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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi dňa 14.11.2019. 

 

Bod č. 1 - Otvorenie a schválenie programu MsZ 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Seredi otvoril a viedol Ing. Martin Tomčányi, 

primátor mesta Sereď. Na zasadnutí MsZ dňa 14.11.2019 zúčastnilo 16 poslancov, ospravedlnení 

boli: JUDr. Michal Irsák a Dušan Irsák. Čakáme na príchod p. Kurbela a MUDr. Buchu. Pán 

Kurbel následne prišiel na zasadnutie MsZ. 

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo program rokovania,  ktorý bol zverejnený na 

úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta. 

 

JUDr. Červeňová podala procedurálny návrh – v zmysle zasadnutia Legislatívno právnej komisie 

navrhuje vypustiť bod č. 10 z rokovania MsZ. LP komisia neodporúča tento bod programu 

prerokovať nakoľko  Dohoda o urovnaní súvisiacej s výkonom funkcie zástupcu primátora mesta 

nie je úplná a je o nej predčasne hlasovať. PhDr. Hanus ozrejmil, že najskôr sa majú v tejto veci 

vyjadriť orgány činné v trestnom konaní a až potom sa má o tomto bode rokovať v MsZ. Návrh 

na stiahnutie bodu č. 10 z rokovania MsZ bol schválený. 

 

Ing. Horváth – dal návrh na doplnenie programu a to do bodu 12b zaradiť schválenie odmien 

poslancom MsZ. 

Návrh na doplnenie bodu programu bol schválený. 

 

Ing. Fačkovcová – upozornila na Rokovací poriadok MsZ, podľa ktorého predmetom 

mimoplánovaných zasadnutí majú byť len závažné úlohy a tie, ktoré neznesú odklad, myslí si že 

mnohé body by nemali byť prerokovávané dnes na mimoplánovanom MsZ a mali by sa presunúť 

na riadne zasadnutie MsZ. Tiež chcela dať návrh na zrušenie bodu 10 a dala návrh aj na zrušenie 

bodu 12 s tým, že do budúceho plánovaného MsZ sa doplní aj o vyhodnotenie účastí členov 

v stálych komisiách. 

Návrh na vypustenie tohto bodu z programu nebol schválený. 

 

 
Bod č. 2 – Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov 

Návrhová komisia bola schválená v zložení: JUDr. Edita Červeňová, Ing. Bystrík  Horváth, PaedDr. 

Slávka Kramárová 

Mandátová komisia bola schválená v zložení: Mgr. Marcel Kráľovič, Mgr. Tomáš Karmažin, Ing. 

Norbert Kalinai 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Mária Fačkovcová, Mgr. Pavlína Karmažínová 

 

Bod č. 3 – Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku 2018/2019 

MŠ D. Štúra – riaditeľka Beáta Lukáčová uviedla predložený materiál.  

PaedDr. Kramárová - predsedkyňa Komisie školskej, športovej a bytovej predniesla stanovisko 

komisie – komisia odporúča správu na MsZ  prerokovať a schváliť. 

Správa bola schválená. 

MŠ Komenského – riaditeľka Bc. Iveta Fraňová uviedla predložený materiál. 

PaedDr. Kramárová - predsedkyňa Komisie školskej, športovej a bytovej predniesla stanovisko 

komisie – komisia odporúča správu na MsZ  prerokovať a schváliť. 

Správa bola schválená. 
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ZŠ Komenského – riaditeľka PaedDr. Paulína Krivosudská uviedla predložený materiál. 

PaedDr. Kramárová - predsedkyňa Komisie školskej, športovej a bytovej predniesla stanovisko 

komisie – komisia odporúča správu na MsZ  prerokovať a schváliť. 

Správa bola schválená. 

ZŠ J. Fándlyho – riaditeľka Mgr. Renáta Šidlíková uviedla predložený materiál. 

PaedDr. Kramárová - predsedkyňa Komisie školskej, športovej a bytovej predniesla stanovisko 

komisie – komisia odporúča správu na MsZ  prerokovať a schváliť. 

Správa bola schválená. 

ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa – riaditeľka Dagmar Šajbidorová, DiS.art. uviedla predložený 

materiál. 

PaedDr. Kramárová - predsedkyňa Komisie školskej, športovej a bytovej predniesla stanovisko 

komisie – komisia odporúča správu na MsZ  prerokovať a schváliť. 

Správa bola schválená. 

 

 

Bod č. 4 – Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 o úhradách za 

sociálne služby v znení VZN mesta Sereď č. 16/2011 

PhDr. Silvia Adamčíková uviedla predložený materiál.  Zásadnou zmenou je zmena výšky úhrady     

za 1 hodinu opatrovateľskej služby, ktorá sa zvyšuje z 1 € na 1,50 €. Úhradu 1 € máme od roku 2012, 

pri schválení tohto návrhu sa úhrada zvýši na 1,50 € od 1.1.2020, teda po 8 rokoch. Hlavným 

dôvodom na zmenu sú zvyšujúce sa náklady na poskytovanie opatrovateľskej služby. V roku 2012 

boli tieto náklady vo výške 159 500 €, v tomto roku do septembra viac ako 195 tis. €. Snažíme sa 

získavať aj vonkajšie zdroje, sme zapojení do projektu „Podpora opatrovateľskej služby“. Projekt 

spočíva v čiastočnej refundácii miezd opatrovateliek. Na Implementačnú agentúru MPSVR máme 

zaslané žiadosti o platbu za všetky mesiace tohto roku, momentálne pracujeme na žiadosti za mesiac 

október. Implementačná agentúra nám doteraz skontrolovala 4 mesiace. Správu z vykonanej kontroly 

za mesiac apríl, ktorá bola bez kontrolných zistení, sme dostali 21.10.2019, finančné prostriedky nám 

doteraz na účet neprišli. Náklady na opatrovateľskú službu sú teda na ťarchu rozpočtu mesta. Návrh 

VZN bol zverejnený na pripomienkovanie a  predložený na rokovanie 3 komisií. Neboli k nemu 

vznesené žiadne pripomienky.  

 K návrhu VZN  neboli doručené žiadne pripomienky od občanov, návrh VZN bol prerokovaný 

v komisiách a tie  tak isto nemali žiadne pripomienky k predloženému návrhu. 

JUDr. Červeňová  predsedkyňa Legislatívno právnej  komisie predniesla stanovisko komisie – komisia  

odporúča návrh VZN schváliť. 

Mgr. Karmažínová predsedkyňa Komisie sociálnej a kultúrnej predniesla stanovisko komisie  – 

komisia odporúča návrh VZN schváliť. 

Ing. Horváth predseda Komisie finančnej a majetkovej predniesol stanovisko komisie – komisia 

neodporúča návrh VZN schváliť,  ale odporúča uzniesť sa na návrhu VZN 

Mestské zastupiteľstvo materiál prerokovalo a uznáša sa na VZN mesta Sereď č. 12/2019, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2009 o úhradách za sociálne služby v znení VZN mesta Sereď 

č. 16/2011. 
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Bod č. 5 – Návrh VZN mesta Sereď o miestnej dani z nehnuteľnosti 

Ing. Florišová  uviedla predložený materiál na prerokovanie. V návrhu sú uvedené dôvody, ktoré nás 

viedli k tejto zmene a aj vyčíslené porovnanie súčasných sadzieb so sadzbami navrhovanými.  K 

návrhu neboli doručené žiadne pripomienky od občanov. Návrh VZN bol prerokovaný v Komisii 

finančnej a majetkovej a aj v Legislatívno právnej komisii. Pristúpili sme ešte k formálnej úprave 

návrhu oproti tomu, ktorý bol zverejnený a to v §1 ods.2 písm. c) sme vypustili slovo „určuje“ a v §1 

odst. 2 písm. d) sme vypustili slovo „ustanovuje“ nakoľko sa to v návrhu nachádzalo duplicitne. 

JUDr. Červeňová  predsedkyňa LP komisie predniesla stanovisko komisie – komisia  po zapracovaní 

pripomienok, ktoré vymenovala Ing. Florišová odporúča  uzniesť sa na tomto návrhu VZN. 

 

 

Ing. Horváth predniesol procedurálny návrh vo  Všeobecne záväznom nariadení  mesta Sereď 

o miestnej dani z nehnuteľností  a to -  zmeniť v § 3 ods. 1 písmeno d) až f) a v § 4 ods. 1 písmeno b)  

sadzbu 0,75 €/m2  na sadzbu 0,88 €/m2.“,  aby mali všetky garáže rovnakú daň 0,88€ za 1m2  

Ing. Krajčovič  ako predkladateľ materiálu súhlasí  s jednotnou sadzbou dane. 

Procedurálny návrh Ing. Horvátha o jednotnej úprave sadzby dane za garáže bol schválený. 

 

Ing. Horváth predseda Komisie finančnej a majetkovej predniesol stanovisko komisie  – komisia 

odporúča uzniesť sa na tomto VZN po zapracovaní procedurálneho návrhu 

p. Kurbel – pán prednosta, aký výpadok daní očakávate? – Ing. Krajčovič - je to uvedené 

v dôvodovej správe – výpadok z podielových daní je vyše  300.000€, po novom návrhu VZN 

očakávame príjmy cca 400.000€,  ak všetci zaplatia. 

Ing. Krajčovič –naposledy sa zvyšovali dane v roku 2012 

p. Kurbel – kde je uvedený 10 násobok rozdielu medzi PO a FO v materiáloch?  

Ing. Krajčovič – všetko je presne uvedené v dôvodovej správe, ktorú ste dostali s materiálom 

p. Kurbel predložil procedurálny návrh  na zmenu sadzieb a to nasledovne: priemyselné stavby 

1,60€ , stavby na ostatné podnikanie 2,10€ a ostatné stavby na 0,50€. 

Ing. Krajčovič ako predkladateľ materiálu neodporúča schváliť tento procedurálny návrh. 

Procedurálny návrh p. Kurbela NEBOL schválený. 

 

PhDr. Hanus – podnikateľom sme zdvihli dane o 25 percent a fyzickým osobám až o takmer 100 

percent?, pozerám sa na to z pohľadu bežného občana, niektorí ľudia pocítia zvýšenie, hoci to nie 

je až tak veľa eur 

Ing. Krajčovič – na percentá sa to zdá asi veľa, ale v numerickom vyjadrení je to napríklad pri 

byte,  ktorý má cca 70m2 navýšenie za rok ani nie o 5€ 

Ing. Kurbel – 10 násobok sa dal dodržať aj tým spôsobom, že by sme nedvíhali daň z podnikania 

z 1,9 na 2,4 a tým pádom by sme nemuseli až tak zdvíhať sadzby  pri nepodnikateľoch. Ale 

beriem to, že mesto má výpadok a je potrebné ho z niečoho vykryť. Sú v meste subjekty,  ktoré sú 

oslobodené od daňovej povinnosti, od platenia dane z nehnuteľnosti?  

Ing. Krajčovič – existujú len úľavy, ale o tom, že by bol niekto oslobodený od platenia daní 

nemám informáciu 

Primátor mesta – nie je to možné...potom je druhá vec, že niektorí podnikatelia vyrúbené dane 

nezaplatia 

Ing. Kalinai – na zvýšenie podnikateľských daní treba pozerať tak, že bolo treba vyrovnať nejaký 

schodok, mestá na Slovensku boli nútené zvyšovať dane,  naopak naši podnikatelia aj občania sú 

na chvoste,  čo sa týka výšky daní v porovnaní s okolitými mestami. Tie sumy nie sú  podľa mňa 

devastačné ani pre tých menej majetných. 

Ing. Arch. Kráľ – poďakoval prednostovi za vypracovaný materiál, v ktorom bolo všetko 

vysvetlené tak, ako malo byť. 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a uznieslo sa na VZN mesta Sereď č. 9/2019 

o miestnej dani z nehnuteľnosti so zapracovanými pripomienkami. 
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Bod č. 6 – Návrh VZN mesta Sereď o miestnej dani za psa, za ubytovanie, za predajné 

automaty, za nevýherné hracie automaty a za jadrové zariadenie 

Ing. Florišová – jedná sa iba o legislatívne úpravy v návrhu so zachovaním pôvodných sadzieb – návrh 

bol zverejnený, neboli doručené žiadne pripomienky od občanov, v texte a názve nariadenia je 

uvedené  „nevýherné hracie automaty“ a legislatívne správne má byť uvedené „nevýherné hracie 

prístroje“ 

JUDr. Červeňová – LP komisia odporúča uzniesť sa na tomto VZN po zapracovaní tejto zmeny 

v názve aj v texte. 

Ing. Horváth – Komisia finančná a majetková odporúča uzniesť sa na tomto VZN 

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a uznieslo sa na VZN mesta Sereď č. 10/2019 o miestnej 

dani za psa, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje a za jadrové 

zariadenie so zapracovanou pripomienkou. 

 

 

Bod č. 7 – Návrh VZN mesta Sereď o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 

JUDr. Ing. Vargová uviedla predložený materiál, návrh VZN bol zverejnený, neboli doručené žiadne 

pripomienky od občanov, v dôvodovej správe je uvedené aké zmeny sú v tomto nariadení oproti tomu 

pôvodnému. Jedná sa hlavne o vypustenie osobitného spôsobu užívania verejného priestranstva 

Námestia slobody – malý park na účely usporiadania kultúrno – propagačne,j športovej alebo inej 

spoločenskej akcie. 

JUDr. Červeňová – LP komisia – odporúča uzniesť sa na návrhu VZN  po zapracovaní pripomienok, 

ktoré sú prílohou zápisnice z LP komisie 

Ing.Horváth – finančná komisia – komisia navrhovala niekoľko bodov ,  ale nechala ich na 

odporúčaniach LP komisie, aby boli legislatívne správne – išlo o odstraňovanie odstavených áut 

z verejného priestranstva. Komisia finančná a majetková odporúča uzniesť sa na VZN po zapracovaní 

pripomienok. 

Ing. Fačkovcová– prečo bolo z VZN vypustené definovanie verejného priestranstva malého parku?? 

Prednosta – všetky akcie budú pokračovať, ale len v spolupráci s mestom a Domom kultúry  

Ing. Horváth – dane za užívanie verejného priestranstva sa vyberajú od iných subjektov, mesto ak je 

spoluorganizátorom tak samé sebe nevyrubuje žiadnu daň, ak by prišiel iný subjekt a požiadal mesto, 

že chce organizovať nejakú akciu, tak by bolo mesto povinné mu to umožniť, síce by zaplatili daň za 

užívanie verejného priestranstva, ale mohli by tým nastať iné problémy trebárs so znečistením tohto 

priestoru, poškodením atď.. 

JUDr. Červeňová – procedurálny návrh – zapracovať VZN zmeny, ktoré odporučila LP 
komisia z 12.11.2019 a to:  
1. v §1 ods.2 písm.  c)  a d) sa vypúšťa slovo „ustanovuje“, 

2. v §2 ods.1 sa vypúšťa písm. c), písmená d) až j) sa menia na c) až i), 

3. v §2 ods.2  písm. a) sa vypúšťa  bod 1., body 2. až 5. sa menia na 1. až 4., 

4. v § 2 ods. 2 písm. a) v bode 2. a 3. sa slovo „Hornočepenská“ nahrádza slovom 

„Hornočepeňská“ ,   

5. v § 2 ods. 2 sa vypúšťa písm. b) , písm. c) a d) sa menia na b) a c), 

6. v § 2 ods. 3 sa vypúšťa písm. c), písm. d) až j) sa menia na c) až i), 

7. v § 2 ods. 3  písm. c) sa  slová „ v ods. 2 písm. c)“ menia na „v  ods. 2 písm. b)“,  

8. v § 2 ods. 3  písm. d) až i) sa  slová „ v ods. 2 písm.  d)“ menia na „v  ods. 2 písm. c)“, 

9. v § 2 ods. 5 sa  slová „ v ods. 3 písm. j)“ menia na „v  ods. 3 písm. i)“ , 
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10. v § 2 ods. 6 sa  slová „ podľa ods. 1 písm. g)  až i)“ menia na „ podľa ods. 1 písm. f) až 

h)“ 

JUDr. Červeňová sa vyjadrila, že LPK na svojom zasadnutí prerokovala odstraňovanie vrakov 

z verejného priestranstva, odstraňovanie vrakov však patrí pod zákon o odpadoch. 

Ing. Kalinai – a čo v prípade, ak ide o nepojazdné auto s ŠPZ na verejnom priestranstve? 

JUDr. Ing. Vargová – v rámci miestnej dane umožňujeme využívať verejný priestor na účely, 

na ktoré bol schválený – preto tam nemôže byť odstavené nepojazdné auto. 

PhDr. Hanus – ak má na verejnom priestranstve odstavené vozidlo EČ, existujú aj iné kroky 

na jeho odstránenie, podľa neho je toto VZN dobré. 

p. Kurbel – VZN je podľa neho v poriadku 
 

Procedurálny návrh JUDr. Červeňovej bol prijatý. 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a uznieslo sa na VZN mesta Sereď č. 11/2019 

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva so zapracovanými pripomienkami. 

 

 
Bod č. 8 – Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky č. 7/2019, prerokovanie návrhu 

v štádiu rozpracovanosti 

Ing. Halabrínová uviedla predložený materiál. 

Ing. Arch. Kráľ  predseda Komisie  rozvoja mesta a životného prostredia predniesol stanovisko 

komisie. Komisia rozvoja mesta a životného prostredia odporúča schváliť. Ing. arch. Kráľ upozornil, 

aby sa v oficiálnych materiáloch nepoužíval  názov  Námestie slobody – malý park, ale len Námestie 

slobody, pretože to je oficiálny názov. 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a súhlasí s vyhotovením návrhu 

územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 7/2019 

v predloženom rozsahu zmeny vo funkčnom využívaní na susednej funkčnej ploche 

označenej ako V-14 a časti funkčnej plochy V-18 na funkciu občianskej vybavenosti a na 

styku funkčných plôch občianskej vybavenosti a výroby navrhnúť izolačnú zeleň. 

 

Bod č. 9 – Nakladanie s majetkom mesta Sereď 

 

A. Zriadenie vecného bremena – pozemok na Parkovej ulici 

Ing. Horváth predseda Komisie finančnej a majetkovej predniesol stanovisko – komisia odporúča 

zriadiť vecné bremeno za jednorazovú odplatu 410 eur. 

JUDr. Červeňová – Legislatívno právna  komisia prerokovala a berie tento materiál na vedomie  

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a schvaľuje zriadenie vecného bremena za 

jednorazovú odplatu 410 eur. 

 

B. Technické zhodnotenie majetku mesta – poliklinika na ul. Ivana Krasku 

Ing. Horváth predseda Komisie finančnej a majetkovej predniesol stanovisko komisie  – komisia 

odporúča schváliť dodatočnú žiadosť o technické zhodnotenie majetku.  

Členovia komisia poukázali  na potrebu kontroly vykonaných všetkých prác zo strany mesta, čo sa 

však aj deje pri každoročnej inventarizácii majetku.  

JUDr. Červeňová predsedkyňa Legislatívno právnej komisie predniesla stanovisko  – LP komisia 

materiál prerokovala a zobrala ho na vedomie. 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a súhlasí s vydaním dodatočného súhlasu 

s technickým zhodnotením časti prenajatých nebytových priestorov na ul. Ivana Krasku 

2464/38. 
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C. Prehodnotenie kúpnej ceny pozemku – STRABAG,  Pozemné a inžinierske staviteľstvo, 

s. r. o. , Bratislava 

 

JUDr. Červeňová predsedkyňa LP komisie predniesla stanovisko komisie – LP komisia – odporúča 

dať materiál do súladu s uzneseniami č. 164/2019 a 220/2019. 

Ing. Krajčovič – máme prijaté uznesenie na odpredaj za cenu znaleckého posudku 

Mgr. Horváthová hlavná kontrolórka mesta – odporúča,  aby sa neprijímali uznesenia na odpredaj za 

cenu znaleckého posudku ale minimálne za cenu znaleckého posudku, pretože máme Zásady 

hospodárenia, ktoré hovoria o minimálnej cene. O cene má právo rozhodovať iba mestské 

zastupiteľstvo a je schvaľovaná návrhová komisia, ktorá má vypracovávať návrhy na uznesenie. 

V tomto prípade sa nám stala taká vec, že cena podľa znaleckého posudku je nižšia ako je cena určená 

v Zásadách hospodárenia ako minimálna cena. 

Ing. Horváth– faktická poznámka na p. Červeňovú – finančná a majetková  komisia absolútne 

nesúhlasí,  aby sa cena schválila podľa znaleckého posudku, komisia  neodporúča zmenu tejto sumy, 

ale odporúča zotrvať na schválenej kúpnej cene 39 eur za m2 

p. Kurbel – neviem koľko má mesto voľných pozemkov, ale toto je 6300m2, ak takýto veľký pozemok 

predáme hoci aj za 39 eur za m2. Nemali by sme uznesenie zrušiť a nechať si pozemok pre svoje 

využitie do budúcna? 

Ing. Horváth, ono to  nie je voľný pozemok, lebo tam fabrika stojí, ten pozemok je v rámci areálu 

fabriky 

Ing. arch. Kráľ – táto diskusia bola aj na komisii rozvoja mesta a životného prostredia, jedná sa o 

areál, ktorý využíva táto firma, takže ide len o  usporiadanie niečoho,  čo oni už dávno využívajú. 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a schvaľuje zmenu uznesenia č. 220/2019  zo 

dňa 12. 09. 2019 v časti  kúpnej ceny, z pôvodne schválenej ceny vo výške 39,00 €/m2  na  

novú kúpnu cenu vo výške 28,00 €/m2. 

Uznesenie NEBOLO prijaté. 
 

 

Bod č. 11 – Príprava rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 

 

A. Žiadosť TV KREA o príspevok z rozpočtu mesta Sereď 

Mgr. Karmažínová predsedkyňa  Komisie sociálnej a kultúrnej  – komisia odporúča uviesť do zmluvy 

podmienku o počte reportáží o meste Sereď a to minimálne 100 reportáží za rok za sumu 4000€. 

Ing. Horváth predseda Komisie finančnej a majetkovej  – komisia odporúča výšku príspevku 4000€ 

Mgr. Karmažínová - procedurálny návrh – poskytnutie príspevku TV Krea na rok 2020 vo výške 

4000 euro za  minimálne 100 príspevkov ročne o dianí v meste Sereď. 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a schvaľuje poskytnutie finančného príspevku  

spoločnosti KREATIV GA spol. s r.o., Drevená 888, 924 01 Galanta ako prevádzkovateľovi 

vysielania Regionálnej televízie KREA vo výške 4000 € z rozpočtu mesta Sereď na rok 2020 

s podmienkou vyhotovenia minimálne 100 reportáží o dianí v meste Sereď za rok. 

 

B. Prezentácia a výber investícií mesta Sereď na roky 2020-2022 

Ing. Tibor Krajčovič predstavil hlavné investície na nasledujúce roky,  zajtra ráno pošle celý materiál 

poslancom MsZ na  bodovanie investícií, ktoré sa budú realizovať budúci rok  

  

Mgr. Královič oboznámil prítomných o potrebe výstavby chodníka na Poľnej ulici, nakoľko je tam 

vysoká frekvencia motorových vozidiel a ľudia chodia po ceste... 
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Bc. Veselický predniesol  potrebu výstavbu chodníka na ul. 8. Mája kvôli bezpečnosti chodcov. Podľa 

PhDr.  Hanusa by túto situáciu vyriešil aj prechod pre chodcov. 

 

Mgr. Karmažínová– riešenie revitalizácie prostredia od svetelnej križovatky až po Vravu. Pripomienka 

od Ing. Kurbela – vzhľadom na schválenú koncepciu cyklo-dopravy sa už súčasná oprava jedného 

z chodníkov mohla riešiť s pamätaním na budovanie cyklochodníka. Podporil to aj Bc.Dúbravec – 

jeden z dvoch súbežných chodníkov mohol byť riešený už ako cyklochodník. Mať vopred schválený 

koncept a podľa neho pokračovať podporil aj Ing. Arch. Kráľ. 

 

Ing. Krajčovič: 

 Auto s plošinou – kupovalo by ho mesto, máme vyškolených 5 pilčíkov 

 Polievacie auto – veľmi nutná investícia, inak by si mesto muselo objednávať polievanie 

 Parčík na sídlisku D.Štúra  -249.000 sme dostali z vonkajších zdrojov . Súčasťou projektu nie 

je riešenie pamätníka. Ing. Kurbel – predstavil svoj návrh, ktorým by mohol byť súčasný 

pamätník nahradený.  

   Poliklinika chodníky vedľa parkoviska – Ing. Kalinai – zvážiť s týmto projektom aj 

rekonštrukciu cesty pri žltej budove – nakoľko je tam zložité parkovanie .PhDr. Hanus – pri 

poliklinike - mal by sa dať vypracovať projekt dopravy v tomto priestore   -  riešiť situáciu 

komplexne nakoľko je na tejto ulici zložité parkovanie a prechádzanie vozidiel,  

 Zemné trampolínky umiestnené v zámockom parku – 3-4 kusy 

 Katafalk 

 Toalety v amfiteátri – potrebné pre funkčnosť amfiteáter, aj SHJ 

 

Ing. Kurbel – aká je celková suma za tieto investície a koľko eur nám zostane do balíka na bodovanie 

ďalších investícií.  

Ing. Krajčovič – cca 775 000 eur na investície v meste a cca 100 000 na školy. 

Ing. Kurbel - 100.000€ na školy je málo na investície pre školy nakoľko ich požiadavky na investičné 

akcie, ktoré by chceli realizovať sú oveľa vyššie .  Navrhoval rekonštrukciu atletickej dráhy na ZŠ JF 

a prestrešenie prechodu medzi dvoma budovami ZŠ JAK (každej škole najhlavnejšiu investíciu) pri 

navýšení rozpočtu na školy. 

Ing. Krajčovič – otázky na Ing. Kurbela ohľadom atletickej dráhy na ZŠ JF – či to bude verejne 

prístupné, čo z hľadiska nejakej škodovej udalosti, budúca existencia PUMA- hráčov 

Ing. Kurbel – aj dnes je ten priestor verejný, k škodovej udalosti a k úrazom vzhľadom na nie 

bezpečný stav môže dôjsť aj teraz, prípadné znečistenie tartanovej dráhy PUMA - futbalistami – 

jednoducho si to po sebe očistia 

Mgr. Kováčová – chýba mi v investíciách vyregulovanie vykurovacej sústavy na ZŠ Komenského, 

treba zvážiť čo je potrebné a čo je už nadštandard 

PhDr. Hanus – 10 rokov sú tu úplne iné priority ako rekonštrukcia atletickej dráhy  na ZŠ Fándlyho.  

Primátor mesta – skúšame hľadať  aj mimorozpočtové zdroje na rekonštrukciu tejto atletickej dráhy 

Mgr. Karmažínová – na júnovom zastupiteľstve sa zamietol projekt na rekonštrukciu atletickej dráhy 

aj s inou spoluúčasťou. Povedalo sa, že za tých 10 000 eur a celej byrokracie sa to neoplatí, radšej si to 

urobíme z vlastných zdrojov. A teraz opäť počúvame, že sa to nedá. 

Ing. Arch. Kráľ – neexistuje iný spôsob ako rozhodnúť demokraticky o prerozdelení investícií, každý 

máme svoju predstavu, všetci sme dostali tabuľku na bodovanie a preto bodujme podľa svojho 

vedomia  a svedomia 
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Ing. Kurbel – bolo by možné si zobrať úver na vyregulovanie vykurovacej sústavy na ZŠ Komenského 

a z úspor by sa mohol úver splácať.    Ing. Kurbel predstavil víziu funkčnej náplne jednotlivých 

objektov po rekonštrukcii kaštieľa, funkčná náplň je na rozhodovaní všetkých poslancov, skutočná 

plocha je cca 3000m2,  ktorým treba dať nejakú funkciu 

Bc. Veselický – pred 6 rokmi rozhodli poslanci o zlúčení škôl, 5 mesiacov z roka sa chodí medzi 

školami bez zastrešenia 

Bc. Dúbravec – som v Rade školy na Fándlyho ulici aj na ZŠ Komenského – viem si zvážiť priority 

a sú veci ktoré sú reálnejšie ako ostatné 

Mgr. Karmažín pripomenul investíciu dvorany v ZUŠ 

Ing. Fačkovcová – obyvatelia  Vážskej ulice ma prosili o rekonštrukciu ich cesty. Písali na ňu aj 

petíciu – riešili však v nej dve veci – jednou z nich bolo osadenie mestom zamietnutej dopravnej 

značky a druhou vecou bola rekonštrukcia ich ulice. 

Ing. Horváth – bodovanie som bral z pohľadu ekonomiky, kde bola možná návratnosť, úspora, ja 

osobne by som skôr dal peniaze na vyregulovanie vykurovacieho systému, lebo je tam možná 

návratnosť finančných prostriedkov 

PaedDr. Kramárová – tak isto sa prikláňam k názoru Ing. Horvátha, je potrebné robiť úpravy na ZŠ 

Komenského  

Ing. Arch. Kráľ – treba postupovať podľa toho kde je čo nutné urobiť a kde je havarijný stav  

Ing. Kurbel – predstavil projekt výstavby chodníka na cintorín  

Primátor – ul. Železničná  - parkovisko spevnená plocha z makadamu, pozemok by nám dali železnice 

za symbolickú cenu 

Ing. Arch. Kráľ – pracujeme na projekte revitalizácia územia trhoviska na Mlynárskej ulici - od 

kultúrneho domu až po hrádzu. 

Ing. Krajčovič – poslanci budú hlasovať o každej investícii jednotlivo. 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a schvaľuje ponechať v rezervnom fonde na 

rok 2020 sumu 500.000€. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a schvaľuje kapitálovú investíciu z rozpočtu 

mesta Sereď na rok 2020 na nákup katafalku v hodnote 5.600€. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a schvaľuje kapitálovú investíciu z rozpočtu 

mesta Sereď na rok 2020 na nové projektové dokumentácie v hodnote 30.000€. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a schvaľuje kapitálovú investíciu z rozpočtu 

mesta Sereď na rok 2020 na výstavbu toaliet v amfiteátri v hodnote 30.000€ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a schvaľuje kapitálovú investíciu z rozpočtu 

mesta Sereď na rok 2020 na nákup trampolíniek do veľkého parku v hodnote 5000€. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a schvaľuje kapitálovú investíciu z rozpočtu 

mesta Sereď na rok 2020 na nákup auta na polievanie a zber BRO v hodnote 13.500€. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a schvaľuje kapitálovú investíciu z rozpočtu 

mesta Sereď na rok 2020 na nákup auta s plošinou v hodnote 38.400€. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a schvaľuje kapitálovú investíciu z rozpočtu 

mesta Sereď na rok 2020 na prístavbu budovy Mestskej polície v Seredi v hodnote 30.000€. 
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Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a schvaľuje kapitálovú investíciu z rozpočtu 

mesta Sereď na rok 2020 na výmenu aparatúry pri zabezpečovaní občianskych obradov 

v hodnote 5000€. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a schvaľuje kapitálovú investíciu z rozpočtu 

mesta Sereď na rok 2020 na realizáciu investícií so schválenou 5% spoluúčasťou mesta – 

park D. Štúra, rozšírenie MŠ D. Štúra, rozšírenie učební ZŠ J. A. Komenského vo výške 

27.000€ ? 

 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a berie na vedomie prípravu rozpočtu mesta 

Sereď na roky 2020 – 2022 podľa uvedeného harmonogramu prípravy rozpočtu. 

 

 

 

 
Bod č. 12 – Vyhodnotenie účasti poslancov na MsZ  v období 12/2018 – 11/2019 

Ing. Krajčovič uviedol predložený materiál ohľadom vyhodnotenia účasti poslancov na MsZ. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a berie na vedomie vyhodnotenie účasti 

poslancov na MsZ za obdobie 12/2018 až 11/2019. 

 
Ing. Horváth – práca poslanca nie je len účasť na zasadnutí,  ale je to hlavne práca mimo 

zastupiteľstva, práca s občanmi, riešenie ich problémov a predkladanie ich návrhov na rokovaniach 

zastupiteľstva. 

Ing. Horváth - dávam návrh na vyplatenie odmien pre poslancov podľa merateľného kľúča a to podľa 

ich účasti na zasadnutiach a účasti na jednotlivých hlasovaniach. Peniaze na tieto odmeny sú 

vyčlenené v rozpočte mesta Sereď. 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a schvaľuje odmeny poslancom nasledovne: 

JUDr. Červeňovej, Ing. Horváthovi, D. Irsákovi, Ing. arch. Kráľovi, P. Kurbelovi, Ing. Kurbelovi, R. 

Starečkovi, Mgr. Karmažínovej, Bc. Dúbravcovi, PaedDr. Kramárovej, Bc. Veselickému a M. 

Buchovi vo výške 840,- eur  

Ing. Fačkovcovej, JUDr. Irsákovi, PhDr. Hanusovi,  Ing. Kalinaiovi, Mgr. Karmažínovi po 630,- eur 

MUDr. Buchovi 420,-  eur   

Mgr. Kralovičovi 210,- eur. 

 

Bc. Veselický na záver pozval všetkých prítomných na konferenciu ohľadom enviromentálnych 

záťaží, ktorá sa uskutoční v piatok 22.11.2019 o 17.00 hod. v divadelnej sále domu kultúry 

v Seredi. Jedná sa hlavne o  6,5 milióna ton  luženca, ktorý sa nachádza sčasti na území mesta 

Sereď. Rovnako dáva do pozornosti verejnú diskusiu o kaštieli, ktorá sa koná 20.11 v DK, 

organizovanou Ing. Kurbelom. 
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Primátor mesta Sereď poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 

mestského zastupiteľstva. 

 
 

V Seredi dňa 19.11.2019 

Zapísala: Martina Mečochová 

 

 

 

Ing. Tibor Krajčovič       Ing. Martin Tomčányi 

   prednosta MsÚ                primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Mária Fačkovcová  .......................................... 

 

Mgr. Pavlína Karmažínová  .......................................... 

 

 


