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Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi, na svojom zasadnutí dňa 23.02.2010   prerokovalo  a 

A/  B e r  i e   n a   v e d o m i e : 

Správu o kontrole plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva   

- S pripomienkami 

- Bez pripomienok 
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Hlavná kontrolórka Mesta Sereď 
 

Správa 
V zmysle uznesenia č. 51/2009 predkladám poslancom MsZ správu o kontrole plnenia 
uznesení do riadneho zasadnutia MsZ dňa 27.10.2009.  
 
Kontrolný orgán:     Mesto Sereď 
Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolovaný subjekt: MsÚ Sereď, rozpočtové organizácie Mesta Sereď 
   
Uznesením č. 238/2009  zo dňa 15.12.2009 a 16.12.2009 
písm. „B.“ bolo zrušené:  
Uznesenie č. 41/2009  
 
Uznesenie č. 156/2008 
A. Berie na vedomie 
Informáciu zo zasadnutia  komisie na spracovanie projektu využiteľnosti objektu -  „Skladov – cvičisko Váh“    
B. Odporúča primátorovi mesta  
Urýchlene  začať rokovania o bezodplatnom prevode „Skladov – cvičisko Váh“  do majetku mesta Sereď 
s cieľom využitia  majetku  v zmysle  schváleného územného plánu  
MsZ dňa 28.10.2008 
Na základe uskutočnených rokovaní primátor mesta opätovne písomne požiadal ministra obrany SR 
o bezodplatný prevod nehnuteľného majetku štátu, ktorý má v správe MO SR. V liste informoval ministra 
o zámeroch a využití predmetného majetku.  
Listom zo dňa 14. 01. 2009 MO SR oznámilo, že vláda SR na svojom zasadnutí dňa 03.12.2008 návrh MO SR 
na darovanie nehnuteľného majetku /sklady na cvičisku Váh/ zamietla. MO SR oznámilo, že pri nakladaní 
s týmto majetkom sa bude postupovať podľa zákona 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov, tzn. pripravuje odpredaj záujemcom za trhové ceny v osobitnom ponukovom konaní. O začiatku 
osobitného ponukového konania, bude MO SR mesto písomne informovať. Mesto Sereď dostalo ponuku na 
odkúpenie nehnuteľností „Skladov – cvičisko Váh“ za 650.000 € /19.431.270.- Sk/ - suma znížená o 50%. MsZ 
uzn. č. 223/2009 neprijalo ponuku na odkúpenie nehnuteľností „Skladov – cvičisko Váh“ za 650.000 € 
/19.431.270.- Sk/ - suma znížená o 50%.  
Uznesenie je v plnení. Na MsÚ bolo dňa 28.01.2010 doručené oznámenie o vyhlásení 
osobitného ponukového konania na prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného 
majetku štátu v správe MO SR „Sklady Váh Sereď“ v súlade so zákonom 172/2004 Z.z 
o prevode vlastníctva prebytočného majetku štátu v správe MOSR /list je k dispozícii 
v materiáloch v bode 11 „rôzne“/ Pre lepšie zorientovanie sa v problematike uznesenia č. 
156/2008, predkladám poslancom MsZ znenie §3 zákona č. 172/2004 Z.z., ktorý presne 
popisuje moment prevodu darovaním prebytočného majetku štátu na obec. 

§ 3 
 

Podmienky prevodu vlastníctva 

 

1. Prevod vlastníctva majetku štátu podľa tohto zákona možno uskutočniť, len ak o tento 
majetok v lehote do 30 dní odo dňa rozhodnutia o jeho prebytočnosti neprejaví záujem podľa 
osobitného predpisu 4) žiadna štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková 
organizácia. 

2. Ak v lehote podľa odseku 1 neprejaví záujem o majetok štátu žiadna štátna rozpočtová 
organizácia alebo štátna príspevková organizácia, ministerstvo alebo organizácia je 
povinná vykonať osobitné ponukové konanie podľa osobitného predpisu, 3) okrem opakovaného 
osobitného ponukového konania. 

3. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahla v osobitnom ponukovom konaní výšku 
primeranej ceny, ministerstvo alebo organizácia je povinná vykonať ďalšie osobitné 
ponukové konanie, v ktorom prevedie majetok štátu záujemcovi, ktorý sa zúčastní na ďalšom 
osobitnom ponukovom konaní a ktorý ponúkne najvyššiu cenu, najmenej však primeranú cenu 
zníženú o 50%. 

4. Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahla výšku ceny podľa odseku 3, ministerstvo 
alebo organizácia je povinná vykonať opakované ďalšie osobitné ponukové konanie, v ktorom 
prevedie majetok štátu záujemcovi, ktorý sa zúčastní na opakovanom ďalšom osobitnom 
ponukovom konaní a ktorý ponúkne najvyššiu cenu, najmenej však primeranú cenu zníženú o 
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70%. 
5. Ďalšie osobitné ponukové konanie a opakované ďalšie osobitné ponukové konanie sa začína 

zverejnením ponuky v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou a v registri prebytočného 
nehnuteľného majetku štátu ponúkaného v osobitnom ponukovom konaní. 3) Na postup pri 
ďalšom osobitnom ponukovom konaní a opakovanom ďalšom osobitnom ponukovom konaní sa 
primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu. 3) Na účely zverejnenia ponuky v dennej 
tlači s celoštátnou pôsobnosťou a v registri prebytočného nehnuteľného majetku štátu 
ponúkaného v osobitnom ponukovom konaní sa za primeranú cenu považuje aj všeobecná hodnota 
majetku upravená podľa odsekov 2 až 4. 

6. Ak ani po opakovanom ďalšom osobitnom ponukovom konaní žiadny záujemca nepredloží cenovú 
ponuku podľa odseku 4, ministerstvo alebo organizácia je povinná ponúknuť majetok štátu 
obci, na ktorej území sa tento majetok nachádza. Ak sa majetok štátu nachádza na území 
viacerých obcí alebo ak obec neprejaví záujem o majetok štátu, ktorý sa nachádza na jej 
území, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu darovacej zmluvy s obcou, ministerstvo alebo 
organizácia je povinná ponúknuť tento majetok vyššiemu územnému celku, na ktorého území sa 
majetok štátu nachádza. 

7. Na platnosť kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod majetku štátu podľa odsekov 2 až 4, 
sa vyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky. Súhlas s nakladaním s 
majetkom štátu podľa tohto zákona možno udeliť len vtedy, ak ministerstvo alebo 
organizácia dodržala všetky podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitnými zákonmi 
vzťahujúcimi sa na nakladanie s majetkom štátu. Na udelenie súhlasu sa nevzťahujú 
všeobecné predpisy o správnom konaní; 4a) tieto rozhodnutia nie sú preskúmateľné súdom. 

8. O prevode vlastníctva majetku štátu podľa odseku 6 rozhoduje vláda Slovenskej republiky 
(ďalej len "vláda") na návrh ministerstva. 

9. Prevod vlastníctva majetku štátu na obec alebo vyšší územný celok (ďalej len "prevod 
vlastníctva") podľa tohto zákona sa uskutočňuje darovacou zmluvou. 5) 

10. Návrh na prevod vlastníctva podľa odseku 8 obsahuje 
a) odôvodnenie návrhu na prevod vlastníctva, 
b) označenie majetku štátu, 
c) identifikačné údaje majetku štátu, 
d) cenu majetku štátu podľa znaleckého posudku, 
e) názov obce alebo vyššieho územného celku, na ktorého území sa majetok štátu nachádza, 
f) uznesenie zastupiteľstva obce alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku, ktorým súhlasí 
s nadobudnutím majetku štátu. 
11. Ministerstvo k návrhu podľa odseku 8 priloží 
a) rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu, 
b) návrh darovacej zmluvy, ktorou sa má prevod vlastníctva uskutočniť, 
c) list vlastníctva. 
  

Uznesenia MsZ zo dňa  28.10. 2008 
Uznesenie č. 183/2008   
A. Schvaľuje 
Doplnenie uznesenia MsZ v Seredi č. 76/2008 zo dňa  27.05.2008, ktorým bolo schválené zriadenie vecného 
bremena na pozemku parc. č.  4085/53 k.ú. Sereď, orná pôda, parc. registra „C“ vo vlastníctve Mesta Sereď ako 
povinným z vecného bremena a EGLO SLOVENSKO s.r.o., Ovocná 1, 949 01 Trnava ako oprávneným 
z vecného bremena, nasledovne : 
vecné bremeno v schválenom rozsahu  bude zriadené aj na pozemku parc. č.  4061/110 k.ú. Sereď, ostatná 
plocha, parc. registra „C“ vo vlastníctve Mesta Sereď a časť pozemku parcela č. 1569/301 k.ú. Sereď, parcela 
reg. „E“, orná pôda vo vlastníctve Mesta Sereď, ktorá bude upresnená geometrickým plánom. 
Uznesenie je v plnení  
 
Uznesenie č. 184/2008  
A. Súhlasí 
1.S vybudovaním rozvodov el. energie a s umiestnením trafostanice na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Sereď  
v Priemyselnom parku Sereď- Juh pre potreby investorov na pozemku, ktorý bude v rámci konania o umiestnení 
stavby preukázaný ako najvýhodnejší  
2. Súhlasí  s odpredajom pozemku potrebného k výstavbe trafostanice pre spoločnosť ZSE, a.s. Bratislava po 
vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby, z dôvodu verejného záujmu za cenu 1.- Sk/m2. 
Uznesenie je v plnení,  naplnenie tohto uznesenia je viazané  na záujem investorov  
 
Uznesenie č. 185/2008  
A. Súhlasí 
S uložením prekladaného potrubia VTL plynovodu DN 300 na pozemok parc. č. 4061/22 k.ú. Sereď vo 
vlastníctve Mesta Sereď 
So zriadením vecného bremena k uloženému potrubiu VTL DN 300 na pozemku parc. č. 4061/22 k.ú.  Sereď vo 
vlastníctve Mesta Sereď.  
Uznesenie  je v plnení. 
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Uznesenia z rokovania  MsZ, konaného dňa  16.6. 2009 
Uznesenie č. 138/2009 
A. Berie na vedomie  
Informáciu  o vybudovaní  športovo- oddychovej zóny  za  Riviérou  
B. Súhlasí  
a/ s využitím  sponzorského príspevku firmy Devecom  v hodnote cca 10 000,- €  na  vybudovanie ihrísk a 
oplotenia, nasvietenia, značenia , parkovania   
b/ s napojením   kamerového systému  na Mestskú políciu Sereď  s tým, že kamera bude monitorovať   športovo- 
oddychový areál za Riviérou  a zadný vchod do  zámockého parku  
C. Ukladá  
Prednostke MsÚ  
Pripraviť na  rokovanie  MsZ v mesiaci október 2009 prevádzkový poriadok športovo-oddychového  areálu.  
Uznesenie je v plnení – T: júl 2010.  
 
Uznesenia z  rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa  27.10. 2009 
a 28.10. 2009 
Uznesenie č. 205/2009 
A. Schvaľuje  
V zmysle  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom  znení § 9a odst. 8 písm. e/ ako prípad hodný 
osobitného zreteľa,  predaj novovytvorenej parc. č. 448/3 – zast. pl. o výmere  51 m 2 k.ú. Sereď zameranej 
geometrickým plánom č.  59/2009  overeným pod. č. 888/2009  dňa 14.7. 2009  za cenu  9,- €/ m2, ktorá bude 
zvýšená o 19 % DPH žiadateľom: Miroslav Holček a manželka, bytom Sereď Pionierska 1757/9. Správny  
poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti  do katastra nehnuteľností hradí 
kupujúci. 
B. Ukladá 
Prednostke MsÚ 
Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej  zmluvy v zmysle uznesenia MsZ do 30 dní od predloženia geometrického 
plánu, najneskôr do 20.12. 2009   
Uznesenie je splnené. Vklad do KN povolený dňa 07.01.2010 

 
Uznesenie č. 208/2009 
A. Schvaľuje  
Kúpu  nehnuteľnosti – parc. registra „E“ č. 1840/7 – orná o výmere 5617 m2, parc. registra „E“  č. 1724 – orná 
o výmere 372 m2, parc. registra „E“ č. 1742 – orná o výmere 1596 m2, ktoré parcely   sú zapísané  na LV č. 5236 
k.ú  Sereď vo vlastníctve:   
Vitana, akciová  spoločnosť Byšice za kúpnu cenu ponúknutú predávajúcim,  ktorá sa rovná výške  nákladov 
spojených s realizáciou prevodu daných pozemkov  (náklady za znalecký posudok, administratívne náklady,  daň 
z prevodu). 
Správny  poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti  do katastra nehnuteľností 
hradí kupujúci. 
B. Ukladá 
Prednostke MsÚ 
Zabezpečiť  uzatvorenie kúpnej zmluvy do 31. 03. 2010  
Uznesenie je v plnení 
 
Uznesenie č. 209/2009 
A. Schvaľuje 
V zmysle  § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov,  
ako  prípad hodný osobitného  zreteľa, predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Kuzmányho ul. 3054 
v Seredi  do 30.4. 2010  a zníženie pôvodnej ceny nájmu o 30 %  žiadateľke: Márii Chatrnúchovej, Novomestská 
43/42, Sereď   
B. Ukladá 
Prednostke MsÚ 
Zabezpečiť  vypracovanie  a následné podpísanie dodatku k nájomnej zmluve do 15.11. 2009  
Uznesenie „časť B“je splnené v termíne 
C. Ukladá 
Prednostke  MsÚ  
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Pripraviť podmienky  obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov – 
budovy na Kuzmányho ul. 3054 do 31.1. 2010 . 
Uznesenie „časť C“je splnené v termíne 
 
Uznesenie č. 212/2009 
A. schvaľuje: 
- V zmysle  § 9a, ods.9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov,   
ako  prípad hodný osobitného zreteľa, prenájom pozemku pod prefabrikovanou garážou na Čepeňskej ul., časť  
parcely registra E č. 764, vedenej  na LV č. 591, v KN evidovaná ako parcela reg. „C“ č. 1036, vo výmere 18 m2, 
za cenu 2,0 €/m2/rok na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou žiadateľovi: Ladislavovi Marikovskému, 
bytom   Pažitná 1014/13. Sereď  
- V zmysle § 9a, ods.9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, 
ako  prípad hodný osobitného zreteľa, prenájom pozemku pod prefabrikovanou garážou na Čepeňskej ul., časť 
parcely registra E č. 764, vedenej na LV č. 591, v KN evidovaná ako parcela reg. „C“ č. 1036, vo výmere 18 m2, 
za cenu 2,0 €/m2/rok na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou žiadateľovi: Vladimírovi Polákovi, 
Garbiarska 50/51, Sereď. 
- V zmysle § 9a, ods.9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, 
ako  prípad hodný osobitného zreteľa, prenájom pozemku pod prefabrikovanou garážou na Čepeňskej ul., časť  
parcely registra E č. 764, vedenej na LV č. 591, v KN evidovaná  ako parcela reg. „C“ č. 1036, vo výmere 18 m2, 
za cenu 2,0 €/m2/rok na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou žiadateľovi: Miroslavovi Čermákovi, 
Novomestská 43/43, Sereď 
- V zmysle § 9a, ods.9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, 
ako  prípad hodný osobitného zreteľa, prenájom pozemku pod prefabrikovanou garážou na Čepeňskej ul., časť 
parcely registra E č. 764, vedenej  na LV č. 591, v KN evidovaná ako parcela reg.  „C“ č. 1036, vo výmere 18 
m2, za cenu 2,0 €/m2/rok na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou žiadateľovi: Ľubošovi Krajčovičovi, 
Dolnomajerská 1223/4, Sereď. 
B. Ukladá  
Prednostke MsÚ   
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomných zmlúv do 31.12.2009. 
Uznesenie je splnené  
 
Uznesenie č 217/2009 
A. Schvaľuje 
Poskytnutie finančného  príspevku pre Materskú školu na Komenského ulici    na  riešenie havarijného stavu  
technologických zariadení  v zmysle predloženej  žiadosti. T: 31.12. 2009,   
Plnenie uznesenia:  
Zálohové platby na zakúpenie škrabky: 
- Dňa 23.11.2009 bola poukázaná čiastka 1 617,78 €  
- Dňa 25.11.2009 bola poukázaná čiastka      45,22 € 
Uznesenie je splnené 
 
Uznesenie č. 225/2009 
A. Berie na vedomie  
1. Návrh poslanca na zníženie počtu poslancov MsZ na volebné obdobie 2010 – 2014 
B. Ukladá 
Prednostke MsÚ  
Pripraviť návrh na  určenie počtu poslancov na volebné  obdobie 2010 – 2014 v alternatívach: 
1. zníženie   o 2 poslancov t.j. celkový počet 17  
2. zníženie  o 4 poslancov t.j. celkový počet 15  
Termín:  prvé riadne zasadnutie MsZ v r. 2010 
Uznesenie je splnené, materiál je predložený na prvé riadne zasadnutie MsZ  v r. 2010  
 
Uznesenia z rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi konaného dňa 15.12. 2009 a 16.12. 
2009 
Uznesenie  č. 241/2009 
A. Berie  na vedomie  
Opatrenia   prijaté na odstránenie  nedostatkov  a ich príčin na základe vykonanej kontrole uzatvorených  dohôd 
o vykonaní práce  na MsÚ v Seredi 
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B. Ukladá 
Prednostke MsÚ  
Zapracovať do prijatých opatrení   odporúčanie hlavnej kontrolórky Mesta Sereď „výmery za  
daň z nehnuteľností a komunálny odpad roznášať  vlastnými zamestnancami, ktorých pracovný pomer bol 
založený   na základe pracovnej  zmluvy“ s platnosťou  od 1.1. 2010  
Uznesenie je splnené 
 
Uznesenie  č. 251/2009 
A. Schvaľuje  
Návrh poslanca na najbližšie  rokovanie  MsZ predložiť alternatívy riešenia, realizácie a financovania 
havarijných stavov všetkých  budov vo vlastníctve mesta  
Uznesenie je splnené  
 
Uznesenie č. 252/2009 
A. Uznáša  sa na  
Dodatku č. l/2009 k Všeobecne záväznému  nariadeniu  Mesta Sereď  č. 4/2008 o miestnych daniach  
Dodatok k VZN zverejnený spôsobom v mieste obvyklým  
 
Uznesenie č. 253/2009 
A. Uznáša sa  na  
Dodatku  č. 3/2009 k VZN č. 8/2004  o miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Dodatok k VZN zverejnený spôsobom v mieste obvyklým  
 
Uznesenie č. 255/2009 
A. Schvaľuje 
Finančný príspevok vo výške 3 189,20  €  na financovanie havarijného stavu kotla  na ZŠ J. Fándlyho  
Uznesenie je splnené, finančné prostriedky boli poukázané  
 
Uznesenie č. 256/2009 
A. Schvaľuje 
Finančné  prostriedky  vo výške  1670 € na zakúpenie plynového  sporáka   do Školskej jedálne pri MŠ D. Štúra 
– elokované   pracovisko MŠ Fándlyho   
Uznesenie je splnené, finančné prostriedky boli poukázané  
 
Uznesenie č. 257/2009 
A. Schvaľuje  
1. 4. zmenu rozpočtu Mesta Sereď na rok 2009  
2. Použitie rezervného fondu v čiastke 11 179 € na riešenie mimoriadnych  okolností a havarijných stavov na 
majetku mesta a v školách a školských  zariadeniach  
B. Ukladá  
Prednostke MsÚ,  riaditeľom škôl a školských zariadení 
Zapracovať schválené zmeny do rozpočtov   v termíne  do 31.12. 2009  
C. Schvaľuje  
Doplnenie uznesenia č. 54/2009 písm. A. zo dňa  21.4. 2009  o použití výsledku hospodárenia za rok 2008  ods. 
4 a 5 s nasledovným znením  : 
Schvaľuje použitie kladného výsledku hospodárenia príjmových finančných operácií za rok 2008 v čiastke  
31 815 tis. Sk  ( 1 056 064 € ) nasledovne: 
a/ zapracovať do príjmových finančných  operácií rozpočtu na rok 2009 zostatok úveru na financovanie 
nájomných bytov v čiastke 13 888 tis. Sk (460 993 €)  
b/ zo zostatku v čiastke 17 927 tis. Sk (595 071 €) vytvoriť rezervný fond  
Použiť v rámci príjmových finančných operácií prevody z rezervného fondu v čiastke 10 987 tis. Sk (364 700 €) 
na krytie kapitálových   výdavkov roku 2009  
Zapracovať  presun finančných  prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov na zakúpenie 
škrabky do Školskej jedálne pri ZŠ P.O. Hviezdoslava  
Uznesenie je splnené 
 
Uznesenie č. 262/2009 
A. Schvaľuje  
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Zmenu v „ Spôsobe  schvaľovania odmeny primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra“ schválený 
uznesením MsZ  č. 27/2002 písm. B bod 3 alternatíva č. 2 zo dňa 17.6.2002 a 02.07. 2002 „  nasledovne:   
1. Z  nadpisu vypustiť slovné spojenie  „zástupcu primátora“ 
2. Z úvodného ustanovenia vypustiť slovné  spojenie „zástupcovi primátora“  
3. Z čl. I.  vypustiť slovné  spojenie „ zástupca primátora“  
4. Z Čl. III. ods. 3 vypustiť „zástupca primátora od 0 do 50 % súčtu platu za pol roka“  
5. Doplniť do nadpisu: za slovo „ primátora“  : „ v zmysle zákona  č. 253/1994 Z.z. NR SR o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest“ .  
6. Doplniť do nadpisu: za slovné spojenie „ hlavného  kontrolóra“ : v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení“   
B. Ukladá  
Prednostke MsÚ   
Na základe prijatých uznesení zapracovať schválené zmeny  do „Spôsobu schvaľovania odmeny  primátora,  
zástupcu primátora a hlavného  kontrolóra „  v termíne do 31.12. 2009   
Zapracovať schválené zmeny do rozpočtu Mesta Sereď  na rok 2010  
Uznesenie je splnené 
 
Uznesenie č. 263/2009 
A. Schvaľuje   
Návrh  rozpočtu  Domu  kultúry v Seredi na roky 2010  - 2012  
Kapitálové  výdavky Domu kultúry v Seredi  na rekonštrukciu havarijného stavu WC v stredisku NOVA    vo 
výške 5000 €  
B. Ukladá 
Prednostke MsÚ  
Zapracovať do rozpočtu   Mesta Sereď   schválenú  zmenu  týkajúcu sa  rozpočtu Domu kultúry v Seredi  
Uznesenie je splnené 
 
Uznesenie č. 266/2009 
A. Schvaľuje  
Predložený poslanecký návrh -   finančné prostriedky v celkovej čiastke 28 736 ,- € ,   ktoré na základe prijatých 
uznesení   majú byť usporené  v programe  správa mesta  presunúť do  rozpočtu mesta na rok 2010  do programu  
rekreácia a šport   
Uznesenie je splnené 
 
Uznesenie č. 267/2009 
A. Schvaľuje 
a/ Zapracovanie do rozpočtu Mesta Sereď vydávanie Seredských noviniek v počte 10 čísiel   
b/ Zabezpečiť  vypracovanie zmluvy medzi mestom a doterajším vydavateľom 
Uznesenie je splnené v časti „b“ 
Uznesenie v časti „a „je v plnení, zapracovanie do rozpočtu bude v I. zmene rozpočtu 
2010 vo výške uvádzanej v uznesení 269/2009  
 
Uznesenie č. 269/2009 
B. Schvaľuje 
Programový rozpočet Mesta Sereď na rok 2010  a zapracovanie  finančných  prostriedkov  vo výške  11 619 €  
do   položky 637 004  pri prvej zmene  rozpočtu v roku 2010  
Uznesenie je v plnení  
 
Uznesenie č. 270/2009 
A. Uznáša sa na  
VZN č. 4/2009  o určení miesta  času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti  mesta Sereď  
Uznesenie je splnené, zverejnenie bolo vykonané spôsobom v mieste obvyklým 
 
Uznesenie  č. 271/2009 
A. Uznáša sa na  
VZN č.   5/2009  o určení výšky  dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy , dieťa materskej školy 
a žiaka školského zariadenia  na území mesta Sereď s pripomienkou: 
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Vypúšťa sa časť  v § 1 ods. 2  „........  vo výške  najmenej 88 %.............“  a nahrádza sa novým znením   „ 
poskytuje dotáciu vo výške 100 %  „       
Uznesenie je splnené, VZN zverejnené so zapracovanou pripomienkou bolo vykonané 
spôsobom v mieste obvyklým  
 
Uznesenie č. 272/2009 
A.  Uznáša sa na  
Dodatku  č. 2/2009 k VZN č. 2/2008  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Sereď   
Uznesenie je splnené, zverejnenie bolo vykonané spôsobom v mieste obvyklým 
B. Ukladá  
Riaditeľom škôl a školských zariadení  
Informovať  zákonných zástupcov žiakov o Dodatku č. 2/2009 k VZN  č. 2/2008  o určení  príspevkov  na 
čiastočnú  úhradu  nákladov v školách a školských  zariadeniach  v zriaďovateľskej  pôsobnosti Mesta Sereď  
spôsobom obvyklým. Termín ihneď  
Uznesenie je splnené 
 
Uznesenie  č. 275/2009 
A. Schvaľuje: 
V zmysle § 9a, ods.9, písm. c. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov,  
ako prípad hodný osobitného zreteľa, prenájom časti pozemkov v k. ú. Sereď vo vlastníctve Mesta Sereď, a to: 

• Diel  č.101 ako novovytvorenú parcelu č. 4056/3 vo výmere 40 m2, odčlenenú geoplánom č.49/2008 zo 
dňa 16.10.2008 od parcely  reg. “E“ č. 1569/301, vedenej na LV č. 4806, 

• Diel č. 112 ako novovytvorenú parcelu č. 3997/14 vo výmere 26 m2, 
• Diel č. 113 ako novovytvorenú parcelu č. 4055/6 vo výmere 5 m2, 
• Diel č. 114 ako novovytvorenú parcelu č. 4058/5 vo výmere 816 m2, 
• Diel č. 115 ako novovytvorenú parcelu č. 3995/17 vo výmere 2.741 m2, 
• Diel č. 116 ako novovytvorenú parcelu č. 3951/3, vo výmere 1 m2, 
• Diel č. 117 ako novovytvorenú parcelu č. 3977/12, vo výmere 10 m2, 
• Diel č. 118 ako novovytvorenú parcelu č. 3939/10, vo výmere 13 m2, 
• Diel  č. 125 ako novovytvorenú parcelu č. 3992/62, vo výmere 1.222 m2, 
• Diel č. 126 ako novovytvorenú parcelu č. 3953/2, vo výmere 3 m2, 
• Diel č. 130 ako novovytvorenú parcelu č. 4057/13, vo výmere 22 m2, 
• Diel č. 132 ako novovytvorenú parcelu č. 4085/58, vo výmere 162 m2, 

- všetky odčlenené geoplánom č.49/2008 zo dňa 28.1.2009 od parcely reg. „E“ č. 1818, vedenej na LV č. 
4806,  

• Diel č. l ako novovytvorenú parcelu č. 3995/19, vo výmere 3989 m2, 
• Diel č. 4 ako novovytvorenú parcelu č. 3992/75, vo výmere 1221 m2, 
• Diel č. 5 ako novovytvorenú parcelu č. 4085/19, vo výmere 256 m2, 
• Diel č. 7 ako novovytvorenú parcelu č. 3992/77, vo výmere 38 m2 
- všetky odčlenené geoplánom č. 17/2009 zo dňa 8.10.2009 od parcely reg. „E“ č. 1841/201, vedenej na 

LV č. 4806, 
- na dobu neurčitú, za cenu 0,40 €/m2/rok , za účelom realizácie výstavby cestnej komunikácie -prístupovej cesty, ktorá 
bude spájať „Priemyselný park – logistické centrum a ľahká priemyselná výroba“ s verejnou cestnou komunikáciou, 
žiadateľovi: REBOD, a.s. , Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka. 
B. Ukladá   
Prednostke Mestského úradu  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 31.1.2010. 
Uznesenie je splnené, nájomná zmluva nebola uzatvorená so spoločnosťou REBOD, a.s. ale 
bola uzatvorená so spoločnosťou Rebod SK, a.s.  
K uzneseniu uvádzam nasledovné: Obchodná spoločnosť vznikla splynutím obchodných 
spoločností REBOD, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 35 928 409 a REALKAN, a.s., 
Platanová alej 3/2437, 945 01 Komárno, IČO : 35 951 681, ktoré boli zrušené bez likvidácie ku dňu 
3.12.2009, na základe schváleného projektu splynutia - Notárska zápisnica N 3434/2009, Nz 46359/2009, 
NCRls 46981/2009 zo dňa 3.12.2009. Obchodná spoločnosť REBOD SK, a.s., sa stáva ich univerzálnym 
právnym nástupcom. Spoločenská zmluva zo dňa 3.12.2009.  
 
Právne skutočnosti týkajúce sa spločnosti REBOD,a.s – spoločnosť, s ktorou sa mala 
uzatvoriť nájomná zmluva v zmysle uznesenia č.275/2009 
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Notárska zápisnica N 3433/2009, Nz 46334/2009 zo dňa 03.12.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného 
akcionára o zrušení spoločnosti REBOD,a.s., so sídlom Hlavná 483/90, Nová Dedinka 900 29, IČO : 35 928 
409, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4280/B, bez 
likvidácie a jej splynutí so spoločnosťou REALKAN, a.s., so sídlom Platanová alej 3/2437, 945 01 
Komárno, IČO : 35 951 681, pričom právnym nástupcom sa stáva novozaložená spoločnosť REBOD SK, 
a.s., so sídlom Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO : 36 865 940, zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4926/B. Zmluva o splynutí spísaná vo forme notárskej 
zápisnice N 3434/2009, Nz 46359/2009 notárom Mgr. Tomášom Leškovským dňa 03.12.2009. Spoločnosť 
REBOD SK, a.s., so sídlom Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO : 36 865 940, zapísaná v 
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4926/B, je právnym nástupcom 
spoločnosti REBOD,a.s., so sídlom Hlavná 483/90, Nová Dedinka 900 29, IČO : 35 928 409, zapísanej v 
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4280/B, a preberá všetky jej práva a 
záväzky. 
 
 
 
 

 
Mgr. Zuzana Horváthová 
Hlavná kontrolórka mesta 
 
 

V Seredi dňa 15.02.2010 
 
 


