
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  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. 

Kontrolou plnenia uznesenia bolo zistené že uznesenie nie je splnené.  

Termín predkladania žiadostí o štátnu pomoc  pri výstavbe obecných nájomných bytov bola 

podľa zákona do 28.februára príslušného roka. 

Pri konzultácii k predkladanej žiadosti Krajský stavebný úrad v porovnaní 

s predchádzajúcou praxou  požadoval predložiť i doklad o verejnom obstaraní dodávateľa 

stavby. Po zvážení časovej náročnosti procesu verejného obstarávania zákazky 

v predpokladanom objeme 1,2 mil. € a prerokovaní  s Krajským stavebným úradom bolo 

vedením mesta zvolené riešenie posunúť podanie žiadosti na začiatok januára 2013.  

Odporúčam MsZ zmeniť v časti „B“ uznesenie tak ako je uvedené v návrhu. 

 

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 

Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesenia konštatujem: 

Riaditeľka MŠ D. Štúra nepredložila správu o hospodárení za rok 2011 v súlade s bodom 1, 

ukladacej časti  uznesenia.  

Riaditeľka MŠ D. Štúra predložila správu o hospodárení v súlade s bodom 2 ukladacej časti 

uznesenia. Súčasťou predloženej správy je komentár, v ktorom je položka služby rozpísaná na 

jednotlivé elokované pracoviská.  

Uznesenie je splnené čiastočne. 

Riaditeľka MŠ Komenského nepredložila správu o hospodárení za rok 2011 v súlade  

s bodom 1 – za jednotlivé elokované pracoviská.  

Riaditeľka MŠ predložila správu o hospodárení  v súlade s bodom 2 ukladacej časti 

uznesenia. Súčasťou predloženej správy je komentár, v ktorom je položka služby rozpísaná na 

jednotlivé elokované pracoviská len v časti energie.  

Uznesenie je splnené čiastočne. 
 

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 je splnené 
 

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 

Stanovisko komisie: 

Komisia navrhuje aby Mesto Sereď v súlade s platnou legislatívou prehodnotilo statickú a dynamickú 

dopravu v uvedenej lokalite a následne urbanistickou štúdiou navrhlo optimálne riešenie dopravnej 

situácie, v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.  

Vyhodnotenie ekonomickej efektívnosti vykurovania škôl z kotolne ZŠ P.O. Hviezdoslava (Uznesenie 

Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 167/2011 zo dňa 26.9.2011)  

Stanovisko komisie: 

Problematiku odporúčame riešiť prostredníctvom príslušného odborného útvaru MsÚ priamym 

oslovením projektanta vykurovania alebo energetického audítora. 

Dňa 21.03.2012 zasadala komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie, ktorá 

k uzneseniu č. 167/2011 prijala uvedené stanovisko.   

Na základe vyššie uvedeného odporúčam MsZ uznesenie č. 167/2011 zrušiťa  a na 

základe poskytnutých informácií prijať nové uznesenie k riešeniu danej problematiky.  

 

Uznesenia z rokovania  MsZ v Seredi,  konaného  dňa  29.11. 2011 
Uznesenie č. 206/2011 
A. Schvaľuje  

Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 

odkúpenie časti nehnuteľnosti – diel „4“ vo výmere 34 m
2 

, 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 €/m
2 

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 m
2 

, 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 €/m
2
. 

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 je splnené. Návrh na vklad je podaný dňa 18.03.2012 
 

Uznesenie č.  208/2011 bolo zrušené uznesením č. 6/2012 a nahradené uznesením č. 8/2012 zo dňa 

14.02.2012. 
A. Schvaľuje   

Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 

odkúpenie nehnuteľnosti – diel „7“ vo výmere 14 m
2 

, 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 €/m
2
. 

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. 8/2012 
A.  Schvaľuje  

Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“  

a majetkovoprávneho usporiadania časti miestnej komunikácie do vlastníctva Mesta Sereď, odkúpenie 

nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave Správe katastra Galanta na LV č. 4965 parcely registra „E“ a to: parc. 

č. 287/1 záhrady vo výmere 1174m2 v  k.ú. Sereď vo vlastníctve Juraja Koleniča, Kuklovská 494/5, Bratislava 

v celosti,  za kúpnu cenu 238.- €/. 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do B. katastra nehnuteľností 

hradí kupujúci.  

B. Ukladá Prednostovi mestského úradu   

Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.04.2012   

Uznesenie je splnené. Návrh na vklad je podaný dňa 26.03.2012 
 

Uznesenie č. 209/2011 
A. Schvaľuje 

Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 

odkúpenie nehnuteľnosti – diel „9“ vo výmere 44m
2 

, 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 €/m
2
. 

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 je splnené. Návrh na vklad je podaný dňa 26.03.2012 
 

Uznesenie č.  210/2011 
A. Schvaľuje 

Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 

odkúpenie nehnuteľnosti – diel „10“ vo výmere 55m
2 

, 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 €/m
2
. 

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 87m
2 

, 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 €/m
2
. 

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 je splnené v stanovenom termíne. KZ bola podpísaná dňa 26.03.2012 
 

Uznesenie č.  212/2011 bolo s časti  zmenené uznesením č. 3/2012 
A. Schvaľuje   

Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 

odkúpenie nehnuteľností – diel „13“ vo výmere 49m
2 

, ako novovytvorenú parcelu č. 3004/12, zast. pl.  

odčlenenú od parcely registra „E“ č. 272/4 záhrady a diel „15“  vo výmere 2 m
2
 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 €/m
2
. 

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. 3/2012 
A.  Mení 

Dátum vyhotovenia geometrického plánu v uzneseniach: 

č.206/2011, č.207/2011, č.209/2011, č. 210/2011, č. 211/2011, č. 212/2011 v časti A nasledovne: 

Pôvodné znenie: zo dňa 20.10.2011 

Nové znenie: zo dňa 19.01.2012 
 

Uznesenie č.  213/2011  bolo zrušené uznesením č. 7/2012 a nahradené uznesením č. 9/2012 zo 

dňa 14.02.2012.  
A. Schvaľuje   

Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 

Odkúpenie  nehnuteľnosti – diel „14“ vo výmere 160 m
2 

, 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 €/m
2
. 

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. 9/2012 
Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 

Odkúpenie  nehnuteľnosti – diel „14“ vo výmere 160 m
2 

, ako novovytvorenú parcelu č. 3004/13, zast. pl. 

odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 19.01.2012   vyhotoveným geodetom Petrom Černým od 

parcely registra „E“ č. 272/2 záhrady  k.ú. Sereď, vedenej na LV č.569  od Kongregácie Dcér sv. Františka 

Assiského – Slovenská provincia, Včelárska 8, Bratislava v podiele 2/3 za kúpnu cenu  17 €/m
2
. 

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 je splnené. Návrh na vklad je podaný dňa 26.03.2012 
 

Uznesenie č.  222/2011 bolo zmenené na základe uznesenia č. 4/2012 
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  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  

Uznesenie je splnené. 

 

Uznesenia z rokovania MsZ konaného dňa 15.12.2011 
Uznesenie   č.  234/2011 bolo doplnené uznesením č. 10/2012 dňa 14.02.2012 
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.  10/2012 
A. Dopĺňa 

Uznesenie č. 234/2011 o bod 3 v znení: 

3/ zníženie kapitálových výdavkov ŠKD v programe opravy a údržba položka o sumu 23 000 €. 

Uznesenie je splnené  
 

Uznesenie  č.  243/2011, uznesením č. 5/2012 bol zmenený termín plnenia. 
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 m
2
, - 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. 5/2012 
A. Mení   

Uznesenie č. 243/2011 v časti „B“ termín plnenia nasledovne: Termín: 30.06.2012 
 

Uznesenia z rokovania  Mestského  zastupiteľstva v Seredi, konaného  dňa  14.2. 2012 

 
Uznesenie  č.  20/2012 
A. Schvaľuje  

Procedurálny návrh  poslanca  MsZ , v ktorom odporúča  hlasovať  o kúpe   nehnuteľností   a   predložených 

podmienkach. Na základe  hlasovania pripraviť   návrh kúpnopredajnej  zmluvy a  nájomnej zmluvy   a následne  

tieto    posúdiť  v legislatívno-právnej  komisii .  

Uznesenie je splnené návrh kúpnej zmluvy bol prerokovaný v legislatívno-právnej 

komisii. 
Uznesenie  č.  21/2012 
A. Schvaľuje  

Kúpu nehnuteľností do vlastníctva mesta Sereď, a to nehnuteľností v k.ú. Sereď vo  vlastníctve AŠK 

Lokomotíva Sereď  vedených na Správe katastra v Galante na : 

LV č. 586  parcely registra„C“ evidované na katastrálnej mape: 

- parc.  č. 3055 vo výmere 343 m
2
-zast.plochy a nádvoria ako aj  stavba- budova pre šport a rekreačné 

účely s.č. 2997 postavená na tejto parcele   

- parc.  č. 3061/2 vo výmere 220 m
2
 – zast.plochy a nádvoria, 

- parc. č. 3061/27 vo výmere 35 m
2
 – zast.plochy a nádvoria, 

- parc. č. 3061/30  vo výmere 671 m
2
 – zast.plochy a nádvoria 

LV č. 5992 rozostavaná stavba „ Telocvičňa „ postavená na parc. registra „C“ č. 3061/30 v spoluvlastníckom 

podiele19/25- ín  

všetko za kúpnu cenu  6.967,-€ a zvyšok  formou   50-ročného  prenájmu  s nasledovnými záväzkami:   

- kupujúci dostavia a sprevádzkuje rozostavanú stavbu telocvične so šatňami a sociálnymi zariadeniami do 

31.12.2012, resp. zabezpečí splnenie tohto záväzku prostredníctvom ním založenej organizácie Správy 

majetku Sereď, s.r.o. 

   -    kupujúci následne po sprevádzkovaní telocvičňu so šatňami a   sociálnymi zariadeniami poskytne do 

užívania predávajúcemu na dobu 50 rokov a bude  znášať   náklady spojené s užívaním ( el. energia, plyn, 

vodné, stočné, zrážková voda, drobné opravy a údržba) , resp. zabezpečí splnenie týchto záväzkov 

prostredníctvom ním založenej organizácie Správy majetku Sereď, s.r.o. 

- kupujúci nezriadi na  nehnuteľnosť  záložné právo počas doby užívania nehnuteľnosti predávajúcim 



- kupujúci vyplatí predávajúcemu 10 000 EUR/ rok ( slovom desaťtisíc EUR ročne ) za každý kalendárny 

rok počnúc dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva 

k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam do úplného dokončenia rozostavanej stavby „ Telocvičňa“ podľa 

projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou stavebného povolenia 

- s pripomienkou  

- predávajúci  je  oprávnený  prenechať telocvičňu so  šatňami   a sociálnymi  zariadeniami  do užívania 

tretej osobne  len  s predchádzajúcom súhlasom  kupujúceho  resp.  prenajímateľa.      

B. Ukladá prednostovi Mestského úradu 

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 29.februára 2012. 

Uznesenie je splnené v termíne. Návrh na vklad bol podaný 09.03.2012 

 
Uznesenie  č.  22/2012 
A. Schvaľuje 

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta 

nadobudnutie nehnuteľného majetku evidovaného na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra v Galante na 

LV č. 912 v k. ú. Sereď, evidované  na katastrálnej  mape ako parcely registra „C“: 

 parcela č. 712/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3.138 m
2
, 

 parcela č. 712/2– zastavané plochy a nádvoria o výmere 303 m
2
, 

 parcela č. 712/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  l41 m
2
, 

 parcela č. 712/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 337 m
2
, 

 parcela č. 712/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 m
2
, 

 stavba „sklad hračiek“  bez súpisného postavená na parc. č. 712/5. 

 stavba „učebný pavilón“ – so súpisným číslom 2936 postavená na parc.č. 712/4 

do majetku mesta za cenu 60.000,- € (slovom šesťdesiattisíc) s podmienkou splatnosti kúpnej ceny 20  mesiacov 

B. Ukladá prednostovi  mestského úradu  

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy s I.D.C.Holding, a.s., Drieňová 3, Bratislava. 

Termín:   15. apríl 2012.  

Uznesenie je splnené v stanovenom termíne. 

 

Uznesenie  č.  23/2012 
A. Berie na vedomie  

Informáciu o  zámere prenajať nehnuteľný majetok mesta – objekt  na Garbiarskej ulici   

B. Schvaľuje    

V zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení    neskorších  zmien a doplnkov 

prenájom nehnuteľnosti uplatnením výnimočného postupu ako prenájom hodný osobitného zreteľa: 

 parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape  - č. 3063/94 zast. pl. a nádvoria vo výmere 5.399 

m
2 
,  

 parcela registra „C“  evidovaná na katastrálnej mape – č.  3063/93 zast. pl. a nádvoria vo výmere 1.221 

m
2 
 a   stavba s. č. 3964 postavená na tejto parcele 

všetko v k.ú. Sereď na LV č. 591,  

 z dôvodu dosiahnutia optimalizácie nákladov na prevádzku, ako i zefektívnenie činností spojených s prevádzkou 

nehnuteľného majetku mesta Správe majetku Sereď , s.r.o..  

B. „C“ Ukladá prednostovi Mestského úradu  

Zabezpečiť zverejnenie   zámeru, termín: ihneď 

Uznesenie  je splnené.   
 

Uznesenie   č.  24/2012  
A. Berie na vedomie  

Informáciu o prenájme nehnuteľného majetku mesta  

B. Schvaľuje 

V zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  zmien a doplnkov 

prenájom nehnuteľnosti uplatnením výnimočného postupu ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – 

časť parcely registra "E" , vo výmere 18 m
2
,  evidovanú na mape určeného operátu v k.ú. Sereď na LV č. 591 , u 

dôvodu, že na pozemku je dlhodobo umiestnená prefabrikovaná garáž vo vlastníctve žiadateľa , za cenu 2,00 

€/m
2
/rok na dobu neurčitú   s  ročnou   výpovednou lehotou žiadateľovi  Zdenkovi Pauerovi,  bytom v Seredi, 

Dolnomajerská 1223/3.  
C. Ukladá  prednostovi Mestského úradu  

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie   nájomnej  zmluvy termín: 15.03.2012. 



Uznesenie bolo splnené v uloženom termíne. 

 
Uznesenie  č. 25/2012 
A. Berie na vedomie  

 Informáciu o  zámere prenajať nehnuteľný majetok mesta  

B. Schvaľuje: 

1. V zmysle  § 9a, zákona č.  138/1991  Zb. o majetku obcí v znení neskorších  zmien a doplnkov  prenájom  

nehnuteľnosti -  časť nebytových priestorov  a o výmere  426 m
2
 na Kuzmányho ul. s.č.  3054  v k.ú. Sereď , 

zapísaných na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra v Galante  na LV č.  3505, postavené  na parcele  

č. 1881/2, formou obchodnej verejnej súťaže .     

2. V zmysle § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov  podmienky 

obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľností 

3.   Komisiu pre vyhodnotenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže v zložení: 

predseda komisie: Ing. Bystrík Horváth  

členovia:  Ing. arch.  Róbert Kráľ,  Ing. Norbert Kalinai, JUDr. Michal  Irsák, Pavol Kurbel 

C. Ukladá prednostovi Mestského úradu 

Zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom termín: 17.02.2012 

Uznesenie je splnené. 
 

Uznesenie  č. 26/2012 
A. Schvaľuje 

v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu dosiahnutia 

optimalizácie nákladov súvisiacich s prevádzkou nehnuteľného majetku mesta, ako i zefektívnenia činností 

súvisiacich s jeho prevádzkou  prenájom nehnuteľností tvoriacich areál Denného centra na Jesenského ul. v 

Seredi    – nehnuteľností  zapísaných na Katastrálnom úrade v Trnave, Správe katastra v Galante vo vlastníctve 

mesta na LV č. 591ako  parcely  registra „C“ evidované na katastrálnej mape a stavby v k.ú. Sereď: 

 parcela  č. 695 zast. pl. a nádvoria vo výmere 248 m
2
 , parcela č. 697/1 zast. pl. a nádvoria vo 

výmere 86 m
2 
a  stavba s.č. 1103 postavená na týchto parcelách 

 parcela  č. 696 zast. pl. a nádvoria vo výmere 23 m
2
 a stavba bez s.č. na nej postavená 

 parcela  č. 697/2 zast. pl. a nádvoria vo výmere 121 m2  

 parcela  č. 698/1 záhrady vo výmere 44 m2  

 parcela č. 698/2 záhrady vo výmere 18 m2 

uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, za cenu 100 €/ predmet nájmu / rok, 

za účelom výkonu činností v súlade s predmetom činnosti uvedeným v obchodnom registri,  ako i zabezpečenie 

všeobecne prospešných služieb v oblasti sociálnej, na dobu neurčitú od  01.03.2012 spoločnosti  Správa 

majetku Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10 Sereď  

B. Ukladá prednostovi mestského úradu  

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 29.02.2012. 

Uznesenie je splnené 

 
Uznesenie  č.  27/2012 
A.   Schvaľuje 

v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu dosiahnutia 

optimalizácie nákladov súvisiacich s prevádzkou nehnuteľného majetku mesta, ako i zefektívnenia činností 

súvisiacich s jeho prevádzkou  prenájom nehnuteľností tvoriacich areál Denného centra na Námestí slobody  v 

Seredi   – nehnuteľností  zapísaných na Katastrálnom úrade v Trnave, Správe katastra v Galante vo vlastníctve 

mesta na LV č. 591ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape a stavby v k.ú. Sereď: 

    parcela  č. 77 zast. pl. a nádvoria vo výmere  397 m
2 
a  stavba s.č. 1187 na tejto parcele postavená 

  parcela  č. 78 zast. pl. a nádvoria vo výmere 22 m
2
 a stavba bez s.č. - garáž na tejto parcele 

postavená 

    parcela  č. 79 zast. pl. a nádvoria vo výmere 43 m2  

    parcela  č. 80/1 záhrady vo výmere 795  m
2
  

 

uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, za cenu 100 €/ predmet nájmu / rok, za 

účelom výkonu činností v súlade s predmetom činnosti uvedeným v obchodnom registri,  ako i zabezpečenie 

všeobecne prospešných služieb v oblasti sociálnej, na dobu neurčitú od  01.03.2012 spoločnosti  Správa majetku 

Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10 Sereď  

B. Ukladá prednostovi mestského úradu  



Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej  zmluvy do 29.02.2012. 

Uznesenie je splnené v termíne. 

 
Uznesenie  č.  28/2012 
A. Schvaľuje 

v zmysle § 9a, ods.9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu dosiahnutia 

optimalizácie nákladov súvisiacich s prevádzkou nehnuteľného majetku mesta, ako i zefektívnenia činností 

súvisiacich s jeho prevádzkou prenájom nehnuteľností  vo vlastníctve mesta  

tvoriacich areál futbalového štadióna na Športovej ul. v Seredi   

 parcela č.1606/4 vo výmere 412 m
2  

zast. pl. a nádvoria ako aj  stavba   s.č. 2809 postavená na 

tejto parcele 

 parcela č. 1606/3 zast. pl. a nádvoria vo výmere 20 m
2
 ako aj  stavba  /garáž/  bez s.č. postavená na 

tejto parcele, 

 parcela č. 1606/2 zast. pl. a nádvoria vo výmere 479 m
2
 ako aj  stavba  /tribúna/ bez s.č. postavená 

na tejto parcele, 

 parcela č. 1606/5 zast. pl. a nádvoria vo výmere 162 m
2
  ako aj stavba /garáž/   bez s.č. postavená 

na tejto parcele, 

 parcela č. 1606/1 ostatné plochy, vo výmere 40829 m
2
,– futbalové ihriská, tenisové ihrisko a  

stavba futbalového miniihriska vo výmere 33 x l8 m
2
   

vedené v právnom stave na Správe katastra v Galante na LV č. 591 ako  parcely registra „C“ 

evidované na katastrálnej mape a stavby v k.ú. Sereď 

 tvoriacich  areál futbalového štadióna v Hornom Čepeni  

 parcele č.196/1 zast. pl. a nádvoria vo výmere 133 m
2 

 a stavba /šatne – šport. areál /  s.č. 3740 

postavená na tejto parcele 

  parcela č. 196/2 zast. pl. a nádvoria vo výmere71 m
2
, 

  parcela č.. 196/4  zast. pl. a nádvoria vo výmere  78 m
2
    

 parcela  č. 196/3 zast. pl. a nádvorie vo výmere 1079 m
2
 

 parcela č. 196/5 zast.  pl. a nádvorie vo výmere 465 m
2
, 

 parcela č. 196/6 zast. pl. a nádvorie vo výmere 4 m
2
 

 parcela č. 196/7 zast. pl. a nádvorie vo výmere 62 m
2
, 

 parcela č. 197/1 ostatná plocha vo výmere 7585 m
2
, 

 parcela č. 197/2 ostatná plocha vo výmere 364 m
2
, 

 vedené v právnom stave na Správe katastra v Galante na LV č. 101 parcely registra „C“ evidované 

na katastrálnej mapea stavby  v k.ú.Horný Čepeň 

 

uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, za cenu        5000.- €/ predmet nájmu / 

rok, za účelom prevádzkovania športových zariadení,  výkonu  ďalších činností v súlade s predmetom činnosti 

uvedeným v obchodnom registri, ako i  zabezpečenie všeobecne prospešných služieb najmä v oblasti rozvoja 

telesnej kultúry a športu na dobu neurčitú od  01.03.2012 spoločnosti  Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom 

Námestie republiky 1176/10 Sereď  

B. Ukladá prednostovi mestského úradu  

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 29.02.2012. 

Uznesenie je splnené v termíne. 

 
Uznesenie  č.  30/2012 
A. Schvaľuje 

v zmysle § 9a, ods.9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu dosiahnutia 

optimalizácie nákladov súvisiacich s prevádzkou nehnuteľného majetku mesta, ako i zefektívnenia činností 

súvisiacich s jeho prevádzkou prenájom  nebytových priestorov   - časť kancelárie č. 16 vo výmere14,88 m
2
  

nachádzajúcej sa v objekte administratívnej budovy MsÚ s.č. 1176, postavenej na parcelách registra „ C“ 

evidovaných na katastrálnej mape ako parcela č. 111/1 a č. 111/2 v k.ú. Sereď zapísané na Katastrálnom úrade v 

Trnave, Správe katastra v Galante na LV č. 591 uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, za cenu 40,-  €/m
2 

/ rok  za účelom výkonu činností v súlade s predmetom činnosti uvedeným 

v obchodnom registri, najmä administratívnych na dobu neurčitú od  01.03.2012 spoločnosti  Správa majetku 

Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10 Sereď  

B.Ukladá 

Prednostovi Mestského úradu  

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 29.02.2012. 



Uznesenie je splnené v termíne. 

 
Uznesenie č.  32/2012  
A. Schvaľuje   

V zmysle   zák.č.  138/1991 Zb. o majetku  obcí v platnom  znení  § 9a, ods. 9, písm.c., prenájom  

nehnuteľného  majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  zreteľa, keďže 

v zmysle Vyhl. MŽP  z 8.júla  2002 musí mať každá  stavba odstavné a parkovacie stojisko  a pozemok 

z hľadiska  územnoplánovacej koncepcie mesta inak nevyužiteľný – časť parc. č.  116/1 – ostatné plochy, vo 

výmere  30 m
2
 evidovanú v právnom  stave na Katastrálnom  úrade v Trnave,  Správa katastra  Galanta na LV č.  

3289 ako parcela  registra „E“ na mape  určeného  operátu v kat. území Dolný Čepeň, za cenu  0,40 €/m
2
/rok, 

ktorá bude zvýšená  o platnú DPH , za účelom  vybudovania  dvoch  verejne  prístupných parkovacích  miest 

žiadateľovi:  Viliam Slabý, Lúčna 2914/78, 926 01 Sereď      

B. Ukladá prednostovi  mestského  úradu  

Zabezpečiť  vypracovanie  a následné podpísanie  nájomnej zmluvy, termín  15.3. 2012  

Uznesenie je splnené 

 
Uznesenie č. 33/2012 
A. Berie na vedomie 

Informatívnu správu o zámere mesta predať nehnuteľný majetok – časť objektu „Kasárne Váh“  

B.  konštatuje, 

že sa jedná o prípad, pri ktorom ide o záujem mesta zefektívniť vynakladanie finančných prostriedkov do 

prenajatých nehnuteľností a získať finančné prostriedky do rozvojových aktivít mesta, 

C.  Schvaľuje: 

1.Vzmysle § 9, ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predaj nehnuteľného 

majetku, ktorý je v právnom stave evidovaný na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 

591 v k. ú. Sereď formou obchodnej verejnej súťaže: 

 stavba bez súpisného čísla -  garáž, postavená  na parcele  „C“ číslo 3723/10, 

 prístrešky  (ESO 2, ESO 3,ESO 4 ) postavené na parcele  „C“ číslo  3723/2, 

 stavba bez súpisného čísla -  sklad, postavená na parcele „C“ číslo 3723/19, 

 stavba bez súpisného čísla -  sklad , postavená na parcele „C“  číslo  3723/18, 

 stavba bez súpisného čísla -  sklad, postavená na parcele „C“ číslo 3723/16, 

 stavba bez súpisného čísla - sklad, postavená na parcele „C“ číslo 3723/17  

2.  V zmysle § 9 , ods. 2,písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení podmienky obchodnej 

verejnej súťaže. 

3.   komisiu pre vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v zložení: 

 predseda: Ing. Bystrík Horváth   

členovia: Ing. arch. Róbert Kráľ, Ing. Norbert Kalinai, JUDr. Michal  Irsák,  Pavol Kurbel, Ing. Marián  Sidor, 

Ing. Ľubomír  Kyselý  

D. Ukladá prednostovi mestského úradu  

Zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj    nehnuteľností,  termín: ihneď 

Uznesenie je splnené 

 
Uznesenie č. 34/2012 
A. berie na vedomie: 

Informatívnu správu o zámere mesta predať nehnuteľný majetok – pozemok  v priemyselnom parku   

B.  konštatuje, 

že mesto predmetný pozemok získalo z dôvodu vytvárania kompaktného územia „PP-Sereď JUH“ s funkčným 

určením priemyselných, logistických aktivít v zmysle ÚPN mesta, so zámerom predaja potenciálnym 

záujemcom na účely realizácie investičných zámerov    v tomto území.  

C.  schvaľuje: 

1. v zmysle § 9, ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predaj 

nehnuteľného majetku formou obchodnej verejnej súťaže: parcelu  č. 4061/111- ostatná plocha , o výmere 

13.570 m
2,
 ktorá je evidovaná na Katastrálnom úrade v Trnave, Správe katastra  Galanta na LV č. 591 parcely 

registra „C“  evidované na katastrálnej mape v k. ú. Sereď.    

2. v zmysle § 9 , ods. 2,písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení podmienky  

obchodnej verejnej súťaže    

3.  komisiu pre vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v zložení: 

predseda: Ing. Bystrík Horváth, čl novia: Ing. arch. Róbert Kráľ, Ing. Norbert Kalinai , JUDr. Michal  Irsák 

Pavol Kurbe,l Ing. Marián  Sidor,  Ing. Ľubomír  Kyselý    



D. ukladá: prednostovi Mestského úradu  

zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj    nehnuteľnosti . 

Uznesenie je splnené        
 

Uznesenie  č. 35/2012 
A. Berie na vedomie: 

Informatívnu správu o forme   predaja  nehnuteľného majetku obchodnou  verejnou  súťažou - 

budova  s pozemkom  na Pažitnej ulici   

B.  Konštatuje, 

že sa jedná o prípad  zefektívnenia  vynakladania finančných prostriedkov mesta na opravy a údržbu 

nehnuteľnosti, ktoré je mesto ako vlastník nehnuteľnosti povinné vykonávať.  

C.  Schvaľuje: 

1. v zmysle § 9, ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predaj 

nehnuteľného majetku formou obchodnej verejnej súťaže : 

 parcelu  č. 434 – zastavané plochy a nádvoria, ktorá je evidovaná v právnom stave na Katastrálnom úrade 

v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591, parcela registra „C“ evidovaná  na katastrálnej mape  na LV č. 

591 v k .ú. Sereď, vo výmere  2.857 m
2 

a
  
stavbu so súpisným číslom 1017 na Pažitnej  ulici na   tejto parcele 

postavenú. 

2. v zmysle § 9 , ods. 2,písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení podmienky  

obchodnej verejnej súťaže  

 3.           komisiu pre vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v zložení: 

predseda: Ing. Bystrík Horváth, členovia: Ing. arch. Róbert Kráľ,   Ing. Norbert Kalinai,  JUDr. Michal  Irsák,  

Pavol Kurbel, Ing. Marián  Sidor,  Ing. Ľubomír  Kyselý    

D. Ukladá prednostovi Mestského úradu  

zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj    nehnuteľnosti                           termín: ihneď 

Uznesenie je splnené         

 
Uznesenie  č.  36/2012 
A. Berie na vedomie 

Informatívnu správu o zámere vzájomného usporiadania pozemkov firmy Kovor  na Šulekovskej ulici   

B.  konštatuje, 

že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pretože je 

v záujme  mesta usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom tak, aby bola zachovaná prístupová cesta 

k pozemkom v  záhradkárskej osade pri železničnej trati, ktoré sú vlastníctvom mesta, 

C.  Schvaľuje 

 v zmysle § 9, ods. 2 písm.a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  usporiadanie vlastníckych 

vzťahov k pozemkom na Šulekovskej ul. prevod pozemku formou zámennej zmluvy, s finančným vyrovnaním  

prípadného rozdielu vo výmerách, určených geometrickým plánom vypracovaným na náklady žiadateľa, za cenu 

v zmysle VZN č.1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za cenu  8,133 €/m
2
, s firmou Kovor 

s.r.o., Šulekovská 16, 926 01 Sereď. 

D. ukladá prednostovi Mestského úradu  

Zabezpečiť  zverejnenie zámeru   na usporiadanie   pozemkov,  termín: ihneď 

Uznesenie nie je splnené . Plnenie uznesenia je viazané na vypracovanie geometrického plánu 

firmou Kovor s.r.o.. Firma geometrický plán nepredložila. Vzhľadom na uvedené odporúčam MsZ 

zmeniť v ukladacej časti termín plnenia a to: ihneď po predložení geometrického plánu 

vypracovaného na náklady žiadateľa.  

   
Uznesenie  č.  37/2012 
A. Schvaľuje 

V zmysle § 9a, ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  predaj   nehnuteľného 

majetku – Trafostanica  - uplatnením výnimočného postupu ako predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

pretože  ide o všeobecný záujem mesta, zachovať distribúciu elektrickej energie v  dotknutej časti mesta:  

- parcelu č. 126/113 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m
2
 a stavbu – trafostanicu so súpisným číslom 

3140 na tejto parcele postavenú, 

- parcelu 126/24 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 117 m
2
. Nehnuteľnosti sú evidované 

v právnom stave na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591 ako parcely registra 

„C“ evidované na katastrálnej mape v k. ú. Stredný Čepeň, za cenu 46.201,- €  Západoslovenskej energetike, 

a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 



Správny poplatok za návrh na povolenia vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľností   katastra nehnuteľností  

hradí  kupujúci. 

B.Ukladá prednostovi mestského úradu  

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy. Termín: 15.04.2012 

Ku dňu ukončenia kontroly nebolo uznesenie vyhodnotené ako splnené. 
 

Uznesenie  38/2012 
A.  Súhlasí 

v súlade s § 17 ods.1,  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní 

s majetkom mesta v platnom znení s bezodplatným zriadením vecného bremena  formou uzatvorenia 

„Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“, v súvislosti s uložením dažďovej kanalizácie do 

pozemkov, ktoré sú evidované na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta, v k.ú. Sereď: parcela 

registra „C“ č. 2437 – záhrada, evidovaná na katastrálnej mape na LV č. 4806 a parcela registra „E“ č.  1894/200 

– ostatná plocha, evidovaná na mape určeného operátu na LV č. 4806, s firmou Erste Group  Immorent  

Slovensko  s.r.o. Tomášikova   48 , 821 04 Bratislava. 

B. Ukladá prednostovi mestského úradu  

Zabezpečiť vypracovanie  a následné podpísanie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

termín: 15.04.2012 

Ku dňu ukončenia kontroly nebolo uznesenie vyhodnotené ako splnené. 
 

Uznesenie  č. 39/2012  
A. Súhlasí : 

s bezodplatným  zriadením vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez parcelu   evidovanú  

v právnom stave na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591 ako parcely registra „C“ 

parcely 2813/1 - zastavané plochy a nádvoria,   evidovanej na katastrálnej mape v k. ú. Sereď,  v prospech 

nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom je firma Tecom Sereď, s.r.o.  – stavby postavenej na parcele č. 2813/2 - 

zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na katastrálnej mape v k. ú. Sereď na LV č. 591,  formou Zmluvy 

o zriadení vecného bremena“  

B. Ukladá prednostovi mestského úradu  

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie Zmluvy o zriadení vecného bremena termín: 15.04.2012 

Uznesenie je splnené v termíne.  
 
Uznesenie č.  40/2012 
A. Schvaľuje  

1. Zvýšenie hodnoty nehnuteľného majetku zvereného do správy  MŠ na Komenského ul. č. 1137/37 

v Seredi na základe ukončenia investičnej akcie: „Stavebné úpravy Škôlka Komenského ulica Sereď“ 

o sumu technického zhodnotenia                               v nadobúdacej hodnote 49 410,45 €, oprávky 618 €, 

zostatková hodnota k 01.03.2012  predstavuje 48 792,45 €  od 01. marca 2012. 

 

 

Majetok 

Nadobúdacia 

hodnota majetku 

v eurách 

Oprávky 

k 01.03.2012 

 

v eurách 

Zostatková 

hodnota majetku 

k 01.03.2012 

 v eurách 

Budova MŠ na Komenského ul.-  časť 

parcely č. 1872 – parcelu č. 371 registra E 

evidovanú na mape určeného operátu - 

nehnuteľný majetok Mesta Sereď v k. ú. 

Sereď vedeným na LV č. 591 na 

Katastrálnom úrade Trnava, Správe 

katastra Galanta (budovu bývalého 

Školského klubu detí pri ZŠ Jana Amosa 

Komenského) so súp. č. 1227/8. 

 

 

 

49 410,45 

 

 

 

 

 

 

618,00 

 

 

    

 

 

 

 

48 792,45 

 

 

B. Ukladá Prednostovi mestského  úradu  a  riaditeľke MŠ na Komenského ul. 

Zabezpečiť vyhotovenie  Dodatku č. 5 k Zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 18.12.2002. Termín: do 

15.03.2012 

Uznesenie je splnené v stanovenom termíne. 



Uznesenie č. 41/2012 
A. Schvaľuje  

v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod vlastníctva 

nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave na Katastrálnom úrade Trnava, Správa katastra Galanta, katastrálne 

územie Sereď  na LV 3317 ako:  

- byt č. 29 na 6. poschodí bytového domu súpisné číslo 1235 na ul. Dolnomajerská,  číslo vchodu 7,  

postaveného na parcele č. 374/15 a prislúchajúcu pivnicu č. 29,  

- spoluvlastnícky podiel 100/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu 

a príslušenstve,  

- spoluvlastnícky podiel 100/10 000-in  k pozemku parcela registra „C“ číslo 374/15 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 788 m
2 
evidovanej na katastrálnej mape v katastrálnom území Sereď  

Elene Meliškovej, nar. 22. 01. 1969, trvale bytom Sereď, Dolnomajerská ul. č. 1235/7 za kúpnu cenu 2 031,47 €.  

B. Ukladá prednostovi mestského úradu  

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti.          termín: 31. 

marca 2012 

Uznesenie je splnené 
 

Uznesenie  č.  42/2012 
A.  Schvaľuje 

V zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod vlastníctva 

nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave na Katastrálnom úrade Trnava, Správa katastra Galanta, katastrálne 

územie Sereď  na LV 3317 ako:  

- byt č. 12 na 6. poschodí bytového domu súpisné číslo 1235 na ul. Dolnomajerská,  číslo vchodu 6  

v Seredi postaveného na parcele č. 374/15 a prislúchajúcu pivnicu č. 12,  

- spoluvlastnícky podiel 204/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu 

a príslušenstve,  

- spoluvlastnícky podiel 204/10 000-in k pozemku parcela registra „C“  číslo: 374/15 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 788 m
2 
evidovanej na katastrálnej mape v katastrálnom území Sereď 

Janke Molnárovej, nar. 24. 06. 1947, trvale bytom Sereď, Dolnomajerská ul. č. 1235/6 za kúpnu cenu 4 174,01 €. 

B.Ukladá: 

Prednostovi mestského úradu  

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti. termín: 31. marca 

2012 

Uznesenie je splnené 

 
Uznesenie č.  43/201 
A. Schvaľuje 

V zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod vlastníctva 

nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave na Katastrálnom úrade Trnava, Správa katastra Galanta, katastrálne 

územie Sereď  na LV 4037 ako:  

- byt č. 21 na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 51 na ul. Garbiarska,  číslo vchodu 53  v Seredi  

postaveného na parcele č. 3063/95 a prislúchajúcu pivnicu č. 21,  

- spoluvlastnícky podiel 86/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu 

a príslušenstve,  

- spoluvlastnícky podiel 86/10 000-in k pozemku parcela registra „C“ číslo 3063/95 – zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 1251 m
2 
 evidovanej na katastrálnej mape v katastrálnom území Sereď 

Mgr. Igorovi Nitranskému, nar. 25. 11. 1966, trvale bytom Sereď, Garbiarska ul. 51/53 a Daniele Nitranskej, nar. 

19. 02. 1967, trvale bytom tiež tam za kúpnu cenu 769,15 €. 

B. Ukladá prednostovi mestského úradu  

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy  o prevode vlastníctva nehnuteľnosti. Termín: 31. marca 

2012. 

Uznesenie nie je splnené v termíne. Ku dňu ukončenia kontroly nebolo uznesenie 

vyhodnotené ako splnené.  
                  

Uznesenie č.  44/2012 
A. Schvaľuje 

V zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod vlastníctva 

nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave na Katastrálnom úrade Trnava, Správa katastra Galanta, katastrálne 

územie Sereď  na LV 591 ako:  



- byt č. 2 v bytovom dome súpisné číslo 1004 na ul. Kasárenská, orientačné č. 53 k.ú. Sereď postavenom 

na parcele registra „C“ č. 2395,  

- spoluvlastnícky podiel 3 666/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a 

príslušenstve  

Jozefovi Mervovi, nar. 08. 02. 1964, trvale bytom Sereď, Kasárenská 1004/53 za kúpnu cenu 94,20 €.  

B. Ukladá prednostovi mestského úradu  

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti. Termín: 31. marca 

2012 

Uznesenie nie je splnené v termíne. Ku dňu ukončenia kontroly nebolo uznesenie 

vyhodnotené ako splnené. 
                   

Uznesenia z  rokovania  Mestského   zastupiteľstva v Seredi konaného  dňa   29.3. 2012 
Uznesenie č.  51/2012 
A. Berie na vedomie 

 Informáciu o zámere mesta predať  nehnuteľný majetok mesta – časť pozemku, nachádzajúceho sa  

v Priemyselnom parku , 

B. Konštatuje, 

že  sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup prevodu majetku mesta z dôvodu hodného  

osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje Mestské  zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov , 

pretože ide o všeobecný záujem mesta  vytvoriť kompaktné  územie („PP-Sereď JUH“)   s funkčným určením 

priemyselných, logistických aktivít v zmysle ÚPN mesta v lokalite Priemyselný park Sereď Juh,  

C.  Schvaľuje: 

v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9, ods.2,písm.a,   spôsob predaja nehnuteľného 

majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa: novovytvorenú parcelu č. 

4061/121 o výmere 8.719 m
2
  a novovytvorenú parcelu č. 4061/122 o výmere 273 m

2 
, ktoré parcely  boli 

geometrickým plánom č. 30/2012  zo dňa 17.03.2012, odčlenené z pôvodnej parcely  č. 4061/111 – ostatná 

plocha, evidovanej v právnom stave   na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591 ako 

parcela registra „C“ evidované na katastrálnej mape, v kat. území Sereď,  spoločnosti COURBIS s.r.o., 

Orešanská 11, P.O.BOX 107, 01 Trnava,  

D.  Ukladá prednostovi mestského úradu  

Zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta previesť  nehnuteľný majetok formou uplatnenia výnimočného postupu 

najneskôr 15  dní pred  schvaľovaným  prevodom. 

 
Uznesenie  č.  52/2012 
A. Berie na vedomie 

Správu o výsledku výberu uchádzača o predaj nehnuteľnosti na Pažitnej ul. : parc. 434 – zast. plochy a nádvoria  

a stavba so súpisným číslom 1017 na tejto parcele postavenú  

B.  Schvaľuje  

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, § 9a, ods.1, písm. b predaj nehnuteľností 

v k.ú. Sereď   vedených v právnom stave na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591 

ako parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 434  - zast. plochy a nádvoria o výmere 2.857 m
2
  

a stavbu so súpisným číslom 1017 na tejto parcele postavenú, za kúpnu  cenu  181.710,- € slovom 

jedenstoosemdesiatjedentisícsedemstodesať  eur,  

1. MVDr. Branislavovi Garajovi s manželkou Lenkou Garajovou, rod. Vlasákovou obaja bytom v Šintave č. 664 

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to   podiel  30/100-tín v pomere k celku,   

 2. Ing.Lenke Kollárikovej, rod. Garajovej, bytom v Seredi, D.Štúra 760/9 s manželom Ing. Jozefom Kollárikom, 

bytom Vinohrady nad Váhom 486, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to  podiel 70/100-tín 

v pomere k celku.   

      Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti   do katastra 

nehnuteľností hradí kupujúci. 

C.  Ukladá prednostovi mestského úradu  

zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy do 30. júna 2012.  

 
Uznesenie   č. 53/2012 
A. Berie na vedomie: 

Správu o výsledku výberu uchádzača o predaj nehnuteľností:  časť objektov v areáli „kasárne Váh“  

B.  Schvaľuje  

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, § 9a, ods.1, písm. b predaj   nehnuteľného 

majetku, evidovaného v právnom stave na KÚ Trnava, Správa katastra Galanta na LV č. 591 v k.ú. Sereď ako:  



 stavba bez súpisného čísla garáž   postavená na parc. reg. "C" č. 3723/10, 

za cenu  20.500,-€,  slovom dvadsaťtisícpäťsto eur, Jozefovi Špačinskému,  bytom v Seredi,  Jelšová 4417/24  

      Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľností  do katastra 

nehnuteľností hradí kupujúci. 

C. Ukladá prednostovi mestského úradu  

Zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy do 30. júna 2012.     
 
Uznesenie  č. 54/2012 
A. Berie na vedomie  

Správu o výsledku výberu uchádzača o predaj nehnuteľností:  časť objektov v areáli „kasárne Váh“  

B.  Schvaľuje : 

v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, § 9a, ods .1, písm. b predaj   nehnuteľného 

majetku, evidovaného v právnom stave na KÚ Trnava, Správa katastra Galanta na LV č. 591 v k.ú. Sereď ako:  

 stavba bez súpisného čísla sklad   postavená na parc. reg. „C“ č. 3723/16, 

 stavba bez súpisného čísla sklad  postavená na parc. reg. „C“ č. 3723/17 

a   prístrešok (ESO 2), ktorý nemá charakter stavby a nie je predmetom zápisu do KN, postavený na parcele   

reg.     „C“ č. 3723/2 ,   

 prístrešok (ESO 3), ktorý nemá charakter stavby a nie je predmetom zápisu do KN, postavený na 

parcele   reg. „C“ č. 3723/2, 

 prístrešok (ESO 4) ), ktorý nemá charakter stavby a nie je predmetom zápisu do KN,  postavený na 

parcele   reg. „C“ č. 3723/2, 

       za cenu 20.000,-  € slovom dvadsaťtisíc eur, ONE TRADE s.r.o., Sereď. 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľností   do katastra nehnuteľností 

hradí kupujúci. 

C. Ukladá prednostovi mestského úradu 

Zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy do 30. júna 2012.     

 
Uznesenie  č.  56/2012 
A. Ukladá   prednostovi  mestského  úradu   

Zverejniť   predaj nehnuteľného  majetku priamym predajom  v zmysle   zákona č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí 

§ 9a, ods. 5  najneskôr  15  dní pred schvaľovaním  priameho predaja.   
 stavba bez súpisného čísla sklad   postavená na parc.  reg. "C" č. 3723/18, 

 stavba bez súpisného čísla sklad  postavená na parc. reg. "C" č. 3723/19, 

 
Uznesenie  č.  57/2012 
A.  Schvaľuje 

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu dosiahnutia 

optimalizácie nákladov súvisiacich s prevádzkou nehnuteľného majetku mesta, ako i zefektívnenia činností 

súvisiacich s ich prevádzkou  prenájom nehnuteľností  tvoriacich areál na Garbiarskej ul. v  Seredi    – 

nehnuteľností  zapísaných na Katastrálnom úrade v Trnave, Správe katastra v Galante vo vlastníctve mesta na 

LV č. 591 ako  parcely  registra „C“ evidované na katastrálnej mape a stavba  v k. ú. Sereď: 

 parcela č. 3063/94 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5.399 m
2
, 

 parcela č. 3063/93 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1.221 m
2
 a stavba so súpisným číslo 3964 

na tejto parcele postavená, 

uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, za cenu 5.220,- €/  predmet nájmu / rok, 

za účelom výkonu činností v súlade s predmetom činnosti uvedeným v obchodnom registri , na dobu neurčitú od  

01.05.2012 spoločnosti  Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10 Sereď  

B. Ukladá prednostovi mestského úradu  

zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej  zmluvy do 20.04.2012. 

 

V Seredi: 10.04.2012      Mgr. Zuzana Horváthová 

        Hlavná kontrolórka mesta 
 


