
Hlavná kontrolórka Mesta Sereď 

Správa 
V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a uznesenia č. 51/2009 predkladám 
poslancom MsZ správu o kontrole plnenia uznesení na zasadnutie MsZ konaného dňa 
14.02.2012 .  
Kontrolný orgán:     Mesto Sereď 
Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolovaný subjekt: MsÚ Sereď, rozpočtové organizácie Mesta Sereď 
Uznesenia MsZ zo dňa 28.10.2008 
Uznesenie č. 184/2008  
A. Súhlasí 
1.S vybudovaním rozvodov el. energie a s umiestnením trafostanice na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Sereď  
v Priemyselnom parku Sereď- Juh pre potreby investorov na pozemku, ktorý bude v rámci konania o umiestnení 
stavby preukázaný ako najvýhodnejší  
2. Súhlasí  s odpredajom pozemku potrebného k výstavbe trafostanice pre spoločnosť ZSE, a.s. Bratislava po 
vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby, z dôvodu verejného záujmu za cenu 1.- Sk/m2. 

Naplnenie tohto uznesenia je viazané  na záujem investorov  
 
Uznesenie č. 185/2008  
A. Súhlasí 
S uložením prekladaného potrubia VTL plynovodu DN 300 na pozemok parc. č. 4061/22 k.ú. Sereď vo 
vlastníctve Mesta Sereď 
So zriadením vecného bremena k uloženému potrubiu VTL DN 300 na pozemku parc. č. 4061/22 k.ú.  Sereď vo 
vlastníctve Mesta Sereď.  

Naplnenie tohto uznesenia je viazané  na záujem investorov  
 
Uznesenia z rokovania MsZ v Seredi,  konaného dňa  09.11. 2010 
Uznesenie č. 202/2010 
A. Schvaľuje   
Procedurálny návrh  ponechať   finančnú  čiastku  vo výške  50 000 €   nerozdelenú  na položke  4 .11 , ktorá  
bude  použitá    na  krytie   havarijných  situácií   na úseku školstva . 
Uznesenie je splnené čiastočne, na položke 4.11 je k 30.11.2010 vyčlenená suma vo výške 26.777 € z dôvodu 
rozpisu rozpočtov na školy a školské zariadenia v rozsahu zabezpečenia riadnej činnosti a prevádzky.  
Odporúčam uznesenie ponechať v sledovaní a z dôvodu priaznivého vývoja naplňovania podielových daní 
resp. zmenou rozpočtu zabezpečiť plnenie uznesenia vo výške 50.000 €.   

Uznesenie je splnené v celom rozsahu  
 
Uznesenia z rokovania   MsZ v Seredi, konaného dňa  19.04. 2011 
Uznesenie  č.  72/2011 
A. Schvaľuje  
Investičný zámer na výstavbu dvoch bytových domov s  malometrážnymi nájomnými bytmi v počte 2 x 16 bytov 
v lokalite Dolnomajerská ulica formou dokončenia zástavby podľa pôvodnej štúdie z roku 2008. 
B. Ukladá prednostovi MsÚ  
1. Zabezpečiť prípravu stavby tak, aby mohla byť podaná žiadosť o štátnu pomoc na výstavbu nájomných bytov 
v roku 2012. 
Žiadosť bude podaná vo februári 2012. Uznesenie je v plnení. 
 
 
 



 
Uznesenia z rokovania  MsZ v Seredi, konaného dňa  13.09.2011 
Uznesenie  č.  148/2011 
A. Berie  na  vedomie   
Správu  o hospodárení    za I. polrok  2011    v  
Materskej škole  Ul.  D.  Štúra   
Materskej škole  Ul. Komenského      
B. Ukladá riaditeľkám  MŠ 
l. Predkladať správy  o hospodárení v členení za jednotlivé elokované  pracoviská   
2. V správe   o hospodárení   rozpisovať položku 637 – služby položkovite 
 
Uznesenie  č.  149/2011 
A. Berie  na vedomie 
Správu o hospodárení   za I. polrok  2011     
ZŠ P. O. Hviezdoslava   
ZŠ J. A. Komenského  
ZŠ J. Fándlyho  
ZUŠ J. F. Kvetoňa   
B.  Ukladá riaditeľom  ZŠ a ZUŠ  
V správe  o hospodárení   rozpisovať položku  637 – služby položkovite 
 
Uznesenie  č.  167/2011 
A. Berie na vedomie: 
Vyhodnotenie ekonomickej efektívnosti vykurovania škôl z kotolne ZŠ P.O. Hviezdoslava 
B. Ukladá, komisii  pre rozvoj mesta   
Posúdiť a predložiť MsZ odporúčanie na riešenie problematiky 
 
Uznesenia z Mestského  zastupiteľstva v Seredi, konaného  dňa  02.11. 2011 
Uznesenie  č.  181/2011 
A. Schvaľuje 
V zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších   zmien a doplnkov 
prenájom nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Sereď, časť parc.č. 427 o výmere  38 m2 uplatnením výnimočného 
postupu ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku sú dlhodobo umiestnené 
prefabrikované garáže vo vlastníctve žiadateľa,  za cenu  130.- €/rok, na dobu neurčitú-  žiadateľovi:  Mgr. Tibor 
Holúbek, Autoškola Profesionál  s.r.o. , Nová Doba 1641/32, Galanta. 
B.  Ukladá. prednostovi Mestského úradu  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy   do 31.12. 2011  
Uznesenie je splnené v termíne 
 
Uznesenie  č.  182/2011 
A.  Schvaľuje     
V zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  zmien a doplnkov 
prenájom nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Sereď, časť parc.  registra E č. 764, evidovanú na LV č. 591 ako 
parcelu „C“ č. 1036, výmere 18 m2 uplatnením výnimočného postupu ako prenájom z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa , pretože na pozemku je dlhodobo umiestnená prefabrikovaná garáž vo vlastníctve žiadateľa ,  
za cenu 2,00 €/m2/rok na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou -  žiadateľovi:  
Miloš Mihálik, Dolnomajerská 1223/3, Sereď 
B. Ukladá, prednostovi Mestského úradu  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej  zmluvy  do 31.12.2011. 
Uznesenie je splnené v termíne 
 
Uznesenie   č.  183/2011 
A. Schvaľuje   
V zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  zmien a doplnkov 
predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Školskej ul. do 20.05.2018, uplatnením výnimočného postupu 
ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože nebytové priestory sú dlhodobo využívané na 
zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho  procesu - žiadateľovi: Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi. 
B. Ukladá, prednostovi Mestského úradu  



Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie  dodatku k nájomnej zmluve do 31.12.2011. 
Uznesenie je splnené v termíne 
 
Uznesenia z rokovania  MsZ v Seredi,  konaného  dňa  29.11. 2011 
Uznesenie  č.  187/2011 
A. Schvaľuje   
2. zmenu  rozpočtu  mesta  Sereď  na rok   2011   
B. Ukladá prednostovi  MsÚ, riaditeľom  základných  a materských  škôl  a riaditeľovi  domu kultúry  
Zapracovať   schválené  zmeny  do rozpočtov  v termíne:  31.12. 2011  
Uznesenie je splnené v termíne 
 
Uznesenie  č. 202/2011 
A.  Schvaľuje 
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, § 9a, ods. 8, písm. e   uplatnením 
výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa  predaj nehnuteľného majetku - časť parcely č. 264/1 
- ostatná plocha, vo výmere cca 36 m2, evidovanú v právnom stave na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa 
katastra v Galante na LV č. 591 ako parcelu registra "E" na mape určeného operátu v k.ú. Stredný Čepeň za cenu 
13,278 €/m2,  ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty,  žiadateľovi Mariánovi Viskupičovi a 
manželke Kataríne, obaja bytom v Seredi Vážska 1888/4. 
Geometrický plán si dajú žiadatelia vypracovať na vlastné náklady. 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti  do katastra nehnuteľností 
uhradia kupujúci. 
B. Ukladá prednostovi mestského úradu  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy. Termín: 28. január 2012 
Uznesenie je splnené v termíne 
 
Uznesenie č.  204/2011 
A. Berie na vedomie 
 l. Informatívnu správu o priebehu súťaže na predaj nehnuteľností  -  stavby v areáli  „Kasárne Váh“, rodinný 

dom na Pekárskej ul. a stavby a pozemky v areáli Tecomu  s.r.o. Sereď na Vonkajšom rade 
2. Odporúčanie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v znení protokolu o vyhodnotení obchodnej verejnej 

súťaže (protokol sa pripája k uzneseniu) 
B.  Konštatuje 
 – ako záverečné vyhodnotenie výsledkov súťaže zo strany vyhlasovateľa v zmysle ust. § 286 ods. l Obchodného 
zákonníka,  
C.  Schvaľuje  
1.  V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, predaj    nehnuteľného majetku, 
evidovaného v právnom stave na KÚ Trnava, Správa katastra Galanta na LV č. 591 ako parcely registra „C“ 
evidované na katastrálnej mape, v k.ú. Sereď   :  
• stavba bez súpisného čísla garáž   postavená na parc. č. 3723/11, 
•  stavba bez súpisného čísla garáž  postavená na parc. č. 3723/12, 
•  stavba bez súpisného čísla garáž postavená na parc. č. 3723//13,  
• stavba bez súpisného čísla garáž  postavená na  parc. č. 3723/14,  
•  prístrešok (ESO 5) postavený na parc. č. 3723/2 ,   
 za cenu 42.000,-  € ,  Jaroslavovi Krajčovi, bytom v Seredi, Obežná č. 1930/30. 
Správny poplatok za návrh na povolenia vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľností   katastra nehnuteľností hradí 
kupujúci. 
D.  Ukladá   prednostovi mestského úradu  
Zabezpečiť podpísanie kúpnych zmlúv s víťazmi súťaže. Termín:  28.12.2011 
Uznesenie je splnené v termíne 
 
Uznesenie č. 205/2011 
A. Schvaľuje  
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, predaj nehnuteľného majetku, evidovaného 
v právnom stave na KÚ Trnava, Správa katastra Galanta na LV č. 591 ako parcely registra „C“ evidované na 
katastrálnej mape, v k.ú. Sereď   : parc. č. 139/1- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 264 m2,  ako aj 
 rodinný dom so súpisným číslom 1168, postaveným na   tejto parcele, za cenu 18.002.-€  Rastislavovi  
Kamenárovi  a manželke Mgr. Jane Kamenárovej, rod. Kompasovej, obaja bytom v Seredi, Novomestská 34/21. 



Správny poplatok za návrh na povolenia vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľností   katastra nehnuteľností hradí 
kupujúci. 
B.  Ukladá  , Prednostovi mestského úradu  
Zabezpečiť podpísanie kúpnych zmlúv s víťazmi súťaže. Termín:  28.12.2011 
Uznesenie je splnené v termíne 
 
Uznesenie č. 206/2011 
A. Schvaľuje  
Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
odkúpenie časti nehnuteľnosti – diel „4“ vo výmere 34 m2 , ako novovytvorenú parcelu         č. 3004/3, zast. pl. 
odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 20.10.2011 vyhotoveným geodetom Petrom Černým od 
parcely registra „E“ č. 291/2 záhrady k.ú. Sereď, vedenej na LV č. 1168 od  
Magdalény Kunovskej , Stromová 1690/37 ,Sereď  v podiele  1/2 
za kúpnu cenu 17 €/m2 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
hradí kupujúci. 
B.  Ukladá prednostovi mestského  úradu   
Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.04.2012    
 
Uznesenie č. 207/2011 
A. Schvaľuje 
Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“  
odkúpenie nehnuteľnosti – diel „5“ vo výmere 43 m2 , ako novovytvorenú parcelu č. 3004/4, zast. pl. odčlenenú 
geometrickým plánom č.30/2009 zo dňa 20.10.2011  vyhotoveným geodetom Petrom Černým od parcely 
registra „E“ č. 288/1   k.ú. Sereď, vedenej na LV č. 814 vo vlastníctve Jozefa Ďuricu, Kukučínova 110/2, Sereď 
v celosti za kúpnu cenu    17 €/m2. 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
hradí kupujúci. 
B: Ukladá prednostovi  mestského  úradu   
Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.04. 2012    
 
Uznesenie č.  208/2011 
A. Schvaľuje   
Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
odkúpenie nehnuteľnosti – diel „7“ vo výmere 14 m2 , ako novovytvorenú parcelu č. 3004/6, zast. pl. odčlenenú 
geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 20.10.2011   vyhotoveným geodetom Petrom Černým od parcely 
registra „E“ č. 287/1 záhrady  k.ú. Sereď, vedenej na LV č. 4965 vo vlastníctve Juraja Koleniča, Kuklovská 
494/5, Bratislava v celosti za kúpnu cenu    17 €/m2. 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
hradí kupujúci. 
B.  Ukladá prednostovi mestského úradu  zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.04.2012   
Vykonanou kontrolou uznesenia bolo zistené, že Juraj Kolenič ponúkol Mestu Sereď na 
odpredaj parcelu č. 287/1 v celosti tak ako je evidovaná na LV č. 4965 v k.ú. Sereď. 
Predmetom prevodu nebude novovytvorená parcela o výmere 14m2 á 238.-€ ale pôvodná 
parcela o výmere 1174m2 celkom za 238.- €.  
Odporúčam MsZ zrušiť uznesenie č. 208/2011 a prijať nové uznesenie v zmysle 
predloženého návrhu na uznesenie.  
 
Uznesenie č. 209/2011 
A. Schvaľuje 
Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
odkúpenie nehnuteľnosti – diel „9“ vo výmere 44m2 , ako novovytvorenú parcelu č. 3004/8, zast. pl. odčlenenú 
geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 20.10.2011    vyhotoveným geodetom Petrom Černým od parcely 
registra „E“ č. 281/1 záhrady   k.ú. Sereď, vedenej na LV č. 298 v spoluvlastníctve 
Oľgy Rafajovej, rod. Tanuškovej, Štúrova 786/6, Nová Baňa v podiele   1/4  a 1/12  
Marty Priehradníkovej, rod. Tanuškovej, Haanová 2685/6, Bratislava v podiele  1/4 a 1/12 
Jozefíny Tanuškovej , rod. Šupákovej, Lipová 369/2, Stará Turá v podiele 1/4 



Doc. Ing. Pavla Tanušku PhD, Hlavná 7042/19, Biely Kostol v podiele 1/24 
Ivony Málkovej, rod. Tanuškovej, Podjavorinskej 531/19, Stará Turá v podiele 1/24 
za kúpnu cenu  17 €/m2. 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
hradí kupujúci. 
B. Ukladá  prednostovi mestského   úradu   
Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.04.2012 
 
 
Uznesenie č.  210/2011 
A. Schvaľuje 
Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
odkúpenie nehnuteľnosti – diel „10“ vo výmere 55m2 , ako novovytvorenú parcelu č. 3004/9, zast. pl. odčlenenú 
geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 20.10.2011 vyhotoveným geodetom Petrom Černým od parcely 
registra „E“ č. 278/4 ostatné plochy k.ú. Sereď, vedenej na LV č. 5802 od 
Mgr. Michala Bublinca Vinárska 123/5, Sereď v podiele 1/2 
za kúpnu cenu  17 €/m2. 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
hradí kupujúci. 
B. Ukladá prednostovi mestského   úradu   
Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.04.2012    
 
Uznesenie č. 211/2011 
A. Schvaľuje   
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
odkúpenie nehnuteľnosti – diel „11“ vo výmere 87m2 , ako novovytvorenú parcelu č. 3004/10, zast. pl. 
odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 20.10.2011 vyhotoveným geodetom Petrom Černým od 
parcely registra „E“ č. 277/1 záhrady   k.ú. Sereď, vedenej na LV č. 275 od 
Margity Farskej, Spádová 1142/12, Sereď v podiele  2/16 a 1/24  
Anny Kiššovej, M.R. Štefánika , Hrnčiarska 2486/5, Sereď v podiele 1/16 
Miroslava Farského, Jesenského 1112/46, Sereď v podiele 1/4 a 1/24  
Jarmily Baranayovej, 8. mája 2043/64, Sereď v podiele 1/24 
za kúpnu cenu  17 €/m2. 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
hradí kupujúci. 
B. Ukladá  Prednostovi  mestského   úradu   
Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.04.2012  
 
Uznesenie č.  212/2011 
A. Schvaľuje   
Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
odkúpenie nehnuteľností – diel „13“ vo výmere 49m2 , ako novovytvorenú parcelu č. 3004/12, zast. pl.  
odčlenenú od parcely registra „E“ č. 272/4 záhrady a diel „15“  vo výmere 2 m2 ako novovytvorenú parcelu č. 
3054/4 odčlenenú od parcely registra „C“ č.  3054 záhrada geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 20.10.2011 
vyhotoveným geodetom Petrom Černým všetko  v k.ú. Sereď, vedené na LV č.3231  v spoluvlastníctve 
Jozefa Forgáča, Kostolná 120/9 Sereď v podiele 1/2  
Mariany Forgáčovej, rod. Vidovičovej, Kostolná 120/9, Sereď v podiele 1/2 
za kúpnu cenu  17 €/m2. 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
hradí kupujúci. 
B.Ukladá prednostovi  mestského  úradu   
Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.04.2012 
Na základe vykonanej kontroly uznesení 
č.206/2011,207/2011,209/2011,210/2011,2011/2011, 212/2011 bolo zistené nasledovné:  
Od ostatného mestského zastupiteľstva prišlo k zmene geometrického plánu č. 30/2009, 
ktorý vypracoval geodet Peter Černý v časti dátum vyhotovenia geometrického plánu.  



Na základe uvedeného odporúčam MsZ schváliť zmenu uznesení č. 
č.206/2011,207/2011,209/2011,210/2011,2011/2011, 212/2011 v časti dátum vyhotovenia 
geometrického plánu, tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie.  
 
Uznesenie č.  213/2011 
A. Schvaľuje   
Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
Odkúpenie  nehnuteľnosti – diel „14“ vo výmere 160 m2 , ako novovytvorenú parcelu č. 3004/13, zast. pl. 
odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 20.10.2011   vyhotoveným geodetom Petrom Černým od 
parcely registra „E“ č. 272/2 záhrady  k.ú. Sereď, vedenej na LV č.569  od  
Anny Zabákovej, Krásna 2339/22, Bratislava v podiele 1/3  
Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského – Slovenská provincia, Včelárska 8, Bratislava v podiele 1/3 
za kúpnu cenu  17 €/m2. 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
hradí kupujúci. 
B. Ukladá  prednostovi  mestského  úradu   
Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.04.2012  
Na základe vykonanej kontroly uznesenia č. 213/2011 bolo zistené, že dňa 24.01.2012 bol 
povolený vklad darovacej zmluvy do KN v Galante evidovaný pod číslom V 4112/2011. 
Predmetom darovacej zmluvy bol prevod nehnuteľnosti spoluvlastníckeho podielu Anny 
Zabákovej na kongregáciu dcér sv. Františka Assiského – Slovenská provincia Bratislava. 
Odporúčam MsZ zrušiť uznesenie v celom rozsahu a schváliť nové uznesenie tak ako je 
uvedené v návrhu na uznesenie.  
 
Uznesenie č.  222/2011 
A. Schvaľuje  
Zmluvu o zriadení Spoločného obecného úradu na úseku školstva so sídlom v Seredi pre mesto  Sereď,  obce 
Dolná Streda, Šoporňa, Pata, Pusté Sady, Zemianske Sady, Šintava a Vinohrady nad Váhom na zabezpečovanie 
výkonu úloh štátnej správy zverených do pôsobnosti účastníkov zmluvy podľa § 6 ods. 5 a ods. 8 písm. a), c) a 
d) zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v súlade s § 20 a § 20a  zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov s účinnosťou od 01.01.2012 
Vykonanou kontrolou uznesenia bolo zistené, že uznesenie nie je splnené v termíne. 
Obec Šintava nepristúpila do Spoločného obecného úradu na úseku školstva v Seredi. 
Odporúčam MsZ schváliť zmenu uznesenia vyňatím obce Šintava. 
 
Uznesenie  č.  223/2011 
A. Berie  na vedomie 
Predložené  materiály  Ing. Marcela  Červenku k zriadeniu  „centra pre umeleckú činnosť“    a “rozpočet 
dychovej  hudby  Sereďanka na rok  2012“  
B. Ukladá  riaditeľovi  domu  kultúry    
Spracovať a na prvé rokovanie  MsZ v roku  2012  predložiť  mestskému  zastupiteľstvu obsahové ciele , ktoré  
sú ako aktivity  uvedené  v predloženom   materiáli   „centrum pre umeleckú činnosť“, do náplne činnosti Domu  
kultúry v Seredi.   
Uznesenie je splnené v termíne. Obsahové ciele sú predložené MsZ na jeho zasadnutí 
dňa 14.02.2012. 
 
Uznesenia z rokovania MsZ konaného dňa 15.12.2011 
Uznesenie   č.  234/2011 
A. Berie  na vedomie  
Viacročný rozpočtu  ZŠ Juraja  Fándlyho , v Seredi    na roky  2012 – 2014  
B. Schvaľuje   
Programový  rozpočet  ZŠ  Juraja Fándlyho  v Seredi      na rok  2012  
s pripomienkami: 
1/ zníženie   bežných výdavkov  v programe  4.11  opravy a údržba , položka 635 006 o sumu 29 000 €  
2/ zníženie kapitálových výdavkov v programe 4.11  opravy a údržba  položka  717 002 o sumu  83 000 €    



Vykonanou kontrolou uznesenia bolo zistené nasledovné:  
Programový rozpočet ZŠ Fándlyho mal byť znížený aj o kapitálové výdavky  ŠKD 
v programe 4.11 opravy a údržba položka 700 000 o sumu 23.000.- €. 
Na základe skutočnosti, že riaditeľ rozpočtovej organizácie rešpektoval rozhodnutie MsZ 
o znížení výdavkov na opravu a údržbu a dňa 12.01.2012 predložil na oddelenie ŠRKŠ 
rozpočet po úprave, v ktorom už nebola zakomponovaná okrem finančných súm uvedených 
v uznesení ani čiastka 23.000.- €.   
Odporúčam MsZ doplniť uznesenie č. 234/2011 tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie.  
 
Uznesenie  č.  242/2011 
A. Schvaľuje  
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, § 9, ods. 9, písm. c 
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom nebytových priestorov - 
objekty cintorínov v Seredi  na Kasárenskej a Hornočepenskej ul.,  v celkovej výmere 559 m2 za cenu 3,50 
€/m2/rok, na dobu určitú do 31.12.2012,  za účelom vykonávania pohrebných a cintorínskych služieb 
žiadateľovi: Ján Sojka – Memoria, Lipová 2414/15, 
 926 01 Sereď. 
B. Ukladá prednostovi mestského úradu 
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy. Termín: 31. december 2011  
Uznesenie je splnené v termíne zmluva bola podpísaná dňa 16.12.2011  
 
Uznesenie  č.  243/2011 
A. Schvaľuje  
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, § 9, ods.9, písm. c 
prenájom nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, keďže 
ide o priestory, ktoré tvoria súčasť areálu Gymnázia - časť objektu  na Školskej ul.,  súpisné číslo 117, vo 
výmere 57,36 m2, - úžitková plocha, za cenu 3.204,-€/rok, za účelom využívania pre potreby školy, na dobu 
určitú do 30.05.2018, žiadateľovi: Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď, 
B. Ukladá prednostovi mestského úradu  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy. Termín: 31.01.2012 
Uznesenie nie je splnené, nájomná zmluva nebola žiadateľom v termíne podpísaná.  
Odporúčam MsZ predĺžit termín splnenia uznesenia do 30.06.2012 
 
Uznesenie  č.  244/2011 
A. Schvaľuje  
V zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.9, písm. c,   prenájom nehnuteľného 
majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa pretože  v zmysle vyhl. MŽP 
z 8. júla 2002 musí mať každá stavba odstavné a parkovacie stojisko riešené ako súčasť stavby  a pozemok je pre 
mesto z hľadiska územnoplánovacej koncepcie mesta inak nevyužiteľný,     - časť parcely č.   3063/1 – ostatné 
plochy,  vo výmere 15 m2,  evidovanú v právnom stave   na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra 
Galanta na LV č. 591 ako parcelu registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape v kat. území Sereď za cenu 0,40 
€/m2/rok, ktorá bude zvýšená o platnú DPH , za účelom vybudovania verejne prístupnej  parkovacej plochy 
žiadateľovi:  Pavol Zachar-Elektroservis, Námestie slobody 3104/44, 926 01 Sereď 
B. Ukladá 
Prednostovi mestského úradu  
zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej  zmluvy. Termín: 31. januára 2012 
Uznesenie je splnené v termíne 
 
Uznesenie  č.  247/2011 
A. Schvaľuje     
Odňatie správy k nehnuteľnému majetku zverenému do správy Materskej škole, Komenského ul. 1137/37 
v Seredi, a to stavbu so súpisným číslom 3015 na Jesenského ul. v Seredi - hospodársku budovu zapísanú na LV 
591 postavenú na parcele 712/2 a kotolňu postavenú na parcele 712/3 v nadobúdacej hodnote majetku 70 988,18 
€, oprávky k 30. 11. 2011 -   66 631,09 €, v zostatkovej hodnote 4 357,09 €  k 30. novembru 2011. 
B. Ukladá prednostovi MsÚ  
zabezpečiť vyhotovenie Dodatku č. 3 k Zmluve o zverení majetku do správy Materskej školy, Komenského ul. 
1137/37 v Seredi zo dňa 8. 12. 2002 v termíne do 31. 12. 2011. 



Uznesenie je splnené v termíne 
 

Uznesenie  č.  248/2011 
A. Schvaľuje    
zvýšenie hodnoty nehnuteľného majetku – „Stavby“ zvereného do správy ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. 
763/7A v Seredi na základe realizácie projektu: „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Juraja Fándlyho“ o sumu 
technického zhodnotenia v nadobúdacej hodnote 1 000 829,50 €. 
B. Ukladá prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vyhotovenie  Dodatku č. 5 k Zmluve o zverení majetku do správy Základnej školy  Juraja  Fándlyho, 
Fándlyho 763/7A v Seredi  zo dňa 18.12.2002 v termíne do 31. 12. 2011. 
Uznesenie je splnené v termíne 
 
Uznesenie č.  249/2011 
A. Berie na vedomie  
1. Informáciu o  zámere prenajať nehnuteľný majetok mesta  

1. nebytové priestory – kanceláriu č. 16 vo výmere 31m2  v objekte administratívnej budovy MsÚ s.č. 
1176 postavenej na parcelách registra „ C“ evidovaných na katastrálnej mape č. 111/1a 111/2   v k.ú. 
Sereď  zapísanej na Katastrálnom úrade v Trnave, Správe katastra v Galante na LV č. 591  

 
2. nehnuteľnosti v k.ú. Sereď  zapísané na Katastrálnom úrade v Trnave, Správe katastra v Galante na LV 

č. 591ako: 
• parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 695 zast. pl. a nádvoria vo výmere 248 m2 , 

697/1 zast. pl. a nádvoria vo výmere 86 m2 a  stavba s.č. 1103 postavená na týchto parcelách 
• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 696 zast. pl. a nádvoria vo výmere 23 m2 

a stavba bez s.č.na nej postavená 
• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 697/2 zast. pl. a nádvoria vo výmere 121 

m2  
              ( uvedené nehnuteľnosti tvoria areál Denného centra na Jesenského ul v Seredi ) 

 
3. nehnuteľnosti v k.ú. Sereď  zapísané na Katastrálnom úrade v Trnave, Správe katastra v Galante na LV 

č. 591 ako: 
• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 77 zast. pl. a nádvoria vo výmere  397 m2 a  

stavba s.č. 1187 na tejto parcele postavená 
• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 78 zast. pl. a nádvoria vo výmere 22 m2 

a stavba bez s.č.  na tejto parcele postavená 
• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 79 zast. pl. a nádvoria vo výmere 43 m2  
• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 80/1 záhrady vo výmere 795  m2  

          ( uvedené nehnuteľnosti tvoria areál Denného centra na Námestí slobody v Seredi ) 
  

 
4. nehnuteľnosti v k.ú. Sereď  zapísané na Katastrálnom úrade v Trnave, Správe katastra v Galante na LV 

č. 591 ako: 
• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 1606/1 ostatné plochy vo výmere 40829 m2  
•    parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 1606/2 zast. pl. a nádvoria vo výmere  479 m2 

a  stavba bez s.č. na tejto parcele postavená 
• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 1606/3 zast. pl. a nádvoria vo výmere  20 m2 a  

stavba bez s.č.  na tejto parcele postavená 
• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 1606/4 zast. pl. a nádvoria vo výmere  412 m2 

a  stavba s.č. 2809  na tejto parcele postavená  
• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 1606/5 zast. pl. a nádvoria vo  výmere  162 

m2 a  stavba bez s.č.  na tejto parcele postavená 
          ( uvedené nehnuteľnosti tvoria areál futbalového štadióna na Športovej ul. v Seredi ) 
 
 

5. nehnuteľnosti v k.ú. Horný Čepeň  zapísané na Katastrálnom úrade v Trnave,     Správe katastra v Galante 
na LV č. 101 ako: 

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 196/1 zast. pl. a nádvoria vo výmere  133 m2 , č. 

196/2 zast. pl. a nádvoria vo výmere  71 m2 , č. 196/4 zast. pl. a nádvoria vo výmere  78 m2   a  stavba 
s.č. 3740  na týchto parcelách postavená 



• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 196/3, zast. pl a nádvoria  vo výmere 1079 m2 
• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 196/5, zast. pl. a nádvoria vo výmere 465 m2  
• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 196/6 zast. pl. a nádvoria  vo výmere 4 m2 
• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 196/7 zast. pl. a nádvoria  vo výmere 62 m2 
• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 197/1 ostatná plocha  vo výmere 7585 m2  
• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 197/2 ostatná plocha  vo výmere 364 m2  

     (uvedené nehnuteľnosti tvoria areál futbalového štadióna na Hornočepeňskej  ul. v Seredi ) 
uplatnením výnimočného  postupu podľa § 9a ods. 9 písm. c ( nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa)  
spoločnosti založenej mestom -  Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10, Sereď z 
dôvodu dosiahnutia optimalizácie nákladov na prevádzku, ako i zefektívnenia činností spojených s prevádzkou 
nehnuteľného majetku mesta.  

 

2. informáciu o  zámere prenajať  nehnuteľný majetok mesta v správe Domu kultúry spoločnosti založenej 
mestom -  Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10. 
B. Ukladá prednostovi mestského úradu  
zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta prenajať  nehnuteľný majetok uplatnením výnimočného postupu 
minimálne 15 dní pred  schvaľovaním nájmu  mestským zastupiteľstvom. 
Uznesenie je splnené v termíne. 
 

 

 

V Seredi,  dňa  06.02.2012                      Mgr. Zuzana Horváthová 

       Hlavná kontrolórka mesta 

 

 

 

 


