
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 
11.12.2012 .  
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  
Odporúčam  MsZ uznesenie zrušiť v celom rozsahu tak ako je uvedené v návrhu na 
uznesenie, nakoľko neprišlo k jeho plneniu za uplynulé 4 roky. V prípade záujmu 
uvedenom bode 1 predmetného uznesenia, bude táto požiadavka predmetom nového 
prerokovania v MsZ.  
 
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  
Odporúčam  MsZ uznesenie zrušiť v celom rozsahu tak ako je uvedené v návrhu na 
uznesenie, nakoľko neprišlo k jeho plneniu za uplynulé 4 roky. V prípade potreby 
realizácie preložky potrubia VTL plynovodu tak ako je uvedené v  uznesení  č. 185/2008,  
bude táto požiadavka predmetom nového prerokovania v MsZ.  
 
Uznesenie z rokovania  MsZ v Seredi  konaného  dňa  29.03. 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 MsZ neobsahuje v ukladacej časti konečný termín jeho plnenia.  Uznesenie je 
neurčité bez časového ohraničenia, preto odporúčam MsZ uznesenie zrušiť v celom 
rozsahu.  
 
Uznesenia z rokovania  MsZ v Seredi  konaného  dňa   12.6.2012 
Uznesenie   č.  106/2012 
A. Schvaľuje   



Zverenie nehnuteľného majetku do správy ZŠ Juraja 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 

Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesenia odporúčam MsZ: Doplniť uznesenie o:  
 - parcelu registra „C“ č. 2855, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 212 m2,  
- parcelu registra „C“ č. 2856, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere   495  m2 na ktorých 
je postavená budova ZŠ . Zmluva o zverení majetku do správy je už pripravená aj 
s uvedenými parcelami. Doplnením uznesenia o predmetné parcely bude uznesenie č. 106 
splnené. 
 
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 /týka sa uznesení č.106-111/2012/  
A. Ukladá Prednostovi  MsÚ   
Spracovať zmluvy o zverení majetku do správy škôl v zmysle platnej legislatívy. Termín: do 30.11.2012 
Uznesenie č. 112/2012 je v časti A splnené. 
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení konštatujem, že  uznesenia č. 106 -
111/2012 sú splnené v termíne určenom MsZ.  
 
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.  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 bolo splnené v časti vykonania verejného obstarávania.  
Uznesenie nebolo splnené nebolo splnené v časti minimálne 2 roky.  
Na základe vykonanej kontroly dňa 23.10.2012 konštatujem: Proces verejného obstarávania bol vykonaný dňa 
18.10.2012 prieskumom trhu. Riaditelia škôl a školských zariadení sa po zvážení všetkých okolností /najmä 
flexibilita pri výbere nového dodávateľa služieb na budúci rok v prípade lepších finančných podmienok/ rozhodli 
objednať zabezpečovanie rozpočtovníctva a účtovníctva na jeden rok. Obstarávanie nebolo potrebné robiť 
odborne spôsobilou osobou, z dôvodu že suma ani u jedného verejného obstarávateľa neprekročila limit 10 000 € 
s DPH.  Na základe prieskumu trhu sa do súťaže prihlási traja záujemcovia. Najnižšiu ponuku predložila spol. 
Econit s.r.o. 
Na základe uvedeného odporúčam  MsZ v ukladacej časti uznesenia výber zabezpečiť aspoň na 2 roky zmeniť 
na minimálne na 1 rok. 
Uznesenie  č. 195/2012  
A. Mení 
1./ Uznesenie č. 115/2012 v časti „B“ nasledovne: 
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 najmenej na 1 rok verejným obstarávaním . 
Uznesenia č. 115/2012  je splnené v plnom rozsahu. 
 
Uznesenia z rokovania  Mestského  zastupiteľstva  v  Seredi konaného   dňa 11.9.2012  
Uznesenie č. 173/2012 bolo v celom rozsahu  zrušené uznesením č. 195/2012 „B“ zo dňa 
06.11.2012 
 
Uznesenie č.   174/2012 
A. Berie na vedomie 
 informáciu o zámere mesta predať  nehnuteľný majetok mesta – časť  parciel reg. „E“ č.   919/2 a 596  na 
Pekárskej 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  ide o záujem mesta vyriešiť prístup a vchod  do budovy pošty, ako i parkovanie pre občanov mesta 
Sereď, 
C. Schvaľuje 
v zmysle §-u 9, ods.2, písm. a) zák. č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení, spôsob predaja 
nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa:  časť parcely č. 
919/2 a časť parcely 596 vo výmere nevyhnutnej na vybudovanie schodiska a prístupovej rampy cca 45 m2,ktoré 
sú vedené v právnom stave   na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591 ako parcely 
registra „E“ evidované na mape určeného operátu, v kat. území Sereď, Slovenskej pošte, a.s., Bratislava 
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom 
D.  Ukladá prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť zverejnenie zámeru najneskôr v zákonom stanovenom termíne. 
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení, odporúčam MsZ schváliť zmenu 
v názve kupujúceho v časti „C“ tohto uznesenia tak ako je uvedené v návrhu na 
uznesenie nasledovne: Slovenskej pošte, a.s. Banská Bystrica.   
Uznesenie je splnené zámer bol zverejnený dňa 23.11.2012 v znení navrhovanej zmeny. 
 
 
Uznesenie č.178/2012  
A. Schvaľuje 
v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenájom  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 ,  Viliamovi Beličkovi, bytom v Šintave 548 
B. Ukladá prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 30.nov.2012. 
Uznesenie je splnené v celom rozsahu a termíne určenom MsZ 
 
Uznesenie č.179/2012  
A. Schvaľuje 
v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenájom  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 ,  Jozefovi Fidlerovi, bytom v Šoporni č . 1071 
B.  Ukladá prednostovi Mestského úradu  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 30.nov.2012. 
Uznesenie je splnené v celom rozsahu a termíne určenom MsZ 
 
Uznesenie č. 183/2012  

A. Schvaľuje 
V zmysle §-u  9a, ods.8 , písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a §-u 8 Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Sereď č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v platnom znení 
predaj majetku mesta : 

- parcela č. 126/113 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m2 a stavbu – trafostanicu   so súpisným 
číslo 3140 na tejto parcele postavenú, 

- parcela č. 126/24 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 117 m2 

- technológia trafostanice 
- káblové rozvody nízkeho napätia a vysokého napätia na uliciach Veterná, Severná a Jasná.  

Nehnuteľnosti sú evidované v právnom stave na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta ako 
parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape v k.ú. Stredný Čepeň na LV číslo 591,  za kúpnu  cenu 
46.201,00 €, slovom štyridsaťšesťtisícdvestojeden eur , uplatnením výnimočného postupu ako predaj z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, pretože ide o všeobecný záujem mesta zachovať distribúciu elektrickej energie 
v dotknutej časti mesta,  ZSE Distribúcia, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava I. 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností 
hradí kupujúci. 

B.  Ukladá prednostovi Mestského úradu: 
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 11.nov.2012 

Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesenia konštatujem:  
Dňa 10.10.2012 boli doručené na MsÚ v Seredi dva návrhy kúpnych zmlúv od ZSE Distribúcia, a.s. Čulenova 6, 
týkajúce sa predmetného uznesenia.  Predmetom jednej kúpnej zmluvy je nehnuteľný majetok /parcela č. 
126/113 a stavba trafostanica so s. č. 3140, parc. č. 126/24/ a predmetom druhej zmluvy je hnuteľný majetok, 
technológia trafostanice a káblové rozvody/.  
Pôvodná žiadosť ZSE Distribúcia a.s. bola predložená tak, ako bolo schválené uznesenie MsZ  - predmet 
prevodu rozpísaný s uvedením konečnej ceny.  
MsZ neschvaľovalo v uznesení kúpnu cenu na nehnuteľný a zvlášť hnuteľný majetok, tak ako predložil návrhy 
zmlúv kupujúci.  
Odporúčam MsZ doplniť uznesenie č. 183/12 v časti A nasledovne: 
Za kúpnu cenu 46.201,00 € doplniť, ktorá pozostáva:  
Z nehnuteľného majetku v celkovej hodnote 2 938, 91 € 
Hnuteľného majetku v celkovej hodnote 43.262,09 € 
Uznesením č. 195/2012 bod 2 zo dňa 06.11.2012 bolo uznesenie č. 183/2012 zmenené. 
Uznesenie je splnené v celom rozsahu.  
 
Uznesenie  č.  187/2012  
A. Vyhovuje 
protestu Okresnej prokuratúry v Galante spis. zn. Pd 70/12-6 zo dňa 24.júla 2012 proti VZN č. 12/1998 o 



nočnom  kľude a  spis. zn. Pd 71/12-8 proti VZN č. 2/2008 o úprave podmienok predaja, podávania alebo 
požívania alkoholických nápojov na území mesta Sereď   
B. Ruší 
a)  VZN mesta Sereď č. 12/1998 o nočnom kľude.  
b)  VZN mesta Sereď č. 2/2006 o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov 
na území mesta Sereď. 
C. Ukladá  prednostovi MsÚ 
vypracovať nové znenie VZN o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na 
území mesta Sereď v súlade so zákonom Termín: 31.03.2013.                            
 
Uznesenia z MsZ v Seredi  konaného dňa 6.11.2012  
Uznesenie  č.  202/2012  
A. Neuznáša   sa  na   
VZN  mesta  Sereď  č. 11/2012   o určení  výšky   príspevku   na čiastočnú  úhradu  nákladov  v  školách  a  
školských  zariadeniach , ktorých  je mesto  Sereď  zriaďovateľom 
B. Ukladá 1. riaditeľom  škôl   a školských  zariadení  
Pripraviť podrobné  podklady  pre výpočet potreby  navýšenia   príspevkov  zákonného  zástupcu na  čiastočnú  
úhradu   nákladov  v   školách   a  školských  zariadeniach  . Termín   do  16.11. 2012  
2.  Prednostovi  MsÚ 
Pripraviť   návrh    VZN  o  určení  výšky   príspevku  na čiastočnú   úhradu  nákladov v školách  a  školských  
zariadeniach  , ktorých je mesto  Sereď  zriaďovateľom  podľa  predložených   podkladov. Termín:    11.12. 2012  
Uznesenie splnené v celom rozsahu a termíne stanovenom MsZ, VZN je predložené 
poslancom MsZ na schválenie dňa 11.12.2012. 
 
Uznesenie  č . 208/2012  
A.  Schvaľuje   
4. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2012 
B. Ukladá prednostovi MsÚ a riaditeľovi Domu kultúry, riaditeľke  ZUŠ a  riaditeľke ZŠ J.A. Komenského  
Zapracovať schválené zmeny do rozpočtov T :  30.11.2012 
Uznesenie je splnené v termíne: 
 
Uznesenie č.   210/2012                   
A. Berie na vedomie 
Informáciu o zámere mesta prenajať   nehnuteľný majetok mesta – časť  parcely,   nachádzajúcej  sa  na ul. 
A.Hlinku. 
B. Konštatuje, 
že  sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup prenájmu  majetku mesta z dôvodu hodného  
osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje Mestské  zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov , 
pretože  ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pred prevádzkou, ktorej majiteľom je 
súkromná osoba a je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľná, 
C.  Schvaľuje 
v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a , ods.9, písm. c)     spôsob prenájmu 
nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa:  časť parcely č. 
596 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 2,5 m2  , evidovanej v právnom stave   na Katastrálnom úrade 
v Trnave, Správa katastra Galanta na  LV č. 591 ako parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu 
v k. ú.Sereď,  žiadateľovi Lhosting, s.r.o. Pažitná 1017/37, 926 01 Sereď. 
D. Ukladá prednostovi Mestského úradu  
Zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta prenajať nehnuteľný majetok formou uplatnenia výnimočného postupu 
v najneskôr v zákonom stanovenej lehote.  
Uznesenie je splnené. Zámer prenajať nehnuteľný majetok je zverejnený.      
 
Uznesenie č.  212/2012 
A.  Berie na vedomie 
Informáciu o zámere mesta predať  nehnuteľný majetok mesta – časť  parcely,   nachádzajúcej  sa  na 
Cukrovarskej ulici, 
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 úzky pás pozemku,   pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný. 
C.    Schvaľuje 
v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9, ods.2, písm. a)     spôsob predaja 
nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa:  časť parcely č. 
3270/3 - zast. plochy a nádvoria,  vo výmere  50 m2  , zapísanej v právnom stave   na Katastrálnom úrade 
v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591 ako parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, v k. ú. 
Sereď,    žiadateľovi Ing. Vladimírovi  Kuchárovi, bytom v Seredi,  Cukrovarská 758/2. 
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľa. 
D. Ukladá prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta predať nehnuteľný majetok formou uplatnenia výnimočného postupu 
 najneskôr v zákonom stanovenej lehote.  
Uznesenie je splnené, zámer predaj nehnuteľný majetok je zverejnený dňa 22.11.2012  
 
Uznesenie   č.  213/2012 
A Berie na vedomie 
Informáciu o zámere mesta predať  nehnuteľný majetok mesta – časť  parcely,   nachádzajúcej  sa  na 
Cukrovarskej ulici. 

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 pás  pozemku, ktorý je ohradený a bol dlhodobo užívaný vlastníkom susednej nehnuteľnosti a je 
pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný. 
C.  Schvaľuje 
v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9, ods.2, písm. a)     spôsob predaja 
nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa :  časť parcely č. 
3270/3  - zast. plochy a nádvoria  vo výmere  68 m2  , zapísanej v právnom stave   na Katastrálnom úrade 
v Trnave, Správa  katastra  Galanta  na   LV č. 591 ako parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, 
v kat. území Sereď  žiadateľovi Zdenkovi Karellovi, Hodská 1242, 924 01 Galanta. Výmera pozemku bude 
spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľa. 
D.  Ukladá prednostovi Mestského úradu  
Zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta predať nehnuteľný majetok najneskôr v zákonom stanovenej lehote. 
Uznesenie je splnené zámer predaj nehnuteľný majetok je zverejnený dňa 22.11.2012  
 
Uznesenie č.   214/2012 
A.  Berie na vedomie 
Správu o zámere predať neupotrebiteľný majetok mesta  
B. Schvaľuje 
V zmysle  § 9, ods.2, písm . b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení: 
1. Predaj nehnuteľného majetku mesta: 
Denné centrum na Námestí slobody 
 - parcela č. 77 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 397 m2 a stavba so súpisným číslom 1187 na tejto   
parcele postavená, 
- parcela č. 78 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2 a stavba bez súpisného čísla - garáž na  tejto 
parcele postavená, 
- parcela č. 79 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 43 m2, 
-  parcela č. 80/1  - záhrady vo výmere 795 m2, 
  Denné centrum na Jesenského ul. 
  -parcela č. 695 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 248 m2 , parcela č. 697/1-zastavané plochy a   
nádvoria vo výmere 86 m2 a stavba so súpisným číslom 1103 na týchto parcelách postavená, 
- parcela č. 696-zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2 a stavba bez súpisného čísla na nej postavená, 
- parcela č. 697/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 121 m2, 
- parcela č. 698/1 - záhrady vo výmere 44 m2, 
- parcela č. 698/2 - záhrady vo výmere 18m2,  
 Budova Mestskej polície na Poštovej ulici 
- parcela č. 240/2 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 314 m2 a stavba  so súpisným číslom 3040 na 
tejto parcele  postavená, 
formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže. 
Všetky   nehnuteľnosti   sú zapísané    na Katastrálnom  úrade  v Trnave, Správa  katastra  Galanta   ako parcely    
registra  „C“ evidované   na  katastrálnej mape  v k.ú. Sereď   na LV č. 591    



2.  Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
bez pripomienok                        
3.  Komisiu pre výber uchádzača o predaj  majetku mesta 
Predseda:  Ing. Bystrík   Horváth, členovia:  Ing. arch.  Róbert Kráľ,  Ing. Norbert Kalinai, JUDr. Michal  Irsák,  
Darina Nagyová   
C. Ukladá prednostovi MsÚ Zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže do 16.11.2012 
Uznesenie je splnené OVS bola vyhlásená dňa 12.11.2012 
 
Uznesenie č.   216/2012  
A.  Schvaľuje 
v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenájom časti 
nebytových priestorov - prvé nadzemné podlažie na Jesenského ulici  súpisné číslo 2936,  vo výmere 263,24 m2  
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že je v záujme mesta 
poskytnúť priestory pre svojpomocné zabezpečovanie starostlivosti o rodiny s maloletými deťmi,  na dobu určitú 
5 rokov, od 1.1.2013 do 31.12.2017, za cenu 200,-€/mesiac,vrátane nákladov na energie,  Občianskemu 
združeniu materské centrum MAMA klub, Cukrovarská 757/22, 926 01 Sereď 
B.  Ukladá prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 31.12.2012. 
Uznesenie je splnené v stanovenom termíne. Zmluva bola podpísaná 13.11.2012 
 
Uznesenie  č.   217/2012  
A.  Schvaľuje  
v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov §-u 9a, ods.9, písm. c),   prenájom 
nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom 
rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou   všetkých    poslancov  – časť   parcely  č. 1859 -  
ostatná   plocha, evidovanej 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, na zriadenie siedmich parkovacích 
miest               vo výmere 78 m2 pre klientov Wellness centra, zriadeného na rohu Železničnej a Pribinovej  ulice, 
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, na dobu neurčitú, za cenu  0,40 € /m2/rok, ktorá bude zvýšená o  platnú daň z pridanej hodnoty,  
spoločnosti  VILA DE LA VIA,  spol. s r.o.  Vl. Clementisa   47, 917 01 Trnava,  
B.  Ukladá prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vyhotovenie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 31.12.2012.  
Uznesenie je splnené, nájomná zmluva bola podpísaná 12.11.2012 
 
Uznesenie  č.  218/2012  
A. Berie na vedomie 
Správu o výsledku výberu uchádzača o prenájom majetku mesta – Mestského trhoviska na Mlynárskej ul. 
B.  Schvaľuje  
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, § 9a, ods.1, písm. b prenájom majetku 
mesta, a to: 
· nehnuteľný majetok – parcelu registra „C“  číslo 3129/4   -  zastavaná plocha a nádvorie,             vo 
výmere 949 m2, parcelu registra „C“ č. 3129/3 - zastavaná plocha  a nádvorie, vo výmere 731 m2 a budovu na nej 
postavenú, sociálne zariadenie,  parcelu registra „C“ č. 3129/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 488 m2, 
všetko zapísané na  Katastrálnom úrade              v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591,   v k. ú. Sereď,  
· hnuteľný majetok – predajné stoly v počte 38 kusov 
 na dobu určitú päť rokov od 1.1.2013 do 31.12.2017, za cenu 200,-€/rok (slovom dvesto eur),  Romanovi 
Matuškovi – ŠPORTCLUB, Športová 2887, 926 01 Sereď 
C.   Ukladá prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť podpísanie nájomnej zmluvy  do 31.12. 2012.     
Uznesenie je splnené nájomná zmluva bola podpísaná 22.11.2012 
Uznesenie č.   219/2012  
A.  Schvaľuje 

v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.8,písm.b), predaj nehnuteľného 
majetku: 

-  parcely  č. 3063/3 – zast. plochy a  nádvoria  vo výmere   52 m2  za cenu 25,- €/m2,   
-  parcely č. 374/27 – zast. plochy  a nádvoria  vo   výmere  55 m2  za cenu 25,- €/m2,   
- parcely č. 435 –zast. plochy a nádvoria vo výmere 49 m2 za cenu 30,- €/m2  



-  parcely č. 2854 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 97 m2 za cenu  25,-€/m2,  
- parcely č. 3111- zast. plochy a nádvoria vo výmere 52 m2 za cenu 25,- €/m2,  
- parcely č. 3067 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 51 m2 za cenu  25,-€/m2  ,  
- parcely  č. 3056 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 52 m2 za cenu 30,- €/m2,  
- parcely č. 374/11 -zast. plochy a nádvoria vo výmere 46 m2  za cenu 25,- €/m2, 
-  parcely č. 374/17 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 45m2  za cenu 25,- €/m2  ,  
všetky parcely sú zapísané v právnom stave na Katastrálnom úrade Trnava, Správa katastra Galanta, ako parcely 
registra „C“ evidované na katastrálnej mape v k. ú. Sereď na LV č. 591  a 
- parcely  č. 1882 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 53 m2  za cenu 25,- €/m2,  
ktorá je zapísaná v právnom stave na Katastrálnom úrade Trnava, Správa katastra Galanta, ako parcela registra 
„C“, evidovaná na katastrálnej mape v k. ú. Sereď na LV č. 3091, žiadateľovi: ZSE Distribúcia, a.s. Čulenova 
6, 816 47 Bratislava  
B.  Ukladá prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 31.12.2012. 

 
Uznesenie  č.   220/2012 
A.Schvaľuje 
v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.8, písm. e)  prevod nehnuteľného 
majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  pretože  ide o pozemok, 
ktorý  sa nachádza v bezprostrednej blízkosti  susedného objektu  v súkromnom vlastníctve žiadateľa,  je 
jediným možným prístupom k nemu a  je z  územnoplánovacieho hľadiska pre mesto inak nevyužiteľný -  
novovytvorených  parciel  č. 1139/29- zast.pl. vo výmere 56 m2, č. 1139/30 – zast.pl.   vo výmere 31 m2,  oboch 
odčlenených geometrickým  plánom  č. 5-9/20012 úradne overeným dňa 10.10.2012 pod číslom 1116/2012 
od pôvodnej parcely č. 1139/1- zast.pl., vedenej na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na 
katastrálnej mape v k. ú. Sereď na LV č.591, za cenu  70,- €/m2, ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej 
hodnoty žiadateľovi Ľubošovi Bellayovi, bytom v Seredi, Námestie slobody 29/7. 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
uhradí kupujúci. 
B.  Ukladá prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 31.12.2012. 
Uznesenie je splnené celom rozsahu. 
 
Uznesenie č .  221/2012 
A.  Schvaľuje 
v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9, ods2,písm.c),     predaj nehnuteľného 
majetku:  novovytvorenej   parcely č. 2768/24 - orná pôda,   vo  výmere 568 m2,  ktorá  bola  geometrickým  
plánom   č. 70/2012  zo  dňa 24. 09. 2012 odčlenená z  parcely  č. 1743/110 - orná pôda, zapísanej v právnom 
stave  na  Katastrálnom  úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 4806 ako  parcela registra "E" 
evidovaná  na  mape určeného operátu v k.ú.Sereď , za cenu : 23,25. €/m2, zvýšenú o hodnotu znaleckého 
posudku a geometrického plánu,   
žiadateľovi:  ARDA  Slovakia  s.r.o.  Severná  3563/14 , 926 01 Sereď   
správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
uhradí kupujúci. 
B.  Ukladá prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 31.12.2012. 
Uznesenie je splnené v celom rozsahu.  
 
Uznesenie č.  222/2012  
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 06.11.2012 prerokovalo a: 
A. Schvaľuje 
v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9, ods2,písm.c),   predaj nehnuteľného 
majetku:  novovytvorenej   parcely č. 427/2 - ost. plocha, vo  výmere 18 m2,  ktorá  bola  geometrickým  
plánom   č. 69/2012 zo  dňa 20. 09. 2012 odčlenená z  parcely č. 427 - ostatná plocha, zapísanej v právnom stave  
na  Katastrálnom  úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591 ako  parcela registra "C" evidovaná  na 
katastrálnej  mape  k.ú.Sereď , za cenu : 54,-€/m2, zvýšenú o hodnotu znaleckého posudku a geometrického 
plánu,  žiadateľovi:  Marián Bihari,  Pažitná   1013/11,  926 01 Sereď   
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
uhradí kupujúci. 
B.   Ukladá prednostovi MsÚ  



Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 31.12.2012. 
Uznesenie je splnené,  Zmluva bola podpísaná dňa 21.11.2012. 
 
Uznesenie  č.  224/2012  
A. Schvaľuje 
Zverenie nehnuteľného majetku Mesta Sereď - viacúčelového ihriska v externých priestoroch školy do správy 
ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava v Seredi v nadobúdacej cene 56 463,06 € s účinnosťou od 01.12.2012. 
B.  Ukladá  prednostovi   MsÚ     
Spracovať zmluvu o zverení nehnuteľného majetku do správy ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava  v Seredi v 
zmysle platnej legislatívy. 
Termín: do 30.11.2012 
Uznesenie je splnené v celom rozsahu. 
 
Uznesenie  č.  235/2012  
Schvaľuje zmenu: 
A/ Zriaďovacej listiny nasledovne:  
vypustiť dodatkom v predmete hlavnej činnosti body:  
č.     9    -   prevádzkovanie fitnes posilňovne a cvičenia pohybovej kultúry 
č. 11 - poskytovanie prenájmu nebytových priestorov v jednotlivých organizačných jednotkách Domu kultúry,  
inventáru a majetku k tomu určenému. 
B/ Štatútu Domu kultúry v Seredi  nasledovne:  
vypustiť dodatkom: 

 z čl. III. Identifikačné údaje a predmet činnosti bod 3.2.  
· prevádzkovanie fitnes posilňovne a cvičenia pohybovej kultúry,  
· poskytovanie prenájmu nebytových priestorov v jednotlivých organizačných jednotkách Domu kultúry, 

inventáru a majetku k tomu určenému. 
z článku IV. Hospodárenie Domu kultúry, vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý DK spravuje vypustiť 
bod 4.5, ktorý znie:  
 Nehnuteľný majetok, ktorý má DK v správe, tvoria nehnuteľnosti evidované v katastri  
 nehnuteľností, sú k nemu vydané listy vlastníctva: 
- DK Školská 118/1, stará budova DK parc.č.3050,  pozemok o výmere 2.218 m2 

      a dostavba na parc.č. 3049 o výmere 4.325 m2, vedenej na LV č. 591, v účtovnej  
      hodnote, viď príloha č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou štatútu. 
    - MsKS NOVA, Dionýza Štúra č.795/35, parc.č.2835/1, pozemok o výmere          

            2.672 m2, vedenej na LV č. 59l v účtovnej hodnote, viď príloha č. 1. 
 
Uznesenie  č.  70/2012 
A.  Schvaľuje  
Peňažný vklad  vo výške 160 600.-€ do ostatných kapitálových fondov obchodnej spoločnosti Správa majetku 
Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46439773, zapísanej v obchodnom 
registri Okresného súdu v Trnave oddiel: Sro, vložka č.: 28462/T 
 B. Ukladá Prednostovi MsÚ   
Zabezpečiť vykonanie  všetkých  potrebných  úkonov k splneniu uznesenia do 31.05.2012.   
Uznesenie bolo splnené v určenom termíne, o čom bolo MsZ informované na jeho zasadnutí dňa 
12.06.2012.  
Na základe odporúčania audítorky pri výkone  priebežného auditu za rok 2012 odporúčam MsZ 
zmeniť uznesenie v časti „A . Schvaľuje“, tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie nasledovne:  
Dotáciu vo výške 160.000.- € obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom 
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46439773, zapísanej v obchodnom 
registri Okresného súdu v Trnave oddiel: Sro, vložka č.: 28462/T na vybudovanie 
parkoviska na ul. Garbiarska vo výške  50.000.- €, rekonštrukciu vykurovania na 
štadióne vo výške 11.500.- €, vybudovanie cyklotrasy vo výške 99.100.- € 
 
Uznesenie  č.  165/2012                
A. Schvaľuje  
peňažný vklad vo výške 230 000 € do ostatných kapitálových fondov obchodnej spoločnosti Správa majetku 
Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10,  926 01 Sereď, IČO: 46439773, zapísanej v obchodnom 



registri Okresného súdu v Trnave oddiel:   Sro, vložka č.28462/T 
B. Ukladá  prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vykonanie všetkých potrebných   úkonov k splneniu uznesenia  
Uznesenie bolo splnené.  
Na základe odporúčania audítorky pri výkone  priebežného auditu za rok 2012 odporúčam MsZ 
zmeniť uznesenie v časti „A . Schvaľuje“, tak ako je uvedené v návrhu na uznesenie nasledovne:  
Dotáciu vo výške 230.000.- € obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom 
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46439773, zapísanej v obchodnom 
registri Okresného súdu v Trnave oddiel: Sro, vložka č.: 28462/T na financovanie 
dostavby telocvične – bývalej Sokolovne.  
 
 
Na základe vyššie uvedeného konštatujem, že ku dňu 11.12.2012 zostávajú v plnení:  
Uznesenie č. 112/2012 písm. B, , 219/2012 s termínom plnenia do 31.12.2012 
Uznesenie 187/2012 s termínom plnenia do 31.03.2013 
Uznesenie č. 235/2012 – neobsahuje ukladaciu časť, ktorého plnenie súvisí s prijatým 
uznesením k prerokovanému materiálu č. na zasadnutí MsZ dňa 11.12.2012. 
Ostatné uznesenia prijaté MsZ sú splnené. 
 
 
V Seredi: 03.12.2012      Mgr. Zuzana Horváthová 
         Hlavná kontrolórka 
 
 
 
 
 
 


