
Hlavná kontrolórka Mesta Sereď 

Správa 
V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladám poslancom MsZ správu o 
kontrole plnenia uznesení na zasadnutie MsZ konaného dňa 15.04.2014 
Kontrolný orgán:     Mesto Sereď 
Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolovaný subjekt: Mesto Sereď, rozpočtové organizácie Mesta Sereď zriadené mestom,   
právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s 
majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu 
dotýkajúcom sa tohto majetku.  
 
Uznesenia  z  Mestského  zastupiteľstva  v  Seredi,  konaného  dňa   19.09. 2013  
 
Uznesenie  č.  187/2013  
A. Berie na vedomie 
Informáciu o zámere mesta predať  nehnuteľný majetok – budovu s pozemkom na Garbiarskej ul.  
č. 3964 
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  spoločenský význam navrhovaného využívania objektu -  vybudovanie predškolského zriadenia, 
pastoračného centra a charity, je pre mesto prínosom, 
C. Schvaľuje 
V zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9, ods.2, písm. a)     spôsob prevodu 
nehnuteľného majetku zapísaného Správou katastra v Galante ako parcely registra „C“, evidované na katastrálnej 
mape v k. ú. Sereď na LV 591,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa:  časť  
parcely č. 3063/94 – zastavaná plocha nádvorie  vo výmere 4524  m2  , parcelu č.3063/93- zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 1.221 m2 a budovu so súpisným číslom 3964 na nej postavenú, nadobúdateľovi   
Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Sereď, Kostolná 1, 926 01 Sereď.    
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom. 
D.Ukladá prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta predať nehnuteľný  majetok najneskôr v zákonom stanovenej lehote. 
Na základe kontroly plnenia uznesení konštatujem: Zámer predať nehnuteľný majetok nebol 
zverejnený, pretože predaj nie je predmetom rokovania MsZ dňa 15.042014. Zákonom 
stanovená lehota je 15 dní pred schvaľovaním v MsZ.  
 
 
Uznesenie č.  197/2013  
A. Súhlasí  
V súlade s § 11, ods. 1) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta s uzavretím zmluvy o zriadení 
vecného bremena pre stavbu "Obytný súbor Dolnomajerská II. Etapa - Preložka plynovodu". Obsahom 
vecného bremena je  povinnosť mesta ako vlastníka pozemku v prospech oprávneného -  spoločnosti SPP - 
distribúcia, a.s., a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava 
 -strpieť uloženie inžinierskych sietí (plynárenských zariadení), ich prevádzku a údržbu na časti pozemku - 
zapísanom na Správe katastra v Galante ako parcela registra "C" č. 733/13 - zastavaná plocha a nádvorie, 
evidovaná na mape určeného operátu v k. ú. Sereď  na LV 591 v dĺžke tak, ako bude vyznačené a zamerané v 
geometrickom pláne po zabudovaní plynárenského zariadenia a  
- strpieť na pozemku  parc. č. 733/13 prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného 
bremena za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení 
B. Ukladá  Prednostovi MsÚ   
zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy o zriadení vecného bremena. Termín: do 30 dní od 
kolaudácie plynárenského zariadenia.  
Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.01.2014. Termín na 
podpísanie zmluvy o zriadení vecného bremena je v zmysle prijatého uznesenia do 



24.02.2014.  Uznesenie je splnené, zmluva bola podpísaná v termíne určenom MsZ.  
 
Uznesenia  z  Mestského   zastupiteľstva  v  Seredi,   konaného  dňa  12.11. 2013 
Uznesenie č. 243/2013.  Uznesením č. 256/2016 B/  zo dňa 10.12.2013 bola schválená zmena 
termínu do 31.12.2014.  
A. Schvaľuje  
Investičný  zámer  na  pozemku č.  2561, 2562/1 a 2562/2 – sociálne  byty   v Seredi – nadstavba  s 9 nájomnými   
bytmi  na Trnavskej ulici  v Seredi   
B. Ukladá Prednostovi   MsÚ  
Predložiť  návrh  spôsobu realizácie  zámeru.  Termín:  31.12.2014. 
 
Uznesenia  z rokovania  MsZ  konaného  dňa  18.2. 2014  
Uznesenie č. 11/2014   
A. Schvaľuje  1. zmenu rozpočtu  mesta  Sereď   na  rok  2014 s pripomienkami  

       1. presun bežných výdavkov v objeme 10000 € v programe 4. Vzdelávanie: 
a) zníženie o 10 000 € v podprograme 4.11. – oprava a údržba, kap. 09.1.2.1 položky 635006 – opravy a údržba  
b)  zvýšenie o 10 000 € v podprograme 4.2 materské školy –  4.2.1. rozpočet Materskej školy na Komenského ul. č. 

1137/37 v Seredi , kap. 09.1.1.nasledovne:  
položka 611 + 7 410 € 
položka 621+ 600 € 
položka 623+ 141 € 
položka 625001 + 104 €  
položka 625002 +1 038 € 
položka 625003 +59 €  
položka 625004 +222 € 
položka 625005 +74 € 
položka 625007+352 €  

       2.  presun bežných výdavkov v objeme 9 750 € v programe 4. Vzdelávanie: 
a) zníženie o 9750 € v podprograme 4.4.1 Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského, kap. 09.5.0.2 

nasledovne: 
položka 611-2 500 € 
položka 621- 250 € 
položka 625001- 35 € 
položka 625002 - 350 € 
položka 625003- 20 € 
položka 625004 - 75 € 
položka 625005  - 25 € 
položka  625007  - 120 €  
položka  632002- 2 000 € 
položka  632003  - 500 € 
položka  636001 - 1 000 € 
položka  637004 - 875 €  
položka  637027 - 2 000 € 

b) zvýšenie o 9 750 € v podprograme 4.5.1. Školský klub detí pri ZŠ Jana Amosa Komenského, kap. 09.5.0.1 
nasledovne: 
položka 611 +7 225 € 
položka 621 +723 € 
položka 625001+101 € 
položka 625002 +1011 €  
položka 625003 +58 € 
položka 625004 +217 €  
položka 625005 +72 €  
položka 625007 +343 € 
B/ Ukladá prednostovi MsÚ , riaditeľom škôl a riaditeľovi Domu kultúry zapracovať schválené zmeny do 
rozpočtov T:  28.2.2014 
Uznesenie je splnené.  
Uznesenie č. 15/2014 



A. Schvaľuje   
v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájom  nebytového 
priestoru nachádzajúceho sa na prízemí  bytového domu na ul. M. R. Štefánika  súpisné číslo 3080, 
evidovaného Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na LV č.3697 vo výmere 37,75  m2,  za cenu 60,-
/m2/rok, na dobu určitú 5 rokov nájomcovi: ATS Slovakia, s. r. o. Partizánska 97, 974 01 Banská Bystrica 
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný   osobitného   zreteľa  z dôvodu , že v nebytovom priestore 
sú  umiestnené technické zariadenie pre vysielanie signálu  káblovej televízie pre občanov mesta Sereď. 
B/Ukladá  prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 28.02.2014.  
Uznesenie je splnené, zmluva bola podpísaná 24.02.2014 
 
Uznesenie č.  16/2014  
A/ Schvaľuje  
1. v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájom  časti parcely č. 
579/3 – záhrada  a  časti parcely č. 580/5 – záhrada,  obe  evidované  Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor  na   mape určeného operátu    ako parcely registra „E“  v  k. ú. Sereď, na LV č. 591, spolu vo výmere 423 
m2 za  cenu   1,00  €/rok, na  dobu   určitú do 31.12.2017, s podmienkou akýchkoľvek úprav a opráv predmetu 
nájmu na náklady nájomcu a trvalého zabezpečenia uvoľnenia vjazdu k predmetu nájmu,   na časti parcely č. 
580/5 a časti parcely č. 596 v k. ú. Sereď,  v šírke najmenej 3 m, bez možnosti odstaviť motorové vozidlo v ňom, 
vzhľadom na to, že tento vjazd sa používa ako čerpacie miesto vody pre potreby  Hasičského a záchranného 
zboru v Seredi,  nájomcovi: Občan rozhodni, o. z. Trnavská 867/53, 926 01 Sereď, uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný   osobitného   zreteľa   z dôvodu , že pozemok bude  nájomca využívať  ako stabilný 
priestor pre rozkladanie mobilného dopravného ihriska pre deti.  
B/Ukladá  Prednostovi MsÚ 
 Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 28.02.2014 
Uznesenie je splnené, zmluva bola podpísaná 28.02.2014 
Uznesenie č.  17/2014 
A/ Schvaľuje 
V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájom  časti parcely  č. 
1840/118 - orná pôda  vo výmere 287 m2,  ktorá je  evidovaná  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor 
na mape určeného operátu ako parcela registra „E“  v  k. ú. Sereď, na LV č. 4806,  za  cenu   0,40 €/m2/rok, na 
 dobu   neurčitú   žiadateľovi:  Milan Chlebík, bytom v Seredi, Trnavská 2976/31a, uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný   osobitného   zreteľa z dôvodu , že pozemok  sa nachádza  pri prevádzke nájomcu, 
ktorý ho udržiava, čistí  a pre mesto je   z hľadiska územnoplánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný. 
B/Ukladá  Prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 18.04.2014. 
Uznesenie je splnené v termíne, zmluva bola podpísaná dňa 24.02.2014 
 
Uznesenie č. 18/2014  
A/  Berie na vedomie 
Informáciu o  zámere mesta prenajať  nehnuteľný majetok mesta - pozemok,   nachádzajúci  sa na Parkovej ul.- 
bývalé záhradníctvo, 
B/ Konštatuje, 
že  sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup nájmu majetku mesta z dôvodu hodného  
osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje Mestské  zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z  
dôvodu, že nájomca sa bude  podieľať na vybudovaní nového tenisového areálu pre zabezpečenie športových 
aktivít občanov mesta, 
C/ Schvaľuje 
V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zámer nájmu parcely  č. 
5/1 - záhrada, evidovanej na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela 
registra "C" na LV č. 591 , v k. ú. Sereď vo výmere 7.626 m2, za cenu 1,0 €/rok, na dobu určitú 20 rokov 
nájomcovi Tenisovému klubu Sereď, 
 D/ Ukladá Prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru  najneskôr v zákonom stanovenej lehote. 
Na základe kontroly plnenia uznesení konštatujem: Zámer prenajať  nehnuteľný majetok nebol 
zverejnený, pretože prenájom nie je predmetom rokovania MsZ dňa 15.04.2014. Zákonom 



stanovená lehota je 15 dní pred schvaľovaním v MsZ.  
 
Uznesenie č.  19/2014  
A. Schvaľuje 
 v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.1, písm. b) predaj nehnuteľného 
majetku,   evidovaného  Okresným  úradom v Galante, katastrálny odbor ako parcely registra  „C“  na 
katastrálnej mape, v k. Sereď na LV  č. 591: 
• parcela č. 2813/1- zastavané plocha  vo výmere 4.009 m2, na ktorej je zriadené vecné bremeno spočívajúce 

v práve prechodu a prejazdu cez parcelu č.2813/1 v prospech  Tecom Sereď s r.o. a umiestnené 
„prefagaráže“ vo vlastníctve Tecom-u Sereď s r. o.,  

•   parcela č. 2813/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 717 m2, na ktorom je postavená stavba (garáže 
a sklady) vo vlastníctve Tecom Sereď s. r. o.,  

•    parcela č. 2813/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere  542 m2 a stavba bez súpisného čísla - hala sklad 
na tejto   parcele postavená,  

•   parcela č. 2813/4- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 68 m2 a stavba bez súpisného čísla  (pôvodné 
čerpadlo PH) na tejto parcele postavená, 

•   parcela  č. 2813/5-zastavané plochy a nádvoria vo výmere 295 m2 a stavba bez súpisného čísla – 
administratívna budova na tejto parcele postavená, 

•   parcela č. 2813/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 33m2 a stavba bez súpisného čísla  – kotolňa na 
tejto parcele postavená,   

•   parcela č. 2813/7- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2 a stavba so súpisným číslom 798 – vrátnica 
Tekom,  

• novovytvorená parcelu registra „C“ č. 2813/9- zastav. plocha vo výmere 139 m2, ktorá bola geometrickým 
plánom č. 50/2013 zo dňa 27.08.2013, overeným pod  číslom 894/2013,  odčlenená od parcely registra  „E“ 
č. 1106/2- ostatné plochy , evidovanej na mape určeného operátu  na LV č. 4806 v   k. ú. Sereď,  

všetko za cenu 145.000,00 €, nadobúdateľovi: Miloš Hracho,  bytom v Seredi, Novomestská 43/43.  
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
hradí  kupujúci. 
B. Ukladá Prednostovi MsÚ 
zabezpečiť  podpísanie kúpnej zmluvy do 28.02.2014. 
Uznesenie je splnené, zmluva bola podpísaná dňa 28.02.2014 
 
Uznesenie č.  20/2014  
 A /  Berie na vedomie 
Informáciu o zámere mesta predať  nehnuteľný majetok mesta – časť  parcely,   nachádzajúcej  sa na 
Cukrovarskej 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 , 
z dôvodu estetickej a funkčnej úpravy terénu, ako funkčnej súčasti objektu parkoviska pripravovanej stavby 
„ručná umyváreň“ na náklady žiadateľa. 
C/Schvaľuje 
v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9, ods.2, písm. a) spôsob prevodu 
nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa s podmienkou 
odstránenia múrika na náklady žiadateľa: časť parcely  č. 962/1 - ostatná plocha  vo  výmere  6,2 m2,  zapísanej 
 na Okresnom   úrade v Galante, katastrálny odbor  na mape určeného operátu ako parcela registra  "E",  v k. ú. 
Sereď  na  LV 5108  žiadateľovi  Radoslavovi  Viskupovi,  bytom v Seredi, Železničná 1064/48. 
 Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľa. 
D/  Ukladá Prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru  najneskôr v zákonom stanovenej lehote. 
Uznesenie je splnené, zámer predať majetok bol zverejnený v zákonom stanovenej 
lehote t.j. 15 dní pred schvaľovaním predaja v MsZ.  
 
 
 



Uznesenie č.  21/2014 
A/ Súhlasí 
v  súlade  s  § 11, ods. ) Zásad  hospodárenia  a  nakladania  s majetkom mesta  v platnom   znení, so  zriadením 
 vecného bremena   formou    uzavretia   zmluvy   o   budúcej   zmluve o zriadení vecného bremena pre stavbu 
"DS_Sereď, TS, VNK, NNK, NNV“".  Vecného bremeno spočíva v práve  spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a.s., Čulenova 6,  Bratislava, uložiť elektrické rozvody do časti parcely zapísanej na 
Okresnom úrade  v Galante, katastrálny odbor ako parcela registra "E"  č. 1841/301  - ostatné plochy,  
evidovaná na mape určeného  operátu v k. ú. Sereď na LV 4806,   v dĺžke podľa   vyznačenia   a  zamerania v 
geometrickom pláne , ktorý bude vypracovaný na náklady oprávneného z vecného bremena, 
Vecné bremeno sa zriaďuje odplatne, za cenu  určenú podľa znaleckého posudku, vypracovaného na náklady 
oprávneného z vecného bremena.   
B/Ukladá  Prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie  zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. termín: 
18.04.2014. 
V čase vykonania kontroly plnenia uznesení dňa 07.04.2014 je zmluva zo strany Mesta 
Sereď podpísaná a odoslaná na podpis Zsl. distribučnej spoločnosti.  
 
Uznesenie  č.  22/2014  
A./  Schvaľuje 
v zmysle § 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď  zverenie nehnuteľného majetku na 
dobu určitú od 1.3.2014 do 31.12.2025 do správy Domu kultúry v Seredi, a to:  
1.      stavby  
a)       stavba so súpisným číslom 1, zapísaná na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na LV č. 591 ako 
kaštieľ, nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka), postavená na parcele č. 1 v k. ú. Sereď.  
b) stavba so súpisným číslom 4288 , zapísaná na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na LV č. 591 ako 
vstupný objekt - park, postavená na parcele č. 2/8 v k. ú. Sereď, 
c) stavba so súpisným číslom 4289, zapísaná na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na LV č. 591 ako  
verejné WC -park, postavená na parcele č. 2/9 v k.ú. Sereď,  
Obstarávacia cena stavieb je 423.084,30 €, oprávky k 28. 02. 014 sú vo výške  347.872,12 €, zostatková cena k 
28.02.2014 je 75.212,18 €,  
2. drobné stavby – oplotenia, chodníky v obstarávacej cene 87.499,23 €, oprávky k 28.02.2014  sú  vo výške 
 2.679,00 €, zostatková  cena   k  28.02.2014   je  84.820,23 €.  
3. pozemky 
a) parcela č. 1 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2.529 m2, zapísaná na Okresnom úrade v Galante, 
katastrálny odbor ako parcela registra „C“ na  katastrálnej mape v k. ú. Sereď na LV č. 591, v obstarávacej cene  
12.592,11 €, 
b) parcela č. 2/7 – ostatná plocha vo výmere 43.002 m2, zapísaná na Okresnom úrade v Galante, katastrálny 
odbor ako parcela registra „C“ na  katastrálnej mape v k. ú. Sereď na LV č. 591, v obstarávacej cene  21.411,07 
€, 
c) parcela č. 2/8 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 16 m2, zapísaná na Okresnom úrade v Galante, 
katastrálny odbor ako parcela registra „C“ na  katastrálnej mape v k. ú. Sereď na LV č. 591, v obstarávacej cene  
79,67 €, 
d) parcela č. 2/9 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 33 m2, zapísaná na Okresnom úrade v Galante, 
katastrálny odbor ako parcela registra „C“ na  katastrálnej mape v k. ú. Sereď na LV č. 591, v obstarávacej cene  
164,31€, 
e) parcela č. 4/1 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere  2.712 m2, zapísaná na Okresnom úrade v Galante, 
katastrálny odbor ako parcela registra „C“ na  katastrálnej mape v k. ú. Sereď na LV č. 591, v obstarávacej cene  
13.503,29 €, 
f) parcela č. 9/1 – ostatná plocha vo výmere 27.632 m2, zapísaná na Okresnom úrade v Galante, katastrálny 
odbor ako parcela registra „C“ na  katastrálnej mape v k. ú. Sereď na LV č. 591, v obstarávacej cene  13.758,22 
€. 
B/Ukladá Prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vypracovanie a následné  podpísanie zmluvy o zverení majetku mesta do správy Domu kultúry. 
 termín: do 21.02.2014 
Uznesenie je splnené, zmluva bola podpísaná dňa 19.02.2014 
 



Uznesenie č. 23/2014  
A/ Schvaľuje 
Spoluprácu medzi Slovmedia  SK   s r.o., Drevená 888, Galanta ako prevádzkovateľom vysielania Regionálnej 
televízie KREA za cenu  3300,- € od 1.3.2014 do 31.12.2014. 
B. Ukladá Prednostovi MsÚ 
Uzatvoriť zmluvu medzi mestom Sereď a  Slovmedia  SK  s.r.o., Drevená 888, Galanta. T: do 28.02.2014 
Uznesenie je splnené, zmluva bola podpísaná dňa 26.02.2014 
 
Uznesenie č.  24/2014  
A/ Schvaľuje   
Za člena stálej komisie vytvorenej v súlade so Zmluvou o nájme nehnuteľností a technologických zariadení 
medzi prenajímateľom MsBP Sereď, s.r.o. a nájomcom V. I. Trade Nitra s.r.o. zo dňa 12.11.2013:   
Ing. Bystríka Horvátha. 
B/ Ukladá  konateľovi   spoločnosti   Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. 
Zabezpečiť oznámenie schválených členov komisie nájomcovi, t.j. spoločnosti V. I. Trade Nitra, s.r.o. Termín: do 
14 dní od ich schválenia Mestským zastupiteľstvom. 
Uznesenie bolo splnené dňa 26.02.2014.  
 
Uznesenie č.  25/2014  
A/  Schvaľuje   
za člena stálej komisie vytvorenej v súlade so Zmluvou o nájme nehnuteľností a technologických zariadení 
medzi prenajímateľom MsBP Sereď, s.r.o. a nájomcom V. I. Trade Nitra s.r.o. zo dňa 12.11.2013:   
Ing. arch. Róberta Kráľa  
B/ Ukladá  konateľovi   spoločnosti   Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. 
Zabezpečiť oznámenie schválených členov komisie Nájomcovi, t.j. spoločnosti V. I. Trade Nitra, s.r.o. 
Termín: do 14 dní od ich schválenia Mestským zastupiteľstvom.  
 Uznesenie bolo splnené dňa 26.02.2014.  
 
Uznesenie č.  26/2014  
A/ Schvaľuje   
za člena stálej komisie vytvorenej v súlade so Zmluvou o nájme nehnuteľností a technologických zariadení 
medzi prenajímateľom MsBP Sereď, s.r.o. a nájomcom V. I. Trade Nitra s.r.o. zo dňa 12.11.2013:  
Ing. Norberta  Kalinaia   
B/  Ukladá  konateľovi   spoločnosti   Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. 
Zabezpečiť oznámenie schválených členov komisie Nájomcovi, t.j. spoločnosti V. I. Trade Nitra, s.r.o. 
Termín: do 14 dní od ich schválenia Mestským zastupiteľstvom. 
Uznesenie bolo  splnené dňa 26.02.2014.  
  
Uznesenie č.  27/2014 
A/Schvaľuje   
Za člena stálej komisie vytvorenej v súlade so Zmluvou o nájme nehnuteľností a technologických zariadení 
medzi prenajímateľom MsBP Sereď, s.r.o. a nájomcom V. I. Trade Nitra s.r.o. zo dňa 12.11.2013:  
Ing. Martina  Káčera 
 B/ Ukladá  konateľovi   spoločnosti   Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. 
Zabezpečiť oznámenie schválených členov komisie Nájomcovi, t.j. spoločnosti V. I. Trade Nitra, s.r.o.  
Termín: do 14 dní od ich schválenia Mestským zastupiteľstvom. 
Uznesenie bolo splnené dňa 26.02.2014.  
 
Uznesenie   č. 28/2014      
A/ schvaľuje 
Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Domu kultúry. 
B/ Ukladá riaditeľovi DK 
Zabezpečiť podpísanie Dodatku č.1  k Zriaďovacej  listine Domu kultúry  v Seredi . Termín: ihneď 
Uznesenie je splnené, dodatok k Zriaďovacej listine bol podpísaný dňa 19.02.2014. 
 
v Seredi,  dňa  07.04.2014    Mgr. Zuzana Horváthová 
       hlavná kontrolórka mesta 


