
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. 
Uznesením č.  61/2012 prišlo k zmene Uznesenia  č. 72/2011 zo dňa 19. 4.2011   v časti  B  
nasledovne: 
B. ukladá   prednostovi   MsÚ   
a/ zabezpečiť  proces verejného  obstarávania   dodávateľa v dostatočnom  časovom  predstihu,  aby bol 
dostatočný priestor  na prípadné  opravné prostriedky v obstarávaní,  
b/ zabezpečiť    prípravu  stavby tak, aby  mohla byť podaná  žiadosť o štátnu  pomoc  na výstavbu  
nájomných  bytov   v roku   2013 . 
 
 



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 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 MsÚ 
Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.04.2012    
Uznesenie nie je splnené k uvedenému termínu z dôvodu prebiehajúcich rokovaní 
s podielovými spoluvlastníkmi predmetnej parcely. Pani Magdaléna Kunovská bola jediná so 
spoluvlastníkov, ktorá súhlasila s predajom už v novembri 2011. Na uskutočnenom rokovaní 
z  09.05.2012 vyjadril súhlas posledný so spoluvlasníkov predmetnej parcely. Mesto Sereď 
bude vyhotovovať jednu kúpnu zmluvu pre piatich podielových spoluvlastníkov.  Z dôvodu 
šetrenia finančných prostriedkov k povoleniu vkladu  do KN odporúčam MsZ zmeniť termín plnenia 
uznesenia tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie /do 30.06.2012/. 
Uznesenie je splnené určenom termíne 27.06.2012 
 
Uznesenia z rokovania  Mestského  zastupiteľstva v Seredi, konaného  dňa  
14.2. 2012 
     
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 m2 a stavbu – trafostanicu 

so súpisným číslom 3140 na tejto parcele postavenú, 
- parcelu 126/24 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 117 m2. 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 
Uznesením č. 61/2012 bol zmenený termín plnenia k 30.06.2012 .  
Uznesenie nie je splnené v stanovenom termíne. Západoslovenská energetika a.s požiadala 
o zriadenie vecného bremena v uložení energetických sietí. Súhlas MsZ bol daný uznesením 
č.  128/2012  dňa 12.06.2012.  
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení konštatujem:  
Listom zo dňa 10.08.2012 požiadala Západoslovenská energetika a.s. o zmenu uznesenia 
č. 37/2012 v časti A: „kupujúci“ v zmysle pôvodnej žiadosti, ktorá bola na MsÚ 
doručená dňa 12.12.2011 zaevidovanej pod číslom 7917/2011, ktorá ako kupujúceho 
uvádza ZSE Distribúcia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava. V predloženom návrhu 
zmluvy ZSE Distribúcia a.s. Bratislava predložila dva návrhy zmluvy. Návrh zmluvy na 
predaj nehnuteľného majetku a návrh zmluvy na predaj hnuteľného majetku v celkovej 



hodnote  46.201.- €. V pôvodnom uznesení bol schválený predaj iba nehnuteľného 
majetku vo výške 46.201.- €.  
Na základe uvedeného odporúčam uznesenie v celom rozsahu zrušiť a prijať nové 
uznesenie v zmysle predloženého návrhu, MsZ dňa 11.09.2012 ako materiál č.    
 
Uznesenia z rokovania  Mestského  zastupiteľstva  v Seredi,  konaného   
dňa  19.4. 2012 
 
Uznesenie  č.   87/2012 
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 3765 ako:  

- byt č. 68 vo výmere 24,66 m2 na 12. poschodí bytového domu súpisné číslo 146 na ul. Cukrovarská,  
číslo vchodu 5  v Seredi postaveného na parcele č. 2859 a prislúchajúcu pivnicu č. 68 vo výmere 1,3 
m2,  

- spoluvlastnícky podiel 68/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu 
a príslušenstve,  

Rudolfovi Mičánimu, rod. Mičánimu, nar. 14. 04. 1948, trvale bytom Sereď, Cukrovarská 146/5 za kúpnu cenu 
155,11 €.  
B.  Ukladá prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti. Termín: 31. 
decembra 2012 
 
Uznesenie  č.  88/2012 
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. 7 vo výmere 60,01 m2 na 4. poschodí bytového domu súpisné číslo 1235 na ul. Dolnomajerská,  
číslo vchodu 6  v Seredi postaveného na parcele č. 374/15 a prislúchajúcu pivnicu č. 7 vo výmere 2,25 
m2,  

- spoluvlastnícky podiel 158/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a 
príslušenstve  

- spoluvlastnícky podiel 158/10 000-in k pozemku parcela registra „C“  číslo: 374/15 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 788 m2 evidovanej na katastrálnej mape v katastrálnom území Sereď 

Martine Súkeníkovej, rod. Štibrányiovej, nar. 08. 04. 1972, trvale bytom Sereď, Dolnomajerská ul. č. 1235/6 za 
kúpnu cenu 3261,53 €. 
B. Ukladá prednostovi mestského úradu  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti. termín: 31. 
decembra 2012 
 
Uznesenie č.  89/2012 
A. Schvaľuje  
Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
odkúpenie nehnuteľnosti – diel „3“ vo výmere 9 m2 , ako novovytvorenú parcelu  č. 3004/2, zast. pl. odčlenenú 
geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 19.01.2012 vyhotoveným geodetom Petrom Černým od parcely 
registra „E“ č. 300/2 záhrady k.ú. Sereď, vedenej na LV č. 850 od  
Emílie Bosej, Jesenského 1111/41, 926 01 Sereď v podiele 1/6 v pomere k celku 
Gabriely Jendekovej, Športová 222, 925 63 Dolná Streda v podiele 1/6 v pomere k celku 
Dariny Mackovej, Vysoká 1441/8, 926 01 Sereď v podiele 1/6 v pomere k celku 
za kúpnu cenu 17 €/m2 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
hradí kupujúci. 
B. Ukladá prednostovi  MsÚ 
Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 15.05.2012    



Uznesenie nie je splnené v termíne z dôvodu rokovaní, ktoré prebiehali medzi vedením 
mesta a podielovými spoluvlastníkmi, ktorí nechceli dať súhlas k odpredaju pozemku. 
Výsledok rokovania z 09.05.2012 je: podielový spoluvlastník Jaroslav Macka vyjadril súhlas 
s predajom svojho spoluvlastníckeho podielu, na základe čoho MsÚ bude vyhotovovať jednu KZ a nie 
dve. Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov na správne poplatky, súvisiace s vkladom 
vlastníckeho práva. Odporúčam MsZ zmeniť termín plnenia uznesenia tak ako je uvedené v návrhu na 
uznesenie /do 30.06.2012/.   
Uznesenie je splnené v termíne, zmluva bola podpísaná 28.06.2012 

 
 
Uznesenia z rokovania  Mestského   zastupiteľstva v Seredi  konaného  dňa   
12.6. 2012 
 
Uznesenie č.  101/2012 
A. Súhlasí 
V súlade s  § 17, ods. l VZN mesta  Sereď  č.  1/2006 o hospodárení  a nakladaní  s majetkom  mesta v platnom  
znení  so  zmenou budúceho   oprávneného  zo „Zmluvy  o budúcej  zmluve  o zriadení  vecného  bremena“ 
v súvislosti  s uložením dažďovej komunikácie  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, zo spoločnosti  Erstre Group  Immorent Slovensko s.r.o. Tomášikova  48, 
82104 Bratislava   na spoločnosť  SEEB s.r.o.  Priemyselná  l,  926 01 Sereď  .      
Dodatok k zmluve bol podpísaný 18.06.2012 
 
Uznesenie   č.  106/2012 
A. Schvaľuje   
Zverenie nehnuteľného majetku do správy ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. č. 763/7A, 926 01 Sereď  
s účinnosťou od 1. júla 2012: 

a) stavba - telocvičňa (ako súčasť budovy základnej školy so súpisným č. 763/7A) postavená na parcele 
registra „C“   č. 2850/6, hodnota majetku v súlade so Zmluvou o zverení majetku do správy zo dňa 
18.12.2002 v platnom znení  

b) stavba - bazén (ako súčasť budovy základnej školy so súpisným č. 763/7A)  postavená na parcele  
registra „C“  k.ú. Sereď  č.  2850/7, hodnota majetku v súlade s Dodatkom č. 1 zo dňa 30.12.2004 
k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 18.12.2002 v platnom znení   

c) stavba - átrium (ako súčasť budovy základnej školy so súpisným č. 763/7A) postavenú na parcele 
registra C č. 2850/8, hodnota majetku v súlade so Zmluvou o zverení majetku do správy zo dňa 
18.12.2002 

d) stavba -  „viacúčelové ihrisko ZŠ J. Fándlyho, Sereď“ postavená na časti parcely registra „C“  č. 2850/9 
(stavba bez súpisného čísla – ihrisko),   LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  
k.ú. Sereď, hodnota majetku v súlade s Dodatkom č. 3 zo dňa 16.12.2009 k zmluve o zverení majetku 
do správy zo dňa 18.12.2002  

e) pozemok parcela registra „C“ č. 2850/6, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  965  m2, 
vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 
4 804,82 €, slovom: štyritisícosemstoštyri eur, osemdesiatdva centov 

f)  pozemok  parcela registra „C“ č. 2850/7, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere 874 m2, 
vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta, k.ú. Sereď, hodnota pozemku 
4 351,72 €, slovom: štyritisíctristopäťdesiatjedna eur sedemdesiatdva centov 

g) pozemok  parcela registra „C“ č. 2850/8, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere 164 m2, 
vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 
816,57 €, slovom: osemstošestnásť eur päťdesiatsedem centov 

h)  pozemok  parcela registra „C“ č. 2853, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere 2741 m2, 
vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 
13 647,68 €, slovom: trinásťtisícšesťstoštyridsaťsedem eur šesťdesiatosem centov 

 
 
Uznesenie  č.  107/2012 
A. Schvaľuje       



Zverenie nehnuteľného majetku do správy ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava,    Komenského 3064/41, 926 
01 Sereď s účinnosťou od 1. júla 2012: 

 
a) pozemok  parcela registra „C“ č. 733/3, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere 305 m2,  

vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 
1518,62 €, slovom: jedentisícpäťstoosemnásť eur šesťdesiatdva centov 

b)  pozemok  parcela registra „C“ č. 733/4, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej  výmere 10 761 m2, 
vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 
53 579,96 €, slovom: päťdesiattritisícpäťstosedemdesiatdeväť eur deväťdesiatšesť centov 

c) pozemok  parcela registra „C“ č. 733/5 (pod budovou pavilónu A), zastavané plochy a nádvoria, 
v celkovej výmere 862 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. 
Sereď, hodnota pozemku 4 291,97  €,  slovom: štyritisícdvestodeväťdesiatjedna eur deväťdesiatsedem 
centov 

d) pozemok parcela registra „C“ č. 733/7 (pod budovou pavilónu B), zastavané plochy a nádvoria, 
v celkovej výmere  585 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. 
Sereď, hodnota pozemku 2 912,77 €,  slovom: dvetisícdeväťstodvanásť eur sedemdesiatsedem centov 

e) pozemok  parcela registra „C“ č. 733/8 (pod budovou pavilónu C), zastavané plochy a nádvoria, 
v celkovej výmere  837 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. 
Sereď, hodnota pozemku  4 167,5 €,  slovom: štyritisícstošesťdesiatsedem eur  päťdesiat centov 

f) pozemok parcela registra „C“ č. 733/9 (pod budovou pavilónu D), zastavané plochy a nádvoria, 
v celkovej výmere  619 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. 
Sereď, hodnota pozemku 3 082,05 €,  slovom: tristisícosemdesiatdva eur päťstotín centa 

g) pozemok parcela registra „C“ č. 733/10 (pod budovou pavilónu E), zastavané plochy a nádvoria, 
v celkovej výmere 1021 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. 
Sereď, hodnota pozemku 5 083,65 €,  slovom: päťtisícosemdesiattri eur šesťdesiatpäť centov  

h) pozemok parcela registra „C“  č. 733/11 (pod budovou pavilónu F), zastavané plochy a nádvoria, 
v celkovej výmere 612 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. 
Sereď, hodnota pozemku 3 047,2 €,  slovom: tritisícštyridsaťsedem eur dvadsať centov 

 
Uznesenie   č. 108/2012 
A. Schvaľuje   
Odňatie nehnuteľného majetku zo správy ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava,   
 Komenského 3064/41, 926 01 Sereď s účinnosťou od 01.07.2004: 
    stavba - budova Základnej školy na Garbiarskej ulici v Seredi, súpis. číslo 3964, postavená na parcele registra 

„E“ č. 3063/93, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota 
majetku v súlade so  Zmluvou o prevode správy majetku štátu  č. 2004/445 zo dňa 21.07.2004.  

 
Uznesenie  č.  109/2012 
A. Schvaľuje   
Zverenie nehnuteľného majetku do správy ZŠ Jana Amosa Komenského, Komenského 1127/8, 926 01 Sereď 
s účinnosťou od 1. júla 2012: 
 

a) stavba - spojovacia chodba (ako súčasť budovy základnej školy so súpisným č. 1227/8)  postavená na 
parcelách registra „C“ č. 780/13, 780/14, 780/15    v nadobúdacej hodnote 42 805,90 €, oprávky 
k 31.05.2012 predstavujú 11 594,33 €, zostatková cena 31 211,57 € 

b) pozemok parcela registra „C“ č. 779/1 (pod budovou ZŠ), zastavané plochy a nádvoria, v celkovej 
výmere 1 078 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď,  
hodnota pozemku 5 367,46  €,  slovom: päťtisíctristošesťdesiatsedem eur štyridsaťšesť centov 

c) pozemok parcela registra „C“  č. 779/2 (pod budovou ZŠ), zastavané plochy a nádvoria, v celkovej 
výmere  168 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď,  
hodnota pozemku 836,49  €,  slovom: osemstotridsaťšesť eur štyridsaťdeväť centov 

d) pozemok parcela registra „C“ č. 779/3 (pod budovou ZŠ),  zastavané plochy a nádvoria, v celkovej 
výmere  3 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď,   
hodnota pozemku 14,94  €,  slovom: štrnásť eur, deväťdesiatštyri centov 

e) pozemok parcela registra „C“ č. 780/6, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  136 m2, 
vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď,  hodnota pozemku 
677,16  €,  slovom šesťstosedemdesiatsedem eur, šestnásť centov 

f) pozemok parcela registra „C“ č. 780/7, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  494 m2, 
vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď,  hodnota pozemku 
2 459,67  €,  slovom: dvetisícštyristopäťdesiatdeväť eur, šesťdesiatsedem centov 



g) pozemok parcela registra „C“ č. 780/8, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  49 m2, vedenej 
na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď,  hodnota pozemku 2 493,98  
€,  slovom: dvetisícštyristodeväťdesiattri eur deväťdesiatosem centov 

h) pozemok parcela registra „C“ č. 780/9, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  260 m2, 
vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď,  hodnota pozemku 
1 294,56  €,  slovom: tisícdvestodeväťdesiatštyri eur päťdesiatšesť centov 

i) pozemok parcela registra „C“ č. 780/10, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  268 m2, 
vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď,  hodnota pozemku 
1 334,40  €,  slovom: tisíctristotridsaťštyri eur štyridsaťcentov 

j) pozemok parcela registra „C“ č. 780/12, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  129 m2, 
vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď,  hodnota pozemku 
642,3  €,  slovom: šesťstoštyridsaťdva eur tridsať centov 

k) pozemok parcela registra „C“ č. 780/13, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  38 m2, 
vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď,  hodnota pozemku 
1 044,51  €,  slovom: tisícštyridsaťštyri eur, päťdesiatjedna centov 

l) pozemok parcela registra „C“ č. 780/14, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  65 m2, 
vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď,  hodnota pozemku 
323,64  €,  slovom: tristodvadsaťtri eur šesťdesiatštyri centov 

m) pozemok parcela registra „C“ č. 780/15, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  1 m2, vedenej 
na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď,  hodnota pozemku 27,49  €,  
dvadsaťsedem eur štyridsaťdeväť centov 

 
Uznesenie č.  110/2012 
A. Schvaľuje    
Zverenie nehnuteľného majetku do správy Materskej školy, Ul. D. Štúra    č. 2116/36, 926 01 Sereď 
s účinnosťou od 1. júla 2012: 

a) stavba – budova so súpisným číslom 752 postavená na časti parcely registra „C“ č. 3535/1 a parcele č.  
3535/3 (budova elokovaného pracoviska materskej školy na Fándlyho ul. č. 752), hodnota majetku 
v súlade s Dodatkom č. 1 zo dňa 22.04.2008 k Zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 18.12.2002 

b) stavba – budova so súpisným číslom 1016 postavená na časti parcely registra „C“        č. 433 (budova 
elokovaného pracoviska materskej školy na Pažitnej ul. č. 1016), hodnota majetku v súlade s Dodatkom 
č. 1 zo dňa 22.04.2008 k Zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 18.12.2002 

c) stavba – budova so súpisným číslom 730 postavená na  parcele registra „C“  č. 3410/2 (budova 
elokovaného pracoviska materskej školy na Cukrovarskej ul.  č.730), hodnota majetku v súlade 
s Dodatkom č. 1 zo dňa 22.04.2008 k Zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 18.12.2002 

d) pozemok parcela registra „C“ č. 2 852, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  4 058  m2, 
vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď,  hodnota pozemku 
20 205,14  €,  slovom: dvadsaťtisícdvestopäť eur štrnásť centov 

e) pozemok  parcela registra „C“ č. 433, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere 3 193 m2,  
vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď,  hodnota pozemku 
15 898,23  €,  slovom: pätnásťtisíc osemstodeväťdesiatosem eur, dvadsaťtri centov 

 
Uznesenie č.  111/2012 
A. Schvaľuje   
Zverenie nehnuteľného majetku do správy Materskej školy, Komenského ul.  č. 1137/37,  926 01 Sereď 
s účinnosťou od 1. júla 2012: 

a) stavba – budova so súpisným číslom 2 660 postavená na časti parcely registra „C“ č. 1 209 (budova 
elokovaného pracoviska materskej školy na Podzámskej ul. č. 2660), hodnota majetku v súlade 
s Dodatkom č. 1 zo dňa 22.04.2008 k Zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 18.12.2002 

b) stavba – budova so súpisným číslom 1991 postavená na parcele registra „C“ č. 975/2 (budova 
elokovaného pracoviska materskej školy na Murgašovej ul. č. 1991), hodnota majetku v súlade 
s Dodatkom č. 1 zo dňa 22.04.2008 k Zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 18.12.2002 

c) stavba – budova so súpisným číslom 1991 postavená na parcele registra „C“ č. 975/3 (budova kotolne 
elokovaného pracoviska materskej školy na Murgašovej ul. č. 1991), hodnota majetku v súlade 
s Dodatkom č. 1 zo dňa 22.04.2008 k Zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 18.12.2002 

d) pozemok parcela registra „C“ č. 975/1, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  3 584 m2,  
vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 
17 845,05  €, slovom: sedemnásťtisícosemstoštyridsaťpäť eur päťstotín centa 



e) pozemok parcela registra „C“ č. 975/2, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  908 m2, 
vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 
4 521,01 €, slovom: štyritisícpäťstodvadsaťjedna eur jednastotina centa 

f) pozemok parcela registra „C“ č. 975/3, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  64 m2, vedenej 
na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 318,66 €, 
slovom: tristoosemnásť eur šesťdesiatšesť centov 

g) pozemok parcela registra „C“ č. 1209, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere    2 082  m2, 
vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 
10 366,46 €, slovom: desaťtisíctristošesťdesiat eur štyridsaťšesť centov 

 
Uznesenie  č.  112/2012 
A. Ukladá Prednostovi  MsÚ   
Spracovať zmluvy o zverení majetku do správy škôl v zmysle platnej legislatívy. Termín: do 30.11.2012 
B. Ukladá  Riaditeľom  ZŠ a MŠ  
Vykonať návrh na zápis výkonu správy k nehnuteľnému majetku na príslušnú správu katastra Galanta. 
Termín: do 31.12.2012 
 
Uznesenie   č.  114/2012 
A. Schvaľuje  
Procedurálny  návrh poslanca  MsZ   
Uložiť  riaditeľom  škôl  a školských   zariadení v budúcich  rokoch  pri zabezpečovaní   účtovníctva, 
rozpočtovníctva  a výkazníctva škôl a školských   zariadení prostredníctvom  tretej osoby, využiť  verejné 
obstarávanie  a toto   zabezpečiť   minimálne   na  2 roky.    
Termín:  31.12.2012  
 
Uznesenie  č.  115/2012 
A. Berie   na vedomie   
Analýzu   hospodárnosti   vynakladania   finančných   prostriedkov spojených  s vedením   účtovníctva škôl 
a školských  zariadení, ktorých  zriaďovateľom  je  mesto  Sereď   
B. Ukladá riaditeľom  škôl  a školských  zariadení    
ktoré budú v budúcich rokoch zabezpečovať účtovníctvo, rozpočtovníctvo a výkazníctvo škôl a školských 
zariadení prostredníctvom tretej osoby, aby jej výber zabezpečili aspoň na 2 roky verejným obstarávaním  
Termín:  31.12. 2012  
 
Uznesenie  č.  118/2012 
A.  Schvaľuje  
2. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2012,         
zvýšenie kapitálového rozpočtu DK na digitalizáciu kina  o čiastku  99 000 € 
B. Ukladá prednostovi  MsÚ  a riaditeľovi  domu  kultúry  
Zapracovať schválené zmeny do rozpočtu na rok  2012 T :  30.06.2012 
Uznesenie je splnené 
 
Uznesenie  č.  119/2012 
A. Berie na vedomie: 
     zámer mesta predať časť pozemku na Hornočepenskej  ul. 
B. Schvaľuje: 

v zmysle § 9, ods.2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod  nehnuteľného 
majetku formou priameho predaja  -   časť parcely č. 110/3  -záhrada,  o  výmere  cca  68 m2  evidovanej v   
právnom  stave   na  Katastrálnom   úrade  v Trnave,  Správa  katastra Galanta ako  parcela registra "E" 
evidovaná na   mape  určeného operátu v k.ú. Sereď na LV č. 101, na zriadenie propagačnej plochy ,  

C. Ukladá prednostovi mestského úradu 
 zabezpečiť:  

- Vypracovanie geometrického plánu 
- Vypracovanie znaleckého posudku na hodnotu predávaného pozemku, 
- Následné zverejnenie zámeru predaja v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

Uznesenie je splnené,  zámer predať nehnuteľný majetok  bol zverejnený dňa  
21.08.2012 
 



Uznesenie  č.  121/2012 
A. Berie na vedomie 
Zámer mesta prenajať časť nebytových priestorov – bývalá. lekáreň  na Kuzmányho ul. 
B. konštatuje: 
že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom 
rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvodom je   zriadenie nového 
zdroja tepla – kotolne, vrátane prípojky plynu do objektu na vlastné náklady nájomcu 
C. Schvaľuje: 
v zmysle § 9, ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenájom nehnuteľného 
majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, časť nebytových priestorov na 
Kuzmányho ul.  s. č. 3054, na pozemku parc.č. 1881/1- zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Sereď, zapísaných na 
Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 3505 vo výmere 391 m2 za cenu 14 €/m2/rok  
a časť priľahlého pozemku parc. č. 1881/1-zast.plochy a nádvoria  vo výmere 100 m2  za cenu 0,033 €/m2/rok,  
na dobu určitú  5 rokov,  bez možnosti vrátenia vynaložených investičných nákladov v prípade predaja objektu, 
firme  PRO-TEC SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom v Seredi, Ivana Krasku 2464/38. 
D. Ukladá prednostovi  MsÚ  
zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 30.08.2012.  
Uznesenie je splnené v termíne. 
 
Uznesenie  č.  122/2012 
A.  Berie na vedomie: 
Informáciu o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetku mesta – časť pozemku, nachádzajúceho sa na 
Železničnej ul. 
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  v zmysle vyhl. MŽP č. 532/2002 Z.z.  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, 
   C. 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 – časť parcely registra č. 1893-
zast.plochy , evidovaná v právnom stave  na  Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta ako parcela 
registra „E“ na mape určeného operátu na LV č. 4806 v k.ú. Sereď, z dôvodu  zriadenia dvoch parkovacích miest  
vo výmere 15 m2 pre pripravovanú stavbu „rodinný dom a ambulancia“, za cenu  
0,40 €  /m2/rok, ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty  MVDr. Radovanovi Bozalkovi 
a manželke Andrei, rod. Ivančíkovej, obaja bytom Fándlyho 747/1, 926 01 Sereď. 
D. Ukladá: 
 Prednostovi mestského úradu 
Zabezpečiť vyhotovenie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 30.08.2012. 
Uznesenie je splnené v stanovenom termíne 
 
Uznesenie  č.  123/2012 
A.  Schvaľuje 
v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenájom  parcely časti 
parcely „C“ č.  1036 - zastavané plochy a nádvoria, ktorá je  evidovaná na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa 
katastra Galanta ako  parcela  registra „E“ evidovaná  na mape určeného operátu na LV č. 591  v k. ú. Sereď, 
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa , z dôvodu , že na pozemku je dlhodobo 
umiestnená prefabrikovaná garáž , ktorá je v súkromnom  vlastníctve, na dobu neurčitú s ročnou výpovednou 
lehotou , vo výmere 18 m2 , za cenu 2,-€/m2/rok ,  Kláre Medovarskej, bytom v Dolnej Strede, Kostolné 
námestie č. 273 
B. Ukladá prednostovi mestského úradu  
zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 30.08.2012. 
Uznesenie je splnené v termíne 
 
Uznesenie  č.  124/2012 
A. Schvaľuje 
v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenájom  parcely časti 
parcely registra „C“ č.  1036  evidovanej na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta ako  parcela  



registra „E“ evidovaná  na mape určeného operátu na LV č. 591  v k. ú. Sereď, ,   uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa , z dôvodu, že na pozemku je  dlhodobo umiestnená 
prefabrikovaná garáž, ktorá je v súkromnom  vlastníctve, na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou, vo 
výmere  18m2  za cenu 2,-€/m2/rok ,  Jánovi  Bomberovi,  bytom v Seredi, Námestie slobody č. 30/8, 
B. Ukladá prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 30.08.2012. 
Uznesenie je splnené v termíne 
 
Uznesenie č. 126/2012 
A. Schvaľuje 
v zmysle § 9a, ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predaj  nehnuteľného 
majetku : parcelu č. 432/9 - zastavané plochy  o výmere 89 m2 a   parcelu č. 432/11 - zastavané  plochy o výmere 
1.281m2 obe  evidované  na  Katastrálnom  úrade v Trnave,  Správa  katastra Galanta ako  parcely registra "C" 
evidované na  katastrálnej mape v k. ú. Sereď na LV č. 591 a  novovytvorenú  parcelu č. 432/20 - zastavané  
plochy  o výmere 360 m2, ktorá bola geometrickým plánom č. 54/2012 zo dňa 17.05.2012  odčlenená od 
pôvodnej parcely č. 432/11, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa  z dôvodu, 
že parcely tvoria súčasť    areálu,  ktorého  vlastníkom   je  Slovagro spol. s r.o.  Galanta a  sú  pre  mesto z 
hľadiska územno-plánovacej koncepcie nevyužiteľné, za cenu  24,- €/m2 , ktorá bude zvýšená o platnú daň 
z pridanej hodnoty,   spoločnosti SLOVAGRO spol. s.r.o, ul. Puškinova 2379/22, 924 01Galanta. 
 Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
hradí kupujúci. 
B. Ukladá Prednostovi mestského úradu  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 12.08.2012. 
Uznesenie je splnené v termíne, zmluva bola podpísaná 25.06.2012 
 
Uznesenie  č.  127/2012 
A. Schvaľuje 
V zmysle § 4, ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Sereď č. 1/2006 o hospodárení    a nakladaní s 
majetkom mesta v znení neskorších zmien a doplnkov nadobudnutie nehnuteľností kúpou, a to parcelu č. 
2803 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 107 m2 a parcelu č.   2804 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
432 m2,  evidovaných v právnom stave na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta ako parcely 
registra "C" evidované na katastrálnej mape v k.ú. Sereď  na LV č. 4534, ktorých vlastníkom je Jozef Svátek, 
bytom Poštová 8/6256, 926 01 Trnava, za cenu 28,-€/m2.  
B. Ukladá Prednostovi Mestského úradu  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 12.08.2012 .  
Uznesenie je splnené v termíne. 
 
Uznesenie  č.  128/2012    /súvisí s uznesením č. 37/2012/ 
A. Berie na vedomie 
 Žiadosť Západoslovenskej energetiky, a.s. o umožnenie  zriadenia vecného bremena  
B. súhlasí 
s umožnením zriadenia vecného bremena pre energetické distribučné zariadenia, slúžiaceho  len pre distribučné 
rozvody elektrickej energie v meste Sereď – IBV na uliciach Veterná, Severná a Jasná. 
 
Uznesenie  č.  129/2012 
A. Schvaľuje   
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
odkúpenie nehnuteľnosti – diel „3“ vo výmere 9 m2 , ako novovytvorenú parcelu  č. 3004/2, zast. pl. odčlenenú 
geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 19.01.2012 vyhotoveným geodetom Petrom Černým od parcely 
registra „E“ č. 300/2 záhrady k.ú. Sereď, vedenej na LV č. 850 od  
Jaroslava Macku, Mierová 1434/6, Galanta v podiele 3/6 v pomere k celku 
za kúpnu cenu 17 €/m2 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
hradí kupujúci. 
B. Ukladá  Prednostovi MsÚ  
zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.06.2012    
Uznesenie je splnené v termíne, zmluva bola podpísaná 27.06.2012 
 



Uznesenie  č.  130/2012 
A. Schvaľuje   
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
odkúpenie nehnuteľnosti – diel „4“ vo výmere 34 m2 , ako novovytvorenú parcelu    č. 3004/3, zast. pl. 
odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 19.01.2012 vyhotoveným geodetom Petrom Černým od 
parcely registra „E“ č. 291/2 záhrady k.ú. Sereď, vedenej na LV č. 1168 od  
Jaroslava Macku, Mierová 1434/6, Galanta v podiele 3/12 v pomere k celku 
za kúpnu cenu 17 €/m2 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
hradí kupujúci. 
B. Ukladá prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.06.2012    
Uznesenie je splnené v termíne, zmluva bola podpísaná 27.06.2012 
 
Uznesenie  č.  131/2012 
A. Schvaľuje   
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
odkúpenie nehnuteľnosti -  parcely   registra  „C“   evidovanej    na katastrálnej mape č. 3004/10, zastavané 
plochy  a nádvoria  vo výmere  87 m2  v k.ú.  Sereď  vedenej  na  LV 6003 od:  
Ing. Pavla Tulalu, Slnečná 961/7, Trnava v podiele 1/16 a 28/448 v pomere k celku 
Jarmily Sokolovej, rod. Tulalovej, Medveďovej 2495/17, Bratislava v podiele 28/448 v pomere k celku 
Ivety Mazúrovej, rod. Štefanákovej, F. Štefinku 4684/18, Martin v podiele 28/448 v pomere k celku 
Ing. Evy Florišovej, rod. Tulalovej, Andreja Hlinku 3058/16 v podiele 18/448 a 9/224 v pomere k celku 
Antona Tulalu, Nám. slobody 31/13, Sereď v podiele 4/448 a 2/224 v pomere k celku 
Ľuboša Tulalu, Garbiarska 51/56, Sereď v podiele 4/448 a 2/224 v pomere k celku 
Ivany Dubskej, Legionárska 1124/1, Sereď v podiele 2/448 a 1/224 v pomere k celku 
Bernardíny Tulalovej, rod. Kubalovej, Most pri Bratislave 120 v podiele 1/16 v pomere k celku 
za kúpnu cenu 17 €/m2 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
hradí kupujúci. 
B. Ukladá Prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.06.2012    
Uznesenie je splnené v termíne, zmluva bola podpísaná 27.06.2012 
 
Uznesenie  č.  132/2012 
A. Schvaľuje   
1. V zmysle § 9, ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  za     účelom 
majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
 prevod pozemku formou zámeny , a to zámeny novovytvorenej parcely č. 3005/27 zast. pl. vo výmere 28 m2  
odčlenenej geometrickým plánom č. 82/2011  od parc. reg „E“ č. 278/2 zastav. pl. v  k.ú. Sereď vedenej na LV 
č.4806 vo vlastníctve Mesta Sereď ( parc. KN-C 3005/1)  za pozemok parcelu registra „C“ evidovanú na 
katastrálnej mape č. 3004/9 zas. pl. vo výmere 55 m2  , vedenú na LV č. 6029  vo vlastníctve  doc. Ing. Štefana 
Hronského, CSc., Vinárska 124/7 Sereď v podiele ½ v pomere k celku , s finančným vyrovnaním rozdielu vo 
výmerách za cenu 17.- €/m2 
2. Ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a) ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov zámenu pozemku novovytvorenej parcely č. 3005/27 zast. pl. vo výmere 28 m2,  
ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 82/2011vyhotoveným geodetom Petrom černým od parc. reg „E“ 
č. 278/2 zast. pl. k.ú. Sereď vedenej na LV č.4806 vo vlastníctve mesta Sereď ( parc. KN-C 3005/1)  za pozemok 
parcelu registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape č. 3004/9 zas. pl. vo výmere 55 m2  , vedenú na LV č. 6029  
vo vlastníctve  doc. Ing. Štefana Hronského, CSc., Vinárska 124/7 Sereď v podiele ½ v pomere k celku , s 
finančným vyrovnaním rozdielu vo výmerách za cenu  
17,- €/m2 z dôvodu záujmu  mesta majetkovoprávne vysporiadať pozemok pre realizáciu stavby    „ Výstavba 
chodníka na ulici Vinárska“ 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností 
hradí mesto Sereď. 
B. Ukladá  prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vyhotovenie zámennej zmluvy do 30.06.2012    
Uznesenie je splnené v termíne, zmluva bola podpísaná 25.06.2012 
 



Uznesenie  č.  133/2012 
A. Schvaľuje    
Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“  
odkúpenie  nehnuteľnosti , parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape  č. 3004/13  
,zastavané  plochy a nádvoria vo výmere 160 m2  v k.ú. Sereď vedenej Správou katastra v  Galante na LV č.6001  
od  
• Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského – Slovenská provincia,  
              Včelárska 8, Bratislava v podiele 111/360  v pomere k celku  
• Ing. Eleny Moravskej v podiele 3/360 v pomere k celku 
• Margity Masárovej v podiele 3/360 v pomere k celku 
• Emílie Hodekovej v podiele 3/360 v pomere k celku 
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 15.07.2012  
Uznesenie bolo splnené . 
Uznesenie  č. 137/2012 
A. Schvaľuje   
Spoluprácu  medzi  Slovmedia  SK, spol.  s.r.o., Drevená   888/, Galanta ako prevádzkovateľom  vysielania 
Regionálnej  televízie KREA za cenu   3333,-€ od  1.7. 2012  
B. Ukladá prednostovi  MsÚ  
Uzatvoriť zmluvu  medzi  Mestom Sereď , Krea TV Galanta s.r.o.  a Slovmedia SK, Drevená  888, Galanta   
T: 30.6. 2012   
Uznesenie je splnené, zmluva bola podpísaná 22.06.2012 
 
V Seredi,  dňa   21.08. 2012 
 
 
 
 
        Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka 
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