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Zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi dňa 12.03.2020 

 

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 13.02.2020 sa  zúčastnilo 15 poslancov, ospravedlnení boli   

JUDr. Michal Irsák, p. Irsák a PhDr. Michal Hanus. Neospravedlnený bol  Mgr. Karmažín. 

 

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

tabuli a na webovom sídle mesta. 

Primátor mesta dal návrh na stiahnutie bodu č. 7 z rokovania mestského zastupiteľstva. 

Návrh na stiahnutie bodu programu bol schválený. 

 

 

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

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo návrhovú komisiuv zložení: 

Ing. Kalinai, Ing. Horváth, p. Stareček 

 

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo mandátovú komisiu v zložení:  

Bc. Dúbravec, PaedDr. Kramárová, Ing. Kurbel 

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: Ing. Fačkovcová, JUDr. Červeňová 

 

 

Bod č. 3– Návrh VZN mesta Sereď o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Sereď 

Ing. Krajčovič predniesol predložený návrh VZN. Od 1.1.2020 je v platnosti novela zákona 

o pohrebníctve a je potrebné si do 31.3.2020 určiť ochranné pásmo cintorína. 

Ing.  arch.  Kráľ – komisia rozvoja mesta a životného prostredia  odporúča zachovať pôvodnú 

vzdialenosť  ochranného  pásma. 

JUDr. Červeňová – Legislatívno právna komisia odporúča schváliť tento návrh  s pripomienkami, 

ktoré boli predložené zo zasadnutia LP komisie. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12.03.2020 prerokovalo a  

Uznáša sa na: 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 2/2020 zo dňa 12.03.2020 o ochrannom pásme 

s pripomienkami Legislatívno–právnej komisie: 

 v §1 doplniť pri slove ,,pohrebiska“ odvolávku na zákon o pohrebníctve: „§ 2 ods. 1 písm. u) 

zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov“; 

 §4 nahradiť novým znením: ,,V ochrannom pásme pohrebiska umiestneného na území mesta 

Sereď nie je možné bez súhlasu mesta Sereď počas pohrebu vykonávať činnosti, ktoré narušujú 

dôstojnosť pohrebiska alebo dôstojnosť a priebeh pohrebu, pohrebného obradu a sprievodu 

alebo pietneho aktu.“. 

 

Bod č. 4– Vyhotovenie rekonštrukčnej kópie sochy „Legionára“ v meste Sereď s umiestnením na 

Námestí republiky. 

Ing. Bíro predniesol predložený materiál. Primátor mesta uviedol, že nájsť pôvodnú sochu legionára je  

problematické.  Ing. Bíro má  pripravené všetky podklady na rokovanie s Ministerstvom vnútra.  
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p. Kurbel – v materiáloch bolo uvedené, že by mali aj Češi prispieť, je nejaký predpoklad, nejaká 

dohoda? 

Primátor – zatiaľ nie je presne vyčíslená suma, ale mala by to byť značná čiastka, ale až po 

rokovaniach budeme vedieť presnejšie,  kto akou čiastkou prispeje. 

Ing. arch. Kráľ – komisia rozvoja mesta odsúhlasila a odporúča návrh žiadosti schváliť. Netreba však 

zabúdať, že neriešime len sochu ale aj verejný priestor okolo. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12.03.2020 

prerokovalo v bode programu č.4 návrh na predloženie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu 

projektu „Legionár v Seredi“ - realizácie novej rekonštrukčnej kópie pomníka (sochy) 

Legionára v Seredi, 

II. schvaľuje: 

a) návrh na predloženie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu projektu „Legionár v Seredi“ - 

realizácia novej rekonštrukčnej kópie pomníka (sochy) Legionára v Seredi (ďalej „projekt“), 

b) realizáciu projektu a výšku celkových nákladov na projekt v sume 86 643,60 eur 

c) výšku spolufinancovania projektu mestom Sereď z celkových výdavkov na projekt, t.j. 

31 643,60 eur. 

 

 

Bod č. 5 – II. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2020. 

Ing. Krajčovič predniesol predložený materiál, II. Zmena rozpočtu zahŕňa až na jednu výnimku už 

obstarané verejné investície podľa reálnych vecí. Sú tam zahrnuté už reálne sumy, najhoršie dopadli 

toalety v zámockom parku, kde sme sa museli prispôsobiť požiadavkám. 

p. Kurbel – z akého dôvodu má prísť k presunu peňazí na školu? Prečo to nemôže robiť mesto? 

Ing. Krajčovič – verejné obstarávanie  je celé pripravené, my im to odovzdáme a oni si už budú robiť 

objednávky, podpisovať zmluvy. 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí  dňa  12. 3. 2020  prerokovalo materiál "2. 

zmena rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2020”   a  schvaľuje : 

A. 2. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2020  

B.  rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Jana Amosa  Komenského 

 

 

Bod č. 6 – Technické zhodnotenie majetku mesta. 

JUDr. Ing. Vargová predniesla predložený materiál, jedná sa o futbalový štadión v súvislosti 

s pripravovanou rekonštrukciou.  

Ing. Arch. Kráľ – komisia rozvoja mesta odporúča technické zhodnotenie majetku mesta schváliť. 

Projektovú dokumentáciu treba schváliť na zastupiteľstve tak, že to treba predstaviť verejnosti. Sme  

atakovaní zo všetkých strán, že sa to robí pod pokličkou. Príde kolegyňa projektantka, prednesie nám 

to tu, ukáže nám to, ľudia to budú vidieť a máme to za sebou. Toto by som odporúčal.  

Primátor mesta -  v poriadku, bude to zabezpečené. 

p. Kurbel – chcel som povedať niečo podobné. V  týchto materiáloch je jedno číslo 4 milióny, myslím 

si, že to bude stáť oveľa viac.  

Ing. Kurbel – viacerí ľudia ma oslovili, že majú obavu o kontrolu  verejných financií v prípade 

 majetku, ktorý je vložený do majetku spoločnosti mesta.  Majetok v takýchto spoločnostiach je pod 

menšou kontrolou verejnosti. Z tohto dôvodu by som odporúčal, aby tento materiál bol schválený, ale 

s podmienkou, že mestské zastupiteľstvo odporúča valnému zhromaždeniu spoločnosti rozšíriť počet 

členov dozornej rady, pričom členovia dozornej rady, ktorých navrhujem sú členovia finančnej a 
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majetkovej komisie, ktorí o toto členstvo prejavia záujem. Do dnešného dňa prejavila záujem p. 

Hilkovičová, p. Jandová a p. Lomenová. 

JUDr. Ing. Vargová – voliť členov dozornej rady je v kompetencii mestského zastupiteľstva. 

Mgr. Karmažínová – nespochybňujem, že treba zrekonštruovať štadión, ale z tohto materiálu nie je 

veľmi vidieť aké budú skutočné náklady. Viete mi niekto povedať, koľko to bude približne? Aby som 

sa vedela vyjadriť, potrebujem k tomu bližšie informácie.  

Ing. Arch. Kráľ – nehovoríme o rozpočte, ale o štartovacej línii.  V tomto štádiu je to zatiaľ iba odhad. 

p. Kurbel – áno, ale ja sa mám dnes rozhodnúť, či sa s tým má začať. Čo ak sa začne búrať, odvážať a  

potom zistíme, že to bude stáť nie 4 ale 7 miliónov? Dneska mi to tu nikto nevie povedať.  

Ing. Fačkovcová – z  tých materiálov  sme sa dočítali že 4 milióny  je len výstavba tribún, šatní a 

nejakých vecí  okolo neho.  Nie sú tam ostatné veci ako osvetlenie, parkovacie miesta.  Z tých 

materiálov,  ktoré sme dostali, sme sa dozvedeli, že sa z toho budú financovať iba tieto veci. Na 

júnovom zastupiteľstve, keď sme schvaľovali zámer sme sa bavili o tom, že v tej sume bude zahrnuté 

všetko - aj výsadba aj parkovacie miesta. Teraz sa posúvame sa do inej polohy. Stále nemáme 

predstavu, do čoho ideme a koľko nás to bude ako mesto stáť. 

Ing. Kurbel– ide mi o to že p. Vargová povedala,  že zastupiteľstvo volí členov dozornej rady. Ak 

mám správne materiály, tak dozornú radu volí valné zhromaždenie. 

Vargová – takto to je v zakladateľskej listine,  lebo tak to definuje obchodný zákonník, ale my ako 

samospráva sa  riadime zákonom o obecnom zriadení, kde sa píše, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje 

štatutárov a členov dozornej  rady.. Takže najprv musí byť uznesenie zo zastupiteľstva. 

Ing. Krajčovič – dnes sa schvaľuje iba súhlas, že sa tam  môže  rekonštruovať. SMS nemôže podpísať 

žiadnu zmluvu  nad 10.000 bez súhlasu valného zhromaždenia a valné zhromaždenie nedá súhlas bez 

súhlasu mestského zastupiteľstva. 

Teraz sa dáva iba súhlas, že SMS  má oprávnenie, že môže konať a robiť tam zásahy. Je tam 5 členná 

dozorná rada, ktorá si to môže kedykoľvek kontrolovať. 

p. Kurbel – pýtam sa a chcem mať väčšiu istotu, je na tom niečo zlé, keď  je tu návrh na rozšírenie 

dozornej rady? Žiadam o procedurálny návrh na doplnenie dozornej rady. 

Primátor – je to mimo programu, lebo to nesúvisí s týmto bodom rokovania.  

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12. 03. 2020 prerokovalo a schvaľuje 

procedurálny návrh Pavla Kurbela na doplnenie členov Dozornej rady v spoločnosti Správa 

majetku Sereď, spol. s r.o., Sereď. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12. 03. 2020 prerokovalo a 

súhlasí, 

v súlade s § 29, ods. 4) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď,   

s technickým  zhodnotením prenajatého objektu futbalového štadióna na Športovej ulici 

v Seredi, súvisiaceho s rekonštrukciou objektu,  do výšky predpokladaných nákladov 4 milióny 

eur,  žiadateľovi Správa majetku Sereď, spol. s.r.o., so sídlom v Seredi, Námestie republiky 

1176/10. 
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Primátor mesta Sereď poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 

mestského zastupiteľstva. 
 

 

V Seredi dňa 13.03.2020 

Zapísala: Martina Klinková 

 

 

 

 

Ing. Tibor Krajčovič       Ing. Martin Tomčányi 

   prednosta MsÚ             primátor mesta 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

JUDr. Edita Červeňová             .......................................... 


