnutí  nenávratného  finančného príspevku. 

Termín  realizácie  projektu  je  v roku   2019. 

 

Ing. Krajčovič    - 95 %  finančných prostriedkov  by mesto  malo dostať z vonkajších   zdrojov,   

5 %  je spolufinancovanie    mesta.  Verejné  obstarávanie  bolo  ukončené.   
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 Mestské   zastupiteľstvo  v Seredi   prerokovalo  a  

Berie na vedomie 

Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov. 
 

 

7/A V. zmena rozpočtu na rok 2018 

Ing. Florišová   - uviedla  predložený  materiál.  Celková    zmena   rozpočtu   predstavuje čiastku  

248 828 eur.  Bežný  rozpočet  209 584 eur.  V rámci    navrhovanej zmeny  rozpočtu   bolo   

potrebné  aktualizovať   daňové príjmy mesta, transfery  poskytnuté   na prenesený  výkon  štátnej  

správy  na úseku vzdelávania.  Vo  výdavkovej  časti rozpočtu  boli   výdavky    na  úseku 

životného prostredia.  V rámci  kapitálových výdavkov  boli do rozpočtu  zapracované   výdavky   

na projekt  elektroinštalácie ZŠ J. A. Komenského,  na úseku  ŽP   umiestnenie  váhy, 

kancelárskeho kontajnera. .   

   

p. Kurbel   

-  na   opravy  a údržbu  miestnych komunikácií   je  navrhované   zvýšenie   20 tis.  eur.  Čo 

znamená  nevyhnutá   údržba? 

 

Ing.  Šišo  

-  Pri nevyhnutných údržbách sa  jedná  o opravu prepadnutých  komunikácií a   chodníkov  

 

p. Kurbel   -  prišlo  k zmene  zákona   ohľadom   zabezpečovania  zimnej  údržby.  Mesto  bude 

musieť zabezpečovať    odpratávanie  snehu   aj v tých  častiach, kde to  doteraz  nerobilo.  Príde   

k zvýšeniu  nákladov  na  zimnú  údržbu.    Mal  otázku,  či  nebude  potrebné zvýšiť   túto 

položku v rozpočte?    

 

Ing. Krajčovič  -   plán  zimnej  údržby   je pripravený. Zabezpečená  je  technika  a personálne  

obsadenie.  Pripravovali sme sa  na    túto  zmenu  už dlhšie   obdobie.  Mesto je rozdelené do  3 

okruhov.  V rámci   prvého okruhu  je  zabezpečované odpratávanie snehu  na chodníkoch 

a komunikáciách   technikou, aby   bola   zabezpečená  dostupnosť   do  škôl, materských škôl,  

autobusová stanica,  železničná  stanica,  poliklinika , úrad, pošta   a ďalšie  inštitúcie .  

Využívame aj   ručné  čistenie  - prechody, schody, chodníky. V rozpočte  na rok  2018 sú   

finančné prostriedky  na   zimnú  údržbu už   zahrnuté.      

        

p. Kurbel   

-  v návrhu  zmeny  rozpočtu   je  uvedená  informácia  o navýšení  finančných prostriedkov  na  

opravy  a poruchy  verejného  osvetlenia,  nákup  reflektora  v čiastke  7200,- eur. Mal  otázku,  

ako  je   to so zabezpečovaním opráv verejného  osvetlenia ,či  firma , ktorá  bola  úspešná  vo 

verejnej  súťaži  funguje,  či  zabezpečuje  údržbu  osvetlenia?  O aký   reflektor   sa  jedná ?   

 

 

Ing. Krajčovič  

-  opravy verejného  osvetlenia po haváriách tieto   sú  hradené  z rozpočtu  mesta a tieto následne   

poisťovňa   prepláca.   

- Mesto  realizovalo   osvetľovanie prechodov pre chodcov  resp. je  tam reflektor na  nápis  

SEREĎ pri  vjazde z Trnavskej ulice . Modernizáciu verejného osvetlenia  platí  mesto  zo svojho 

rozpočtu.     

- Spoločnosť, ktorá  bola  úspešná vo verejnom obstarávaní  na zabezpečovanie  verejného 

osvetlenia zabezpečuje   realizáciu  opráv verejného   osvetlenia.  Mesto platí  mesačne   paušálnu 

čiastku.  

 

p.Kurbel  -  mal otázku, prečo zamestnanec  mesta   zabezpečuje  kontrolu  ističov pri poruchách? 
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Ing. Krajčovič -  tento  človek   má   s touto   spoločnosťou  uzatvorenú pracovnú  zmluvu 

        

p. Kurbel  -  na ostatnom   zasadnutí   MsZ  poukázal  na  zranenie  policajtov pri  vykonávaní   

služby  a ich  zníženého  príjmu  počas   práceneschopnosti.  Navrhoval   vyplatenie   ušlej  mzdy   

a mimoriadnej odmeny  týmto   členom  MsP za ich nasadenie.   Mal otázku,  či   policajti   dostali   

tieto finančné prostriedky  vyplatené  a či  tieto   vyplatené   odmeny  neboli  na úkor ostatných  

členov MsP? 

 

Ing. Krajčovič -   policajti  dostali  náhradu   a vyplatené im boli  finančné prostriedky  naviac.      

     

Ing. Tomčányi   -  bolo    to  riešené   v rámci  kompetencií   náčelníka  MsP.   

 

Mgr Fabo  - mimoriadne  odmeny  boli vyplatené policajtom.  Nebolo   to riešené    z prostriedkov  

určených  na odmeny  pre  všetkých MsP.   

 

Ing. Tomčányi 

-  zmena  zákona   o zabezpečovaní   zimnej   údržby  - pri   veľkom   návale  snehu    nie  je  

možné   zabezpečiť  odstránenie  v celom  meste naraz. Bude  sa postupovať podľa  schválených 

okruhov. V rámci prípravy  zimnej  údržby  bola  zabezpečená  technika  a personál.    

 

      

p. Vydarená -  školská,  športová  a bytová  komisia  odporúča   schváliť  návrh  5.  zmeny 

rozpočtu    na rok   2018  

 

Ing. Horváth 

-  na  rokovaní  finančnej  a majetkovej  komisie  bol predložený  návrh na vyčlenenie finančných 

prostriedkov  na zabezpečovanie  údržby pamiatok.  Komisia  odporučila    riešiť    tento  návrh  

pri prvej zmene  rozpočtu   v roku  2019.  

-  finančná  a majetková  komisia  odporúča     schváliť   zmenu  rozpočtu  na rok  2018  podľa  

predloženého   návrhu.   

Mestské   zastupiteľstvo  v Seredi   prerokovalo  a  

Schvaľuje   

a/  5. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2018  

b/  Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom  ZŠ Juraja Fándlyho 

c/  Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Jana Amosa Komenského 

d/  Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ Komenského 

e/  Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ  D. Štúra 

f/   Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZUŠ  J.F. Kvetoňa 

g/  Rozpočtové opatrenie predložené riaditeľom Domu kultúry Sereď 
 

   

7/B  - Odmeny  poslancov  MsZ  

JUDr. Irsák   -  predložil   návrh  na   schválenie  odmien   pre  poslancov MsZ   za  odvedenú  

prácu  počas  tohto  roka. 

  

Ing.  Horváth  - ako  predseda finančnej a majetkovej  komisie    predložil   návrh na   vyplatenie 

odmien pre poslancov MsZ.  Finančné prostriedky  boli  rozpočtované.  S prednostom  MsÚ  bolo 

odkonzultované aké bolo čerpanie  na  tejto položke.   Odmeny   pre poslancov  MsZ  navrhol  

schváliť   vo výške  700,- eur.  Poslancom, ktorí  mali   vykázanú   neúčasť    viac   ako  3x  počas  

roka alebo  za  uznesenia hlasovali menej  ako 50 % odporúča   odmenu  vo výške   350,- eur  

(Ing. Belányiová ,  MUDr. Bucha  a Mgr. Královič).    Na  základe  zmeny   zákona  o obecnom 
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zriadení  odmena poslanca   MsZ za rok nemôže  presiahnuť  základný  mesačný plat primátora.  

Pani   Vydarenej, ktorá  mala  príjmy   za   prácu  v ZPOZ-e,    výška   odmeny vychádza  v   

čiastke   590  eur.    

         

p. Kurbel  - rozpočet  je   na rokovanie mestského   zastupiteľstva    predkladaný  viceprimátorom. 

Prečo  bolo potrebné   odkonzultovať   tento  návrh  s prednostom?.   

   

Ing. Horváth -  s prednostom bol  prekonzultovaný  zostatok na  položke ,  ktorý bol rozpočtovaný   

a ktorý   je možné  rozdeliť.  Prednosta  má informácie  o podrobnom  čerpaní   rozpočtu.   

       

PhDr.  Hanus  - v predloženom  návrhu   predsedu  finančnej   a majetkovej  komisie    bola  

zohľadnená  účasť  poslancov  na  rokovaniach  MsZ.  Pri  stretnutiach  s občanmi  bolo  

poukazované  na  absenciu  niektorých poslancov  na  zasadnutiach  MsZ.   

   

Ing. Tomčányi  -  všetky  finančné   operácie   týkajúce  sa   čerpania  rozpočtu  je  potrebné    

konzultovať  s vedúcou  finančného   oddelenia  a prednostom  MsÚ.      

Mestské   zastupiteľstvo  v Seredi   prerokovalo  a  

Schvaľuje   

1. Odmeny poslancom  MsZ   vo  výške   700,- eur  

2. Poslancom  MsZ Ing. Belányiovej,   MUDr. Buchovi,  Mgr. Královičovi  odmenu  

- 350,-  eur   

3. Poslankyni Vydarenej -   odmenu   590,- eur    

 

 

8. Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2019-2021 

 Ing. Krajčovič  - uviedol  predložený   materiál.   Spracovaný  návrh  rozpočtu   bol  prerokovaný  

na  jednotlivých   komisiách, bol  zverejnený.  Pri  spracovávaní   návrhu  rozpočtu  postupuje  

mesto  opatrne tak  ako  v minulosti.  Na   prvom   zasadnutí   MsZ   v nasledujúcom roku   bude  

rozpočet aktualizovaný, keď  bude   známa  výška  podielových  daní a vyjasnené   niektoré   

informácie   týkajúce sa financovania  škôl .      

 

p. Irsák   

-   podľa informácií uvedených   v dôvodovej správe  -  počet  obyvateľov  mesta   klesá,    

množstvo   komunálneho  odpadu   v našom meste  narastá.   

-  v rámci   realizácie  projektov -   mesto  sa má podieľať   na projektoch   rozšírenie  MŠ D.  

Štúra,  rekonštrukcia  MsÚ,  rekonštrukcia    štadióna,  investičné  akcie v kaštieli..    

          

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

rozpočet    na roky   2019-2021.  Odporúča  schváliť  programový  rozpočet na rok  2019.  

 

p. Vydarená    

- školská, športová  a bytová  komisia prerokovala    návrh viacročného rozpočtu  mesta   

a odporúča   schváliť   predložený návrh.    

- V rozpočte  na rok  2019  v kapitálových  výdavkoch  je  navrhnutá  čiastka 20 tis. eur  na  

havarijné opravy  na kaštieľ. Navrhla,  aby   MsZ v budúcom roku  pri prvej zmene  rozpočtu   

navýšilo   finančné prostriedky   na  realizáciu  havarijného  stavu  kaštieľa, aby  sa  predišlo  

ďalšej  devastácii  kaštieľa.     

 

Mgr. Karmažín - na  rokovaní   finančnej  a majetkovej  komisie   predložil     návrh  na    

vytvorenie  fondu  na opravu  pamiatok  v meste  Sereď,  aby   sa zabránilo   ďalšej  devastácii 
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pamiatok.   Podporuje  predložený  návrh  na  navýšenie   finančných prostriedkov na  tejto 

položke.  

  

JUDr.  Irsák   

- legislatívno-právna  komisia    prerokovala    predložený  návrh   na   rozpočet  na rok  2019 , 

odporúča  ho schváliť.   

 

- vo svojom príspevku poukázal na riziká  rozpočtu: 

  -  odpadové  hospodárstvo   -  možnosť   zvýšenia poplatkov   za  zber odpadu    

  -  zmena  zákona  o zimnej   údržbe  -   čistenie  chodníkov pri rodinných domoch a prevádzkach   

-   je to veľká záťaž  pre  mestá   a zodpovednosť   

  -  personálne  náklady  na rok   2019-  audit    mestských zamestnancov   - či by  nebolo možné 

hľadať  úspory . Podľa  vyjadrení občanov   mesta   je  na mestskom úrade   prezamestnanosť.   

      

Ing. Krajčovič 

- Zimná   údržba   - čistenie chodníkov   -  riziko pre rozpočet  tu je  a  bude.  Boli  uskutočnené  

rokovania na MV SR v predmetnej veci.  Bolo  navrhované   podať podnet  na  Ústavný  súd 

vo veci   zmeny   zákona    o zimnej  údržbe   a presunu  povinností    na obce  a mestá. Podľa 

predchádzajúcich  skúseností najmä  starší  obyvatelia  bývajúci  v rodinných  domoch  

zabezpečovali  čistenie   chodníkov pri  svojich  rodinných domoch. ZMOS  pri prerokovávaní   

tohto  zákona   podľa  mňa  zlyhalo. Mesto  v rámci  poistenia   rieši  aj  prípadné   náhrady pri  

úrazoch   a zlomeninách. Máme  stanovené   3 okruhy  pri zabezpečovaní  zimnej  údržby. 

Bude  potrebné   riešiť  najmä hlavné   ťahy. Až  potom príde  k čisteniu  chodníkov   na  

vedľajších  uliciach.  

    

- Personálny  audit -   tento bol  urobený   pri našom  nástupe  do funkcie  v predchádzajúcom  

volebnom  období. Urobil  som si ho osobne.  Na  mestskom  úrade by bolo  potrebné  najmä   

posilniť   referát   projektového  manažéra -  nárast prác  pri  projektoch. V lokalite  nášho  

mesta  a aj  okolitých mestách Trnava,  Nitra, Galanta  je  nedostatok pracovnej sily.  Pri  

riešení   personálneho  zabezpečenia  na   zbernom  dvore   bol  vybratý  človek   takmer  

v dôchodkovom  veku, ktorý spĺňal  požiadavky.  Pracovný  trh  neposkytuje   dostatok 

pracovnej  sily.   

 

- Problematika  odpadov  -    na úseku  odpadového  hospodárstva    bola  vykonaná   kontrola  

z Najvyššieho  kontrolného  úradu  v Trnave.  Na  decembrovom   zasadnutí  MsZ  bude   

podaná   informácia o výsledkoch kontroly.  Pri  zabezpečovaní  odpadového hospodárstva 

mesto  poskytuje pre občanov nadštandard veľa  služieb. Množstvo  odpadov nám   narastá.  

Mesto    zabezpečuje   zber  množstevného  odpadu   dvakrát ročne   zdarma. Na  zberný dvor    

je možné   doniesť  rôzny   odpad. Zber   separovaného  odpadu   je    realizovaný  priamo od  

rodinných  domov .  Tieto služby   sú  zabezpečované  zamestnancami mesta.   Poplatok, ktorý  

je mestom   stanovený,   nepostačuje  na   pokrytie    nákladov  na  zber  a likvidáciu  odpadu.  

Plánované   sú  rokovania so zástupcami organizácií  zodpovednosti  výrobcov    a taktiež   

zástupcami spoločnosti Marius   Pedersenom  vo  veci  likvidácie    separovaných  zložiek  

odpadu.  Veľkým problémom  sú  separované   zložky  a drobný stavebný   odpad.   Pozbierané  

separované  zložky  je  potrebné  ešte vytriediť,  aby   bolo  možné  ich  odovzdať.  

                           

- Veľká   časť  podielových daní,   tak   ako  v predchádzajúcom období,  bude daná  do  škôl  

a školských  zariadení.  Nie  sú stále jasné podmienky, čo sa  týka poskytovania stravovania  

pre  všetkých  žiakov   škôl.  V mesiaci   februári   na   rokovaní   MsZ   bude rozpočet     

upravený .              
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Ing. Tomčányi  

- Otázka  prezamestnanosti   na  mestskom  úrade -  je  potrebné uviesť  konkrétne   údaje,  aby   

mohla  byť riešená  táto otázka.   

- Zmena   zákona  -  zimná   údržba  -   tento návrh   je kritizovaný  zástupcami obcí  a miest. 

-      

PhDr.Hanus  

  -  v roku 2019  a 2020 má prísť  k zvýšeniu  miezd  v štátnej  správe  a samospráve. Aký dopad  

to bude mať na rozpočet  mesta? 

  

Ing. Krajčovič 

- K väčšiemu  nárastu  miezd  prišlo  hlavne u členov  mestskej polície. Príplatky  za nočné 

služby či víkendy. Ostatní   zamestnanci   by mali mať navýšenie platov  o 10 %  a taktiež  sa 

zvýšila  minimálna mzda.  Tieto   náklady   sú  v návrhu rozpočtu  zahrnuté.  Je potrebné 

zabezpečiť  chod všetkých  oddelení . Zabezpečených   je prvých  desať – jedenásť mesiacov.  

Neskôr  príde k úprave rozpočtu.      

-  

PhDr.  Hanus    

- V stanovisku hlavnej  kontrolórky  k rozpočtu sú uvedené  informácie -   pri  zlegalizovaní  

ubytovní na základe  predložených  žiadostí,    by bolo možné získať    príjmy do rozpočtu 

mesta.  Mal otázku,  či  v meste  máme  nelegálne  ubytovne?  

 

Mgr.  Horváthová   

-   Stanovisko  k rozpočtu -  je  vypracované  v zmysle  zákona.  Nie je  schválený záverečný   

účet  a podielové  dane.   Bude  potrebné   schváliť    zmenu  rozpočtu.     

-  Výdavky  na  zabezpečenie  odpadového hospodárstva   sú  zvyšované.  Príjmy    získané   

z ubytovania  by  priniesli    finančné prostriedky  do rozpočtu  mesta.   

 

PhDr.  Hanus   

-  Pri  prevádzkovaní ubytovní  by prišlo  k výberu poplatkov. Taktiež pri  zvýšenom  počte 

obyvateľov prichádza  k zvýšeniu   množstva odpadu. 

 

Mgr.  Horváthová   

- V meste  je produkovaný  odpad  občanmi, ktorých  máme   v meste.  Mesto Sereď   ako 

správca  dane  môže požiadať   cudzineckú políciu  o informácie, kde  sú  cudzinci  prechodne  

ubytovaní.  Z hľadiska  zabezpečenia  výberu poplatkov  za odpad,  by  tieto informácie  

nemali  byť  tabuizované. Pri  občanoch   Slovenska, ktorí prichádzajú  do mesta za  prácou,  

tu nie  je  možné zistiť informácie o pobyte.   

      

Bc. Veselický    

- V minulom  roku na  rokovaní  MsZ    poukázal na to,   že  v meste   pribúdajú cudzinci  a  za  

vytvorený  odpad  platia  všetci  občania.    

- Na  rokovaní   MsZ  dňa  15.11. 2018 odznel zo  strany  poslanca  MsZ   návrh,  aby  poslanci 

iniciovali   vo vláde  SR prijatie  zákona, ktorým  by bolo  možné   prinútiť  občanov – 

cudzincov  k prihláseniu  sa  na pobyt.     

- Začiatkom roka   2018  bolo  zvolané    verejné  zhromaždenie, predmetom ktorého bola 

otázka   výstavby  ubytovní  v našom meste. Vznikla  nepriaznivá  situácia , kde  občania  

vyjadrili  negatívny  postoj k výstavbe ubytovní  v meste. Na  základe  nesúhlasného 

vyjadrenia  občanov  na  tomto  verejnom  zhromaždení ,   poslanci  neschválili    výstavbu   

ubytovní v Seredi. 
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- Je na rozhodnutí  MsZ,  aká  forma   bude   zvolená   pri  riešení  problematiky výberu 

poplatkov za odpady.  Jedným zo  spôsobov  je   zvýšenie poplatkov  všetkým  občanom  

alebo  to bude  na rozhodnutí  vlády.  ZMOS  ako  združenie, ktoré  má  zastupovať obce  

a mestá,  v základných  veciach  nekonalo   v  prospech   obcí  a miest .   V tomto  období 

obce  a mestá  musia  rozhodovať  sami,  ako budú postupovať v riešení  tejto  veci.  Mesto  

znáša    náklady za  zber  a likvidáciu  odpadu za  všetkých    občanov, ktorých  máme  

v meste.   

      

JUDr. Irsák   

-   v svojom  príspevku    reagoval  na   p. Veselického   - či  stále  obhajuje    výstavbu  ubytovní,.  

aby   boli  ľudia  evidovaní   v ubytovniach.   

    Je  potrebné  mať  kontrolu   pri   platení  poplatkov  za odpady. Nie  však  zriadiť ubytovne  

pre  cudzincov a občanov   prichádzajúcich  do nášho mesta.   

     

p. Kurbel 

-   poukázal  na  vystúpenie  p. Veselického  a  jeho   zmene  názorov   vo veci  ubytovní.  Podľa 

dostupných  informácií z iných  obcí   pri  ubytovávaní  cudzincov  vznikajú problémy,   bežne  

prichádza  k problémom  a  bitkám .           

-   Podľa  jeho  názoru  na mestskom  úrade  nie  je  prezamestnanosť.    Potrebné   by  bolo 

navýšenie    zamestnancov  v oblasti zabezpečovania  čistenia  v meste.   

 

     

Ing. arch. Kráľ 

- K evidencii  cudzincov v našom meste   a platenia poplatkov  je potrebné   využiť všetky  

legálne formy  

- Cudzinci  v našom meste  sú, či  chceme  alebo  nie,  netreba  vytvárať  napätú  situáciu .  

Treba  byť tolerantní k iným   národom.  Podľa  jeho  názoru    je potrebné, aby boli  

rozptýlení  medzi  občanmi ,  aby  si  občania   zvykali  na  seba.  Medzi  občanmi  nášho  

štátu   aj  medzi  cudzincami  sa nájdu  takí, ktorí  robia   neporiadok, porušujú verejný 

poriadok,  tých  treba  riešiť. Podľa  jeho názoru  nie je  dobré   formulovať  také   stanoviská, 

ktoré  vytvárajú   napätie  medzi  ľuďmi.      

 

PhDr. Hanus  

- vyjadril  sa  k výrokom  p. Veselického.  Jeho   názory   sa menia  a nevie  sa  v nich   vyznať. 

- Podľa  medializovaných informácií  z iných  miest k výstavbe   ubytovní  bolo prezentované,  

že  je  potrebné,  aby postupne prichádzalo  k integrácii   občanov  a nevytvárali  sa getá,  aby   

neprichádzalo  k šíreniu   paniky medzi   ľuďmi.    

     

• Stanovisko hlavnej kontrolórky 

Mgr. Horváthová  -  uviedla  predložený  materiál. V tomto  materiáli   poukázala  na   dve 

možnosti  riešenia   odpadového hospodárstva.  Mesto  pri  zabezpečovaní služieb pre občanov  

v rámci  odpadového hospodárstva  dopláca z rozpočtu . Je  možné prijať  dostupné  opatrenia  na  

zlepšenie  situácie .  Všetkých cudzincov   je  možné  kontrolovať   cez cudzineckú políciu, ktorá  

správcom  dane   teda  obciam  a mestám  by  mohla poskytnúť  informácie  o týchto  občanoch, 

kde  sú  ubytovaní .  Správca    dane  má možnosť   vyberať poplatky   od  vlastníkov  domov  

a bytov.   Problém  je  s evidenciou občanov  prichádzajúcich   z jednotlivých  miest  v rámci 

Slovenska .  

 

Mestské   zastupiteľstvo  v Seredi   prerokovalo  a  

  A.Berie na vedomie 

      Viacročný rozpočet MESTA SEREĎ  na roky 2019-2021 
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B. Schvaľuje  
Programový rozpočet  MESTA SEREĎ na rok 2019    
 

 

Príjmy 

 

Rozpočet na rok 2019 v € 

Bežné príjmy 10 992 715 

Kapitálové príjmy     672 744 

Finančné operácie príjmové      486 824 

Príjmy spolu                      12 152 283 

 

 

Výdavky 

 

Rozpočet na rok 2019  v € 

Bežné výdavky 10 745 515 

Kapitálové výdavky 1 159 568 

Finančné operácie výdavkové 247 200 

Výdavky spolu                      12 152 283 

 

 

9. Koncepcie rozvoja mesta 2019-2023 /gestori koncepcií/  

A. Koncepcia rozvoja školstva v meste Sereď do roku 2023  

Mgr. Kováčová   - uviedla  predložený  materiál.  Koncepcia  rozvoja  školstva   je predložená  na 

rokovanie  MsZ  v súlade   so zákonom o obecnom zriadení  a v súlade  s harmonogramom, ktorý 

bol   schválený.  Materiál  bol prerokovaný v jednotlivých  komisiách. Pripomienky , ktoré boli  

predložené  boli zapracované.    

 

p. Kurbel – predložil procedurálny   návrh  na  stiahnutie  všetkých  predkladaných  koncepcií   

z rokovania  MsZ.  Tieto koncepcie   sú   spracované    na  celé  volebné  obdobie. Sú  to  

rozsiahle  materiály.  Návrh  na stiahnutie z rokovania  zdôvodnil, aby  noví poslanci  mali 

možnosť   sa vyjadriť  k týmto  materiálom    

Mestské  zastupiteľstvo  v Seredi prerokovalo         

 

Schvaľuje 

Procedurálny  návrh poslanca MsZ  p. Kurbela,  všetky predložené koncepcie    stiahnuť   

z rokovania  MsZ    

Hlasovanie:  prítomných  15, za  1  proti 13,  zdržal  sa   1 

Uznesenie  nebolo prijaté 
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Bc. Veselický  -  predložené   návrhy  koncepcií   sa pripravovali  dlhé  obdobie, poslanci  aj 

občania  mali možnosť  predložiť   svoje pripomienky.  Odporúča  spracované   materiály   

schváliť,  v budúcnosti  je  možné  ich   doplniť . 

    

JUDr. Irsák   - koncepcie   boli  pripravované  počas  celého  volebného obdobia. Boli 

pripomienkované a doplnené. Odporúča ich schváliť. Korektúry  je možné  zapracovať  

v budúcnosti  

     

p. Irsák   -  bola možnosť  pripomienkovať  predložené  materiály. K materiálom bolo zvolaných  

niekoľko stretnutí.  Kto chcel  mal  možnosť predložiť pripomienky. Podporuje  návrh  na  

schválenie.   

Mestské   zastupiteľstvo  v Seredi   prerokovalo  a  

Schvaľuje   

Koncepciu rozvoja školstva v meste Sereď na roky 2019 - 2023. 

bez pripomienok 
 

 

B. Koncepcia rozvoja kultúry v meste Sereď do roku 2023  

Mgr. Kováčová  uviedla  predložený  materiál.  Priority  a vízie  sú  stanovené  v súlade   s 

PHSR.  Pripomienky boli   zapracované do  návrhu.   

   

p. Irsák – mal otázku,  či  predložené pripomienky  týkajúce  sa  kaštieľa boli   zapracované  do  

predloženého materiálu? 

 

Mgr. Kováčová -  bol  stanovený   termín, dokedy bolo možné  predkladať pripomienky. 

V rámci určených  priorít    na roky    2019 - 2023   -rekonštrukcia  kaštieľa  a revitalizácia  

parku -  koncepčne  je zahrnuté  aj  riešenie sociálnych zariadení.  Znenie  konkrétnej  

pripomienky  je možné  predložiť  formou procedurálneho návrhu  a zapracovať  do  materiálu.    

Mestské   zastupiteľstvo  v Seredi   prerokovalo  a  

Schvaľuje  

Koncepciu rozvoja kultúry v meste Sereď na roky 2019 - 2023. 

bez pripomienok 
 

 

C. Koncepcia rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Sereď do roku 2023  

Mgr. Kováčová  - uviedla  predložený materiál.    Materiál  bol  zverejnený, pripomienky boli 

zapracované.    

 

p. Vydarená  

-  na rokovaní    školskej, športovej  a bytovej  komisie informovala    o zámere predložiť   návrh   

na doplnenie PHSR –  rekonštrukciu atletickej  dráhy   na  ZŠ  J. Fándlyho.  Komisia  odporučila    

schváliť návrh  na doplnenie PHSR. V rámci prípravy  koncepcie  športu   sú uvedené  

informácie  o poklese záujmu mládeže na  športovú činnosť. Rekonštrukcia    atletickej  dráhy na 

ZŠ J. Fándlyho  bola   predmetom  rokovania MsZ niekoľkokrát.  Na  tejto škole   prebiehajú   

atletické  súťaže  žiakov, dosahujú  dobré  výsledky  .      

 

Mgr. Kováčová -  materiál  na   doplnenie   PHSR  je  potrebné pripraviť,  nie  je možné   zaradiť   

ho na  rokovaní MsZ. Spracovaný návrh by bol predložený  na  ďalšom  rokovaní  MsZ  formou   

Dodatku k PHSR. 
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Bc. Veselický  -  odporučil vytvoriť   rovnané podmienky   pre   obe  školy,  odporučil  aby  aj  

pre   školu  J. A.Komenského   bola možnosť  vybudovania   športového  areálu. 

       

Mgr. Kováčová  - v koncepcii rozvoja školstva  v rámci  stanovenia priorít   je  návrh na 

spracovanie plánu investícií  škôl  a modernizácia  športových   areálov  škôl .  Je  to 

zapracované  aj  v PHSR. Materiál   bude pripravený  pre  obidve školy 

 

p. Kurbel   -    v predložených  materiáloch   sú  tieto    informácie  uvedené.  

 

PhDr. Hanus 

   -Na  ZŠ J. A.Komenského  sa   dráha  robila   pred  10. rokmi. Snahou  riaditeľa  ZŠ  J. 

Fándlyho je,  aby   atletická  dráha  bola    rekonštruovaná   na  tejto škole. Na Rade  školy  

bola   predmetom  rokovania   aj  táto rekonštrukcia.        

 Mestské   zastupiteľstvo  v Seredi   prerokovalo  a  

Schvaľuje  

Koncepciu rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Sereď na roky 2019-2023. 

bez pripomienok 

  

D. Program rozvoja bývania v meste Sereď na roky 2019 - 2023  

Mgr. Kováčová  - uviedla  predložený  materiál. Tento bol  spracovaný  v súlade  s PHSR   

a taktiež  v súlade so  strategickým materiálom  s územným plánom.   V PHSR  boli vždy  

uvedené    koncepčné rozvojové  materiály, ktoré  by  realizovalo   mesto.  V predloženom   

návrhu    sú   uvedené  priority, ktoré  by mali riešiť  súkromní  investori.  Bolo  by potrebné   

schváliť    z hľadiska  rozvoja  bývania  v našom meste   návrhy, ktoré  by  realizovalo  mesto.  

Bytové  domy   sú obsadené. Zo  strany   občanov  je  záujem o  byty .Bude potrebná  úprava 

lokalít pre rozvoj  bývania.           

 

   

Ing. arch. Kráľ – podporuje  návrh   na   určenie  priorít  realizovaných  mestom    pre rozvoj  

bývania. V predchádzajúcom období  boli  vybudované  nájomné   byty  a rekonštruoval  sa 

pavilón G.  Je potrebné podporiť výstavbu  individuálnej  bytovej   výstavby  a výstavbu 

nájomných  bytov.    

     

p.Kurbel  - podporuje  predložený  návrh   programu rozvoja bývania. Obsahuje informácie   

o výstavbe 2400  bytov.    Za posledné  obdobie  došlo k poklesu počtu    obyvateľov.   Kto bude 

bývať  v bytoch? 

Mestské   zastupiteľstvo  v Seredi   prerokovalo  a  

Schvaľuje  

Program rozvoja bývania v meste Sereď na roky 2019 - 2023. 

bez pripomienok 
 

 

E. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sereď na roky 2019 – 2023  

PhDr. Adamčíková  - uviedla  predložený   materiál. Komunitný plán   sociálnych  služieb  bol 

vypracovaný do roku 2023. Bol  vypracovaný  na  základe zákona  o sociálnych  službách, ktorý 

to  obciam  a mestám  ukladá.  Je zameraný  na  tri sociálne skupiny -   rodiny  s deťmi,  seniori  

a osoby  so zdravotným  postihnutím.      

  Mestské   zastupiteľstvo  v Seredi   prerokovalo  a  

  Schvaľuje  

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sereď na roky 2019 – 2023 

bez pripomienok 
 



18 
 

 

 

 

10/  Návrh  na zverejnenie  výzvy -  prihlásiť sa  za členov  komisií   MsZ    

JUDr.  Irsák   - predložil   návrh  pri kreovaní   komisií  pre  budúce  obdobie   požiadal  

o zverejnenie výzvy  pre  občanov  mesta,  aby  sa  prihlásili  do  komisií  pri MsZ   

legislatívno-právnej komisie ,  finančnej a majetkovej komisie , komisie  pre   rozvoj mesta  

a ŽP,  komisie sociálnej a kultúrnej,  komisie  školskej, športovej a bytovej .   
Mestské   zastupiteľstvo  v Seredi   prerokovalo  a  

Schvaľuje     

Pri  kreovaní   komisií  pre    budúce volebné  obdobie  zverejniť   výzvu  pre  občanov 

mesta -  prihlásiť sa  do  komisií pri  MsZ   legislatívno-právnej komisie ,  finančnej 

a majetkovej komisie , komisie  pre   rozvoj mesta  a ŽP,  komisie sociálnej a kultúrnej,  

komisie  školskej, športovej a bytovej .  Termín:    neodkladne       

 

Ing. Tomčányi  - poďakoval  poslankyni Vydarenej, ktorá   odviedla  veľa práce  v MsZ  a     

všetkým   poslancom za spoluprácu počas volebného  obdobia.        

Po prerokovaní  všetkých  bodov  programu  primátor  mesta  Ing. Tomčányi   rokovanie  

mestského zastupiteľstva    ukončil   a poďakoval  všetkým za  aktívnu  účasť.  Taktiež  

poďakoval  za prácu   všetkým poslancom,  ktorí   vo voľbách   neuspeli.  

 

V Seredi,  dňa  22.11.2018 

 

Zapísala:  Kolláriková  

 

  Ing.  Tibor  Krajčovič       Ing.  Martin Tomčányi  

   prednosta  MsÚ           primátor  mesta   

 

 

 

Overovatelia   zápisnice:   

 

Milan Buch                            ........................ 

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


