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Zápisnica 
z Mestského  zastupiteľstva  v Seredi,  konaného  dňa   10.12. 2020 

 
Bod č. 1 - Otvorenie a schválenie programu MsZ  
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Seredi otvoril a viedol  primátor  mesta,  Ing. 
Martin Tomčányi. Na zasadnutí MsZ dňa 10.12.2020 sa zúčastnilo 16 poslancov, 
ospravedlnení boli   PhDr.  Michal  Hanus,  MUDr. Miroslav Bucha,  Mgr.  Marcel Královič. 
      
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a 
schvaľuje  
program rokovania MsZ, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle 
mesta  
 
Ing.  arch. Kráľ  -  predložil  návrh  na    stiahnutie    bodu č.  15/  Žiadosť  o súhlas k 
obstaraniu  urbanistickej  štúdie resp. žiadosť o zmenu  Územného plánu  mesta 
 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a 
schvaľuje   
návrh  Ing.  arch.  Kráľa   na  stiahnutie   z rokovania  MsZ  bod  č.  15 – Žiadosť  
o súhlas k obstaraniu  urbanistickej  štúdie resp. žiadosť o zmenu  Územného plánu  
mesta  
 
Bod č. 2 – Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov  
 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo  
návrhovú komisiu v zložení:  
JUDr.  Edita  Červeňová,  Ing. Mária  Fačkovcová,  Ing. arch. Róbert Kráľ   
 
mandátovú komisiu v zložení:  
Milan  Buch,  Ing. Ondrej Kurbel,  Róbert  Stareček   
 
za overovateľov zápisnice boli určení:  
Bc. Ľubomír  Veselický 
Ing. Bystrík  Horváth   
 
 
3. Informatívna  správa o činnosti MsÚ a mesta Sereď od ostatného zasadnutia MsZ    
 Ing. Tomčányi   
 
Oddelenie  školstva  , športu, kultúry  
Základné školy a MŠ Komenského sú zatiaľ na semafore zelené. 
MŠ D. Štúra je oranžová, v čase od 01.12.2020 do 06.12.2020 vrátane   boli  zatvorené triedy 
v elokovanom pracovisku  C1 - Cukrovarská a  v elokovanom pracovisku D2 - D.Štúra.  
Pozitivita zákonných   zástupcov.    
 
Od 04.12.2020 do 10.12.2020 vrátane zatvorená trieda C2 Cukrovarská.  Pozitívny rodič 
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Od 04.12.2020 zatvorená celá Cukrovarská. Nakoľko bolo v C3 len 6 detí.  C1 + C2 už boli v 
piatok 4.12. mimo prevádzky. 
 
Od 08.12.2020 do 14.12.2020 vrátane zatvorená D1 - D.Štúra + D2 - D.Štúra. Tu bola 
pozitívna učiteľka. 
V ZUŠ prebieha vzdelávanie dištančne. Prevádzka v CVČ je stále prerušená. Čakáme na 
stanovisko ministra školstva k návratu detí II. stupňa do škôl. Bazén pre verejnosť zostáva  
mimo prevádzky. 
 
Organizačné  oddelenie    
Pani  Zuzana Barteková, koordinátorka  dobročinnej akcie  ma oslovila so žiadosťou, či  by  
sme  mali záujem  pomôcť pri  organizovaní  akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od 
topánok“.  Samozrejme,  že  som  súhlasil a pomoc prisľúbil . Do  akcie sa zapojili  aj 
zamestnanci mestského úradu. Vytvorili sme na pulte prvého kontaktu priestor, kam mohli 
občania nosiť balíčky pre seniorov. Zbierka trvala od 23.11 do 6.12.. Nielen nás, ale aj 
koordinátorov zbierky prekvapil veľký záujem zo strany občanov, ktorí sa do tejto zbierky 
zapojili. Denne občania nosili na úrad desiatky balíčkov. Krabičky zo zbierky budú venované 
nielen klientom zariadení sociálnych služieb v Seredi aj v okolí, ale aj sociálne odkázaným 
seniorom. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili. 
 
Od 15.12. bude spustená prevádzka nocľahárne pre ľudí bez domova. Nocľaháreň bude 
v prevádzke na Školskej ul. č. 1 v objekte Domu kultúry denne od 19,00 hod. do druhého dňa 
do 7,00 hod. do 15. marca 2021. Poplatok klienta nocľahárne je 80 centov za noc. Klienti 
budú mať zabezpečené prespatie, možnosť vykonať si hygienu, dostanú základné potraviny, 
kávu a čaj.  
 
 
Oddelenie  životného prostredia  
1. Mesto Sereď zabezpečilo osadenie  2 ks vianočných stromčekov, jeden na Námestí 

slobody a druhý pred kostolom sv. Jána Krstiteľa. 
2. Mesto Sereď vlastnými zamestnancami zrealizovalo výsadbu 40 ks vzrastlých listnatých 

stromov. Z toho 17 ks bolo posadených do areálu Zámockého parku. Zvyšné stromy 
boli posadené na uliciach: D. Štúra, Spádová, Jesenského, Legionárska a Matičná. 

3. Spoločnosť AVA-stav s.r.o., Galanta vysadila 25 ks vzrastlých listnatých stromov ako 
náhradnú výsadbu na uliciach: Cukrovarská, Garbiarska, Mlynárska. 

4. Prebieha posledná kosba so zberom listov, konárov + zdravot. a zmladzovacie rezy. 
5. Západoslovenská distribučná a.s. zabezpečila orezy stromov v rámci celého mesta 

Sereď, ktorých konáre zasahujú do vzdušného elektrického vedenia.  
6. Bola uzatvorená zmluva so spoločnosťou ASEKOL SK s.r.o. na odber drobného 

elektroodpadu prostredníctvom 6 červených kontajnerov rozmiestnených v bytových 
zónach. 

7. V mesiaci november prebehol zber elektroodpadov a objemných odpadov od rodinných 
domov.  

8. Na zbernom dvore   bol   pod prístreškom vymedzený priestor pre staré nepotrebné veci, 
ktoré pre niekoho iného môžu byť užitočné , a ktoré si  môžu  zobrať  bezplatne. Je to 
snaha mesta Sereď predchádzať k vzniku skládok odpadu. 

Uskutočnili sa  rokovania ohľadom nakladania s odpadmi na rok 2021: 
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  - so spoločnosťami Fidelity Trade, s.r.o. a STERCUS, s.r.o. ohľadom zberu a zhodnotenia 
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, 

   - so spoločnosťou FCC Trnava, s.r.o. ohľadom zberu a zhodnotenia biologicky 
rozložiteľného odpadu zo záhrad a z verejnej zelene,. 

-   s organizáciou zodpovednosti výrobcov  (OZV) -  RECobal, s.r.o. 
 
Ing. Fačkovcová - informácia o výsledkoch OVS. Prebehlo  2. kolo obchodnej  verejnej  
súťaže ( OVS) na  nájom pozemku  v lokalite  Malý  Háj. V prvom  kole  bol prihlásený jeden 
uchádzač,  komisia   tohto nevybrala. Dôvody boli  prezentované na rokovaní MsZ.  Prihlásil   
sa  ten istý uchádzač. V rámci ponuky  nezmenil   návrhy  do  nájomnej zmluvy  ani do 
benefitov. Mestu poskytol  20  stromov na  vysadenie, čo   bude   realizované  v spolupráci  
s mestom. Ďalej  navrhol   uskutočniť osvetu   na  ZŠ  ohľadom  odpadu.  Ponúkol  mestu  
možnosť, že  bude  BRO   bezplatne  skladovať   v množstve  2500   ton. Podľa  jej  názoru   
toto bola   najťažšia  OVS.  Pociťovala   tlak  zo  strany  mesta  vo  veci  riešenia  BRO.   Pre  
mesto   je  táto  ponuka  na  riešenie  BRO  najlacnejšia. Je potrebné  prihliadať  aj  na  
podnikateľsko-technický  zámer  tohto uchádzača.  Uchádzač  nemá  doriešené  všetky   
povolenia  na  realizáciu svojho  zámeru.  Pre   realizáciu  bude  potrebná zmena   ÚP  mesta   
v časti  Malý  Háj.  Táto  lokalita  je podľa   regulatívov  určená,  iba na  skladovanie   bio 
odpadu.  Pre  podnikateľský   zámer  potrebuje   uchádzač  súhlasy  a povolenia  dotknutých  
orgánov.   

Na ostatnom  rokovaní  MsZ  bolo  vysvetlené,  prečo  nebol  vybratý  uchádzač v rámci   
OVS.   

Výsledok  OVS  je  zverejnený  na  stránke  mesta.  Komisia   sa vyjadrovala k spracovaniu  
bio  odpadu    v bioplynke.       

Detské ihriská: 

Zabezpečili  sme  na Cukrovarskej ulici úpravu dopadových plôch na detskom ihrisku. 
 
 
Rokovania   primátora:  

- rokovanie   so   zástupcami  spoločnosti Semmelrock  a Goldbeck. 
- porada  vedenia  mesta.    
- kontrolný  deň -   projekt    tržnice.   
- rokovanie  so zástupcami  OCTAGO.   
- rokovanie  na  MsÚ   v Holíči  s primátorom mesta   a poslancom  VÚC  Trnava  vo 

veci  stredných škôl   v Seredi .  
- opakované rokovanie  s realizátorom   projektu   tržnice,  potrebné  je ďalšie   riešenie      

k podmáčaniu  lokality.   
- rokovanie   so  zástupcom spoločnosti  Meander Ing. Zatloukalom  
- rokovanie  so   zástupcami    Okresného dopravného inšpektorátu  OR  PZ    
- pracovné   stretnutie  k príprave   rokovania  MsZ  - december  2020    
- účasť  na  VZ  spoločnosti Správa majetku  Sereď  s.r.o. 
- účasť  na  VZ spoločnosti  Mestský   bytový  podnik  Sereď spol s.r.o. 
- rokovanie  so  zástupcom  spoločnosti  NMH – priemyselný  park.     
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-  rokovanie   ohľadne budovania   detských ihrísk  v budúcom roku  
-  Rokovanie  so  zástupcami  inžinierskych  sietí -  zosúladenia budúcich investičných 

akcií konaných v meste Sereď na rok 2021. 
- Zasadnutia  krízového  štábu  mesta   Sereď  
- Rokovanie  so  zástupcom Slovenskej  správy  ciest  Bratislava - informácia o príprave  

realizácie  rekonštrukcie  mostu  nad   železničnou   traťou. Projekčne   je   akcia 
pripravená. Predložené požiadavky  zo  strany  mesta  boli zapracované  do tohto 
projektu.  Realizácia   rekonštrukcie  sa  predpokladá v roku  2023.    

- Zasadnutie  Valného  zhromaždenia  Komplex  záujmového  združenia  obcí    
- Dňa  7.12. 2020  sa uskutočnilo  rokovanie  s ministrom  ŽP  SR  vo veci  likvidácie   

skládky  luženca. Zúčastnil  sa  ho   viceprimátor  Bc. Veselický    a starosta  obce 
Dolná  Streda.  O Mandátnej zmluve , ktorú záujemcovia predložili   starostovi  obce 
Dolná Streda  a primátorovi  mesta  Sereď   sa  zástupcovia  ministerstva   vyjadrili,  
že  o takejto  zmluve  nič  nevedia.  Tým  pádom  je  rokovanie   o nej  bezpredmetné   
aj  na MsZ.  
 
COVID- 19  

- Od 9.12.2020 je v Seredi v objekte kasární na Kasárenskej ulici mobilné odberné 
miesto pre antigénové testy na COVID-19. V pracovné dni je otvorené od 10,00 – 
12,00 + 12,45 -18,00hod.  

- Mesto Sereď dostalo už finančné prostriedky za 1.vlnu pandémie ako aj za celoplošné 
testovanie 

- Žiaci 2.stupňa v Seredi isto nenastúpia do škôl skôr ako 11.1.2021 
 

- Začiatkom  decembra     sme  boli  požiadaní   televíziou Markíza  a JOJ o vyjadrenie 
sa k skládke plastových obalov v areáli  bioplynovej  stanice   v časti  Malý háj. 
V dohodnutom  termíne nakoniec   neprišlo  k osobnej  návšteve  redaktorov v danej 
veci.  Viceprimátor  informoval telefonicky obidve televízie o aktuálnom  stave.  Do  
dnešného  dňa   rokovania   mestského  zastupiteľstva  žiadna  relácia   o plastoch  
v časti Malý Háj  vysielaná nebola.   

Oddelenie rozvoja  mesta      
A.  Prebiehajúce investície, akcie a nákupy. 

 
1. Oddychová zóna Mlynárska ulica + parkoviská + trhovisko 

2. Oprava fasády na verejných toaletách.   

B.   Hotové investície, akcie a nákupy 

3. Prechodový prístrešok na ZŠ Komenského.   

4. Bežné opravy MK  
Zrealizovaná oprava chodníka H.Čepeň, oprava chodníka na Ul. Pod hrádzou,Ulica Obežná, 
Ulica Šulekovská (pravá strana smer H. Čepeň), Ulica Vojanská (ľavá strana smer H. Čepeň - 
Holica) – aktuálne ukončené asfaltérske práce, treba ešte terénne úpravy 
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Ulica Fándlyho – spätná úprava komunikácie 
 
p. Kurbel -  odznela  informácia   o tom,  že  na  zbernom dvore  je  určený priestor  na    
uloženie  vecí, ktoré   sú ešte  funkčné a bolo  by možné  ich  využiť.  Mal  otázku, či  je  tento 
priestor  prekrytý,  aby nedošlo k poškodeniu   prinesených  vecí  v čase nepriaznivého  
počasia.         

Ing. Tomčányi  - na zbernom  dvore  je prístrešok, kde  je  možné  použiteľné   veci  uložiť.    

p. Irsák   
- Spoločnosť LIDL  zabezpečila  vysadenie   50  stromov  ako  náhradu  za rozšírenie  budovy   
predajne. Práce  mala  vykonávať   odborná firma.  
    
Ing.  Kurbel    
-  požiadal  o bližšie   vysvetlenie    informácie   týkajúcej  sa  stredných škôl.     
 
Ing. Tomčányi   
-  Na rokovaní so zástupcami  TTSK odznela  informácia,  že  v celom kraji   príde  k zrušeniu  

8-ročných  gymnázií. Výsledok  bol  taký,  že  sa to malo týkať  len  Gymnázia    v Seredi. 
S týmto však  ako primátor nesúhlasí. V Seredi  zostáva   prevádzka  8-ročného Gymnázia.    
Sú  také  úvahy,  že  obchodná akadémia  by  mala ísť  presťahovaná do priestorov  
Gymnázia. Toto  je  však  v horizonte  niekoľkých rokov.         

     
Ing. arch. Kráľ 
- Na  zasadnutí  komisie  pre rozvoj mesta    bola   prerokovávaná  otázka  dopravnej situácie  

v meste.  Je  potrebné   zorganizovať  rokovanie   k danej  problematike  so zástupcami  
dopravného  inšpektorátu.   

- Poďakoval   p.  Ševečkovi,  ktorý  vykonával  funkciu  tajomníka  komisie  pre rozvoj 
mesta  a pracovne  končí na  Mestskom   úrade  v Seredi  .  

-  Čo  sa  týka   otázky  školstva - v minulosti za  čias  Štúra   bola  snaha zriaďovať    
v obciach  a mestách  školy, aby  sa  rozvíjala  vzdelanosť.  V tejto dobe je politikou TTSK  
školstvo  degradované.  Má   na to  vplyv nielen  vývoj  demografie,  ale  aj obchodné  
záujmy.         

    Ing. Tomčányi - zachovanie   8-ročného  Gymnázia  v Seredi  sa  podarilo za  spolupráce    
vedenia  Gymnázia  a  rodičov,  rodičovskej rady aj   za   podpory  poslanca VÚC p.  
Ľuboša  Šúryho .   

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a  
berie  na  vedomie   
Informatívnu  správu o činnosti  mesta  Sereď a mestského  úradu  od ostatného   
rokovania  mestského  zastupiteľstva 
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4. Interpelácie poslancov 
p. Irsák    
1. Zverejňovanie interpelácii! 
Z akého dôvodu neboli interpelácie zo zasadania MsZ v Seredi  zo dňa  12.11.2020 
zverejnené v Seredských novinkách? Doterajšia prax bola taká, že vždy boli v tomto médiu 
zverejňované. 
 
2. COVID 19. Povinné testovanie. 
  - Mesto zo svojho rozpočtu malo na testovanie vynaložiť sumu 38 506.28 €.  Žiadam Vás o 
informáciu, koľko z  tejto sumy a kedy Mestu Sereď  preplatil štát? 
- Koľko finančných prostriedkov vynaložilo Mesto Sereď v priemere  na jednu testovanú 
osobu? 
 
3. Enviromentálna záťaž, na pozemkoch mesta Sereď v lokalite Malý Háj! 
 
Niekoľko  desiatok ton plastového odpadu sa rozkladá na nespevnenej ploche v tejto lokalite, 
bez prekrytia.  Plasty sú tam dovážané  zo zahraničia. Pôvod plastov je rôznorodý, niečo je z 
recyklácie aut, plasty z palubných dosiek, auto poťahov atď. Zvláštne zapáchajú! Nachádza sa 
tam aj  
plastový odpad podobný nášmu odpadu. Pôvod odpadu  zrejme nie je zo Slovenska!. 
 
Podľa môjho zistenia uvedené  vzniklo neoprávneným skladovaním , uložením, plastových  
odpadov  na týchto pozemkoch. Ide o čiernu skládku! 
 
Čierna skládka odpadov sa má riešiť uložením  pokuty, odvezením na náklady autora skládky, 
prípadne trestným oznámením, ktorým v tomto prípade je p. Krošlák. Dať pozemok do 
pôvodného stavu a vyčistiť ho od nelegálneho odpadu je samozrejmosť. 
 
Interpelujem Vás p. primátor v mene obyvateľom mesta, a to ako zodpovednú osobu, aké 
kroky k riešeniu tohto problému urobilo Mesto Sereď. 
 
Komisia rozvoja mesta životného prostredia jednomyseľne podporuje túto moju interpeláciu. 
 
 
5. Správy hlavnej kontrolórky                                                                                     
A.  Správa o kontrole plnenia uznesení 
Mgr. Horváthová – uviedla    predloženú  správu o kontrole plnenia   uznesení.   Informovala    
poslancov  MsZ  o splnení  uzn. č. 249/2020 –  nájomná zmluva bola  podpísaná  30.11. 2020, 
uzn. č.  250/2020 – dodatok  k nájomnej  zmluve  bol podpísaný . K splneniu  uznesení prišlo   
po odoslaní materiálov  poslancom.  Ostatné uznesenia  sú  v plnení.     
         
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo  
berie  na  vedomie   
Správu o kontrole plnenia uznesení a berie na vedomie predloženú Správu bez pripomienok  
 
 
B.Správy z vykonaných kontrol 
B/1Správa   z vykonanej  kontroly  dodržiavania  zákonnosti pri čerpaní  finančných 
prostriedkov  vynaložených  na  záchranné práce  počas  vyhlásenia  mimoriadnej  
situácie  COVID-19  
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Mgr.  Horváthová – uviedla  predložený  materiál o vykonanej  kontrole, ktorá bola  zameraná   
na čerpanie  finančných  prostriedkov  vynaložených   na práce a činnosti počas  vyhlásenia 
mimoriadnej  situácie  COVID- 19. Správa  obsahuje informácie   koľko finančných 
prostriedkov   bolo   zo  strany  mesta  vynaložených   na  zabezpečenie   týchto činností , aké 
príjmy  mesto dosiahlo  za  účelom  zabezpečenia  tejto situácie.  Celkové  náklady 
vynaložené  počas  vyhlásenia  mimoriadnej situácie  boli vo výške  38 506  eur. Mesto  
požadovalo   refundovať   čiastku  32 863,59  eur.    Rozdiel  medzi  vynaloženými  
finančnými   a prostriedkami, ktoré   boli   refundované,   bude  krytý  z prostriedkov,  ktoré  
mestu boli poskytnuté   ako  dotácie  od  spoločnosti  Amazon , Okresného úradu v Galante   a  
VÚC .V čase  ukončenia  kontroly  neboli   finančné prostriedky  z refundácie   pripísané  na  
účet mesta. Finančné prostriedky  poskytnuté  od spoločnosti Amazon    sú účelovo viazané   
a odporučila  ich  dočerpať  do konca roka   2020.       
 
 Ing. Tomčányi -  informoval  poslancov  MsZ,  že  bol  podpísaný  dodatok  k zmluve  so 
spoločnosťou  Amazon o možnosti  čerpania poskytnutých  finančných prostriedkov   do 
konca  mája   2021.  
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a  
berie na vedomie 
Správu z vykonanej kontroly dodržania zákonnosti pri čerpaní finančných prostriedkov 
vynaložených na záchranné práce počas vyhlásenia mimoriadnej situácie COVID-19 
čerpaných od 12.03.2020  bez pripomienok 
 
 
B/2 Správa  o výsledku  kontroly  plnenia  prijatých  opatrení  na odstránenie  
nedostatkov   a ich príčin  zistených pri  vykonaných  kontrolách   v roku  2019, 2020 
Mgr.  Horváthová – uviedla  predložený materiál.   
- V zmysle prijatého   uznesenia  MsZ  č.  126/2019  bola vykonaná kontrola  odmeňovania   

zástupcu  primátora  pred  účinnosťou    novely  zákona   o obecnom zriadení a po novele  
zákona.  V predloženej  správe o kontrole  uznesení  uviedla,  že  uznesenie  nebolo  
splnené. Neprišlo  k splneniu  prijatých opatrení. Opakovane odporúča zabezpečiť  
splnenie prijatých  opatrení na odstránenie nedostatkov. 

- V súlade  s uznesením  č.  298/2019   bola   uskutočnená kontrola  dodržiavania   VZN  pri 
ubytovávaní  a poplatkov za komunálny odpad  a drobný  stavebný  odpad. Mesto  
spolupracuje     so  štátnou  políciou, cudzineckou  aj  mestskou políciou.   Správa obsahuje  
informácie,  čoho  sa  zistenia týkali.  V prvej  časti   kontroly    boli predmetom kontroly 
poplatky    za ubytovávanie . Fyzickým  osobám boli  finančné prostriedky   vrátené.  
Zatiaľ  neboli  vrátené   jednej právnické   osobe.  Táto  PO  bola  vyzvaná  ,  aby   sa  
dostavila    na  MsÚ ,  aby  boli   finančné prostriedky  vrátené.    Nakoľko    táto  PO  má  
sídlo  v zahraničí ,  do   cudziny  tieto    finančné prostriedky  zaslané  nebudú.  Boli prijaté   
opatrenia   na  odstránenie  kontrolných  zistení.      

- Časť  kontroly  bola zameraná  na platenie poplatkov   za KO   a drobného  stavebného  
odpady  u prevádzkovateľov ubytovacích  zariadení. Vo VZN 9/2019 bola upravená  
sadzba   za  nesplnenie  si povinností.    Kontrolné  zistenie  bolo  odstránené.    

- Cudzincom,  ktorí sú ubytovaní v bytových domoch -   nevieme vyrubovať  poplatky  
za KO.  Mestský  úrad  žiadal  o súčinnosť   cudzineckú    políciu. Požadované  boli   
presnejšie  informácie.  Na  základe    získaných informácií    o cudzincoch    nie   všetkým   
sa   podarilo  vyrubiť  poplatky.  Opakovane  sú  im zasielané   výzvy.  Boli prijaté  účinné  
opatrenia  na odstránenie  nedostatkov.  

- Zmluva o nájme  uzatvorená  so spoločnosťou Tekadex -   neboli prijaté  opatrenia. Správa  
obsahuje  všetky výzvy, ktoré  boli konateľovi   zaslané.  Nájomná zmluva   je   uzatvorená  
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do  31.12. 2020.   Žaloba   bude   žiadaná po  ukončení  platnosti   nájomnej  zmluvy.     
O všetkých  pohľadávkach , ktoré   spoločnosť    Tekadex  po lehote splatnosti  má ,  bude   
MsZ  informované  na ďalšom   rokovaní  MsZ.   Primátor  mesta    vydal príkaz  na 
inventarizáciu  pohľadávok.      

            
 JUDr.  Irsák  
- K prijatému   uzneseniu  týkajúceho  sa odmeňovania  zástupcu primátora   sa   vyjadril 

niekoľkokrát. Hlavná kontrolórka  opakovane  vo svojich kontrolách   poukazuje  na   
nesplnenie   uznesenia. Poslanci   sa  k tomuto   uzneseniu  nevyjadrujú.  Nebude  sa   
k danému  uzneseniu  vyjadrovať.  

- Spoločnosť  Tekadex – nedošlo k zabezpečeniu  pohľadávky  zo strany  mesta. Pohľadávka  
vznikla  na  základe  uznania dlhu  v splátkach.  Mal  otázku  ako   táto pohľadávka   bude  
riešená?       

 
  Mgr. Horváthová  
  -  vymoženie pohľadávky  by  sa malo  žiadať  žalobou.  Konateľ  spoločnosti   Tekadex   

nereaguje  na  výzvy  na  úhradu  pohľadávok. Bude  potrebné  zabezpečiť a vymáhať 
pohľadávku. Tak  je to   uvedené v  Zásadách hospodárenia  a nakladania  s majetkom  
mesta.   Mesto  poslalo  výzvy na  úhradu  pohľadávok.    

 
p. Kurbel   
-  poslanec JUDr. Irsák  sa  vyjadril,  že už  nebude  k uzneseniu  týkajúceho  sa  odmeňovania     

zástupcu   poukazovať   na jeho neplnenie. Čo  má  poslanec  urobiť  v danej veci?  
   - na  ostatnom  zasadnutí  MsZ   poukázal  na to,  že  prišlo k porušovaniu  zákonov. Zo  

strany primátora  bolo obhajované porušenie  zákona .   Poukázal   na to,  že  svedomie  je  
nad  zákon. Toto uznáva do určitej  miery.   Toto však  nie  je  tento  prípad.  

 Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a  
berie na vedomie 
Správu o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov a ich 
príčin zistených pri vykonaných kontrolách v roku 2019, 2020 bez pripomienok 
      
 
 C.Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 
Mgr. Horváthová  -  uviedla  predložený  materiál.   Plán  kontrolnej činnosti bol    v zmysle   
zákona   zverejnený.  Plán   činnosti   je možné   dopĺňať. 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a  
schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.  polrok 2021. 
    
 
6.Informatívna správa o príprave a realizácia projektov        
Ing. Bíro  -uviedol  predložený   materiál.  Informoval  o aktuálnych    zmenách  v projektoch: 
-  projekt „Zníženie energetickej  náročnosti budovy MsÚ v Seredi  -  bola  realizovaná 

posledná platba mestu za stavebné práce a PM 
-  projekt „Rozšírenie MŠ D.Štúra v Seredi“  - odovzdanie staveniska a začiatok s realizáciou 

stavebných prác 
- projekt „Regenerácia vnútrobloku D.Štúra v Seredi“ – začiatok verejné obstarávania na 

dodávateľa prác   
- Pamätník  legionára  - 9.12.2020 sa uskutočnilo 1. stretnutie komisie, kde boli prerokované 

otázky postupu práca na vizualizácií  a stvárnenia repliky sochy.   
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p. Irsák - požiadal  o podrobnejšie informácie o projekte legionára, ako komisia rozhodla. 
 
Ing.Bíro - na rokovaní sa nezúčastnil p.Hudák z MO ČR. Bol uskutočnený 
videohovor  s týmto pánom, ktorý je  členom komisie. Prvá časť stretnutia komisie sa 
uskutočnila  na  MsÚ  a boli  vysvetlené  postupy  ako  sa bude pokračovať na realizácií sochy 
(repliky). Druhá časť stretnutia komisie bola v ateliéri  p. Šmigrovského (dodávateľ), kde boli 
dodávateľom prezentované  postupy v rámci  realizácie sochy (repliky).    
Zo strany p.Hudáka bola predložená požiadavka k otázke harmonogramu realizácie tohto 
projektu. Záznam  zo  stretnutia komisie bude spracovaný.     
 
Ing. Krajčovič -  informoval o projektoch podporených z Ministerstva školstva SR. V rámci 
zmeny rozpočtu budú dodatočne podané   informácie kde bolo mesto úspešné resp. aké 
projekty pre školy boli  zabezpečené.    
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a   
berie na vedomie 
Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov. 
                                  
 
7.  Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní 
základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení 
neskorších nariadení    
Mgr. Kováčová  -   uviedla  predložený materiál.  Navrhovaná  je  zmena  VZN   č.  1/2015    
týkajúca  sa  financovania  ZUŠ,  MŠ    a školských  zariadení  v meste  Sereď.   Na rokovania  
MsZ   je táto  novela   predkladaná    dvakrát. Vo  februári, keď  je  známa  výška podielových 
daní  a v decembri po  zapracovaní  všetkých   finančných  zmien  pre školy  a školské  
zariadenia.  V tomto roku  bolo VZN   novelizované  aj v  apríli ,  kedy  rada   pre rozpočtovú  
zodpovednosť  vydala    návrh  na  15 %    výpadok podielových  daní z  dôvodu  COVID-19 . 
V meste  Sereď   dopad   na rozpočet   nebol  taký   ako  bolo  predpokladané.  V rámci   
zmien rozpočtov boli školám  a školským  zariadeniam  dané  finančné prostriedky   na  
nevyhnutné vykrytie výdavkov.  Po prepočítaní  koeficientov  na jedného  žiaka je  
predložený  návrh    zmeny  VZN.   Pripomienky  k predloženému  VZN  neboli.   
     
PaedDr. Kramárová - školská,  športová  a bytová  komisia  (ŠŠBK)  prerokovala predložený  
návrh    na  zmenu VZN  č.  1/2015    a odporúča   uzniesť   sa na  predloženom VZN.   
   
JUDr.  Červeňová - legislatívno - právna komisia  (LPK) berie  na  vedomie  predložený  
návrh VZN a odporúča   uzniesť  na   návrhu VZN.   
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a  
uznáša  sa 
na všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 12/2020 zo dňa 10. 12. 2020, ktorým sa 
mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2015 o financovaní základnej 
umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď v 
znení neskorších nariadení. 
                                                                                                                                   

 
8. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je mesto Sereď v znení neskorších nariadení   
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Mgr. Kováčová  - uviedla    predložený  návrh VZN.   Dôvodom  navrhovanej zmeny  VZN 
o určení výšky  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v školách   a školských  zariadeniach     
je zmena poplatkov   zákonných  zástupcov. Do platnosti  vstupuje    novela   školského  
zákona , kde  je  stanovené,  že poplatok  v MŠ  musí  byť  jednotný  pre  všetky   deti .   Pri  
aplikácii   do praxe    vznikli problémy.    
Zmeny  sa  týkajú  troch príspevkov : 
-  je to  príspevok  zákonných  zástupcov  v MŠ.  V platnom VZN  sú   uvedené  tri   kategórie    
-  20 €  za  deti  , ktoré počas roka  dovŕšia   3 roky,    
- 30 €  za  deti mladšie   ako  3 roky,   
- 30  eur za  všetky  deti , ktoré navštevujú  MŠ počas prázdnin.    
 
 Podľa ustanovenia novely  školského  zákona  má  byť poplatok  ustanovený  jednotne.    
-  ďalšia  zmena  sa týka  poplatku  za školský   klub  detí  -  kde je  sadzba  15 eur  a 3,75  eur   
poplatok   za rannú  činnosť do začiatku  vyučovania.  Na  základe   požiadaviek   riaditeliek  
škôl   bolo navrhnuté   vypustiť  poplatok za  rannú činnosť.   V tomto čase  nevykonávajú  
vychovávateľky výchovnú  činnosť.  Jedná  sa   o pár  detí  a cca 20 minút pred   vyučovaním.   
Na  základe  návrhu,    poplatok bude  len za  popoludňajšiu činnosť.    
 
-   poplatky v  školskej jedálni -  stanovený  je  jednotný poplatok  4 eurá mesačne  na režijné 
náklady.   Niektoré  deti  odoberajú   len  desiatu  neberú   hlavné  jedlo. Na  návrh  vedúcich 
školských jedální  bolo odporučené  určiť   poplatok 1,- euro , kde  deti odoberajú  len  desiatu  
a 4  eurá,  kde   berú  aj hlavné jedlo.  Nie sú  jasné   informácie  ako to bude  s obedmi  
zadarmo.  Dotácia   na podporu  stravovacích  návykov  zostáva  tak  ako doteraz.  Zmena  
bude  v auguste  2021.  
 
Ing. Krajčovič   -  po všetkých    dopadoch  a návrhoch    uviedol,  že   nejde o zvyšovanie 
poplatkov     zákonných  zástupcov.   Návrhom  VZN   prichádza  k zníženiu   poplatkov.     
Navrhovaná  je  jednotná   sadzba  20 eur pre  deti  v MŠ,    zníženie poplatkov  za  režijné 
náklady    v školských  jedálňach   a neplatenie poplatkov   v školských  kluboch    za  rannú 
činnosť.        
 
PaedDr. Kramárová - ŠŠBK prerokovala  návrh VZN o určení  výšky   poplatkov   a odporúča  
sa  uzniesť    na  predloženom návrhu.    
     
JUDr.  Červeňová  - LPK   prerokovala  návrh   VZN  a odporúča   prijať   VZN,  a určiť  
jednotnú  sadzbu  20  eur  pre  všetky  deti.   
 
p. Kurbel  -  v minulosti pri  prerokovávaní  VZN   o určení výšky poplatkov   poukázal  na to,  
že navrhované  VZN  nie  je  v súlade so  zákonom  a dochádza  k diskriminácii.  Pri 
hlasovaní  iba  málo   poslancov  podporilo  jeho  návrh.-   
    
 
JUDr.  Červeňová  -  predrečník   hovoril   o inom   návrhu,  ktorý  bol  diskriminačný.,     
Týkal   sa  poplatkov   za CVČ.   
   
JUDr. Irsák    

-  pojem diskriminácie  je  veľmi  zložitý výklad.  
-  na  LPK   komisii  bol prerokovaný  návrh VZN,   variant   jedna   je  stanovená jednotná  

výška príspevku .  Nie  je rozlišovaný   časový    údaj   ani iný.  Odporúča  schváliť    
navrhovanú  jednotnú   výšku poplatku  20  eur. .   
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Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a  
uznáša  sa 
na všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 13/2020 zo dňa 10. 12. 2020,  ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov  školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení 
všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020. 

 
 

9. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2018 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení VZN č. 14/2019                       
 Bc. Vohláriková  -   uviedla  predložený   materiál.  Navrhovaná  je   zmena   poplatkov    za  
komunálne  odpady  a drobné  stavebné  odpady.  Dôvodom  nárastu  poplatku   je  nárast 
nákladov   na odpadové  hospodárstvo.  V zmysle  legislatívy     musia  byť  tieto náklady     
premietnuté   do  miestneho   poplatku.   
 
JUDr. Červeňová –LPK zobrala  na vedomie  návrh VZN  a odporúča  uzniesť  sa na  
predloženom  návrhu.   
   
Ing. Horváth  - finančná   a majetková  komisia   (FMK)  prerokovala  návrh  VZN ,  zásadné 
pripomienky  zo  strany členov  komisie    neboli  vznesené.  Odporúča     uzniesť  sa  na  
tomto  návrhu VZN.   
 
p. Irsák  -  k výške poplatku  nemá  pripomienky. Tento poplatok  je  stanovený  pre  všetkých  
evidovaných občanov  mesta  Sereď.   Mal   otázku  či máme  informácie   koľko  máme  
evidovaných  cudzincov  v meste,  či títo platia   poplatky  za  KO   ?    
     
Bc. Vohláriková  -  v  zákone   je  stanovené,  kto je poplatníkom  mesta Sereď.  V spolupráci  
s cudzineckou políciou  mesto získava  informácie  o cudzincoch, ktorí   sú  v meste  Sereď  
ubytovaní    a sú  vyzývaní  na zaplatenie  poplatkov.     
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a  
uznáša sa 
na všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 14/2020 zo dňa 10.12.2020, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2018 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Sereď č. 14/2019.  
 

                                                                                                     
10.VII. zmena rozpočtu  mesta Sereď na rok 2020                                                 
 Ing. Florišová – uviedla   predložený  návrh.    Písomný  materiál   bol  zverejnený.   
- V navrhovanej  zmene  rozpočtu   sú aktualizované  príjmy  a výdavky     škôl  a školských 

zariadení v súvislosti  s poskytnutím   transferov   na  vzdelávanie. ,  transferov žiakov 
v hmotnej a  na  stravovanie. Vo výdavkovej  časti   boli   školám poskytnuté   finančné 
prostriedky na  opravy a údržby  škôl,  na  vybavenie  školskej jedálne.   

- V rámci   kapitálových  výdavkov  domu kultúry  to  bola  úhrada objednaného      
betlehemu. 

- Na  ZUŠ  boli  v rámci  výdavkovej časti  vynaložené  finančné   prostriedky   na 
modernizáciu  internetového  vybavenia.   

- Od zverejnenia návrhu zmeny rozpočtu do dňa konania   zastupiteľstva  vzišla   potreba  
zahrnúť  do rozpočtu aj  ďalšie zmeny. Mimoriadne  prostriedky boli  poskytnuté   na 
odmeny zamestnancov  škôl   poskytnutých v súvislosti   s COVID- 19   v čiastke  15 294,-
eur.   V rámci dohodovacieho konania  bola na  mzdy  poskytnutá   čiastka 5886 eur. Boli 
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navýšené prostriedky  na rekreačné poukazy  v čiastke  375 eur.  Na odchodné  bola 
poskytnutá  čiastka  1880 eur. Z MŠ  SR   bola poskytnutá dotácia     na  vybavenie 
školských   jedální  v čiastke  9750 eur. Je  potrebné dofinancovanie  z mesta  v čiastke  
980  eur.   V školskej jedálni  pri  ZŠ J. Fándlyho  prišlo  k havárii  ventilátorov -   
vzduchotechniky. Je  potrebné   vyčleniť    čiastka  8 000 eur.     V rámci  grantov   dostali   
školy   1500 eur.   

- Všetky  tieto  čiastky   je potrebné    zahrnúť do  jednotlivých programov.                   
 
Ing. Horváth   - FMK    prerokovala    predložený  návrh   na 7.  zmenu rozpočtu a odporúča  
schváliť  predložený  návrh.   
 
PaedDr. Kramárová – ŠŠBK –  prerokovala    návrh na  zmenu rozpočtu, odporúča  ho schváliť.   
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a  
schvaľuje   
A. 7. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2020 s pripomienkou 
1. zvýšiť rozpočet na príjmovej položke 312012  Bežné transfery na školstvo (prenesené 

kompetencie)  o sumu 23 443 €,  

2. zvýšiť rozpočet na príjmovej položke 322 Tuzemské kapitálové  transfery (Dotácie 
MŠVVaŠ SR na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných 
školách) o sumu 9 750 €, 

3. znížiť na kapitole 09 Vzdelávanie položku 635006 Budov, objektov, prístrojov, 
zariadení    o sumu 8 000 €, 

4. znížiť na kapitole 09 Vzdelávanie položku 717002 Rekonštrukcia a modernizácia                                               
o sumu 980 €. 

 
B. rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Juraja Fándlyho s pripomienkou  
1. zvýšiť rozpočet vlastných príjmov na položke 311 Granty    
    o sumu 800 €, 
2. zvýšiť rozpočet bežných výdavkov nasledovne: 
Program 4   Vzdelávanie                           +  8 714 € 
Podprogram  4.1   Základné školy 
Prvok 4.1.1  ZŠ Juraja Fándlyho 
9.1.2.1 – Základné vzdelanie                        + 4 357 € 
610 Mzdy                                                                                    + 2 794 €                            
620 Poistné a príspevok do poisťovní                                    +    976 € 
630 Tovary a služby                                                 +    587 € 
V tom 633 009 Učebné pomôcky                                   +    400 €  
637 006 Náhrady – rekr. poukazy                                                 +    187 € 
 
9.2.1.1 – Základné vzdelanie      +  4 357 € 
610 Mzdy                    +  2 794 €                            
620 Poistné a príspevok do poisťovní                 +     975 € 
630 Tovary a služby         
V tom 633 009 Učebné pomôcky                +     400 € 
        637 006 Náhrady – rekr. poukazy                +     188 € 
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Program 4    Vzdelávanie        +   8 000 € 
Podprogram 4.11. 1. Opravy a údržba 
Prvok 4.11.1. Bežné výdavky  
 
         09.6.0.2.  Školská jedáleň             
635004   Prevádzkových strojov, prístrojov,   zariadení   + 4 000 € 
09.6.0.3.                Školská jedáleň             
635004            Prevádzkových strojov, prístrojov, 
                        zariadení                               + 4 000 € 

 
3.zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov nasledovne: 
Program 4   Vzdelávanie           +  5 230 € 
Podprogram  4.1   Základné školy 
Prvok 4.1.1  ZŠ Juraja Fándlyho 
9.1.2.1 – Základné vzdelanie    
713004  Nákup prevádzkových strojov       +  2 615 € 
9.2.1.1 – Základné vzdelanie       
713004  Nákup prevádzkových strojov        +  2 615 € 

 
C. rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Jana Amosa Komenského 
s pripomienkou:  
1. zvýšiť rozpočet vlastných príjmov na položke 311 Granty   o sumu 700 € 

 
2. zvýšiť rozpočet bežných výdavkov nasledovne: 
Program 4            Vzdelávanie      + 16 229 € 
Podprogram 4.1  Základné školy 
Prvok 4.1.2          ZŠ Jana Amosa Komenského 
 
9.1.2.1 – Základné vzdelanie     + 7 688 € 
610 Mzdy                                                        + 4 212 €                            
620 Poistné a príspevok do poisťovní      + 1 926 € 
630 Tovary a služby         +    700 € 
 V tom :  633009 Učebné pomôcky     +    700 € 
640 Bežné transfery       +    850 € 
 V tom :  642013 Odchodné       +    850 € 
 
9.2.1.1 – Základné vzdelanie      + 8 541 € 
610 Mzdy                                                        + 5 149 €                            
620 Poistné a príspevok do poisťovní      + 2 354 € 
640 Bežné transfery       + 1 038 € 
 V tom :  642013 Odchodné       + 1 038 € 
3. zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov nasledovne: 
Program 4            Vzdelávanie      + 5 500 € 
Podprogram 4.1  Základné školy 
 
 
Prvok 4.1.2          ZŠ Jana Amosa Komenského 
9.1.2.1 – Základné vzdelanie    
713004  Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,  
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              zariadení                +  2 475 € 
9.2.1.1 – Základné vzdelanie    
713004  Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,  
               zariadení               +   3 025 € 
 
4. rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ Komenského, 

5. rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ  D. Štúra, 

6. rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZUŠ  J. F. Kvetoňa, 

7. rozpočtové  opatrenia  predložené riaditeľom  Domu kultúry  v Seredi .   
   

 
11.Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2021 – 2023                                  
Ing.  Krajčovič  - uviedol  predložený materiál.   Na základe  zverejnených   informácií,  bol včera  
schválený  štátny  rozpočet. Presné  podkladové  údaje   pre  obce  a mestá  budú   neskôr zverejnené.   
Návrh  rozpočtu  mesta  Sereď   na roky  2021 – 2023  bol   pripravovaný   tak  ako po minulé roky  
podľa  doteraz  známej prognózy.  Na   rokovaní   MsZ  vo   februári  budú  aktualizované  
koeficienty.  Predpokladá   sa   cca  5,5 % rezerva  na  plnení   podielových  daní.  V rozpočte   sú 
zabezpečené   všetky  plánované      akcie  mesta  okrem  mestského plesu.   
Ak  bude  potrebné  rozpočet  krátiť  budú  upravené dotácie   a plánované  akcie.   
Investičné  akcie, ktoré  sú    zahrnuté v rozpočte : 

- dokončenie oddychovej  zóny na Mlynárskej -  kryté  trhovisko     
- parkovisko pri Sokolovni 
- parkovisko pri vlakovej  stanici 
- spoluúčasť   projektu kaštieľ  
- spoluúčasť  na   PD  na   futbalový  štadión   
- spoluúčasť   na  PD  cyklotrasa  na  moste    
- Rozšírenie  MŠ   na Ul. D.  Štúra   
- Odborné  učebne  ZŠ J.A. Komenského  
- Regenerácia  vnútrobloku  D.  Štúra   

 
Nové  investície  : 

- Kamery 
- Softvér -  kybernetická  spoločnosť     
- Rekonštrukcia  sociálnych  bytov  na Trnavskej ulici  
- Rekonštrukcia  pamätníka  2. svetovej  vojny     
- Pamätník  legionára    
- Opravy chodníkov    
- Dokončenie   verejného  osvetlenia  (ledky) Horný  Čepeň        
- Školské    akcie -   MŠ  Podzámska   elektrické rozvody 
- ZUŠ  -  nákup  notebookov, interaktívne  tabule 
- ZŠ  J. Fándlyho   -  atletická  dráha   
- Rekonštrukcia  areálu   ZŠ   J.A. Komenského      
- Maľovanie  ZŠ  J.A. Komenského    blok A  
- MŠ  D.  Štúra   -  kosačky,  posteľné prádlo, maľovanie interiérov   

   
Na roky   2021 – 2027  budeme    sledovať   výzvy .  Potrebné bude   riešiť  v meste  Sereď: 

- Výstavbu  cyklotrás 
- Zníženie  emisií   
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- Rekonštrukcia  vodovodných  rozvodov  
- Rekonštrukcia  kaštieľa   

 
Na  rokovaniach  komisií   bol návrh  rozpočtu na roky  2021 – 2023  podporený jednohlasne . 
Poďakoval   všetkým  členom   komisií za  podporu .         
  
 
Ing.  Horváth  - FMK  prerokovala   a jednohlasne   podporila    návrh rozpočtu  na roky  2021 – 2023 
a odporúča  ho schváliť . Rozpočet  je  hlavným   zákonom mesta, ktorý poslanci   podporujú 
hlasovaním.  Pri  schvaľovaní    rozpočtu  na rok  2020    neboli   informácie   ako  sa  počas  roka   
situácia vyvinie, a že vznikne  takáto    krízová  situácia.   Záverečný  účet  za rok  2020  bude   známy   
až v 1. polroku  2021. Prognózny   sú  také,  že  sa podarí  udržať rozpočet   v týchto  intenciách.    
Verí,  že  aj v budúcom roku   sa podarí  rozpočet  udržať  v takých  dimenziách, aby neprichádzalo  
k rapídnym zmenám.   Požiadal  všetkých  poslancov  o podporu  predloženého  návrhu rozpočtu.   
 
PaedDr. Kramárová   - ŠŠBK    prerokovala  návrh rozpočtu  mesta  Sereď   a odporúča jeho  
schválenie. 
 
Ing. arch. Kráľ  - komisia  pre rozvoj mesta  a ŽP   prerokovala  návrh   rozpočtu,  odporúča  jeho 
schválenie  na roky  2021 - 2023  
 
p. Kurbel   - oceňuje   prístup   prednostu   mesta  a   vedenia  mesta  pri  predloženom  návrhu  
rozpočtu.   Návrh  rozpočtu  je  konzervatívny,  príjmy  nie  sú  nadnesené  a taktiež   výdavky nie sú 
podhodnotené.    
   
Ing. Kurbel    - na  rokovaní  komisie   odznela informácia,  že  finančné prostriedky viazané  na  
rekonštrukciu  kaštieľa   bude  možné   využiť  aj v budúcom roku.   V návrhu rozpočtu    toto  nie  je  
uvedené.  Čiastka  180 tis. eur  bola   na  rekonštrukciu   a modernizáciu   kaštieľa.   Požiadal  
o vysvetlenie . Na  tejto položke  je čiastka  42 tis., na čo je viazaná.   
        
JUDr. Irsák  -  poďakoval prednostovi MsÚ  a finančnému oddeleniu  za  kvalitnú   prípravu  rozpočtu  
na rok  2021 – 2023 . Požiadal   o vysvetlenie  - položka    rozpočtové  organizácie. Je  uvedená 
informácia  odplata za pohľadávku  spoločnosť   Venimex Slovakia.     
   
Ing. Krajčovič    
- Čiastka  42 tis. eur, ktorá  je v rozpočte  uvedená,  je na  rekonštrukciu  pamätníka   na 

Námestí  slobody – 26  tis. eur.  je   spolufinancovanie z mesta .    
- V komentári  k rozpočtu  je  uvedené,  že  nebolo   možné  zahrnúť  niektoré investície  

ešte   do rozpočtu.  Pri  tvorbe  rozpočtu  sa  vychádza  z vlastných   zdrojov 
a nenávratných   zdrojov.  Nie  sú  tam  uvedené  úvery  ani  zadlžovanie.  Očakáva   sa  
kladný hospodársky  výsledok za  rok  2020,   ktorý  bude  prenesený   do  rezervného 
fondu.   Niektoré  investície   neboli      zahrnuté   v plnej výške -  kaštieľ,  štadión,  
parkovisko pri Sokolovni,  parkovisko pri železničnej  stanici, PD   medzi mostami.    Do 
rozpočtu  nie  je  možné   preto ihneď   uviesť všetky investície.   

-  Spoločnosť  Venimex  Slovakia  s.r.o. –realizovala v roku 2015  rekonštrukciu verejného 
osvetlenia  v meste Sereď. Náklady  mesta  na   verejné  osvetlenie boli cca  180 tis. ročne. 
Táto  spoločnosť  na  realizáciu    týchto činností si požičala externé  zdroje  od banky. 
Pohľadávka bola  pretransformovaná  na  mesto,  ktoré   malo  možnosť   za výhodnejší  
úrok  tieto    finančné prostriedky čerpať. Mesto bolo dlžné spoločnosti za vykonané  práce 
a jeho pohľadávka  bola  prevedená   na mesto.  Bolo to výhodnejšie  pre  všetkých.  
Rekonštrukciou  verejného  osvetlenia  prichádza  k šetreniu  finančných prostriedkov. 
Tieto  finančné prostriedky   je možné   využiť  na  ďalšie  investície  v oblasti verejného 
osvetlenia.        
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Ing. Kurbel   -   na  položke   kaštieľ  -  sú  uvedené    finančné prostriedky    v čiastke  42 tis.  eur, 
ktoré majú  byť  použité  na  rekonštrukciu  pamätníka  obetiam  2. svetovej vojny na  Námestí  
slobody.   Nebolo  mu  jasné,   prečo je  to   na položke  kaštieľ  a zámocký  park,  lebo  tento  
pamätník  nie  je  v areáli  zámockého parku.     
 
Ing. Tomčányi    - poďakoval prednostovi   a finančnému  oddeleniu za prípravu   rozpočtu  na   ďalšie  
obdobie.  
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a  
 
A.berie na vedomie  
a) odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Sereď na rok 2021  
b) viacročný rozpočet MESTA SEREĎ   na roky 2021-2023 
 
B. schvaľuje  

programový rozpočet  MESTA SEREĎ na rok 2021   

       

 

Príjmy 

 
Rozpočet na rok 2021 v € 

Bežné príjmy 12 958 025 

Kapitálové príjmy 666 983 

Finančné operácie 
príjmové  

2 070 014 

Príjmy spolu 15 695 022 

 

 

Výdavky 

 
Rozpočet na rok 2021 

v € 

Bežné výdavky 12 958 025 

Kapitálové výdavky 2 489 797 

Finančné operácie 
výdavkové 

247 200 

Výdavky spolu 15 695 022 

 
 
A.Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Sereď na rok 2021  
Mgr. Horváthová   
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12.Návrh rozpočtu mestom založených organizácií na rok 2021                               
A. Návrh rozpočtu Mestský bytový podnik Sereď,  spol. s.r.o. 

Ing. Krajčovič -   uviedol  predložený  materiál. Materiál  obsahuje  dosiahnuté  údaje 
z roku 2019,   rozpočet  na rok  2020 .  Taktiež   sú  tam uvedené   predpokladané   údaje  
ako   skončí hospodárenia  v roku 2020.   Najväčšie neočakávané  náklady  sú  na  
exekúcie.   Tieto   sa  týkajú  obdobia  2011, 2012.  
Mestský  bytový  podnik  poskytol  finančné prostriedky  v rámci   pandémie  COVID-19   
na nákup  respirátorov  počas  1. vlny.   
Valné   zhromaždenie   MsBP   prerokovalo  rozpočet  na  svojom   zasadnutí dňa 26.11. 
2020.  Príjem spoločnosti  tvorí  nájomné,   úroky  z pôžičiek.  V roku  2021  končí splátka   
dvoch  pôžičiek.    Investor  nemá  záujem   o ich predĺženie a ani ja  ako  konateľ.   Tieto 
pôžičky budú  splatné.  
 V rámci  výdavkovej časti  sú to poplatky  za  exekúcie,  notárske  poplatky, poplatky  
Telekomu.   Personálne  náklady  sú  na rovnakej  úrovni.  Konateľ  naďalej   pracuje  na   
základe  dohody   o vykonávaní   funkcie.  Počas  roku  2020  prišlo k predaju  kotolne  K-
9. 
Mestský  bytový podnik už nemá  pôžičku.  Pôžička, ktorá  bola  použitá  na realizáciu  
tepelného   vrtu,  bola  splatená. V priebehu  budúceho  roka  príde  ku kumulácii  
finančných prostriedkov v spoločnosti. Má záujem  riešiť projekčne   výmenu 
vodovodných   a kanalizačných  rozvodov, ktoré  sú v správe  MsBP.  Ak  bude  možné    
plánuje  realizovať   výmenu   tepelných rozvodov. Na bankovom  účte  je  cca 59  tis. eur.  
V rámci pôžičiek, ktoré   sú poskytnuté je to  čiastka  cca  860 tis. eur.  Budúci rok  každý  
mesiac  budú pribúdať    finančné prostriedky na  účet .             
 
Ing. Horváth  - finančná   a majetková  komisia  prerokovala    návrh  rozpočtu  Mestského  
bytového podniku  a odporúča  ho  zobrať   na  vedomie.   Pôžičky sú splatné, nabehne  
veľká hotovosť  na účet.  Taktiež   úver  je splatený.    Mal otázku  na   konateľa    ako 
plánuje    finančné prostriedky   využiť?  Je  možné ich  požičať  aj  za  nižší úrok.  
   
Ing. Krajčovič  -  bolo by  výhodné  tieto    finančné prostriedky   požičať. Dôležité je, aby    
o tieto  finančné prostriedky   neprišiel.   Ako konateľ    MsBP   ručí  za  tieto  finančné 
prostriedky   svojim majetkom.  Po   skúsenostiach z minulých  období,  kedy  prišlo 
k rôznym  peripetiám a útokom  neplánuje  ich  použiť na tieto účely. Finančné prostriedky 
plánuje   investovať  do projektov.   Predpokladaná  cena    PD  na  centrálne  zásobovanie  
teplom  (CZT)  je cca  150 – 200 tis.  a  ak  projekt  nebude  úspešný    boli by to  
vyhodené  peniaze. Až v prípade  úspechu projektu môžu byť  prenesené   ceny projektov  
do odpisov  a na odberateľov  tepla.   Prenesenie zodpovednosti   na prenajímateľa    je 
výhodnejšie. 
V druhej  časti  mesta  nie  sú alternatívne zdroje  tepla. CZT  bude potrebné   riešiť   inou 
formou.  
 
 p. Kurbel  - podľa platnej zmluvy  MsBP   nemá požičiavať    voľné finančné prostriedky, 
tieto majú  byť  investované do tepla.  Prichádza  k porušovaniu  zmluvy.    
 
Ing. arch. Kráľ -  mal  otázku  ohľadom   finančných prostriedkov, ktoré  sa majú  tvoriť   
a kumulovať,   či   by nebolo možné  využiť   na prípravu  nájomného  bývania? 
  
Ing. Krajčovič  - stotožňuje  sa   s týmto  návrhom poslanca Kráľa.  Keď    budú  finančné 
prostriedky  investované  do  nájomného  bývania,  zväčšuje  sa  tepelné hospodárstvo 
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v meste. Prichádza  k zníženiu  fixných  nákladov  na jednotku tepla  pre  mesto.   Je to  
jedna  z alternatív.  
Má  záujem na  zabezpečenie  projektovej dokumentácie.  V správe   MsBP   sú  vodovody   
a kanalizácie   na uliciach Spádová, Legionárska.  Na týchto  uliciach    je potrebné   
zabezpečiť  rekonštrukciu  rozvodov.   Na  toto potrebuje  získať   vonkajšie zdroje.   
  
Ing. Tomčányi  - vodovodné   a kanalizačné     rozvody   tak  ako bolo  prezentované ,   
v tejto  časti mesta  sú  staré  azbestové.  Je  potrebná ich  výmena.   Ak  bude  možné   
získať   vonkajšie   zdroje  tieto  budú   využité  na realizáciu  výmeny   tejto infraštruktúry. 
V meste   bolo  vymenených  45 - 47 %   tepelných rozvodov.  Plánujeme    prípravu  2 
etapy  výmeny.    Je proti tomu, aby   voľné  finančné  zdroje  boli   použité  na pôžičky.  Aj  
keď   to bolo výhodné pre mesto a MsBP. 

 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a  
berie na vedomie 
Rozpočet spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. na rok 2021. 

 
B. Návrh rozpočtu  Správa majetku Sereď, s.r.o.      
p. Lámalová    ekonómka  SMS  Sereď  uviedla predložený  materiál.  Tento  materiál bol predložený 
písomne.  Návrh  rozpočtu  bol  prerokovaný  na Valnom  zhromaždení  SMS  a  zasadnutí dozornej 
rady.      
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a  
berie na vedomie 
Rozpočet spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. na rok 2021. 
 
C. Návrh rozpočtu Naša domová správa, s.r.o.      
Ing. Marko  - uviedol   materiál .  Návrh  rozpočtu   bol  spracovaný  písomne,  bol  prerokovaný  na  
Valnom  zhromaždení   NDS  . Celkové  príjmy   sa predpokladajú vo výške  116 tis.  eur.    Náklady  
cca  111 tis.  eur.  Plánovaný  je  ziskový hospodársky  výsledok.    
   
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a  
berie na vedomie 
Rozpočet  spoločnosti  Naša domová správa, s.r.o. na rok 2021. 
 

 
13.Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2021                   
Ing.  Krajčovič  - uviedol   predložený  materiál.   V rámci  harmonogramu   na rok  2021 je 
plánovaných  6 zasadnutí.  Predložil informáciu  aj o plánovanom  zasadnutí   komisií pred   
rokovaním  MsZ. Začiatky rokovania  MsZ  je plánovaný od  8-mej hodiny  tak  ako doteraz.  
Ak  sa situácia  nezmení, plánované  je  rokovanie MsZ  vo veľkej zasadačke za dodržania  
bezpečnostných opatrení.  Počas  mimoriadnej situácie inou formou.  Zasadnutia LPK   budú    
skôr  a potom   tesne  pred  rokovaním MsZ.   Zasadnutie  LPK  ako poslednej   je výhodné.   
 
p.Kurbel  -  podľa  zmluvy   o nájme  voľné   finančné prostriedky   majú  byť  investované do 
rozvoja  majetku  podľa dohody zmluvných  strán.     
 
Ing. Tomčányi -  prerokovávaný je  bod  harmonogram  zasadnutí  MsZ, v rámci diskusie  je 
potrebné   sa  vyjadrovať  k tomuto  bodu.   
 
PaedDr. Kramárová - ŠŠBK odporúča  schváliť  predložený  návrh harmonogramu   zasadnutí  
MsZ.   
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JUDr.  Červeňová  - LPK  zobrala  harmonogram  zasadnutí  MsZ   na vedomie, odporúča  ho 
schváliť.       
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a  
schvaľuje 
harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2021 so začiatkom 
o 8,00 hod. v týchto dňoch: 

18.02.2021 – štvrtok  
22.04.2021 – štvrtok  
24.06.2021 – štvrtok  
16.09.2021 – štvrtok  
04.11.2021 – štvrtok 
09.12.2021 – štvrtok 

 
 
14.Pravidlá poskytovania jednorazových sociálnych dávok                           
PhDr. Adamčíková  - uviedla  predložený  materiál.  Mesto  má  spracovanú   Smernicu na 
poskytovanie  jednorázových   sociálnych  dávok.   Po  7 rokoch    je navrhovaná zmena 
redmetnej  Smernice. Navrhované zmeny sa týkajú  jednoznačného definovania obyvateľov  
mesta  Sereď, ktorí majú výlučné právo na poskytovanie sociálnych dávok.  Je  potrebné 
jednoznačne  definovať  výdavky žiadateľa  o jednorázovú dávku  na  pomoc  v hmotnej 
núdzi.  Taktiež  je potrebné určiť  výšku   príjmu   pre žiadateľov  v prípade  náhlej  núdze   
spôsobenej úmrtím rodinného príslušníka  na 1,65  násobok   životného  minima.  Žiadateľov, 
ktorí  sa   vracajú    z výkonu  trestu  odňatia slobody  presunúť   medzi  žiadateľov  
o jednorázovú  finančnú výpomoc.             
 
Mgr. Karmažínová -sociálna  komisia  prerokovala  predložený  návrh Smernice: pravidlá 
poskytovania jednorázových   sociálnych dávok  a odporúča  jej  schválenie.    
 
JUDr. Červeňová - LPK  prerokovala  návrh   Smernice: Pravidlá poskytovania 
jednorazových sociálnych dávok    a odporúča  jej schválenie.  
 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a  
schvaľuje 
Pravidlá poskytovania jednorazových sociálnych dávok.  
 
 
15/ -  Materiál  je   stiahnutý  z rokovania  MsZ.  
 
16.Nakladanie s majetkom mesta Sereď                                   
A. Zámer nájmu majetku mesta 
1.Pozemok na Dolnočepeňskej ul. – manželia Maronoví 
JUDr. Ing. Vargová   - uviedla  predložený    materiál.   Žiadatelia   sú   budúcimi  vlastníkmi     
rodinného domu. Majú záujem o prenajatie  pozemku   vo vlastníctve  mesta   na vybudovania 
plotu.  Jedná  sa  o výmeru cca 10 m2. Podľa  predloženej  budúcej  kúpnej  zmluvy 
vlastníkmi  domu by mali  byť  v máji 2021.     
 
Ing.  arch.  Kráľ -  komisia  pre rozvoj mesta   a ŽP    prerokovala    žiadosť  a odporúča  
schváliť  zámer  nájmu pozemku.    
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Ing.  Horváth - finančná  a majetková  komisia  odporúča  schváliť zámer nájmu  
predmetného pozemku.    
  
JUDr.  Červeňová  - legislatívno- právna  komisia  odporúča schváliť  zámer  nájmu  
s podmienkou,  keď bude vypracovaná  nájomná zmluva, aby  táto  bola  predložená  na 
prerokovanie LPK.     
      
Bc. Veselický  -  nesúhlasí  s predloženým  návrhom.  Prílohy   a snímky    uvedené 
k materiálu  ho   nepresvedčili   o správnosti   predloženého  návrhu. Bol  preveriť   situáciu  
na  mieste.  
Žiadatelia odôvodňujú žiadosť zámerom oplotenia vlastného pozemku. V skutočnosti majú 
záujem postaviť plot na mestskom pozemku, o prenájom ktorého  žiadajú.  
Odôvodnenie žiadosti zámerom vybudovať oplotenie vlastného pozemku tak, aby  bola  
zarovnaná línia miestnej komunikácie  je nepravdivé, pretože línia susedných stavieb sa kryje 
s hranicou pozemku žiadateľov.  Skutočnosť je taká, že žiadatelia postavili svoj dom 
rovnobežne s bočnými hranicami svojho pozemku  a nie rovnobežne s líniou uličnej čiary. 
Získanie  trojuholníka  z mestskej parcely s plochou 12.355 m2, o ktorý  žiadajú,  im umožní 
postaviť plot v rovnakej vzdialenosti od uličných rohov ich domu. Tým ale bude uličná línia 
narušená.  
Súhlasné odporúčanie vydalo odd. rozvoja mesta bez  dôsledného preskúmania skutočného 
stavu  priamo v teréne. Príloha  materiálu 16A „snímky „neposkytuje žiadnu informáciu 
o tom, aký bude skutočný následok prenájmu požadovaného pozemku žiadateľom.  
 
JUDr.  Červeňová  -  LPK  prerokovala predložený  materiál.  Keď  je  materiál  predložený  
na rokovanie komisií -   mal  tento materiál  prejsť  všetkými odbornými  útvarmi, ktorých  sa 
to dotýka. Mala otázku,  či  túto  žiadosť  má   chápať  ako podvodnú?  Podľa vyjadrenia 
predrečníka žiadosť  nie  je správna.  Napadnutá bola práca  komisií, toto  sa jej nepáči.   
 LPK   mala zasadnutie dva  dni pred  rokovaním MsZ.  Ak  mal informácie ,  že   žiadosť  je 
podvodná, nemala  byť  predložená  na  prerokovanie.   
 
Ing. arch. Kráľ -  komisia pre rozvoj mesta  posudzovala  vzhľad  parcely  k susedným  
parcelám.  Ako  architektovi  nevadí,  že  príde k zarovnaniu  pozemku.  K posudzovaniu    
tejto  žiadosti pristupovali  technicky.   Zarovnáva  sa parcela.    
  
Ing. Fačkovcová - práca poslancov nespočíva v tom, aby  kontrolovali vyjadrenia   odborných 
útvarov. Ak  sú   na  uvedenej parcele  inžinierske  siete,   toto mala  preskúmať  komisia pre 
rozvoj mesta.  Poslanci   nemôžu  preverovať,  či  žiadosti boli  správne  posudzované.   
    
Ing. Kurbel -   víta iniciatívu   zástupcu primátora,  že  preveroval  situáciu na mieste. Sporné  
stavby   komisia   preveruje   na  mieste.  Jedná  sa  o prenájom  pozemku o výmere  12 m2. 
Dôvodová   správa  obsahovala  informácie,  materiál bol  pripravený.  Neboli   kontrolovať  
stav na  mieste. Stanovisko odborných útvarov je, že odporúčajú prenájom pozemku  schváliť.   
Ak   sú  v danej lokalite  siete,  v danom prípade zlyhal  odborný  útvar, žiadateľ   tam nemôže  
plot postaviť.  Komisia  vychádzala  z podkladov, ktoré  mala  k dispozícii.         
 
Bc. Veselický  -  žiadna predložená príloha  neukazuje   pohľad  na  zmenu uličnej čiary, ak  
by žiadateľ  prenajal  pozemok  a   postavil   plot .  Bol by to pozemok  v tvare trojuholníka   
s výsečou.  Žiadatelia majú záujem získať  pozemok,  aby  mali   plot  rovnako  vzdialený od 
ľavej   aj pravej  strany. Podľa  jeho pohľadu príde k narušeniu uličnej čiary.  
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Ing. Krajčovič  -  situácia  bude  preverená  na odborných  útvaroch.  Je zatiaľ schvaľovaný 
zámer  nájmu. Diskusia  v tejto  veci  pomôže, aby  sa   každý mohol počas  doby  trvania  
tohto zámeru  vyjadriť.   Schválením  zámeru  nájmu teda  príde  k prerokovaniu   danej  veci.        
 
p. Kurbel   - poďakoval  zástupcovi   za upozornenie  v danej veci.   
     
Ing.  arch. Kráľ  
 - komisia   pre rozvoj  mala dostať  materiál  s vyjadrením  odborných   útvarov, aby  bolo  

jasné či siete   na danej parcele  sú  alebo nie. 
-   je potrebné  rešpektovať  vyjadrenia   k jednotlivým   problémom podľa svojej odbornosti.   

Uličná čiara je línia , na ktorú  sú  stavané domy. Komisia  posudzovala žiadosť   
z technického hľadiska, architektonického hľadiska a z hľadiska  urbanistického  napojenie 
rohu parcely.  Nebol zámer   niekoho oklamať.   

     Predložil procedurálny  návrh  -  zámer  nájmu  pozemku  dopracovať  a predložiť  na 
ďalšie rokovanie  MsZ.  Stojí   za rozhodnutím  komisie.     

         
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a  
schvaľuje   
procedurálny   návrh poslanca  Ing.  arch.  Kráľa -  dopracovanie  materiálu zámer   
nájmu  majetku  na Dolnočepenskej ulici    a jeho  predloženie   na   ďalšie  rokovanie  
MsZ    
 

 
B. Nájom majetku mesta 
1. Pozemok na Školskej ul. – LSE Life Star Emergency 
JUDr. Ing. Vargová – uviedla  predložený  materiál.  MsZ  prijalo  uznesenie   a schválilo  
spôsob  nájmu  majetku . Spoločnosť  dala  vypracovať  znalecký posudok   na určenie  ceny  
nájmu. Znalec v odbore  stavebníctva  v znaleckom posudku  určil  cenu vo výške  4€/m2/rok.   
Podľa  Zásad hospodárenia  a nakladania  s majetkom je  minimálna  cena  pri  nájmu 
pozemku  v danej  lokalite   určená  vo výške 10€/m2/rok.   
   
Ing.  Horváth –finančná  a majetková  komisia   prerokovala    materiál  a odporúča   cenu 
podľa  predloženého  návrhu  v uznesení .   
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a 
schvaľuje 
 v súlade s § - om  9a, ods. 9, písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, nájom nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, časti parcely č. 3128/1 -  zastavaná plocha  a nádvorie vo 
výmere 15 m2,  zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
katastrálnej mape ako parcela registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, z dôvodu, že je 
na ňom zriadené  prestrešené parkovacie miesto pre  vozidlo ambulancie záchrannej 
služby a je pre mesto  z hľadiska územno-plánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný, za 
cenu 10,00 €/m2/rok,  na dobu neurčitú, spoločnosti LSE - Life Star Emergency,  s. r.o., 
so sídlom v Limbachu, Limbová 1.  
 

 
2. Pozemok v k. ú. Stredný Čepeň – Strabag 
JUDr. Ing. Vargová  - uviedla  predložený  materiál.   MsZ  schválilo  spôsob   nájmu  
nehnuteľného majetku  mesta uplatnením  výnimočného postupu  ako prípad  hodný   
osobitného   zreteľa. Jedná  sa o pozemok, ktorý tvorí súčasť  areálu   spoločnosti  Strabag. 
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V návrhu  na   uznesenie  je  uvedená   cena   vo výške  1€/m2/ rok.    Tak  ako  je   to uvedená  
v Zásadách   hospodárenia  a nakladania  s majetkom   mesta.  
 
Ing. Horváth – finančná  a majetková komisia   prerokovala   materiál a odporúča   schváliť   
cenu   podľa  predloženého návrhu. Komisia odporúča  uplatniť  nájom spätne  za  
predchádzajúce roky.  
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a  
schvaľuje 
v súlade s § - om  9a, ods. 9, písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, nájom nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, parcely č. 166/2 - ostatná plocha vo výmere  4.286 m2 a 
parcely č. 166/3 - ostatná plocha vo výmere 2.027 m2, obe zapísané Okresným úradom 
v Galante, katastrálny odbor,   na mape určeného operátu  ako parcely registra „E“,  na 
LV č. 591 pre k. ú. Stredný Čepeň,  na dobu určitú, od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2023, za 
cenu 1,00 €/m2/rok, s podmienkou uhradenia  odplaty za užívanie pozemku bez 
právneho titulu, v súlade s platnými právnymi predpismi,  z dôvodu, že ide o pozemok,  
nachádzajúci sa v objekte vo vlastníctve spoločnosti, dlhodobo tvorí súčasť areálu ako 
spevnená plocha, využívaná  na uskladnenie materiálu a parkovanie motorových 
vozidiel a je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie dočasne inak 
nevyužiteľný, spoločnosti  STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o.,  so 
sídlom v Bratislave, Mlynské nivy 61/A.  
 

 
3. Pozemok na Novomestskej ul. – BAU TRADE SK  
JUDr. Ing. Vargová -  uviedla materiál. Pozemok  užíva spoločnosť  BAU TRADE SK . MsZ  
schválilo  spôsob  nájmu  majetku.  Podľa  znaleckého  posudku  vypracovaného  znalcom 
z odboru stavebníctva je určená cena  3,675€/m2/rok. V materiáloch  je informácia  o cene   
nájmu   určená podľa  Zásad  hospodárenia  a nakladania  s majetkom mesta vo výške  
5€/m2/rok.   
      
Ing. Horváth  - finančná  a majetková   komisia  prerokovala  materiál  a odporúča  schváliť  
podľa   predloženého  návrhu.    
 
JUDr. Ing. Vargová - v zmysle   Zásad  hospodárenia  a nakladania s majetkom  podľa  §27 
ods. 14,  nemôže  mesto   uzatvoriť  zmluvu  o nájme,  ak  je  žiadateľ  dlžníkom  mesta. 
Spoločnosť  bola  vyzvaná  na  úhradu   dlžnej čiastky.  Stále  je dlžný   za  miestne  dane  a 
poplatky.    
 
p. Irsák    
-  súhlasí  s odsúhlasením  nájmu  pozemku pre  spoločnosť.    
-   navrhol   doplniť   plán  hlavnej  kontrolórky   a vykonať   kontrolu  zameranú na: 
    -  skontrolovať  parcely   mesta   bez  nájomnej zmluvy,  
    - skontrolovať parcely  mesta, ktoré  sú voľné  a nevyužité,  
    - skontrolovať    stavby  mesta  Sereď, ktoré   nie sú  na LV.  
 
Ing. Tomčányi  -  predmetom  rokovania   je  nájom pozemku  pre spoločnosť   BAU TRADE 
SK. Pán poslanec  mal   možnosť   doplniť    plán  hlavnej  kontrolórky, keď  bol prerokovaný 
plán   hlavnej kontrolórky    na rok 2021.  
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Mgr. Horváthová - pri schvaľovaní   prenájmu  alebo  prevode majetku sa  cena  odvíja   od 
minimálnej  ceny, ktorá   je  uvedená v Zásadách hospodárenia  a nakladania s majetkom.  Pri   
prenájme  pozemkov, ktoré potrebuje  mesto,  sú ceny  oveľa  vyššie.  V budúcnosti  pri 
schvaľovaní  prenájmu alebo prevodu majetku,  odporúča   nedržať  sa minimálnej  ceny. 
  
JUDr.  Červeňová -  zo  strany  občanov  mesta, ktorí bývajú  v lokalite  na Novomestskej a  
Mlynárskej   ulici,   dostali  poslanci list   s prosbou  o riešenie  tohto pozemku.  Spoločnosť   
BAU TRADE SK je vlastníkom nehnuteľností, ktoré sa  nachádzajú  v tejto časti mesta. 
Obyvatelia  majú strach  o deti.  Chceli  by  využiť  pozemok  na  športové   účely,  na   
realizáciu ihriska. Tento problém  je tu dlhodobo. Čo  sa  zmení schválením  nájmu  pre  
žiadateľa?  Čo  plánuje  spoločnosť   v tejto  časti   robiť,  či predložila  nejaký  plán  mestu?  
Deti budú  aj naďalej v ohrození. Podľa  jej názoru  treba    inak pristupovať  k tomuto   
pozemku, ktorý  sa nachádza  medzi činžiakmi.    
 
JUDr. Ing. Vargová -  špecifikom  tohto pozemku  je,  že   stavby, ktoré  sú  umiestnené    na  
pozemku  na Novomestskej ulici  nie sú vo vlastníctve   mesta.   A tieto stavby  sa nachádzajú 
aj pod zemou.   Zámer   využitia  tohto priestoru  by mal  byť  v súlade  s ÚP mesta. Prenájom 
pozemku  sa riešil   na  MsZ  niekoľkokrát.  Je  potrebné upraviť užívanie tohto pozemku. 
keďže  doteraz  je spoločnosťou  užívaný bez právneho titulu. Odporučila  schváliť  nájom 
pozemku.  Pred podpísaním  zmluvy  je potrebné, aby   žiadateľ doplatil  svoj  dlho, ktorý  má  
voči mestu. 
 Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a  
schvaľuje 
 v súlade s § - om  9a, ods. 9, písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, nájom nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako prípad 
hodný osobitného zreteľa,  parcely č. 3117 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 120 
m2,  parcely č. 3128/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m2, parcely č. 3128/4 - 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 74 m2 a parcely č.  3128/90 - zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 1218 m2, všetky zapísané  Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcely registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. 
Sereď, na dobu neurčitú, za cenu 5,00 €/m2/rok z dôvodu, že ide o pozemok  zastavaný 
stavbami vo vlastníctve spoločnosti, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou  a je pre mesto z hľadiska územno-
plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, spoločnosti BAU TRADE SK a. s.,  so sídlom 
v Seredi, Vonkajší rad  795. 
 
Hlasovanie: prítomných  13,  za 11, proti 1, zdržal  sa  1 
Uznesenie  nebolo prijaté     
 

     
C. Prevod majetku mesta  
Pozemok na ul. 8. mája – Vaculová 
JUDr. Ing. Vargová  - uviedla  materiál. MsZ  schválilo  spôsob   prevodu   nehnuteľného 
majetku pre žiadateľku, ktorá  užíva pozemok dlhodobo ako záhradu. Má záujem  
o odkúpenie  predmetného pozemku.   
     
Ing. Horváth   - finančná  a majetková  komisia   prerokovala  žiadosť  o prevod   pozemku, 
odporúča  ho schváliť.   
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JUDr.  Červeňová   - legislatívno-právna  komisia    prerokovala   návrh  a odporúča  schváliť  
prevod pozemku.    
Mestské zastupiteľstvo 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 uplatnením výnimočného postupu 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, parcely č. 914/2 - záhrada  vo výmere 90 m2,  
zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako 
parcela registra „E“,  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď za cenu  28,00 €/m2  z dôvodu, že  ide 
o pozemok, ktorý dlhodobo tvorí súčasť záhrady pri rodinnom dome s pozemkom  vo 
vlastníctve žiadateľky a je pre mesto  z hľadiska územno-plánovacej koncepcie  inak 
nevyužiteľný, Marte Vaculovej, bytom v Seredi, Podzámska 2755/60. 
   
Správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 
uhradí kupujúca. 
 
 
D. Rozhodnutie o prebytočnosti majetku – Mobilné basketbalové koše                     
Mgr. Kováčová- uviedla  predložený  návrh.  Mesto  v roku  2019  zakúpilo mobilné 
basketbalové  koše, ktoré  boli  formou   zmluvy o výpožičke  zapožičané Obchodnej  
akadémii v Seredi.  Tieto koše budú využívané  nielen  v rámci výučby   telesnej výchovy , 
ale    aj iným športovcami pri organizovaní športových akcií.  Zmluva o výpožičke končí   
31.12.2020.  Pre  predĺženie výpožičky je potrebné  odsúhlasiť  prebytočnosť   majetku, že   
tento  majetok  nie  je  inak  využiteľný  pre  mesto.  
Podľa  ustanovení   Zásad  hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta o majetku  
v hodnote   nad  3 500 eur rozhoduje  MsZ.   Podľa Zásad hospodárenia   uvedený majetok  
nie  je možné  ďalej požičiavať.  Mesto  má  záujem,  aby po skončení  pandemickej  situácie  
boli    tieto  koše  využívané  na športové podujatia. Je  potrebné  odsúhlasiť   prebytočnosť  
majetku   a odsúhlasiť   obchodnej  akadémii  užívať  mobilné   basketbalové  koše  na 
športové podujatia.    
 
PaedDr. Kramárová-  školská,  športová  a bytová  komisia odporúča   schváliť   prebytočnosť  
majetku  .  
 
Ing. Horváth - finančná a majetková  komisia   prerokovala  a odporúča   schváliť  predložený 
návrh  prebytočnosti  majetku .  
 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a  
A. schvaľuje  
prebytočnosť majetku – súboru hnuteľných vecí  - dvoch kusov mobilných 
basketbalových košov značky Sportspartner, z ktorých každý jeden pozostáva z týchto 
časti: basketbalový kôš s ramenom 2,4 m, hydraulický zdvih, akrylová soka 105x180x1,2 
cm, pružná obruč, penové obloženie dosky a predného rámu, tabuľka 24/14 v celkovej 
zostatkovej cene 13 500 € (slovom: trinásťtisícpäťsto eur) (ďalej len „mobilné 
basketbalové koše“), 
 
B. berie na vedomie 
informáciu o zámere vypožičať mobilné basketbalové koše Obchodnej akadémii v 
Seredi, Mládežnícka ul. 158/5, 926 01 Sereď,  IČO: 00400238 (ďalej len vypožičiavateľ“) 
na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2023, 
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C. súhlasí,  
aby vypožičiavateľ bol oprávnený prenechať mobilné basketbalové koše do užívania 
tretím osobám - nájomcom alebo užívateľom športovej haly na Obchodnej akadémii 
v Seredi. 
 
 Primátor  mesta  po prerokovaní  všetkých bodov  programu   ukončil  rokovanie   mestského  
zastupiteľstva. Poďakoval  všetkým poslancom MsZ,  zamestnancom   mesta   za   prácu  
vykonanú   v roku  2020,  ktorý   bol  veľmi  náročný  z dôvodu   pandemickej situácie 
COVID-19.  Poprial  všetkým     zdravie, šťastie.  

 

V Seredi,  dňa  21.12. 2020   

Zapísala: Kolláriková   

 

Ing. Tibor   Krajčovič       Ing. Martin  Tomčányi  
  prednosta  MsÚ                      primátor  mesta   
 

 

 

 

Overovatelia   zápisnice:   

Bc. Ľubomír  Veselický                          ..................... 

Ing. Bystrík Horváth                               ..................... 

 
 


