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Číslo: ZP3322/2010              Sereď, dňa 30.4.2010 
 
 
 

     p. Antónia Bánovská  
                      
                  926 01 SEREĎ 
 
 
 
 

Vec:  Odpoveď na interpeláciu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi                                      
             zo dňa  20.4.2010  
   

Na základe Vašej interpelácie ohľadom poskytnutia finančných prostriedkov na nákup 
farby Vám týmto oznamujeme, že mesto Sereď, odd. ŽP, môže poskytnúť spoluprácu 
aktívnym občanom, ktorí majú záujem svojpomocne zabezpečiť náter niektorých konštrukcií 
detského ihriska na Fándlyho sídlisku, vo forme zakúpenia farby.  

Zároveň Vás však upozorňujeme, že pri realizácii prác je potrebné dodržať všetky 
technologické postupy ako aj bezpečnosť pri práci s používanou chemikáliou.  
V prípade konkrétneho záujmu nás kontaktujte na oddelení životného prostredia mesta Sereď, 
č. dverí 27 resp. 29.  

 
S pozdravom     

 
 
        Mgr. Róbert Gablík 
           vedúci odd. ŽP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



 
 
INTERNÉ OZNÁMENIE 

 
OD:    Oddelenie investičnej výstavby – Ing. Práznovský 
PRE:  

Váž. pán 
RSDr. Jozef Kovarovič 
poslanec MsZ Sereď 

 
 
Vec: Interpelácia poslanca MZ - odpoveď 
 
Vážený pán poslanec, 

na základe Vami podanej interpelácie na zasadnutí MZ dňa 20. a 21.04.2010 Vám predkladáme 
nasledovné odpovede na otázky, týkajúce sa problematiky v náplni oddelenia investičnej 
výstavby, ktoré neboli zodpovedané ústne na rokovaní MZ: 
 

 Interpelácia:  
- pred mostom cez  rieku Váh bol postavený pomník, tento bol haváriou auta  

zničený, kedy bude tento pomník obnovený  
Odpoveď : 
Na interpeláciu podobného znenia (MsZ 29.01.2008) sme Vám odpovedali informáciou dňa 
08.02.2008 nasledovne:  
Pri dopravnej nehode na jeseň 2007 bol pamätník zničený v takom rozsahu, že zo zostatkov nie 
je možné ho opraviť.  OIV MsÚ  v záujme obnovy pamätníka zabezpečilo spracovanie štúdie na 
postavenie nového pamätníka s rovnakým textom pamätnej tabuľky. Návrh bol doteraz 
predložený na prerokovanie komisii výstavby, ktorá návrh odmietla.  
 Od tohoto obdobia sa v riešení nepokračovalo a ďalšie aktivity sa zastavili. Nakoľko sa 
nepodarilo zabezpečiť zdokumentovanie pôvodného vzhľadu pomníka, uvítame Vašu pomoc 
v tejto veci. 
 
Interpelácia:  

- Námestie   slobody – pomník postavený pri  príležitosti oslobodenia  nášho mesta      
je  v zlom stave, kedy bude  opravený  

Odpoveď : 
Predmetný pomník bol k príležitosti 65.výročia ukončenia II. svetovej vojny podrobený stavebnej 
údržbe. 
 
Interpelácia:  

- poškodzovanie  komunikácií v meste prechodom  kamiónov , či  bola  požiadavka  
občanov  tlmočená  na rokovaní VÚC    

Odpoveď:   
podnet  p. Vranovič – primátor mesta a poslanec VUC prerokuje v komisii dopravy VUC 
  
 
 
dňa: 06.05.2010 
Ing. Práznovský 
Vedúci OIV MsÚ  
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ŽP 3446/2010          5.5.2010 
 
 
 

Ing. arch. Róbert Kráľ 

  

926 01 Sereď  
 

 
 
Vec: Odpoveď na interpeláciu zo zasadnutia MsZ v Seredi zo dňa 20.4.2010 
 
 

Na základe Vašej interpelácie ohľadom skládky bioodpadu Vám poskytujeme 
nasledovnú odpoveď: 
Kompostovanie biologických odpadov v lokalite extravilánu mesta Sereď (za Horným 
Čepeňom smerom na Malý Háj) bolo schválené Rozhodnutím Obvodného úradu životného 
prostredia č. A2008/00322 OÚŽP 151/08/OH/Kr zo dňa 19.2.2008 na zhodnocovanie 
odpadov činnosťou R3 pre fy  HAMOS, s.r.o., Bratislavská 37, Šamorín. Predmetná 
spoločnosť na základe príslušných povolení ambulantne vyrába pre fy AGRO–ZEL, Ing. 
Lošonská, Dolná Streda, organické hnojivo - priemyselný kompost z biologického odpadu 
podľa schválených receptúr v niekoľkých lokalitách katastra mesta Sereď.  
V prípade konkrétnejších informácií o výrobe tohto kompostu nás kontaktujte na odd. ŽP, 
resp. priamo u spoločnosti HAMOS, s.r.o. 

Záverom podotýkame, že schválená receptúra tzv. suchého procesu výroby kompostu 
nemá škodlivé vplyvy na životné prostredie, problém však nastáva v prípade nelegálnej 
činnosti súkromných fyzických a právnických osôb, ktoré vylejú fekálie a odpadové tekutiny 
z priemyselnej výroby k týmto organizovaným základkám kompostu, a dochádza tak 
k zvýšenej tvorbe metánu a znečisteniu podzemných vôd. 
Oddelenie životného prostredia už v minulosti riešilo niekoľko prípadov nelegálneho 
vypúšťania kvapalného odpadu v rámci nášho katastra. V prípade, že i občania vo Vašom 
okolí disponujú informáciami o takejto nelegálnej činnosti, je potrebné to oznámiť mestskej 
polícii, resp. priamo na oddelenie ŽP mesta Sereď. 
    

S pozdravom 
 
              Mgr. Róbert Gablík  
       vedúci odd. životného prostredia 





 
 
INTERNÉ OZNÁMENIE 

 
OD:    Oddelenie investičnej výstavby – Ing. Práznovský 

PRE:  
Váž. pán 
Pavol Kurbel 
poslanec MsZ Sereď 

 
 
Vec: Interpelácia poslanca MZ - odpoveď 
 
Vážený pán poslanec, 

na základe Vami podanej interpelácie na zasadnutí MZ dňa 20. a 21.04.2010 Vám predkladáme 
nasledovné odpovede na otázky, týkajúce sa problematiky v náplni oddelenia investičnej 
výstavby, ktoré neboli zodpovedané ústne na rokovaní MZ: 
 

 Interpelácia:  
- uplatnenie  reklamácie  -    výtlky  na ulici Ivana Krasku pri Poliklinike, ktorá bola  

v minulom roku opravovaná    
Odpoveď: 
Na posledne opravovaných komunikáciách dodávateľom  EKOM PLUS sa po zime objavili 
poruchy v asfaltovom koberci. Vývoj stavu oddelenie sleduje a   po vyhodnotení nutnosti opravy 
bude závada reklamovaná – predpokladáme, že to bude potrebné k záveru záručnej lehoty. 
 
 
dňa: 06.05.2010 
Ing. Práznovský 
Vedúci OIV MsÚ  
 
 



INTERNÉ  OZNÁMENIE 
 
OD: Mestská polícia Sereď 
 
PRE:  

Váž.pán 

Pavol Kurbel  

  

Sereď 

 

VEC : Interpelácia poslanca MsZ - odpoveď 

 

 

Vážený pán poslanec, 

    

 Na základe Vami prednesenej interpelácie na zasadnutí MsZ dňa 20.04. a 21.04.2010 

Vám predkladám odpovede na otázky, súvisiace s činnosťou mestskej polície : 
 

Interpelácie/odpoveď 

Informácia o organizovaní diskoték v hoteli Hutník, účasť mladistvých, ktorí boli pod 

vplyvom drog – požiadavka na vykonávanie kontrol zo strany mestskej polície. 

Mestská polícia Sereď nedisponuje informáciami o konaní diskoték v hoteli Hutník, na 

ktorých sa mali pod vplyvom návykových látok zúčastňovať mladistvé osoby. Hotel Hutník je 

v súčasnosti, z dôvodu vykonávania rekonštrukčných prác, mimo prevádzky a už dlhšiu dobu 

neorganizuje žiadne verejné kultúrne podujatia. Z uvedených dôvodov nebolo možné Vami 

poskytnutú informáciu mestskou políciou preveriť, resp. vykonať v prevádzke hotela kontrolu 

za účelom jej preverenia.   

Mestská polícia však v rámci svojich možností vykonáva a v budúcnosti aj naďalej plánuje vykonávať 

kontroly zamerané na dodržiavanie podmienok zákona č.219/1996 Z.z.  o ochrane pred zneužívaním 

alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení 

neskorších predpisov a VZN mesta Sereď č.2/2006 o úprave podmienok predaja, podávania alebo 

požívania alkoholických nápojov na území mesta Sereď, v pohostinských a reštauračných 

prevádzkach, ako i na iných verejne prístupných miestach. 

V zmysle cit. zákona nesmú osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov požívať alkoholické 

nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo 

orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok 

(MsP disponuje len prístrojom na vykonanie dychovej skúšky).  Predmetný zákon  zároveň zakazuje maloletým 

osobám (do 15 rokov veku) zdržiavať sa bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na 

verejne prístupných miestach, kde sa podávajú alkoholické nápoje, teda v žiadnom pohostinskom 

alebo reštauračnom zariadení, a to pod hrozbou sankcie vo výške 33 eur, ktorú môže obec (mesto) 

uložiť zákonnému zástupcovi maloletého.  

Každé požitie alkoholických nápojov, ktoré mestská polícia pri výkone svojej činnosti u osôb mladších 

ako 18 rokov zistí, oznámi v zmysle §3 ods.1 písm. h) zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

neskorších predpisov, vecne príslušnému správnemu orgánu, ktorým je obec (mesto) a tá vec prejedná 

ako iný správny delikt.  

S pozdravom  

Dňa : 11.05.2010 

Mgr. Miloš Klenovič 

Náčelník MsP Sereď 



 
 
INTERNÉ OZNÁMENIE 

 
OD:    Oddelenie investičnej výstavby  
PRE:  

Váž. pán 
Ing. Ľubomír Kyselý 
poslanec MsZ Sereď 

 
 
Vec: Interpelácia poslanca MZ - odpoveď 
 
Vážený pán poslanec, 

na základe Vami podanej interpelácie na zasadnutí MZ dňa 20. a 21.04.2010 Vám predkladáme 
nasledovné odpovede na otázky, týkajúce sa problematiky v náplni oddelenia investičnej 
výstavby, ktoré neboli zodpovedané ústne na rokovaní MZ: 
 

Interpelácia: 
- dopravné značenie na chodníku  do Horného Čepeňa   ako bolo doriešené  

Odpoveď:   
V súlade s pôvodným účelom stavby chodníka bol chodník označený dopravným značením, 
ktoré umožňuje jeho používanie súčasne chodcom i cyklistom. 
 
Interpelácia: 

-požiadavka  na umiestnenie zrkadla  pri výjazde z ulice Fraňa Kráľa na 
Hviezdoslavovu  

Odpoveď: 
V danom mieste je umiestnená na MK F. Kráľa dopravná značka STOP. Pri jej rešpektovaní má 
vodič dostatočný rozhľad do križovatky, pokým mu v tom nebráni prerastená zeleň. V rámci 
trvalej starostlivosti v spolupráci s oddelením ŽP zabezpečujeme pravidelné zrezávanie kríkov 
na ľavej strane z MK F. Kráľa na  Hviezdoslavovu. 
Osádzanie dopravného zrkadla je vždy krajným riešením tam, kde iné riešenie nie je. 
V predmetnom mieste neodporúčame jeho osadenie. Ide totiž o dopravné zariadenie, ktoré býva 
poškodzované a tak v prevádzke nespoľahlivé, navyše i finančne náročné. 
Je pravdou, že občania v okolí namietajú voči orezu krovín, tieto však majú funkciu iba 
doplnkovú. Nadradeným verejným záujmom je zabezpečenie rozhľadu v križovatke v záujme 
bezpečnej premávky.  Trváme na zabezpečovaní priebežného zrezávania krovín, táto požiadavka 
má oporu i v cestnom zákone. 
 
V Seredi 06.05.2010 
Práznovský, vedúci OIV MsÚ 



 
 
                                                                                                                  V Seredi, 30.04.2010 
 
 
 
 
Ing. Ľuboš Kyselý 

  

926 01 Sereď 
 
 
 
 
Vec : Odpoveď na interpeláciu zo dňa 20.04.2010 
 
 
 
     Znenie interpelácie: 
Aký je aktuálny stav s presťahovaním spoločnosti LIBL na Nový Majer? 
 
     Odpoveď: 
Sú vydané rozhodnutia o umiestnení stavby v lokalite Nový Majer:  

- Výroba prírodných obalov – prevádzková budova  
- Transformačná stanica, káblová prípojka VN, Káblové rozvody NN 

 
 
 V súčasnosti prebieha správne konanie vedené tunajším stavebným úradom vo veci zmeny 
rozhodnutia o umiestnení stavby Výroba prírodných obalov. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Ing. Anna Halabrínová 
                                                                                                       ved. odd. ÚPaSP 
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ŽP 3321/2010          5.5.2010 
 
 
 

Ing. Ľubomír Kyselý 

  

926 01 Sereď  
 

 
 
Vec: Odpoveď na interpeláciu zo zasadnutia MsZ v Seredi zo dňa 20.4.2010 
 
 

Na základe Vašej interpelácie ohľadom aktuálneho stavu v problematike bioplynovej 
stanice Vám poskytujeme nasledovnú odpoveď: 
Podľa vyjadrení zástupcov spoločnosti Stavimex Slovakia, a.s. v súčasnosti je pripravený 
zámer pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ktorý bude predložený na 
Ministerstvo životného prostredia do konca mája 2010. Následne bude prebiehať proces 
posudzovania vplyvov tzv. EIA, po jej ukončení budú stanovené ďalšie postupy na získanie 
územného a stavebného povolenia pre samotnú realizáciu diela. Podľa slov zástupcov 
predmetnej spoločnosti, financovanie biostanice má byť zabezpečované z vlastných zdrojov.  
 
 
  
    

S pozdravom 
 
              Mgr. Róbert Gablík  
       vedúci odd. životného prostredia 



 
 
INTERNÉ OZNÁMENIE 

 
OD:    Oddelenie investičnej výstavby  
PRE:  
 Váž. pani  
  Mgr. Marta  Némethová  

poslankyňa MsZ Sereď 
 
 
Vec: Interpelácia poslanca MZ - odpoveď 
 
Vážená  pani poslankyňa  
na základe Vami podanej interpelácie na zasadnutí MZ dňa 20. a 21.04.2010 Vám predkladáme 
nasledovné odpovede na otázky, týkajúce sa problematiky v náplni oddelenia investičnej 
výstavby, ktoré neboli zodpovedané ústne na rokovaní MZ: 
 

 Interpelácia: 
- požiadavka  na umiestnenie  zrkadla  pri výjazde z ulice Jelšová  
Odpoveď 
Ide o riešenie dopravnej situácie osadením dopravného zariadenia na ceste v správe VUC. 
Podnet predložíme na posúdenie a riešenie príslušným dopravným orgánom 
 
Interpelácia: 
Horný  Čepeň –  riešenie príjazdovej cesty  pri  RD p. Zachara     
Odpoveď 
Vjazd z verejnej komunikácie na nehnuteľnosť je záležitosťou vlastníka. Po preverení sme zistili, 
že menovaný stavebník má v podmienkach stavebného povolenia na RD stanovené i podmienky 
pre zriadenie tohto vjazdu, určené správcom cesty i Obvodným úradom dopravy v  Galante  
 
 

 
 

V Seredi 06.05.2010 
Ing. Práznovský, vedúci OIV MsÚ  



 
 
 
                                                                                                          V Seredi, 30.04.2010 
 
 
MUDr. Tibor Plézel 

  

926 01 Sereď 
 
 
 
 
Vec : Odpoveď na interpeláciu zo dňa 20.04.2010 
 
 
 
     Znenie interpelácie: 
Vzhľadom na pomerne rýchle zapĺňanie terajšieho cintorína, je potrebné zaoberať sa 
problematikou nového cintorína. 
 
     Odpoveď: 
Otázka rozšírenia cintorína  je riešená v záväznej časti Územného plánu mesta Sereď Zmeny 
a doplnky, ktoré boli schválené uznesením MsZ dňa 29.09.2004 a rozšírenie cintorína je 
súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie, ktorá bola vyhlásená VZN 
č.4/2004. Priestorovo je na túto funkciu vymedzené územie pri existujúcom cintoríne 
z dôvodu využitia vybudovaného zázemia – dom smútku, technická infraštruktúra – po 
železničnú vlečku a ul. Trnavská cesta.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Ing. Anna Halabrínová 
                                                                                                       ved. odd. ÚPaSP 
 
 



 
 
INTERNÉ OZNÁMENIE 

 
OD:    Oddelenie investičnej výstavby  

PRE:  
Váž. pán 
Ing. Jozef Prívozník  
poslanec MsZ Sereď 

 
 
Vec: Interpelácia poslanca MZ - odpoveď 
 
Vážený pán poslanec, 

na základe Vami podanej interpelácie na zasadnutí MZ dňa 20. a 21.04.2010 Vám predkladáme 
nasledovné odpovede na otázky, týkajúce sa problematiky v náplni oddelenia investičnej 
výstavby, ktoré neboli zodpovedané ústne na rokovaní MZ: 
 

 Interpelácia: 
 

- ul. Dlhá - počas obdobia  dažďov   bola  komunikácia  zaliata vodou, aké sú 

možnosti  na  jej  odvodnenie   
 
odpoveď: 
Táto MK bola súčasťou prvej skupiny MK, ltoré sa opravovali v súvislých opravách v roku 
2007. V tom období nebolo z úsporných dôvodov uložené projektantovi riešiť zložitejšie 
rekonštrukčné úpravy,  ktorými by sa vytvorením pozdĺžnych spádov v inak rovnej vozovke 
zabezpečilo   odvodnenie. Dodávateľ stavebných prác v súlade s PD obnovil iba obrusnú vrstvu 
a v kritických miestach vymenil resp. doplnil obrubníky. 
Nevyhovujúci stav odvedenia zrážkových vôd v súčasnej situácii je možné korigovať zriadením 
chýbajúcich spádov prídlažbou na okrajoch s prípadnými nevyhnutnými výškovými úpravami 
vpustov v rámci bežných opráv. V prípade dostatku finančných prostriedkov je možné zmenou 
rozpočtu doplniť položku na bežné opravy komunikácií a úpravy  lokálne realizovať.   
 
 
V Seredi 06.05.2010 
Ing. Práznovský, vedúci OIV MsÚ 
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ŽP 3485/2010          5.5.2010 
 
 
 

Ing. Jozef Prívozník 

  

926 01 Sereď  
 

 
 
Vec: Odpoveď na interpeláciu zo zasadnutia MsZ v Seredi zo dňa 20.4.2010 
 
 

Na základe Vašej interpelácie ohľadom čistenia parkoviska pri Poliklinike Vám 
poskytujeme nasledovnú odpoveď: 
Pri Poliklinike sa nachádzajú dve parkoviská, jedno priľahlé pred hlavným vchodom a druhé 
medzi lekárňou a ul. Podzámska. Čistenie oboch parkovísk od zimných posyspov je z dôvodu 
parkovania áut obmedzené a sťažené, preto čistenie je realizované na viac etáp. Posledné 
čistenie parkoviska medzi lekárňou a ul. Podzámskou bolo vykonávané 5.5.2010. Parkovisko 
pred vchodom do Polikliniky bude opakovane dočisťované 7.5.2010. 
Záverom podotýkame, že samotný povrch parkoviska medzi lekárňou a ul. Podzámska je už 
značne narušený a dochádza tu k drobeniu povrchovej betónovej vrstvy a uvoľňovaniu 
kamienkov. Je potrebné riešiť opravu tohto parkoviska a predmetnú záležitosť prekonzultovať 
s oddelením investičnej výstavby mesta Sereď. 
 
  
    

S pozdravom 
 
              Mgr. Róbert Gablík  
       vedúci odd. životného prostredia 
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Číslo: ZP3308/2010               Sereď, dňa 30.4.2010 
 
 

Ing. Martin Tomčányi  
  
926 01 SEREĎ 

 
                                                                                                                                                

Vec:  Odpoveď na interpeláciu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi                                      
             zo dňa 20.4.2010  
   
 
Bod č. 10: Údržba a opravy detských ihrísk na území mesta 

 
Kontrola stavu detských a športových prvkov na detských ihriskách na území mesta 

Sereď bola uskutočnená ku dňu 15.3.2010. Z vykonanej kontroly bola vyhotovená 
fotodokumentácia všetkých poškodených prvkov. Následne na základe cenovej ponuky bola 
objednaná firma, ktorá zrealizovala ku dňu 12.4.2010 opravy všetkých poškodených 
a vandalmi zničených detských prvkov.  

Ďalšia kontrola bude uskutočnená v priebehu mesiaca máj. Zároveň  je plánované vyčistenie 
a dezinfekcia pieskovísk a obnova farebných náterov kovových konštrukcií jednotlivých 
prvkov. Čistenie a zber odpadkov v lokalitách jednotlivých detských ihrísk je realizované 
priebežne, v rámci čistenia mesta, pracovníkmi VPP. 

 
Bod č. 11: Miestny poplatok za KO a DSO 
  

Neplatičom miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 2008 a 2009 sa bude 
v mesiacoch máj - jún 2010 zasielať výzva na zaplatenie nedoplatku. Pokiaľ táto výzva 
nebude rešpektovaná bude ich pohľadávka postúpená súdnemu exekútorovi v nasledujúcich 
mesiacoch po výzve, tak ako tomu bolo v rokoch minulých. Evidenciu vlastníkov bytov na 
Cukrovarskej ulici (rómska osada) a spravovanie miestneho poplatku odovzdal Mestský 
bytový podnik na konci roka 2009. Predmetným vlastníkom bytov bol zaslaný MsÚ, odd. ŽP, 
platobný výmer na rok 2010, rovnako ako všetkým ostatným občanom, ktorých byty nie sú 
v správe správcov. V prípade neuhradenia týchto poplatkov do konca novembra 2010,           
t.j. do oficiálneho termínu na zaplatenie vyrubeného poplatku, budeme postupovať rovnako 
ako s neplatičmi v rokoch 2008-2009, t.j. prostredníctvom súdneho exekútora.  
 

S pozdravom    
 

      Mgr. Róbert Gablík  
          vedúci odd. ŽP 

 
   



   

 

 

 

 

 

   Ing. Martin Tomčányi                                                        

     

   926 01 Sereď 
 

                                                                                         V Seredi, dňa 04.05.2010 

 

 

  

   Vec: Odpoveď na interpeláciu 

 

 

        K Vašej interpelácii podanej na MsZ dňa 20.04.2010 v ktorej žiadate predložiť    

   porovnanie ceny dane z nehnuteľností za nebytové priestory  

   a) podnikateľ vo vlastných priestoroch, cena za 1 m2 

   b) podnikateľ v nebytových priestoroch obytných domov, cena za 1m2    

       

   podávam nasledovné vyjadrenie: 

      

         Na rok 2010 boli schválené sadzby dane Dodatkom č. 1/2009 k VZN mesta Sereď   

   č.4/2008 o miestnych daniach  

   - stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu     

      súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou   1.899 €/m2 

      /podlieha režimu dane zo stavieb/ 

  

   - za nebytové priestory v bytových domoch 0.729 €/m2  

     /podlieha režimu dane z bytov/ 

 

 

         S pozdravom 

 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Eva Florišová 

                                                                                     vedúca ekonomického odd. 

 

 

 

 

 

Vybavuje: Komadová 

                 Kalivodová 



 

INTERNÉ  OZNÁMENIE 
 
OD: Mestská polícia Sereď 
 
PRE:  

Váž. pán 
Ing. Martin Tomčányi 
  
Sereď 

 
 
VEC : Interpelácia poslanca MsZ - odpoveď 

 
Vážený pán poslanec, 

    
 Na základe písomnej interpelácie Vami podanej na zasadnutí MsZ dňa 20.04. a 
21.04.2010 Vám predkladám odpoveď na otázku, súvisiacu s činnosťou mestskej polície: 
 
Interpelácie/odpoveď 
 
Môže sa MsP zaoberať vecami podstatnými, ktoré trápia občanov a nie suplovať dopravnú 

políciu? (čistota, poriadok, špaky, psie exkrementy, verejný poriadok a pod.) 

Áno, mestská polícia sa môže a aj sa zaoberá vecami, na ktoré ste vo svojej 
interpelácii poukázali.  
  
K veci Vám ďalej uvádzam: 

Mestská polícia ako poriadkový útvar mesta Sereď plní predovšetkým úlohy vymedzené zákonom 
č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Medzi úlohy, ktoré mestská polícia 
podľa cit. zákona o obecnej polícii plní, patrí aj objasňovanie a prejednávanie priestupkov proti 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho : 

- z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz 
otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná 
zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko  

- zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel        
(napr. parkovanie na chodníku, priechode pre chodcov, zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy, na moste, ale 
i na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, v protismere alebo na miestach, kde by bol znemožnený vjazd 
a výjazd vozidiel, prípadne kde vodič pri zastavení a státí s vozidlom neponechá voľný zákonom stanovený priestor 
vozovky) 

V roku 2009 bolo mestskou políciou v súvislosti s plnením predmetnej úlohy zaznamenaných celkom 
1504 priestupkov, z ktorých prostredníctvom kamerového systému bolo zistených cca 695 priestupkov 
a formou hliadkovej činnosti 809 priestupkov. Uvedený počet priestupkov predstavuje pre hliadkovú 
činnosť 2,2 priestupku/ 24 hodín výkonu služby (pri celkovom počte  4 priestupky/24 hodín), čo v žiadnom 
prípade nemožno považovať za suplovanie dopravnej polície.  

Množstvo zistených a riešených priestupkov na úseku cestnej premávky v pomere s inými priestupkami 
je však spôsobené najmä väčším počtom motorových vozidiel, ktorých vodiči nerešpektujú dopravné 
značenia a ustanovenia zákona o cestnej premávke upravujúce zákaz zastavenia, státia alebo vjazdu 
na verejných priestranstvách v meste, oproti počtu páchateľov napr. majetkových deliktov, priestupkov 
proti občianskemu spolunažívaniu, či porušení podmienok VZN mesta Sereď, ktorých odhalenie, ako 
i následné preukázanie naplnenia skutkovej podstaty priestupku je založené v značnej miere na 



spolupráci občanov (svedkov) s mestskou políciou alebo na priamom zväčša náhodnom zistení  
príslušníkom mestskej polície.   

Vecami, ktorými  sa podľa Vami predloženej interpelácie má mestská polícia zaoberať, sa mestská 
polícia dennodenne zaoberá, čomu nasvedčujú aj pokyny vydávané hliadke pred každým začiatkom 
výkonu služby a ktoré sú zaznamenávané v každom priebehu služby (danú skutočnosť možno preveriť aj 

spätne, v ktoromkoľvek priebehu služby). Podľa záznamov priebehov služby sú príslušníci mestskej polície 
okrem preverovania prijatých oznamov, objasňovania priestupkov a plnenia iných úloh, povinní denne 
počas výkonu služby vykonávať kontroly:    

- osobitného užívania verejného poriadku podľa podmienok VZN č.4/08; 
- Základných škôl a areálu ZŠ na Komenského ul. so zameraním na dodržiavanie verejného 

poriadku a kontrolu VZN č.2/06; 
- mestského parku a kaštieľa zameranú na dodržiavanie verejného poriadku a VZN č.2/06, VZN 

č.10/04; 
- dodržiavania podmienok VZN č.5/07 na zastávkach SAD na Nám. Slobody a v okolí školských 

zariadení; 
- centra mesta so zameraním na dodržiavanie DZ, verejného poriadku a čistoty chodníkov; 
- dodržiavania VZN (psi, odpad, plagáty); 
- dodržiavania podmienok realizovaných rozkopávok na území mesta; 
- hrádze – zákaz jazdy motorovým vozidlám a motocyklom – zákon č.364/04, par.77/1/h;    

Ako vidieť zabezpečovanie vecí, na ktoré poukazujete, patrí medzi úlohy, ktoré mestská polícia (v rámci 

svojich personálnych možností) denne plní formou vykonávaných kontrol. V ostatnom období bolo 
príslušníkmi mestskej polície vykonaných viac ako 60 kontrol zameraných na znečisťovanie verejných 
priestranstiev extrementami od psov alebo odhodením nedopalku od cigarety. Na základe takto 
vykonaných kontrol (hliadkami alebo kamerou) bolo v 14.prípadoch zistené porušenie podmienok VZN 
č.6/02 o niektorých podmienkach držania psov, VZN č.4/08 o miestnych daniach a v 21.prípadoch 
zistené znečistenie VP (odhodením nedopalku) a naplnenie skutkovej podstaty priestupku podľa §47 
ods.1 písm.d) zákona o priestupkoch.   

V súvislosti s kontrolami zameranými na čistotu verejných priestranstiev je nutné uviesť, že samotné 
zistenie znečistenia verejného priestranstva (exkrementy, nedopalky, iné) je založené čisto na 
náhodnom spozorovaní tohto konania príslušníkom mestskej polície alebo na svedectve občanov (ak 

nezostanú v anonymite a aktívne s hliadkou MsP vo veci spolupracujú). Vo väčšine prípadov v prítomnosti 
príslušníkov MsP totiž k samotnému znečisťovaniu verejných priestranstiev napr. výkalmi od psov 
nedochádza, pretože držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie, si je vedomá prípadnej sankcie zo 
strany MsP a extrementy z verejného priestranstva odstráni.     

Keďže daná problematika nám nie je ľahostajná, zakúpila mestská polícia, za  účelom eliminovania 
znečisťovania verejných priestranstiev exkrementami od psov, igelitové vrecúška, ktoré príslušníci 
mestskej polície pri vykonávaných kontrolách rozdávajú držiteľom psov (50ks vrecúšok á kontrolovaná 

osoba). Odovzdanie vrecúšok príslušníci MsP evidujú (doteraz bolo odovzdaných 28.osobám) a v prípade, ak 
pri následnej kontrole zistia znečistenie verejného priestranstva exkrementami od psa bez ich 
odstránenia z verejného priestranstva osobou (držiteľom psa), ktorá psa vedie a ktorej už vrecúška na 
odstránenie exkrementov boli odovzdané, bude tejto osobe uložená sankcia – pokuta v blokovom 
konaní.     

V kontexte s uvádzanými skutočnosťami sa však ako neopomenuteľný javí fakt, že jedna dvojčlenná 
hliadka mestskej polície jednoducho nestačí a ani nemôže stačiť na riešenie všetkých negatívnych 
javov, ku ktorým v meste Sereď dochádza a o to zvlášť, keď každý  považuje práve ten svoj problém za  
najpodstatnejší a požaduje jeho prioritné riešenie. Z uvedeného dôvodu preto v závere mojej odpovede 
na Vašu interpeláciu, považujem za dôležité uviesť, že k zvýšeniu efektivity práce mestskej polície bez 
zvýšenia počtu príslušníkov MsP môže pri  eliminovaní negatívnych javov, na ktoré ste poukázali vo 
svojej interpelácii a nie len ich, výrazne pomôcť  spolupráca občanov vo forme oznámenia a ich 
ochota poskytnúť informácie v danej veci formou svedeckej výpovede alebo vysvetlenia. Z uvedeného 
dôvodu by som Vás preto rád požiadal o súčinnosť, a to v tom smere, aby ste svojou poslaneckou 
autoritou pôsobili na občanov pri stretnutiach s nimi a požiadali ich o vzájomnú spoluprácu 



s mestskou políciou, ktorou by bolo možné napomôcť mestskej polícii pri eliminovaní porušovania  
všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré ste upozornili vo svojej interpelácii. 
   
S pozdravom  

 
 

 
 
Dňa : 11.05.2010 
Mgr. Miloš Klenovič 
Náčelník MsP Sereď 
 





 
 
INTERNÉ OZNÁMENIE 

 
OD:    Oddelenie investičnej výstavby  
PRE:  
 
 

Váž. pán 
Mgr. Marek Tóth  
poslanec MsZ Sereď 

 
 
Vec: Interpelácia poslanca MZ - odpoveď 
 
Vážený pán poslanec, 

na základe Vami podanej interpelácie na zasadnutí MZ dňa 20. a 21.04.2010 Vám predkladáme 
nasledovné odpovede na otázky, týkajúce sa problematiky v náplni oddelenia investičnej 
výstavby, ktoré neboli zodpovedané ústne na rokovaní MZ: 
 

 Interpelácia: 
. v akom stave je projekt asfaltovania hrádze  smerom na Horný Čepeň  
Odpoveď: 
Pre spresnenie informácie, ktorá odznela v závere rokovania pri bode, venovanom tejto téme, 
uvádzame: 
Predpokladáme vydanie stavebného povolenia v priebehu mesiaca máj a stavba tak bude 
pripravená na realizáciu. Možnosti realizácie sú podmienené nájdením zdrojov financovania, 
pretože  výstavba tohto chodníka sa do mestského rozpočtu na tento rok „nezmestila“.  
 
 
 
V Seredi 06.05.2010 
Ing. Práznovský,  
vedúci OIV MsÚ 
 



MM  EE  SS  TT  OO            SS  EE  RR  EE  ĎĎ  
Nám. republiky 1176/10 

926 01 Sereď 
                                                                                                                  V Seredi, 22.04.2010 
 
 
 
 
Mgr. Marek Tóth 
 
926 01 Sereď 
 
 
 
 
Vec : Odpoveď na interpeláciu zo dňa 20.04.2010 
 
 
 
     Znenie interpelácie: 
Aký je stav a situácia okolo spol. LIBL na Trnavskej ul. 
Dňa 23.02.2010 podal p. primátor ústnu odpoveď 
 
 
     Odpoveď: 
Sú vydané rozhodnutia o umiestnení stavby v lokalite Nový Majer  

- Výroba prírodných obalov – prevádzková budova  
- Transformačná stanica, káblová prípojka VN, Káblové rozvody NN 

 
 
 V súčasnosti prebieha správne konanie vedené tunajším stavebným úradom vo veci zmeny 
rozhodnutia o umiestnení stavby Výroba prírodných obalov. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Ing. Anna Halabrínová 
                                                                                                       ved. odd. ÚPaSP 
 
 



 
 
INTERNÉ OZNÁMENIE 

 
OD:    Oddelenie investičnej výstavby – Ing. Práznovský 

PRE:  
Váž. pán 
Stanislav Tvrdík 
poslanec MsZ Sereď 

 
 
Vec: Interpelácia poslanca MZ - odpoveď 
 
Vážený pán poslanec, 

na základe Vami podanej interpelácie na zasadnutí MZ dňa 20. a 21.04.2010 Vám predkladáme 
nasledovné odpovede na otázky, týkajúce sa problematiky v náplni oddelenia investičnej 
výstavby, ktoré neboli zodpovedané ústne na rokovaní MZ: 
 

 Interpelácia:  
      - Kasárenská ulica -  boli namontované  tabule   s cestovnými poriadkami a   označením  

autobusovej zastávky -   predložil  požiadavku  na  vybudovanie  prístreškov  
 
Odpoveď : 
Prístrešky je možné zriadiť – buď výrobou z vyzískaného odloženého materiálu, alebo zakúpiť 
nové. Potrebné je však  za Vašej spolupráce nájsť polohu osadenia, s ktorou bude súhlasiť 
dotknutý vlastník nehnuteľnosti, pred ktorou by boli osadené. 
 
 
 
dňa: 06.05.2010 
Ing. Práznovský 
Vedúci OIV MsÚ  



 
 
INTERNÉ OZNÁMENIE 

 
OD:    Oddelenie investičnej výstavby MsÚ 
PRE:  

Váž. pán 
Bc. Ľubomír Veselický  
poslanec MsZ Sereď 

 
 
Vec: Interpelácia poslanca MZ - odpoveď 
 
Vážený pán poslanec, 

na základe Vami podanej interpelácie na zasadnutí MZ dňa 20. a 21.04.2010 Vám predkladáme 
nasledovné odpovede na otázky, týkajúce sa problematiky v náplni oddelenia investičnej 
výstavby, ktoré neboli zodpovedané ústne na rokovaní MZ: 
 

 Interpelácia: 
 

- či ZsVAK po oprave vodovodných potrubí   bude  dávať   komunikácie  do 
pôvodného  stavu, na niektorých  miestach po výkopových prácach  nebola  
dokončená úprava  priestoru    

 
Odpoveď: 

Spätné úpravy po rozkopávkach asfaltových vozoviek z dôvodu havárií sietí sú v 
zimnom období v čase nefungujúcich výrobní asfaltových zmesí vykonávané provizórne 
tak, aby bolo možné viesť premávku. Tieto miesta sa opravia definitívne po spustení 
výrobní na začiatku stavebnej sezóny – spravidla v priebehu mesiaca apríl. 

 
 
 
V Seredi 06.05.2010 
Ing. Vladimír Práznovský,  
vedúci OIV MsÚ 
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Číslo: ZP3309/2010               Sereď, dňa 30.4.2010 
 
 

Bc. Ľubomír Veselický   
                 
                     926 01 SEREĎ 
 
 

Vec:  Odpoveď na interpeláciu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi                                       
                   zo dňa 20.4.2010  
   
 
Bod č. 1.: 
K problematike venčenia psov na verejných priestranstvách mesta Sereď uvádzame nasledovné: 
V meste Sereď je v súčasnosti evidovaných 1337 majiteľov psov. V súlade s platným VZN   č. 6/2002 
o niektorých podmienkach držania psov je v katastri mesta Sereď určených 20 lokalít pre voľný 
pohyb psov. K 20.4.2010 bola pracovníkmi oddelenia životného prostredia uskutočnená kontrola 
zberných nádob na psie exkrementy a tabúľ, označujúcich voľný pohyb psov. Kontrolou bol zistený 
konkrétny rozsah poškodenia uvedených nádob ako aj skutočnosť, že v 7 lokalitách boli schránky 
a informačné tabuľky odcudzené. Následne, na základe príslušnej cenovej ponuky a odsúhlasenia 
štatutárom mesta bude vystavená objednávka na ich doplnenie a celkovú rekonštrukciu. 

Zároveň podotýkame, že v zmysle vyššie citovaného VZN § 7 ods. 1 povinný každý občan, ktorého 
pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, tieto výkaly bezprostredne odstrániť. Dodržiavanie 
ustanovení VZN č. 6/2002 kontroluje predovšetkým Mestská polícia mesta Sereď. Psie exkrementy sa 
zaraďujú v zmysle katalógu odpadov ako „O“ ostatný odpad, nie „N“ nebezpečný, a tým je umožnené 
každému kto vedie psa odstrániť jeho exkrementy i do nádob na komunálny odpad, v prípade že 
schránka na exkrementy v danej lokalite javí výrazné znaky poškodenia, resp. bola odcudzená. 

Záverom konštatujeme, že na účinnú osvetu v danej oblasti sú potrebné finančné prostriedky, ktoré 
však súčasný rozpočet mesta Sereď pre rok 2010 neobsahuje.  
 
Bod č. 4.:  
K čisteniu okrajových ulíc uvádzame nasledovné: 
Po ukončení zimnej údržby, t.j. od termínu 15.3. začalo mesto Sereď v spolupráci cestármi VÚC 
čistiť komunikácie počnúc od hlavných ťahov a centra mesta, následne k sídliskovým a okrajovým 
častiam mesta. Je nutné podotknúť, že spolupráca s cestármi bola pre mesto výhodná, vzhľadom na 
skutočnosť, že mesto neplatilo čistiaci stroj ako aj odvoz vyzberaného materiálu. Bez nároku na 
úhradu s touto technikou VÚC sme vyčistili cca 50 komunikácii. V súčasnosti ešte prebieha čistenie 
komunikácií. Predpokladaný termín dočistenia komunikácií je koniec mája 2010.  
Záverom konštatujeme, že počet R-pracovníkov mesta v súčasnosti nie je postačujúci na rýchle a tak 
promtné zabezpečenie vyčistenia takmer 90 komunikácií v meste Sereď, nakoľko je potrebné 
s danými pracovníkmi zabezpečovať i ďalšie práce, nevyhnutné pre normálny chod mesta.  
 
 

S pozdravom     
 
        Mgr. Róbert Gablík 
           vedúci odd. ŽP 
         



INTERNÉ  OZNÁMENIE 
 
OD: Mestská polícia Sereď 
 
PRE: Bc. Ľubomír Veselický 

  
926 01 Sereď 

 
 
VEC : Interpelácia poslanca MsZ - odpoveď 
 
 
Vážený pán poslanec, 
    
 Na základe Vami prednesenej interpelácie na zasadnutí MsZ dňa 20.04.2010 Vám predkladám 
odpoveď na otázky : 

Interpelácia/odpoveď 

1. Ako mesto rieši venčenie psov na verejných priestranstvách? Či mesto iniciuje 
kroky ako zabrániť absolútne nekontrolovanému venčeniu psov prakticky 
v celom meste, či už výchovou majiteľov psov alebo represiou? 

Za účelom riešenia problematiky, na ktorú vo svojej interpelácii poukazujete, vykonáva 
mestská polícia (v rámci svojich personálnych možností) kontroly dodržiavania podmienok, 
ktoré pre držiteľov psov a osoby vodiace psov, vyplývajú z ustanovení zákona č.282/2002 
Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, z  
VZN mesta Sereď č.6/2002 o niektorých podmienkach držania psov a z VZN mesta Sereď 
č.4/2008 o miestnych daniach, a to najmä v oblasti splnenia evidenčnej a daňovej povinnosti a 
tiež povinnosti odstrániť výkaly od psa z verejného priestranstva.  

V kontexte s kontrolami zameranými na znečistenie verejných priestranstiev výkalmi od psov 
považujem za nevyhnutné uviesť, že samotné zistenie znečistenia verejného priestranstva 
konkrétnym psom je založené výlučne iba na náhodnom spozorovaní tohto konania 
príslušníkom mestskej polície alebo na svedectve občanov. Vo väčšine prípadov však 
v prítomnosti príslušníkov MsP k samotnému znečisťovaniu verejných priestranstiev výkalmi 
od psov nedochádza a držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie, výkaly s vedomím si možnej 
sankcie zo strany MsP z verejného priestranstva odstráni. 

Z uvedeného dôvodu preto mestská polícia, v rámci výchovy občanov a výkonu prevencie 
zameranej na eliminovanie znečisťovania verejných priestranstiev výkalmi od psov, pristúpila 
k zakúpeniu (na náklady rozpočtu MsP) igelitových vrecúšok, ktoré príslušníci mestskej 
polície pri kontrolách rozdávajú držiteľom psov (50ks vrecúšok á kontrolovaná osoba). 
Odovzdanie igelitových vrecúšok držiteľovi psa alebo osobe venčiacej psa, príslušníci MsP 
zaevidujú a v prípade, ak pri následnej kontrole zistia znečistenie verejného priestranstva 
výkalmi od psa bez ich odstránenia z verejného priestranstva osobou (držiteľom psa), ktorá 
psa vedie a ktorej už vrecúška na odstránenie výkalov boli odovzdané, bude tejto osobe 
uložená sankcia vo forme blokovej pokuty.     



V súvislosti s riešením problematiky znečisťovania verejných priestranstiev výkalmi od psov 
a kontrolami zameranými na dodržiavanie podmienok zákona č.282/2002 Z.z., ako i VZN 
č.6/2002, považujem tiež za dôležité, aby zo strany mesta došlo k opätovnému označeniu 
miest, kde je voľný pohyb psov (bez vôdzky) zakázaný, a to z dôvodu jednoznačného 
vylúčenia akýchkoľvek pochybností, či na určitom verejnom priestranstve je možné alebo nie 
je možné psa venčiť alebo nechať voľne pohybovať. Častokrát totiž dochádza zo strany 
občanov mesta k oznamovaniu pohybu psa bez vôdzky na verejnom priestranstve (v 
prítomnosti jeho držiteľa) s  následnou požiadavkou o riešenie držiteľa psa za porušenie 
zákona. V zmysle zákona č.282/2002 Z.z. je však voľný pohyb psa, t.j. pohyb psa bez vôdzky 
mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov zakázaný len na verejných priestranstvách 
označených viditeľným nápisom „Voľný pohyb psov zakázaný“. Keďže v súčasnosti v meste 
Sereď nie je, okrem detských ihrísk na ul.D.Štúra a Jesenského, zákonná podmienka 
viditeľného označenia miest so zákazom voľného pohybu psov splnená, nie je možné zo 
strany mestskej polície držiteľov psov za jej nedodržiavanie ani sankcionovať(t.j. za voľný 
pohyb psov bez vôdzky).  

V korelácii s odpoveďou na Vašu interpeláciu možno k veci tiež uviesť, že mestská polícia 
okrem spomenutých kontrol vykonáva súčinnosť pri odchytoch túlavých psov, ktoré 
v rovnakej miere znečisťujú verejné priestranstvá mesta a v roku 2009 bolo takto odchytených 
celkom 34 túlavých psov a 9 mačiek.  

 
2. Ako chce mesto zvýšiť bezpečnosť na sídlisku Garbiarska a Mlynárska ulica 

v oblasti za hrádzou, kde sa neustále zdržujú rôzne indivíduá, ktoré vo večerných 
a nočných hodinách prenasledujú ľudí až takmer do ich bytov a čakajú na 
príležitosť si „zarobiť“?  

Na základe Vašej interpelácie vo veci zvýšenia bezpečnosti na sídlisku Garbiarska 
a Mlynárska ulica v oblasti za hrádzou zo strany Mesta Sereď som v spojitosti s Vami 
popisovaným dôvodom vykonal preverenie oznamov od občanov prijatých a zaevidovaných 
na útvare MsP Sereď v období 1.Q r.2010. Predmetným preverením som zistil, že okrem 
anonymného oznamu prijatého útvarom mestskej polície dňa 16.03.2010 v čase 06,20 hod. vo 
veci pohybu neznámych osôb v čiernom osobnom motorovom vozidle v priestore za hrádzou, 
ktoré mali následne kopať do brány niektorého z tam situovaných rodinných domov a ktoré 
vzbudili v oznamovateľovi obavy, neboli na útvare MsP zaznamenané žiadne oznamy alebo 
žiadosti, ktoré by poukazovali na to, že v danej lokalite dochádza k ohrozovaniu alebo 
i prenasledovaniu občanov do miesta ich bydliska.  

Napriek uvedenému zisteniu však nie je vylúčené, že k predmetným negatívnym javom 
v danej lokalite skutočne dochádza avšak občania tieto veci mestskej polícii neoznamujú. 
V súvislosti s danou skutočnosťou je priestor za hrádzou pri rieke Váh mestskej polícii 
známy, a to z dôvodu zvýšeného pohybu osôb závislých na návykových látkach (tieto osoby 
môžu vzbudzovať u občanov obavu) a znečisťovania verejných priestranstiev komunálnym 
odpadom, čo bolo dôvodom na vydanie pokynov k monitorovaniu tohto priestoru hliadkou 
mestskej polície už v minulosti a tiež k predloženiu návrhu na rozšírenie kamerového systému 
v danej lokalite. V rámci personálnych možností s prihliadnutím na rozsah úloh plnených 
mestskou políciou však nie je možné zabezpečiť sústavný dohľad alebo pravidelnú obhliadku 



danej lokality a jediný spôsob, ako v súčasnej dobe možno zabezpečiť zásah polície v čase a v 
mieste konania negatívnych javov, je neodkladné oznámenie udalosti útvaru mestskej alebo 
štátnej polície.  
Čo sa týka zabezpečenia zvýšenia bezpečnosti v danej lokalite a nie len v nej zo strany mesta, 
oproti súčasnému stavu, jednou z možností je ďalší rozvoj kamerového systému spojený 
s dostatočným verejným osvetlením a riešenie personálneho stavu mestskej polície.   

Záverom mojej odpovede k problematike súvisiacej s riešením tzv. psíčkarov a bezpečnosti 
lokality ul.Garbiarska a Mlynárska, považujem za dôležité uviesť, že k zvýšeniu efektivity 
práce mestskej polície a následnom eliminovaní negatívnych javov, na ktoré ste poukázali vo 
svojej interpelácii, výrazným spôsobom napomáha spolupráca občanov vo forme oznámenia 
a ich ochota poskytnúť informácie v danej veci formou svedeckej výpovede alebo 
vysvetlenia. Z uvedeného dôvodu by som Vás preto rád požiadal o súčinnosť, a to v tom 
smere, aby ste svojou poslaneckou autoritou pôsobili na občanov pri stretnutiach s nimi a 
požiadali ich o vzájomnú spoluprácu s mestskou políciou, ktorou by bolo možné výrazným 
spôsobom eliminovať porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov, na ktoré ste 
upozornili vo svojej interpelácii. 

 
S pozdravom  

 
 

 
 
Dňa : 29.04.2010 
Mgr. Miloš Klenovič 
Náčelník MsP Sereď 
 



 
 
INTERNÉ OZNÁMENIE 

 
OD:    Oddelenie investičnej výstavby  
PRE:  
 Váž. pani  
  Božena Vydarená 

poslankyňa MsZ Sereď 
 
 
 
 
Vec: Interpelácia poslanca MZ - odpoveď 
 
Vážená  pani poslankyňa  
na základe Vami podanej interpelácie na zasadnutí MZ dňa 20. a 21.04.2010 Vám predkladáme 
nasledovné odpovede na otázky, týkajúce sa problematiky v náplni oddelenia investičnej 
výstavby, ktoré neboli zodpovedané ústne na rokovaní MZ: 
 

 Interpelácia/odpoveď: 
 
-  kedy  sa začne  s rekonštrukciou osvetlenia  na Krásnej ulici, ktoré bolo plánované dlhšie 
obdobie    
 
Stavba je pripravená s rozpočtovým nákladom cca 33 tis. €, realizácia je zaradená v rozpočte na 
rok 2010.  Mesto vedie na osobitnom účte dotáciu vo výške pôv. 150 tis. SK.  
Doteraz nebolo rozhodnuté o začatí stavby 
 
-   zabezpečenie  dopravného   značenia  pri  ZŠ Fándlyho       
 
Návrh riaditeľa ZŠ vedieme ako podnet, ktorý bude prerokovaný na pripravovanom stretnutí 
s dopravným inžinierom ODI Galanta spolu  s ostatnými návrhmi na úpravy a doplnenie DZ 
v meste.  
 
 
 
V Seredi 06.05.2010 
Ing. Práznovský, vedúci OIV MsÚ  



                            

Mesto Sereď 
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Číslo: ZP3320/2010               Sereď, dňa 30.4.2010 
 
 

Božena Vydarená 
                         
                     926 01 SEREĎ 
 
 

Vec:  Odpoveď na interpeláciu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi                                      
             zo dňa 20.4.2010  
   
 
K problematike riešenia znečisťovania verejných priestranstiev exkrementami psov 
uvádzame nasledovné: 
V meste Sereď je v súčasnosti evidovaných 1337 majiteľov psov. V súlade s platným VZN   
č. 6/2002 o niektorých podmienkach držania psov je v katastri mesta Sereď určených 20 
lokalít pre voľný pohyb psov. K 20.4.2010 bola pracovníkmi oddelenia životného prostredia 
uskutočnená kontrola zberných nádob na psie exkrementy a tabúľ, označujúcich voľný pohyb 
psov. Kontrolou bol zistený konkrétny rozsah poškodenia uvedených nádob ako aj 
skutočnosť, že v 7 lokalitách boli schránky a informačné tabuľky odcudzené. Následne, na 
základe príslušnej cenovej ponuky a odsúhlasenia štatutárom mesta bude vystavená 
objednávka na ich doplnenie a celkovú rekonštrukciu. 

Zároveň podotýkame, že v zmysle vyššie citovaného VZN § 7 ods. 1 povinný každý občan, 
ktorého pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, tieto výkaly bezprostredne odstrániť. 
Dodržiavanie ustanovení VZN č. 6/2002 kontroluje predovšetkým Mestská polícia mesta 
Sereď. Psie exkrementy sa zaraďujú v zmysle katalógu odpadov ako „O“ ostatný odpad, nie 
„N“ nebezpečný, a tým je umožnené každému kto vedie psa odstrániť jeho exkrementy i do 
nádob na komunálny odpad, v prípade že schránka na exkrementy v danej lokalite javí 
výrazné znaky poškodenia, resp. bola odcudzená. 

Záverom konštatujeme, že na účinnú osvetu v danej oblasti sú potrebné finančné prostriedky, 
ktoré však súčasný rozpočet mesta Sereď pre rok 2010 neobsahuje.  
 
 
 

S pozdravom     
 
        Mgr. Róbert Gablík 
           vedúci odd. ŽP 
         



INTERNÉ  OZNÁMENIE 
 
OD: Mestská polícia Sereď 
 
PRE:  

Váž. pani 
Božena Vydarená 
  
Sereď 

 
 
VEC : Interpelácia poslanca MsZ - odpoveď 
 
 
 
Vážená pani poslankyňa, 
    
 Na základe Vami prednesenej interpelácie na zasadnutí MsZ dňa 20.04. a 21.04.2010 
Vám predkladám odpovede na otázky, súvisiace s činnosťou mestskej polície : 
 

Interpelácie/odpoveď 

Kedy sa začne s riešením znečisťovania verejných priestorov exkrementami od psov, 

majitelia nerešpektujú zákazové tabule.  

 
Riešenie problematiky, na ktorú vo svojej interpelácii poukazujete, patrí medzi základné 
úlohy, ktoré mestská polícia (v rámci svojich personálnych možností) plní formou vykonávania 
kontrol zameraných na dodržiavanie podmienok vyplývajúcich pre držiteľov psov a osoby 
vodiace psov, z ustanovení zákona č.282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky 
držania psov v znení neskorších predpisov a VZN mesta Sereď č.6/2002 o niektorých 
podmienkach držania psov. (napr. V  období mesiaca Apríl bolo príslušníkmi mestskej polície vykonaných 

celkom 60 kontrol, na základe ktorých bolo v 14.prípadoch zistené porušenie podmienok VZN č.6/02 

o niektorých podmienkach držania psov a VZN č.4/08 o miestnych daniach)   

V súvislosti s predmetnými kontrolami zameranými na znečistenie verejných priestranstiev 
exkrementami od psov je nutné uviesť, že samotné zistenie znečistenia verejného 
priestranstva konkrétnym psom a následné neodstránenie tohto znečistenia zo strany držiteľa 
psa alebo osoby, ktorá psa vedie, je založené čisto na náhodnom spozorovaní tohto konania 
príslušníkom mestskej polície alebo na svedectve občanov (ak nezostanú v anonymite a aktívne 

s hliadkou MsP vo veci spolupracujú). Vo väčšine prípadov v prítomnosti príslušníkov MsP 
k samotnému znečisťovaniu verejných priestranstiev výkalmi od psov nedochádza, 
pretože držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie, si je vedomá prípadnej sankcie zo strany 
MsP a extrementy z verejného priestranstva odstráni. 

Z uvedenej príčiny preto mestská polícia za účelom výchovy občanov a výkonu prevencie 
zameranej na eliminovanie znečisťovania verejných priestranstiev exkrementami od psov, 
zakúpila (na náklady rozpočtu MsP) igelitové vrecúška, ktoré príslušníci mestskej polície pri 
vykonávaných kontrolách rozdávajú držiteľom psov (50ks vrecúšok á kontrolovaná osoba). 
Odovzdanie igelitových vrecúšok držiteľovi psa alebo osobe venčiacej psa, následne 



príslušníci MsP zaevidujú a v prípade, ak pri ďalšej kontrole zistia znečistenie verejného 
priestranstva exkrementami od psa bez ich odstránenia z verejného priestranstva osobou 
(držiteľom psa), ktorá psa vedie a ktorej už vrecúška na odstránenie výkalov boli odovzdané, 
bude tejto osobe uložená sankcia – pokuta v blokovom konaní.     

Vo veci nerešpektovania zákazových tabúľ majiteľmi psov (zákazu voľného pohybu psa) v  
spojení s možnosťou uloženia sankcie zo strany mestskej polície je nevyhnutné, aby zo strany 
mesta došlo k opätovnému označeniu miest, kde je voľný pohyb psov (bez vôdzky) zakázaný. 
V zmysle zákona č.282/2002 Z.z. je totiž voľný pohyb psa (pohyb psa bez vôdzky mimo chovného 

priestoru alebo zariadenia na chov) zakázaný len na verejných priestranstvách označených 
viditeľným nápisom „Voľný pohyb psov zakázaný“. V súčasnej dobe však v meste Sereď, 
okrem detských ihrísk na ul.D.Štúra a Jesenského (zákaz sa vzťahuje výlučne na priestor detského 

ihriska), nie je podmienka viditeľného označenia miest so zákazom voľného pohybu psov 
splnená, a preto nie je ani možné zo strany mestskej polície držiteľov psov za voľný pohyb 
psov (bez vôdzky) po verejnom priestranstve sankcionovať. Po opätovnom označení miest, kde 
je voľný pohyb psov zakázaný, budú príslušníci mestskej polície v prípade zistenia 
nerešpektovania tohto zákazu zo strany držiteľa psa alebo osoby, ktorá psa vedie, postupovať 
v zmysle platných právnych predpisov.    

V kontexte s odpoveďou na Vašu interpeláciu možno k veci uviesť, že mestská polícia okrem 
spomenutých kontrol vykonáva súčinnosť pri odchytoch túlavých psov, ktoré v rovnakej 
miere znečisťujú verejné priestranstvá mesta a v roku 2009 bolo takto odchytených celkom 34 
túlavých psov a 9 mačiek.  

 
Dňa : 04.05.2010 
Mgr. Miloš Klenovič 
Náčelník MsP Sereď 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ v Seredi dňa 16.3.2010 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Zasadnutie komisie bolo zvolané v zmysle Uznesenia MsZ v Seredi č. 23/2010, ktorým bolo 

odporučené primátorovi mesta rokovať s lekármi vo veci zabezpečenia LSPP na Poliklinike 

v Seredi za účasti sociálno-zdravotnej komisie.  

 

1/ Prítomných privítal zástupca primátora mesta Mgr. Rampašek , ospravedlnil neúčasť 

primátora a oboznámil  prítomných so súčasnou situáciou v oblasti poskytovania lekárskej 

služby prvej pomoci v Seredi a okolí. Služba je zmluvne zabezpečená  len do konca mesiaca 

marec 2010. Cieľom stretnutia by malo byť hľadanie možnosti  zabezpečenia LSPP v Seredi 

aj do budúcnosti.       

 

2/ Na zasadnutí odzneli názory a postoje všetkých zúčastnených strán – Ing. Bagara ako 

konateľa Mestskej polikliniky, ktorá je do 31.3.2010 poskytovateľom LSPP ako aj 

prítomných lekárov, ktorí slúžia a zabezpečujú LSPP v Seredi pre občanov mesta a okolitých 

spádových obcí. MUDr. Naďová – vedúca odboru zdravotníctva VUC Trnava uviedla, že zo 

zákona musí byť LSPP pre občanov zabezpečovaná a poskytovaná, v prípade že nepríde 

k dohode, VUC bude musieť zdravotný obvod rozdeliť a prideliť ho existujúcim 

poskytovateľom LSPP.  

 

3/ Z dôvodu neúčasti všetkých lekárov – poskytovateľov služby LSPP a odmietaniu 

súčasného modelu fungovania služby  niektorými prítomnými lekármi  nebolo možné nájsť 

riešenie prevádzkovania LSPP v Seredi v ďalšom období a preto  zdravotná komisia prijala 

 

Uznesenie komisie č. 34/2010 

 

A.Odporúča 

Primátorovi mesta 
Zvolať rokovanie so všetkými lekármi, ktorí poskytujú LSPP na Poliklinike v Seredi a s Ing. 

Bagarom, konateľom Mestskej polikliniky v Seredi za účasti vedenia Mesta Sereď a TTSK na 

pôde Mestského úradu v Seredi. 

Termín : 23.3. 2010 

Hlasovanie: prítomných členov komisie: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Mgr. Marta Némethová 

                                                                                                  predsedníčka komisie 
 

Zapísala: PhDr. Silvia Adamčíková 

                tajomníčka komisie 

V Seredi, dňa 17.03.2010             

 



Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ v Seredi dňa 25.03.2010 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 
Prítomní: Mgr. Némethová, Mgr. Vyhlídalová, V.Gašparíková, K.Funtalová, E.Šúry, 
MUDr.Kráľ 
Ospravedlnení: MUDr. Štepánková, V.Hanusová, S.Tvrdík, MUDr.Plézel, V.Kosíková. 
Sociálno-zdravotná komisia pri MsZ v Seredi prerokovala a prijala 
 

Uznesenie č. 35/2010 

A. Schvaľuje 
Program zasadnutia komisie a jeho doplnenie nasledovne: 

1. Prejednanie žiadostí občanov o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky   
2. Prejednanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Sereď  
3. Informácie o lekárskej službe prvej pomoci 

Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

1/Prejednanie žiadostí občanov o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky 
tajomníčka komisie – mimo  riadneho zasadnutia komisie bola 16.03.2010 vybavená žiadosť 
Jaroslava Nemčeka, ktorému zomrela stará matka, s ktorou žil v spoločnej domácnosti a mal 
výdavky na kúpu ošatenia na pohreb. So súhlasom predsedníčky komisie bola poskytnutá 
jednorazová dávka v hmotnej núdzi vo výške 40  €.  
Sociálno-zdravotná komisia prerokovala a prijala  
 

Uznesenie č. 36/2010 

A. Berie na vedomie 
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jaroslavovi Nemčekovi vo výške 40 €. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
 Tajomníčka komisie oboznámila prítomných s novými žiadosťami občanov o poskytnutie 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.  
Sociálno-zdravotná komisia prerokovala a prijala  

 

Uznesenie č. 37/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Miroslavovi Stojkovi vo výške 30 
€. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 38/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jozefovi Karvayovi vo výške 30 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 39/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jozefovi Kolárikovi vo výške 30 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Uznesenie č. 40/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Ľudovítovi Szucsovi vo výške 100 
€. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 41/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Márii Lastovkovej vo výške 30 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 42/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Anne Mileovej vo výške 180 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0 

  

Uznesenie č. 43/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Zdenke Ďurišovej vo výške 60 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 44/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Miroslave Šípošovej vo výške 50 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 45/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Milošovi Sabovi vo výške 60 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Uznesenie č. 46/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Alene Hostinovej vo výške 30 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 6, za:6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

2/Prejednanie žiadostí o dotácie z rozpočtu Mesta Sereď -  sociálna oblasť 
predsedníčka komisie informovala, že v rozpočte mesta bola na dotácie poskytované v zmysle 
VZN Mesta Sereď č. 5/2006 – sociálna oblasť vyčlenená finančná čiastka vo výške 13 327 € , 
zároveň navrhla, aby z uvedenej čiastky bola vyčlenená určitá suma ako rezerva pre 
žiadateľov, ktorí žiadosti o dotáciu podajú neskôr.  
Tajomníčka komisie informovala o jednotlivých projektoch žiadateľov o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu Mesta Sereď – sociálna oblasť.  
 
Sociálno-zdravotná komisia prerokovala a prijala 
 

Uznesenie č. 47/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie dotácie pre MO Slovenského červeného kríža Sereď vo výške 250 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 
2010. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 48/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie dotácie pre Klub zdravotne postihnutých Sereď vo výške 5 500 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 
2010. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 49/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie dotácie pre Oblastný výbor SZPB Galanta pre základnú organizáciu 
Sereď vo výške 250 €. 
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B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 
2010. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 50/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie dotácie pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých detí a mládeže 
Sereď vo výške 2 250 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 
2010. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 51/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie dotácie pre Materské centrum MAMAklub Sereď vo výške 1 850 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 
2010. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 52/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie dotácie pre Teen Challenge Slovakia n.o. Resocializačné stredisko pre 
mužov Sereď vo výške 330 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 
2010. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 53/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie dotácie pre Domov sociálnych služieb Nezábudka Pata n.o. vo výške 
400 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 
2010. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 54/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie dotácie pre Združenie STORM pri UKF Nitra vo výške 300 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 
2010. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 55/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie dotácie pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Sereď vo výške 300 € na 
projekt prevencie drogových závislostí. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 
2010. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 56/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie dotácie pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Sereď vo výške 200 € na 
projekt na upevnenie jednoty v rodine. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 
2010. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 57/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie dotácie pre Asociáciu zamestnávateľov Rómov o.z. Bratislava vo výške 
100 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 
2010. 
Hlasovanie: prítomných: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Celková čiastka, ktorá bola rozdelená je 11 730 €, ako rezerva pre žiadateľov, ktorí si projekt 
podajú neskôr zostali finančné prostriedky vo výške 1 597 €.  
 
3/Informácie o LSPP 
Zástupca primátora mesta Mgr. Rampašek informoval o stretnutí lekárov slúžiacich na LSPP 
s riaditeľom polikliniky Ing. Bagárom za účasti primátora mesta Mgr. Vladimíra Vranoviča, 
ktoré sa konalo na pôde Mestského úradu v Seredi dňa 23.3.2010. Na stretnutí došlo k dohode 
lekárov s poskytovateľom lekárskej služby prvej pomoci, ktorým je Mestská poliklinika 
v Seredi. LSPP bude v priestoroch Mestskej polikliniky v Seredi naďalej prevádzkovaná od 
1.4.2010 do 31.12.2010, poskytovateľ LSPP sa obráti so žiadosťou o poskytnutie finančných 
prostriedkov na prevádzkovanie LSPP na Mestské zastupiteľstvo v Seredi.  
 
Po prerokovaní všetkých bodov programu predsedníčka komisie poďakovala za účasť a 
ukončila zasadnutie sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ v Seredi.  
 
                                                                                               Mgr. Marta Némethová 

                                                                                                  predsedníčka komisie 
Zapísala: PhDr. Silvia Adamčíková 
                tajomníčka komisie 
V Seredi, dňa 26.03.2010             
 



Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ v Seredi,  

ktoré sa konalo dňa 4.mája 2010 v malej zasadačke MsÚ v Seredi  
so začiatkom o 15,30 hod. a ukončením o 16,35 hod.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Prítomní: Mgr. Némethová, Mgr. Vyhlídalová, MUDr. Štepánková, V.Hanusová, 
V.Gašparíková, S. Tvrdík, K.Funtalová, MUDr.Kráľ 
Ospravedlnení: MUDr.Plézel, V.Kosíková, E.Šúry 
 
Sociálno-zdravotná komisia pri MsZ v Seredi prerokovala a prijala 
 

Uznesenie č. 58/2010 
A. Schvaľuje 
Program zasadnutia komisie a jeho doplnenie nasledovne: 

1. Prejednanie žiadostí občanov o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky   
2. Prejednanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Sereď – Klub ZP 
3. Informácie o projekte „Domov dôchodcov Senior“ a o schválení Komunitného plánu 

sociálnych služieb 
4. Akcia „Sviatok matiek“ 

Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
1/Prejednanie žiadostí občanov o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky 
tajomníčka komisie – informovala, že z rozpočtovanej sumy 5 975 € na jednorazové sociálne 
dávky bolo doposiaľ vyčerpaných 2 213,55 € a následne oboznámila prítomných s novými 
žiadosťami občanov o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.  
 
Sociálno-zdravotná komisia prerokovala a prijala  

 
Uznesenie č. 59/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jaroslavovi Mičányimu vo výške 
27,67 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 8, za:8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Uznesenie č. 60/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Márii Orlickej vo výške 80 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 8, za:8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 61/2010 
A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Alexandrovi Stojkovi vo výške 30 
€. 
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B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 8, za:8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Uznesenie č. 62/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Jozefovi Stojkovi vo výške 30 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 8, za:8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Uznesenie č. 63/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Róbertovi Hoštákovi vo výške 100 
€. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 8, za:8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Uznesenie č. 64/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Erikovi Berecovi vo výške 60 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 8, za:8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Uznesenie č. 65/2010 

A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Juliane Sojkovej vo výške 70 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť rozhodnutie Mesta Sereď o poskytnutí jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi.  
Hlasovanie: prítomných: 8, za:8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
2/Prejednanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Sereď -  Klub ZP 
predsedníčka komisie informovala, že p. Šúry sa zo zasadnutie komisie ospravedlnil, ale 
tlmočí žiadosť Klubu zdravotne postihnutých o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď 
vo výške 150 €. Dotácia by mala byť použitá na nákup občerstvenia a materiálu ako 
príspevok na realizáciu športovo-zábavného dňa „S úsmevom bez bariér“, ktorý organizuje 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta pre ťažko zdravotne postihnuté deti z okresu 
Galanta na ranči pri Galante. Termín konania akcie bude zverejnený. V rozpočte mesta na 
dotácie poskytované v zmysle VZN Mesta Sereď č. 5/2006 – sociálna oblasť zostala 
nevyčerpaná finančná čiastka vo výške 1 597 €.  
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Sociálno-zdravotná komisia prerokovala a prijala 
 

Uznesenie č. 66/2010 
A. Odporúča 
Schváliť poskytnutie dotácie pre Klub zdravotne postihnutých Sereď vo výške 150 €. 
B. Ukladá 
Tajomníčke komisie vyhotoviť zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 
2010. 
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
3/ Informácie o projekte „Domov dôchodcov Senior“ a o schválení Komunitného plánu 
sociálnych služieb 
predsedníčka komisie informovala, že na zasadnutí MsZ v Seredi, ktoré sa konalo v dňoch 20. 
a 21.4.2010 bolo schválené, že Mesto Sereď predloží žiadosť o nenávratný finančných 
príspevok za účelom realizácie projektu „Domov dôchodcov Senior – Sereď“, ktorého ciele 
sú v súlade s platným územným plánom mesta Sereď a s platným Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Sereď. Mesto Sereď sa bude na financovaní projektu podieľať 
finančnou čiastkou vo výške 5% z oprávnených nákladov, t.j. 75 600 €, na ktoré si bude 
musieť zobrať úver.  
Ako ďalej informovala predsedníčka komisie na zasadnutí MsZ bol schválený aj Komunitný 
plán sociálnych služieb, bez pripomienok, KPSS je zverejnený na webovej stránke mesta 
Sereď.  
 
4/Akcia „Sviatok matiek“ 
predsedníčka komisie – sociálno-zdravotná komisia spolu s oddelením vnútornej správy MsÚ 
každoročne organizujú akciu „Sviatok matiek“ pred Obchodným domom Jednota. 
Predsedníčka komisie sa z príprav a konania tejto akcie ospravedlnila, vzhľadom na rodinné 
záležitosti.  
K.Funtalová – navrhla, aby sa vzhľadom na už pomerne vysoký dátum, táto akcia tento rok 
nekonala a ušetrené finančné prostriedky sa presunú na realizáciu kultúrno-spoločenskej akcie 
„Bližšie k sebe“ v novembri t.r.  
 
Sociálno-zdravotná komisia prerokovala a prijala 
 

Uznesenie č. 67/2010 
A. Neodporúča 
Organizovať akciu „Sviatok matiek“ a ušetrené finančné prostriedky použiť na realizáciu 
akcie „Bližšie k sebe“ v novembri t.r.  
Hlasovanie: prítomných: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Po prerokovaní všetkých bodov programu predsedníčka komisie poďakovala za účasť a 
ukončila zasadnutie sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ v Seredi.  
 
                                                                                               Mgr. Marta Némethová 
                                                                                                  predsedníčka komisie 
Zapísala: PhDr. Silvia Adamčíková 
                tajomníčka komisie 
V Seredi, dňa 05.05.2010             
 



Športová komisia pri MsZ v Seredi   
Z á p i s n i c a  č. 4 

zo zasadnutia športovej komisie konaného dňa 12.  05. 2010 
 
PROGRAM ZASADNUTIA: 
1. Otvorenie 
2. Hodnotiaca správa o využívaní florbalových mantinelov – termín uplynutia doby    
    výpožičky 1. júna 2010  
3. Informácia o plánovanej činnosti a zámeroch AŠK Lokomotíva Sereď (p. Skubeň) 
4. Aktuálny stav čerpania dotácií z rozpočtu mesta Sereď na športovú činnosť v roku 2010 ku   
    dňu 30.04.2010.  
5. Informácia o sprievodných športových podujatiach počas Seredského hodového jarmoku 
6. Rôzne 
7. Záver 
 
Prítomní členovia: 
Róbert Stareček, Ing. Rozália Lukáčová, Ing. Martin Tomčányi, Božena Vydarená, Ing. Tibor 
Krajčovič, Mgr. Milan Novák, Mgr. Tibor Nešťák, Alena Kiradžievová, Dušan Irsák 
prizvaný: 
Pavol Skubeň 
 
Začiatok komisie:     18.00 hod 
Ukončenie komisie:  19.45 hod 
 
1.  Otvorenie 
Predseda športovej komisie Róbert Stareček privítal prítomných členov a predložil program 
rokovania, ktorý bol prítomnými schválený.  
 
2. Hodnotiaca správa o využívaní florbalových mantinelov – termín uplynutia doby 
výpožičky 1. júna 2010  
Na zasadnutie bola pozvaná predsedkyňa Florbalového klubu, ktorá sa ho nemohla zúčastniť 
a tak správu o využívaní mantinelov predniesol Mgr. Nešťák zástupca Florbalového klubu: 
- florbalové mantinely náš klub používal na ligové zápasy. Nie je teraz vhodný priestor na 
zabezpečenie tréningov na gymnáziu vzhľadom k potrebným rozmerom ihriska. Vyhovuje len  
v športovej hale OA , ktorá je však obsadená. Podľa môjho názoru by sa dali mantinely 
využiť aj efektívnejšie ako sa v súčasnosti používajú. Počet mantinelov aj ich stav sú 
v poriadku, ako pri preberaní do výpožičky, sú vzorne uložené na stojanoch, aby sa 
neznehodnotili. 
p. Vydarená -   ak je teda taký stav, je potrebné ich ponúknuť Základným školám v našom 
meste. Možno oni by prejavili záujem. 
Ing. Lukáčová – skutkový stav je potrebné preveriť a spísať záznam o odovzdaní a prevzatí 
majetku mesta. ZŠ J.A.Komenského teraz nedávno zakúpila pre školu mantinely na florbal, 
ale určite prejavia záujem aj iné školy. 
Ing. Krajčovič – krúžok florbalu je aj na ZŠ P.O.Hviezdoslava. 
 
ROZPRAVA 
 
Uznesenie č. 8/2010 
Športová komisia pri MsÚ berie na vedomie informácie o využívaní florbalových 
mantinelov. 
 
3.  Informácia o plánovanej činnosti a zámeroch AŠK Lokomotíva Sereď (p. Skubeň) 
p. Skubeň – Telovýchovná jednota Lokomotíva Sereď prešla personálnymi a inými zmenami, 
ktoré by som teraz predniesol.  
1. Prvá zmena ja názov klubu – registrovaný klub je v súčasnosti pod názvom Asociácia 
športových klubov „AŠK Lokomotíva Sereď“ 



II. 
 

2. Ďalšia zmena nastala v zložení prezídia klubu - prezidentom som ja, viceprezidentom sa 
stal PaedDr.Jaroslav Čomaj, hospodárkou p. Lámalová, členovia prezídia sú Bohuslav Láštic 
a Roman Šíp.  
Hlavný zámer AŠK Lokomotívy je zabezpečiť možnosť športovania pre deti a mládež. Našim 
cieľom je usporiadanie Majstrovstiev Slovenska. Samozrejme nám záleží na dostavbe 
Sokolovne, venujeme sa hľadaniu rôznych možností spolufinancovania. Plánujeme jednať 
s vedením mesta. Nevieme aké sú možnosti mesta na dostavbu. Potrebujeme dokončiť šatne, 
palubovku, zabezpečiť basketbalové koše, všetko dotiahnuť do konca, aby sa dala telocvičňa 
prevádzkovať a mohla by sa potom uvolniť športová hala OA pre iné kluby v Seredi. 
p. Irsák – robil sa aj audit telocvične? Zaujímal by ma začiatočný stav stavby a súčasný stav.   
p. Skubeň – audit neprešiel, pretože je tam veľa nejasností, stavebný denník o prácach 
neexistuje, iba jedna firma robila záznam čo a kedy robila. Ostatné je nejasné. Stavebné 
povolenie máme do roku 2012.  
p. Tomčányi – treba zabezpečiť kvalitný finančný rozpočet, nie približný, aspoň od dvoch 
firiem, lebo určite budú veľké rozdiely v rozpočte. Treba stavbu dotiahnuť do detailov aj 
s bleskozvodmi, omietkou, revíznymi správami, kúrením. Ak sa to nedotiahne hneď poriadne, 
bude sa majetok znehodnocovať. V meste už prebehlo rokovanie na túto tému a priechodná 
alternatíva bola, aby sa Sokolovňa stala majetkom mesta celá, nie iba telocvičňa, ale aj 
kancelárske priestory. Vášmu klubu sa to dá do prenájmu na 50 rokov za minimum. Inak si  
mesto nebude brať úver na dostavbu, keď to nie je jeho majetok.  
p. Skubeň – úver na dokončenie si môže vybaviť aj AŠK Lokomotíva. 
p. Novák – mňa zaujíma či bude telocvičňa dokončená v krátkom čase, o nič iné mi v tomto 
prípade nejde. Telocvičňa je najdôležitejšia. 
p. Skubeň – na rokovanie s mestom určite pôjdeme, skúsiť to musíme a potom zistíme 
podmienky, možnosti, aby to bolo v poriadku aj po právnej stránke. 
p. Vydarená – treba to dotiahnuť naozaj k úspešnému koncu, aby sa už nepýtali financie na 
dokončenie.  
p. Skubeň – realitou je, že financie neboli preinvestované správnym spôsobom hneď na 
začiatku. My musíme prísť s návrhom na MsÚ. 
p. Krajčovič – v klube sa peniaze z dotácií delia medzi všetkých rovnakým spôsobom ako 
pred zmenami, ktoré nastali v klube. Hospodári každý klub samostatne, podmienky sa 
dodržujú, prezídium podpisuje dokumenty, preberá zodpovednosť, bolo zvolené 
právoplatným spôsobom. 
ROZPRAVA 
 
Uznesenie č. 9/2010 
Športová komisia berie na vedomie záujem AŠK Lokomotíva dokončiť rozostavanú 
Sokolovňu, podľa najlepšej možnej alternatívy.  
 
Uznesenie č. 10/2010 
Športová komisia podporuje iniciatívu prezídia AŠK riešiť  dostavbu telocvične. 
 
Uznesenie č. 11/2010 
Športová komisia odporúča vedeniu mesta rokovať s vedením AŠK Lokomotíva ohľadom 
dostavby telocvične a odporúča prezídiu AŠK Lokomotíva predložiť na rokovanie 
kvalifikovane spracované návrhy  na dostavbu telocvične, opierajúce sa o rozpočet a súvisiacu 
legislatívu. 
 
4. Aktuálny stav čerpania dotácií z rozpočtu mesta Sereď na športovú činnosť v roku 
2010 ku dňu 30. 04. 2010. 
– viď. spracovaná príloha č. 1 
ROZPRAVA 
 
 



III. 
 

5. Informácia o sprievodných športových podujatiach počas Seredského hodového 
jarmoku 
– viď. spracovaná príloha č. 2 
 
Ing. Lukáčová – je chvályhodné, že toľko našich klubov má záujem prezentovať svoju 
činnosťou počas jarmoku. Kluby tieto aktivity plánovali už pri svojich rozpočtoch uvedených 
na žiadostiach o dotáciu, preto už nie je možné požadovať ďalšie financovanie prezentácie 
z rozpočtu mesta. 
 
Mgr. Nešťák – náš klub SpeedFlo tiež plánuje sprievodnú akciu počas SHJ pri Jednote, ale 
tento rok sme na činnosť od mesta neobdržali dotáciu. Bolo by možné nám schváliť finančné 
prostriedky na túto akciu? Veľmi by nám pomohla suma aspoň 150 €.  
 
Ing. Lukáčová – športová komisia môže odporučiť na schválenie primátorovi mesta dotáciu 
pre Váš klub na túto akciu, avšak žiadateľ musí predložiť identifikačné a iné doklady              
( registrácia na MV SR, stanovy.....) a žiadosť. 
 
Uznesenie č. 12/2010 
Športová komisia odporúča primátorovi mesta schváliť dotáciu pre klub SpeedFlo Sereď  na 
usporiadanie sprievodného podujatia počas SHJ 2010 vo výške 150 € po predložení žiadosti 
na MsÚ. 
 
6. Rôzne 
 
Mgr. Novák – ja by som chcel poukázať na skutočnosť, prečo je krytá plaváreň v lete 
zatvorená?  
Ing. Lukáčová – od roku 2004 náklady na plaváreň hradí čiastočne mesto a čiastočne je 
financovaná zo štátneho rozpočtu normatívom na jedného žiaka, prevádzkové náklady sú 
vysoké. 
Ing. Krajčovič – treba spraviť prieskum, či by ľudia mali záujem o plaváreň aj v letných 
mesiacoch. 
p. Irsák – ja súhlasím, treba spraviť prieskum a aj ohľadom financovania treba túto záležitosť 
riešiť. 
p. Vydarená – cena lístku na plaváreň ani z mála nepostačuje na čiastočné vykrytie nákladov. 
Ak by bol naozaj využívaný naplno, je to v poriadku, ale v lete sú ľudia vonku. 
Rozprava 
p. Irsák – ešte by som vás rád pozval na Medzinárodný futbalový turnaj starých pánov, 
bližšie informácie uvedieme na stránke mesta. 
Ing. Tomčányi – 12. júna 2010 sa uskutoční akcia na Vysokých bicykloch pre život 
a pozývam vás všetkých, aby ste prišli podporiť svojou účasťou našich účastníkov a aj hostí 
v pelotóne. Akcia bude prebiehať v čase okolo deviatej pred Jednotou v Seredi. 
Rozprava 
 
7. Záver 
 
Predseda športovej komisie poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil 
stretnutie.                                                                                                                                                                                        
                                                                             
                                                                             Róbert Stareček, v.r. 
                                                                         predseda športovej komisie 
 
 
 
zapísala:   Kavoňová Eva 



Príloha č. 1  
 

Aktuálny stav čerpania dotácií z rozpočtu mesta Sereď  na športovú 
činnosť v roku 2010 k 30. aprílu 2010 

 
 
ŠKF Sereď:  
Schválená dotácia na rok 2010: 52 000 € 
1.  záloha                           13 000 €  vyúčtované 
2. záloha                            13 000 €   
                      
 
HK Slávia: 
Schválená dotácia na rok 2010: 14 000 € 
  1. záloha                              3 500 € vyúčtované 
  2. záloha                              3 500 € vyúčtované 
  
AŠK Lokomotíva: 
Schválená dotácia na rok 2010: 30 000 € 
1. záloha                   7 500 € vyúčtované 
 
ŠKF „B“ Horný Čepeň: 
Schválená dotácia na rok 2010: 4 500 € 
 1. záloha          1 125 € vyúčtované 
 2. záloha          1 125 € 
 
Cyklistický klub AB: 
Schválená dotácia na rok 2010: 2 900 € 
 1. záloha                1 450 € 
 
ŠK Cyklo Tour: 
Schválená dotácia na rok 2010: 1 200 
 1. záloha                           600 € 
 
Klub Taekwon-Do ITF:  
Schválená dotácia na rok 2010: 2 000 € 
1. záloha             1 000 € 
 
Tenisový klub: 
Schválená dotácia na rok 2010: 1 250 € 
 1. záloha                               625 € 
 
Stolnotenisový klub: 
Schválená dotácia na rok 2010: 1 100 € 
 1. záloha                     550 € 
 
OZ Klub volejbalu:  
Schválená dotácia na rok 2010: 600 €  obdržali 
 
OZ Seredská Interliga: 
Schválená dotácia na rok 2010: 627 € obdržali 
  
Mestský šachový klub: 
Schválená dotácia na rok 2010: 332 € obdržali 
 
Kynologický klub: 
Schválená dotácia na rok 2010: 400 € obdržali 
  



TJ Rozkvet: 
Schválená dotácia na rok 2010: 500 €  obdržali 
 ZO ZBTČ SR:  
 Schválená dotácia na rok 2010: 332 €  obdržali 
 
ZŠ J.A.Komenského:  
Schválená dotácia na rok 2010: 220 €  obdržali 
termín projektov: jún 
                             september 
 
ZŠ J. Fándlyho:  
Schválená dotácia na rok 2010: 245 € obdržali 
termín projektov: apríl - zrealizované 
                             jún  
 
ZŠ P. O. Hviezdoslava: 
Schválená dotácia na rok 2010: 245 € obdržali 
 termín projektu: máj  
 
CZŠ sv. Cyrila a Metoda: 
Schválená dotácia na rok 2010: 120 €  obdržali 
termín projektu: apríl – zrealizované, vyúčtované                                                                                                                                    
 

Spolu k 30. aprílu 2010 poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu mesta na rok 2010: 
Schválený rozpočet na rok 2010:  121 347 € 

          Čerpanie dotácií z rozpočtu mesta k 30.aprílu 2010:  50 596 €  
 

 
 
 
 
 
Zrealizované aktivity:  
 
 
 

 
 
 
V dňoch 16.-17. 4. 2010 sa uskutočnili v Seredi Majstrovstvá Slovenska stredných škôl, ktoré 
z poverenia ZBTČ SR organizoval Zväz branných a technických činností SR pri Gymnáziu 
Vojtecha Mihálika v Seredi. 
Účasť bola rekordná 63 súťažiacich, najvyššia za všetky obdobia organizovania majstrovstiev. 
 
Zúčastnené družstvá: 
OA Sereď   chlapčenské aj dievčenské družstvá 
Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď   chlapčenské aj dievčenské družstvá 
CVČ Sereď   chlapčenské družstvo 
ZO ZBTČ Úľany nad Žitavou  chlapčenské družstvo 
Gymnázium Považská Bystrica   chlapčenské aj dievčenské družstvá 
SOUD Martin  chlapčenské družstvo 
SOŠD Bratislava  chlapčenské družstvo 
SOŠ scénického výtvarníctva Bratislava  chlapčenské družstvo 
SPŠ Bardejov  chlapčenské aj dievčenské družstvá 
Gymnázium Šaľa  chlapčenské aj dievčenské družstvá 
SPŠE Piešťany   chlapčenské aj dievčenské družstvá 
SOŠ automobilová Košice   chlapčenské družstvo 



ZO ZBTČ Parchovany  dievčenské družstvo 
SOŠ Trebišov   dievčenské družstvo 
 
Súťažné disciplíny: streľba, beh na 100m, diaľka z miesta, hod granátom, plávanie na 100m 

 
Výsledky:  
 

1. miesto chlapci : Gymnázium Šaľa 
2. miesto chlapci:  OA Sereď 
3. miesto chlapci:  Gymnázium Považská Bystrica 

 
        4. miesto chlapci: Gymnázium Sereď 
      13. miesto chlapci: CVČ Sereď  
 
       1. miesto dievčatá: Gymnázium Šaľa 
       2. miesto dievčatá: Gymnázium Považská Bystrica 
       3. miesto dievčatá: SPŠ Bardejov 

 
5. miesto dievčatá: Gymnázium Sereď 
8. miesto dievčatá:  OA Sereď 

 

Najlepší jednotlivci: 
 

1. miesto: Radovan Horváth – Gymnázium Šaľa 
2. miesto: Lukáš Paštéka  -  OA Sereď 
3. miesto: Roman Révay  – Gymnázium Šaľa 

 
1. miesto: Dominika Egriová  – Gymnázium Šaľa 
2. miesto: Anna Lipková  –  Gymnázium Považská Bystrica 
3. miesto: Lenka Prochádzková  –  Gymnázium Považská Bystrica 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dňa 22. apríla 2010 sa uskutočnil I. ročník futbalového turnaja. Na nápad 
s organizáciou turnaja prišla ZŠ J. Fándlyho pri príležitosti otvorenia multifunkčného 
ihriska a jeho využitia žiakmi aj z iných škôl zo Serede a z okolia. Na I. ročníku akcie sa 
zúčastnilo 6 družstiev. 
ZŠ J. Fándlyho                                                                                                               
ZŠ P.O.Hviezdoslava 
ZŠ J.A.Komenského 
CZŠ sv. Cyrila a Metoda 
ZŠ Vinohrady nad Váhom 
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava 
Futbal chlapci hrali podľa pravidiel malého futbalu 4 hráči v poli a brankár. Hralo sa 
v dvoch skupinách, systémom každý s každým. Víťazné družstvá v skupinách hrali 
podľa počtu získaných bodov o umiestnenie. Prvé tri družstvá získali diplomy a poháre.  
 

 
1. miesto: ZŠ J.A.Komenského 



2. miesto: ZŠ J. Fándlyho 
3. miesto: CZŠ sv. Cyrila a Metoda 
4. miesto: ZŠ s MŠ Šintava 
5. miesto: ZŠ P.O.Hviezdoslava 
6. miesto: ZŠ Vinohrady nad Váhom 

 

 
       David Baša ZŠ J.Fándlyho 
 
 
ZŠ J.A.Komenského                                
                                                                                                                                                                                                                               

    
 
 
ZŠ J. Fándlyho 

     
 
 
CZŠ sv.Cyrila a Metoda 
 

  
 
 
ZŠ s MŠ Šintava                                                      ZŠ P.O.Hviezdoslava 
 



  
 
ZŠ Vinohrady nad Váhom                                    Najlepší hráč turnaja David Baša                   

            
 
 
 
 
 

ŠK Cyklo Tour Sereď 
 

 
 
 
Dňa 2. mája 2010 Športový klub Cyklo Tour zorganizoval V. ročník úspešnej 
cyklistickej súťaže Cyklocentrum maratón Sereď 2010. Už od skorého rána sa 
zhromažďovali súťažiaci pred Domom kultúry, aby sa stihli pripraviť na štart, ktorý 
bol naplánovaný na desiatu hodinu. Registrovalo sa celkom 94 pretekárov z toho 4 ženy. 
Presne o desiatej za povzbudzujúceho potlesku povzbudzujúcich, cyklisti vyrazili na 
trať dlhú 95 km a smerovali zo Serede do Šúroviec, H. Zeleníc, Hlohovca, Tepličiek, D. 
Trhovišťa a späť do Hlohovca, Dvorníkov a k Domu kultúry v Seredi. Do cieľa 
prichádzali  cca. o 12.30h. Medzi hlavných favoritov patrili Pavol Polievka z CK Dukla 
Trenčín a Roman Broniš CK Bánovce nad Bebravou, účastníci minuloročných 
Majstrovstiev sveta v cestnej cyklistike. Svoje ciele i naplnili. Na treťom mieste skončil 
tiež vynikajúci slovenský reprezentant Ježko Ivan z Bratislavy / D3 Race /. Našich 
pretekárov pokropil dážď, ale pocity mali zo súťaže veľmi dobré. Všetci siahli na dno 
svojich síl, urobili maximum, ale vyhrať mohli žiaľ len prví traja z každej kategórie. 
Pred vyhlásením výsledkov sa občerstvili chutným obedom a príjemnou muzičkou v 
pozadí a po vylosovaní tomboly sa pristúpilo k vyhodnoteniu. Zúčastneným sa 
prihovoril p. primátor Mgr. Vladimír Vranovič, ceny odovzdával viceprimátor mesta 
Mgr. Peter Rampašek.  
 
Výsledky: 
A/ Muži: 17 – 34 r 
1. miesto: Broniš Roman      CK Bánovce nad Bebravou 
2. miesto: Ježko Ivan             D3 Race BA 



3. miesto: Stano Daniel         Suncycle Time Cycling 
B/ Muži: 35 – 49 r 
1. miesto: Polievka Pavol      Klub Dukla Trenčín 
2. miesto: Pašek Ivan            CK Masters Team 
3. miesto: Daňo Ľudovít        Prievidza 
C/ Muži: 50 – 59 r 
1. miesto: Lipovský Karol      CK Masters Team trnava 
2. miesto: Vlastimil Illík         Nitra 
3. miesto: Tahotný Jozef         Loko Rača BA 
D/ Muži: od 60 r  
1. miesto: Ftorek Peter             CYS Žilina 
2. miesto: Drusc Ladislav         ŠO Dukla Bratislava 
3. miesto: Palkovič Rastislav   CK Falange 
E/ Ženy: od 17 – 99 r 
1. miesto: Jaseková Tatiana      Zlaté Moravce 
2. miesto: Danišová Dana         Zbehy 
3. miesto: Tešovičová Diana     Bratislava 
Celková výsledková listina 
1. miesto: Polievka Pavol          Klub Dukla Trenčín 
2. miesto: Broniš Roman           CK Bánovce nad Bebravou 
3. miesto: Ježko Ivan                 D3 Race BA 
 

        
 
 
CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi 
Stolnotenisový turnaj 
 
Dňa 20. apríla 2010 sa uskutočnil 3. ročník turnaja v stolnom tenise. Zúčastnilo sa šesť 
družstiev: 
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď 
ZŠ Matky Alexie Bratislava 
Gymnázium Matky Alexie Bratislava 
ZŠ Jána do La Salle 
Gymnázium Angely Merici trnava 
 
Turnaj bol zorganizovaný s cieľom prehlbovania a utužovania družby medzi školami, podpora 
mládeže v oblasti telovýchovy a športu, rozvoja voľnočasových aktivít a prezentácie školy na 
verajnosti a propagácia mesta Sereď 
 
 
 



 
Príloha č.2 

XI. SEREDSKÝ HODOVÝ JARMOK  25. – 27. júna 2010 
 Harmonogram sprievodných športových podujatí TJ a ŠK 

 
HK Slávia OA: 
 
Jarmočný hádzanársky turnaj O pohár primátora mesta 
26. júna 2010 od 09.00 h v športovej hale OA 
Športom proti drogám 
 
AŠK Lokomotíva: 
 
VII. ročník jarmočný streetball 
26. júna 2010 od 09.00 h na Mlynárskej ulici 
Kategórie: A do 10 rokov 
                  B do 12 rokov 
                  C do 14 rokov 
                  D do 18 rokov 
                  E do 30 rokov 
                  F nad 30 rokov 
Môžu štartovať aj zmiešané družstvá ( chlapci a dievčatá ) 
3 – členné družstvá + 1 náhradník 
Súťaže o najlepšieho strelca trestných hodov a najlepšieho trojkára 

 
Stolnotenisový klub Mladosť: 
 
Stolnotenisový jarmočný turnaj 
26. júna 2010 od 09.00 h v hale Relax 
 
Tenisový klub: 
 

Jarmok cup III.ročník  
26. júna 2010 od 08.00 hod  
Dvojhra mužov 
 
OZ Klub volejbalu: 
 

Jarmočný volejbalový turnaj 
26. júna 2010 od 10.00 h v campingu na ihrisku pre plážový volejbal 
Pre členov aj nečlenov  
 
SpeedFlo Sereď: 
 
Speed badmintonový turnaj družstiev  
SpeedFlo Sereď – Lokomotíva Banská Bystrica - AB Sereď - LOKY Banská Bystrica 
26. júna 2010 od 16.00 h pred OD Jednota  
 
Taekwon Do Sereď: 
 
Uskutočnia exhibičné vystúpenie podľa programu ako sa dohodnete. 
Kontakt:  Peter Hrušovský - 0908 418 906,   peter.hruso@gmail.com  
 

 



Z á z n a m 
z   Komisie   výstavby   a   dopravy   pri   MsZ   v Seredi   zo   dňa  27. 05. 2010 

 
Prítomní: dľa  prezenčnej listiny 
Komisia bola zvolaná pozvánkou č. 3/2010  dňa  20.05.2010 
Rokovanie zahájil predseda komisie p. Ing. arch. Róbert Kráľ. 
 
Ing. Anna Halabrínová, ved. odd. ÚPaSP  predložila:    
- Územný plán mesta Sereď – Zmeny a doplnky (zmena 05b/2009)  
   L 12 – Dopravné napojenie Nový Majer – Juh 
- Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu územnoplánovacej   
  dokumentácie obce „Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky – Zmena 05b/2009 
- Oznámenie o zverejnení  a pripomienkovaní návrhu : Dodatok č. 7/2010 k VZN mesta  
   Sereď č. 4/2004 k schválenému Územnému plánu mesta Sereď – záväzná časť 
-  komisia berie na vedomie 
 
Ž i a d o s t i : 
 
-  BB BOKORA , s.r.o., Farská 14, 949 01 Nitra – žiadosť o vyjadrenie k prestrešenej terase 
    na ul. M.R. Štefánika, parc.č. 314/1.  Terasa   bola   prezentovaná   na  MsZ,  ako  drobná     
    stavba  bez  pevného spojenia so zemou, bez prestrešenia.  
-  komisia  n e o d p o r ú č a   zastrešenie terasy 
  
- Eva Hrdlicová , ul. Nám. slobody 3097/37, 926 01 Sereď – žiadosť o predaj pozemku parc.  
  č. 3063/142 o výmere 33 m2  
- komisia žiada doplnenie konceptu zásobovania a umiestnenia vertikálnej komunikácie 
 
- Adela Brychtová, Záhradná 6, Sereď -  žiadosť o zmenu zamerania pozemkov 
- Margita Stachová, Dolnomaj. 1132/30, Sereď – žiadosť o náhradu pozemkov 
- Jaroslav Marcinčin, ČSA 81, Hlohovec – vysporiadanie súkromného pozemku parc. č.   
   3535/2 a 3535/3 – škôlka 
- Ing. Eva Wongreyová Mikušová  a  Ing. Marek Mikuš  Garbiarska 49/50, Sereď – žiadosť  
   o odkúpenie mestského pozemku parc. č. 126/1 (Kapustniská) 
- komisia  o d p o r ú č a  mestu  Sereď  individuálne komunikovať so žiadateľmi   
   s cieľom  nájsť dohodu 
 
- Sport klub Roman  Matuška,  Sereď – žiadosť o prenájom časti pozemku parc. č. 1606/1,  
   k.ú.: Sereď  
-  komisia   o d p o r ú č a   prenájom pozemku za účelom vybudovania prístavby –  
   bowlingu 
 
 
     
                                                                                        Ing. arch. Róbert  K r á ľ 
                                                                                             predseda KV a dopravy 
 
 
 
Zapísala: Renáta Miklošovičová 
                27.05.2010 



Z á p i s n i c a     č.  5 
zo zasadnutia školskej komisie pri MsZ v Seredi, ktoré sa konalo dňa 27.05.2010 

 
Miesto konania:               veľká zasadačka MsÚ 
Čas začatia komisie:       15,30 hod. 
Čas ukončenia komisie:  17,00 hod. 
 
Prítomní: p. Bánovská, Mgr. Eva Nagyová, Mgr. Mária Löfflerová, Ing. Rozália Lukáčová, 
Mgr. Peter Cibira, Mgr. Eva Slaninová, Ing. Eva Šuláková 
 
Program: 

1.   Otvorenie 
2. Návrh Dodatku č. 1/2010 k VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 
na území mesta Sereď 

3. Návrh Dodatku č. 3/2010 k VZN mesta Sereď č. 2/2008 o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Sereď 

4. Návrh  rozpočtových opatrení škôl a školských zariadení  v pôsobnosti mesta Sereď na 
rok 2010 

5. Rôzne: - oceňovanie najúspešnejších žiakov ZŠ a SŠ v meste Sereď – schválenie kritérií 
                  - škôlkárska olympiáda 
6. Záver 

 
 

1. Otvorenie 
Zasadnutie školskej komisie otvorila pani Bánovská, privítala prítomných členov 

a oboznámila ich s programom rokovania komisie. 
 
 

2. Návrh Dodatku č. 1/2010 k VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka 

školského zariadenia na území mesta Sereď 

 
Ing. Lukáčová - Uznesením MsZ č. 57/2010 zo dňa 20.-21.04.2010 bola schválená 1. zmena 
rozpočtu mesta Sereď na rok 2010. Z ustanovení zákona č.179/2009Z.z  vyplýva, že pri 
zmenách rozpočtu škôl a školských zariadení v priebehu rozpočtového roka je potrebné 
aktualizovať, upraviť výšku dotácie schválenej príslušným VZN obce.    Vzhľadom na 
skutočnosť, že výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka príslušnej školy a školského 
zariadenia je stanovená v prílohe č.1 a prílohe č.2 schváleného všeobecne záväzného 
nariadenia, predkladáme návrh dodatoku č.1/2010 k VZN č.5/2009 o určení výšky dotácie ..., 
ktorým sa mení príloha č.1 a č. 2 všeobecne záväzného nariadenia. 
    Spracovaná tabuľková príloha poskytuje informáciu o aktuálnej a navrhovanej výške 
dotácie na žiaka pre rok 2010.   
 
Rozprava 
 

Uznesenie č. 11/2010 

Školská komisia pri MsZ 
b e r i e    n a     v e d o m i e 
Návrh Dodatku č. 1/2010 k VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území 
mesta Sereď a odporúča materiál predložiť bez pripomienok na zasadnutí MsZ dňa 
15.06.2010. 
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3. Návrh Dodatku č. 3/2010 k VZN mesta Sereď č. 2/2008 o určení výšky príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď 
 

Ing. Lukáčová - Návrh na doplnenie § 3  čl. 6 pís. b) Dodatkom č. 3/2010 k VZN č. 2/2008 
o určení príspevkov na čiastočnú úhradu … je na rokovanie MsZ predložený z iniciatívy 
riaditeľa ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi, ktorý v záujme skvalitnenia a rozšírenia ponuky 
stravovacích služieb zariadením školského stravovania, ako tiež po vykonanom prieskume 
záujmu rodičov o vydávanie desiat pre žiakov ZŠ zabezpečil podmienky na poskytovanie 
desiat.  

Návrh Dodatku č. 3/2010 k VZN č. 2/2008 bol   prerokovaný a predložený na 
pripomienkovanie riaditeľom ZŠ Juraja Fándlyho a ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava. 

Rozprava 

Uznesenie č. 12/2010 

Školská komisia pri MsZ 
b e r i e    n a     v e d o m i e 
Návrh Dodatku č. 3/2010 k VZN mesta Sereď č. 2/2008 o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Sereď odporúča materiál predložiť bez pripomienok na zasadnutí MsZ dňa 15.06.2010 
 

4. Návrh  rozpočtových opatrení škôl a školských zariadení  v pôsobnosti mesta 

Sereď na rok 2010 
              Ing. Lukáčová - Návrh presunu rozpočtovaných prostriedkov  škôl a školských zariadení 

v pôsobnosti mesta Sereď  v rámci schváleného rozpočtu mesta Sereď na rok 2010 je na 
rokovanie MsZ v Seredi predložený  z dôvodu  potrieb riešenia krytia výdavkov na bežnú 
prevádzku a mzdy materských škôl, ŠKD pri ZŠ J.A.Komenského a ŠKD pri ZŠ 
P.O.Hviezdoslava  pri pretrvávajúcom  nepriaznivom stave naplňovania príjmov mesta 
z podielových daní FO za štyri mesiace roku 2010. 

                Napriek poklesu rozpočtovaných podielových daní v roku 2010 (garantované 
minimum) oproti skutočnosti roku 2009 o sumu 359 612 € sa  pri 1. zmene rozpočtu mesta 
Sereď na rok 2010 zvýšila suma rozpočtovaných výdavkov materských škôl o sumu 39 266 € 
na mzdy, odvody a bežnú prevádzku a o objem 20 706 € na zabezpečenie nutných opráv, 
údržbu a modernizáciu.        
Rozprava 
 
        5. Rôzne 

� Oceňovanie najúspešnejších žiakov ZŠ a SŠ v meste Sereď 

 

Návrh kritérií: 
V kategórii „jednotlivec“ a  „družstvo“: 

1. súťaže uvedené v prílohe č. 1 POP na šk. rok 2009/2010  
� umiestnenie na 1. mieste v okresnom, resp. regionálnom kole súťaže 
� umiestnenie na 1., 2. a 3. mieste v krajskom kole súťaže, úspešný riešiteľ  
� účasť na celoslovenských kolách a medzinárodných súťažiach  

2. umiestnenie na popredných miestach v ďalších súťažiach  
3. iné mimoriadne činy hodné zreteľa 

 
Rozprava 
Mgr. Cibira – v treťom bode návrhu kritérií by som doplnil „akého zreteľa“ 
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HLASOVANIE: 

Za:                                 6 

Proti:                             0 

Zdržal sa hlasovania:  0 

 

Uznesenie č. 13/2010 
Školská komisia pri MsZ 
s c h v a ľ u j e 
kritériá na oceňovanie najúspešnejších žiakov základných škôl a stredných škôl v meste 
Sereď v kategórii „jednotlivec“ a  „družstvo“: 

1. súťaže uvedené v prílohe č. 1 POP na šk. rok 2009/2010  
� umiestnenie na 1. mieste v okresnom, resp. regionálnom kole súťaže 
� umiestnenie na 1., 2. a 3. mieste v krajskom kole súťaže, úspešný riešiteľ  
� účasť na celoslovenských kolách a medzinárodných súťažiach  

2. umiestnenie na popredných miestach v ďalších súťažiach  
3. iné mimoriadne činy hodné zreteľa 

 
 

� Škôlkárska olympiáda sa pripravuje na deň 4. júna 2010 /piatok/ na Mestskom 
štadióne v Seredi. V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční v Športovej hale 
Obchodnej akadémie v Seredi. 

 
 
6. Záver 

Zasadnutie školskej komisie ukončila p. Bánovská, prítomným srdečne poďakovala za 
pozornosť a aktívnu účasť. 
 
 
 
 
V Seredi  dňa 28.05.2010 
Zapísala: Ing. Šuláková 
 
 
 
 
            Antónia Bánovská, v.r. 
       predsedkyňa školskej komisie 
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Zápisnica 
z rokovania  kultúrnej komisie, konanej dňa 27.5. 2010 

 
Prítomní :  podľa  priloženej prezenčnej listiny   
 
Program: 
 

1. Otvorenie   
2. Prerokovanie návrhu zmluvy o spolupráci  medzi mestom Sereď  a spoločnosťou 

Majko Design Studio  
3. Informácia o pripravovaných programoch 
4. Rôzne  
5. záver 

 
 
K bodu 1   
Rokovanie  komisie otvoril a viedol predseda pán Koričanský.  Oboznámil prítomných  
s programom rokovania  komisie, ktorý bol schválený.   
 
 
K bodu 2 
Predseda  komisie  informoval  prítomných  členov   o predloženom  návrhu zmluvy 
o spolupráci medzi mestom Sereď  a spoločnosťou  Majko Design Studio, Sereď. Tento návrh 
zmluvy   bol spracovaný a predložený pánom Majkom.    
Členovia  kultúrnej komisie  sa  vyjadrovali k  výške finančnej čiastky, ktorá je  navrhnutá 
v predmetnej zmluve  na zabezpečovanie   informácií  o meste Sereď.  Nebolo  predložených 
viac ponúk , z ktorých by komisia  mohla vyberať.  Návrh zmluvy   je  jednostranný a pre  
mesto  nevýhodný.     
Kultúrna komisia  ako poradný orgán MsZ po  prerokovaní návrhu zmluvy   odporúča, aby 
Mestské  zastupiteľstvo v Seredi sa vyjadrilo , či má záujem o uzavretie predmetnej  zmluvy  
na zabezpečovanie informácií prostredníctvom súkromných internetových novín Sereďonline. 
Potrebné je dohodnúť  podmienky zmluvy  a  spôsob výberu  dodávateľa.   
 
 
K bodu 3  
p. Šajbidorová  -  riaditeľka  ZUŠ  informovala o pripravovaných  absolventských   
koncertoch a súťažiach, na ktorých sa  žiaci základnej umeleckej školy  zúčastnia.  Počas  
konania  seredského hodového jarmoku  pripravujú   vystúpenie s orientálnymi tancami.  
 
p. Koričanský  - v rámci   tohto bodu  informoval   o pripravovaných  kultúrnych programoch   
na najbližšie  obdobie. Dňa  23.6. 2010 sa uskutočnia  Knižné hody, ktoré budú  organizované  
pri Dome kultúry.  V mesiacoch  jún -  august v  rámci  kultúrneho leta   sa pripravujú  
koncerty  v muzeálnej záhrade.  V septembri    je plánované vystúpenie    Radošínskeho 
naivného divadla.    
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Po prerokovaní   programu  predseda  komisie rokovanie ukončil.  
 
 
V Seredi dňa  28.5. 2010      
 
Zapísala: Kolláriková   
 
 
 
 
        Michal Koričanský  
               predseda  kultúrnej komisie  


