
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 09.09.2014 

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  m
2  

, parcelu č.3063/93- zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 1.221 m
2
 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 09.09.2014. 

Zákonom stanovená lehota je 15 dní pred schvaľovaním v MsZ.   

Na stretnutiach s vedením mesta  predložili zástupcovia Arcibiskupského úradu v Trnave 

a Farnosti v Seredi svoj zámer - vybudovať v objekte pastoračné centrum, predškolské 

zariadenie, vykonávať charitatívnu činnosť, na základe čoho bolo prijaté uznesenie č. 

187/2013.  

Vzhľadom k tomu, že neprišlo k dohode o uzatvorenie kúpnej zmluvy odporúčam MsZ zrušiť 

uznesenie v celom rozsahu a schváliť návrh na uznesenie, ktorý je súčasťou materiálu č.15B 

na rokovaní MsZ dňa 09.09.2014 a to vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže.  
 

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. 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 09.09.2014. Zákonom 

stanovená lehota je 15 dní pred schvaľovaním v MsZ.  
 

Uznesenia z MsZ v Seredi,  konaného  dňa   17.6. 2014 
Uznesenie  č.  82/2014 

A. Dopĺňa  

Uznesenie č. 61/2014 zo dňa 15.04.2014 v časti „A Schvaľuje“ nasledovne:  

a Ing. Richardovi Kuracinovi, trvale bytom Fándlyho č. 745/5 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.  

B. Mení  

Uznesenie č. 61/2014 zo dňa 15.04 2014 v časti „B Ukladá“ termín plnenia do 31.07.2014 

Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení, konštatujem: Zmluva bola doplnená 

a podpísaná v zmysle prijatého uznesenia.  
 

Uznesenie  č.  88/2014 
A.  Schvaľuje 

v zmysle §-u 9a, ods.9, písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  nájom 

nehnuteľného majetku: časť parcely  č. 1106/2 - ostatná plocha  vo výmere 1.400 m
2
, evidovanej na Okresnom 

úrade v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného operátu  ako parcela registra "E“, v k. ú. Sereď,  na LV č. 

4806, za cenu 0,40 €/m
2
/rok, na dobu neurčitú, na umiestnenie stĺpov pre osvetlenie areálu, umiestnenie 

bezpečnostných kamier a oplotenie pozemku, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  

zreteľa z dôvodu,  že pozemok sa  nachádza v bezprostrednej blízkosti areálu vo vlastníctve žiadateľa, bol 

dlhodobo využívaný ako súčasť areálu a z hľadiska územno-plánovacej koncepcie je pre mesto inak 

nevyužiteľný,  žiadateľovi  Milošovi Hrachovi, bytom v Seredi, Novomestská ul. 43/43, 

B. Ukladá  prednostovi MsÚ 

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy. Termín:  do 17.08.2014 

Uznesenie je splnené, zmluva bola podpísaná 27.06.2014 
 

Uznesenie č. 89/2014 
A.  Schvaľuje 

v zmysle §-u 9a, ods.9, písm. c)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, nájom nehnuteľného 

majetku parcelu č. 2485/10 – orná pôda, 2485/11 - orná pôda  a 2485/12 – orná pôda v celkovej výmere 360 m
2
, 

všetky zapísané  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ 

v k. ú. Sereď, na LV č. 591 za cenu 0,10 €/m
2
/rok ,  na dobu neurčitú,   na   užívanie   ako záhradu a dvor,  

uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  zreteľa,   z dôvodu, že pozemok sa  nachádza 

v bezprostrednej blízkosti pozemkov  vo vlastníctve žiadateľa, pozemok je dlhodobo užívaný ako záhrada, nie je 

naň prístup z verejnej komunikácie a je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný,  

žiadateľovi: Mgr. Ivan Kriška,  bytom v Seredi, Trnavská 902/98, 

B. Ukladá prednostovi MsÚ  

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy. Termín:  do 17.08.2014 

Uznesenie je splnené, zmluva bola podpísaná 26.06.2014 
          

 



Uznesenie  č. 90/2014 

A. Schvaľuje 

v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájom  časti parcely  č.  

764 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m
2
 , ktorá je

  
zapísaná  na Okresnom úrade v Galanta, 

katastrálny odbor   na   mape určeného operátu ako parcela registra „E“ ,  na LV č. 591  v k. ú. Sereď, za cenu 2,-

€/m
2
/rok, na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou,   uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 

osobitného zreteľa  z dôvodu, že na pozemku je dlhodobo umiestnená prefabrikovaná garáž, ktorá je vo 

vlastníctve žiadateľa, nájomcovi  Mariánovi Svátkovi, bytom v Seredi, D. Štúra 761/27. 

B. Ukladá Prednostovi MsÚ 

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 17.08.2014. 

Uznesenie je splnené, zmluva bola podpísaná 25.06.2014 

 
Uznesenie č. 91/2014 
A. Schvaľuje 

v zmysle § 9a, ods.9, písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších nariadení nájom 

nehnuteľného majetku, časť parcely  č. 919/2 – ostatná plocha, evidovanej Okresným úradom v Galante, 

katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela  registra „E“  na  LV č. 4806 , v k. ú. Sereď, vo výmere 

25 m
2
  za cenu 0,40 €/m

2
/rok,  ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty, na  dobu   neurčitú,  na 

vybudovanie verejne prístupného parkoviska  na náklady nájomcu,  uplatnením výnimočného postupu ako 

prípad hodný osobitného zreteľa  z dôvodu,  že pozemok sa nachádza bezprostredne pred prevádzkovou 

jednotkou so súpisným číslom 3017,  ktorá je v súkromnom vlastníctve žiadateľa a je pre mesta z hľadiska 

územnoplánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, žiadateľovi Ing. Patrikovi Válkymu, bytom v Dolnej Strede 

752, 
B. Ukladá  Prednostovi MsÚ 

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy  do 17.8.2014. 

Uznesenie je splnené, zmluva bola podpísaná 30.06.2014 
 

Uznesenie  č.   93/2014 
A.  Schvaľuje 

v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, nájom  časti nebytových 

priestorov na Kuzmányho ul. súpisné č. 3054, zapísaných na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor   na 

LV č. 3505, vo výmere 391 m
2
 za cenu 15,00€/m

2
/rok na skladové účely a časti priľahlého pozemku - parcely č. 

1881/1-zast.plochy a nádvoria, zapísanej na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape 

v k. ú. Sereď na LV 3091, ako parcela registra „C“, vo výmere 100 m
2
 za cenu 0,10€/m

2
/rok, na parkovanie 

vozidiel zásobujúcich prevádzku , na dobu určitú 20 rokov,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 

osobitného zreteľa  z dôvodu, že nájomca na vlastné náklady zriadil nový zdroj tepla – kotolne, vrátane prípojky 

plynu do objektu a zabezpečí výmenu okien, opravu fasády a ďalšie nevyhnutné opravy, bez možnosti vrátenia 

vynaložených finančných nákladov v prípade predaja objektu a pri predčasnom  ukončení  nájmu   nájomcom, 

spoločnosti PRO-TEC SLOVAKIA spol. s r.o. so sídlom v Seredi, I. Krasku 2464/38. 

B. Ukladá prednostovi MsÚ 

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 17.08.2014. 

Uznesenie je splnené, zmluva bola podpísaná 27.06.2014 
 

Uznesenie č.  94/2014 
A.    Schvaľuje 

v zmysle §-u 9a, ods.8, písm. e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 

nehnuteľného majetku - novovytvorenej parcely č.17/1-  vodné plochy vo výmere  129 m
2 

a novovytvorenej 

parcely č. 17/3 – zast.pl., o výmere 82m2, ktoré boli geometrickým plánom odčlenené od pôvodnej parcely, 

evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,  na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ 

č. 30 – zast.pl.,  v k. ú. Dolný Čepeň na LV 591, za cenu 30,00 €/m
2
,  ktorá bude zvýšená o platnú daň 

z pridanej hodnoty,   uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  zreteľa, pretože ide 

o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov vo vlastníctve nadobúdateľa, ktorý ho užíva, 

nachádza sa medzi súkromnými  pozemkami, nie je naň prístup z verejnej komunikácie a z hľadiska územno-

plánovacej koncepcie je pre mesto inak nevyužiteľný nadobúdateľovi: Branislavovi Bokorovi, bytom v Seredi, 

Šulekovská 2112/34B .  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 17.08.2014. 



Uznesenie je splnené, zmluva bola podpísaná v súlade s údajmi uvedenými 

v geometrickom pláne dňa 27.06.2014.  

 
Uznesenie  č.  95/2014 
A. Berie  na vedomie   

Informatívnu správu  o výsledku výberu uchádzača  o predaj  nehnuteľného majetku  mesta – objekt v bývalých  

„Kasárňach Váh“  

B. Schvaľuje  

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

nehnuteľného  majetku  zapísaného   na Okresnom úrade v Galante , katastrálny  odbor   ako iná budova -  bez  

súpisného čísla, postavená  na parcele   registra „C“ č. 3723/19 v k.ú.  Sereď  na  LV  č.  591  za  cenu  26800,-€ 

slovom  dvadsaťšesťtisícosemsto eur,  Občianskemu  združeniu Veteran Car Club Galanta, so sídlom  v Seredi, 

Trnavská   4455/1A. 

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

nehnuteľností hradí  kupujúci 

C. Ukladá prednostovi  MsÚ  

Zabezpečiť   podpísanie   kúpnej zmluvy  do  17.08. 2014   

Uznesenie je splnené, zmluva bola podpísaná 27.06.2014 
 

Uznesenie  č.  96/2014 
A.  Schvaľuje 

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

majetku,  časť parcely č. 1840/118- orná pôda,  evidovanej na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na 

mape určeného operátu  ako parcela registra "E“, v k. ú. Sereď,  na LV č. 4806, vo výmere cca 750 m
2
, za cenu 

20,00 €/m
2
, ktorá bude zvýšená o  daň z pridanej hodnoty podľa platnej právnej úpravy, žiadateľovi Marekovi 

Lakatošovi, bytom v  Seredi,  Trnavská ul. 865/49. Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, 

vypracovaným na náklady žiadateľa. Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradí 

kupujúci. 

B. Ukladá prednostovi MsÚ 

Zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu a následné vypracovanie a podpísanie kúpnej zmluvy. Termín: 

17.08.2014. 

Uznesenie je splnené.  Zmluva bola podpísaná dňa 18.08.2014. Termín 17.08.2014 

pripadol na nedeľu.  

 

Uznesenie č.  97/2014 
A. Schvaľuje 

V zmysle § 4, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta nadobudnutie nehnuteľnosti kúpou, 

parcely č. 3535/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8  m
2, 

 zapísanej na Okresnom úrade v Galante, 

katastrálny odbor  ako parcela registra "C" na katastrálnej mape v k. ú. Sereď  na LV č. 78,  za cenu 40,-€/m
2
. 

B. Ukladá prednostovi MsÚ 

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 17.08.2014.  

Uznesenie nie je splnené. 

Na základe kontroly plnenia uznesení konštatujem, kontrolovaný subjekt zabezpečil 

vypracovanie zmluvy v termíne uloženom MsZ.  Zo  strany predávajúceho neprišlo 

v uloženom termíne k podpísaniu zmluvy. Odporúčam MsZ predĺžiť termín plnenia do 

09.11.2014. 

 
Uznesenie  č.  98/2014 
A. Berie na vedomie 

Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta – časť parcely nachádzajúcej sa na Vážskej ul. , 

B. Konštatuje,  

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

osobitného zreteľa, o ktorom rozhodujem mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 

pretože ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pre rodinným domom vo vlastníctve 

žiadateľov, ktorý ho  dlhodobo užívajú ako predzáhradku  a je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre 

mesto inak nevyužiteľný, 

C. Schvaľuje  



v zmysle §-u 9a, ods.2, písm. a)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení spôsob prevodu 

nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa:  novovytvorenú 

parcelu č . 64/6- zast.plocha vo výmere 32 m
2
, ktorá bola odčlenená  geometrickým plánom č. 8-4/2014 zo dňa 

28.04.2014, overeným pod č. 669/2014, od pôvodnej parcely č. 121-ostatná plocha, zapísanej Okresným úradom 

v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“, v k. ú. Stredný Čepeň na LV č. 

591, za cenu:  10,00 €/m
2, 

ktorá bude
  
zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty žiadateľom:  

Božena Kovárová, rod. Jašíková, bytom v Seredi, Vážska 1886/47,  v podiele  5/8-ín,  

Mária Poláková, rod.Kovárová, bytom v Seredi, Komenského 3043/40, v podiele 1/8-ina, Peter Kovár, rod. 

Kovár, bytom v Seredi, Vážska 1886/47, v podiele1/8-ina,  

Renáta Čejteiová, rod. Kovárová, bytom Dvorníky 571,  v podiele 1/8-ina. 

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

hradia kupujúci. 

D. Ukladá  Prednostovi MsÚ  

Zabezpečiť zverejnenie   zámeru   v zákonom   stanovenej lehote . 

Uznesenie je splnené. 

 

Uznesenie č.  99/2014 

A. Schvaľuje  

v  súlade  s  §11, ods.3) Zásad  hospodárenia  a  nakladania  s majetkom mesta,  zriadenie vecného bremena 

spočívajúceho vo vybudovaní miestnej komunikácie  pre projekt „Logistické centrum a ľahká 

priemyselná výroba – Sereď“ : 

- na parcelách registra „C“ : č. 3953/2,  č. 3951/10, č. 3977/21, č. 3939/16,   č. 3992/90,   č. 3995/32, č. 

3997/15, č. 4055/8,   č. 4058/17 ,  všetky odčlenené od parcely č. 1818- ostatné plochy, zapísanej 

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“, 

vedenej  v k. ú. Sereď na LV č. 4806, 

- na parcelách registra „C“ :  č 4058/15,   č. 3995/30,  č. 3992/86, č. 4085/76 a  č. 4057/18,  všetky 

odčlenené od parcely č. 1818 – ostatné plochy, vedenej na mape určeného operátu ako parcela registra 

„E“ v k. ú. Sereď  na  LV č. 4806, 

- na parcelách registra „C“ : č. 3995/19,  č. 3992/75,  č. 4085/19 a  č. 3992/77, všetky odčlenené od 

parcely č. 1841/201- ostatné plochy , zapísanej Okresným úradom v Galante na mape určeného operátu 

ako parcela registra „E“, v k. ú. Sereď na LV 4806, 

- na parcelách registra „C“: č. 4058/24 a č. 4056/7, obe odčlenené od parcely č. 1569/301-ost.pl., zapísaná 

Okresným úradom v Galante na mape určeného operátu  ako parcela registra „E“ v k. ú. Sereď,  

- na parcelách registra „C“: č. 3995/22 – zastavané plochy a nádvoria, č. 3995/24 zastavané plochy 

a nádvoria a  č. 3995/25 – zastavané plochy a nádvoria, všetky zapísané na Okresnom úrade v Galante, 

katastrálny odbor v k. ú. Sereď na LV 591,  

v dĺžke podľa   vyznačenia   a    zamerania v geometrickom pláne, vypracovaného na   náklady oprávneného 

z vecného bremena. Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne,  pretože ide o ďalší rozvoj priemyselného parku 

a vybudovanie cesty v súlade s platnou ÚPD mesta, ktorá  definuje dotknuté územie  ako plochy a bloky výroby, 

výrobných služieb logistických centier a stavebnej výroby. 

B. Ukladá prednostovi MsÚ    

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie  zmluvy o  zriadení vecného bremena. Termín: 17.08.2014.  

Na základe vykonanej kontroly konštatujem: Uznesenie nie je splnené  

Kontrolovaný subjekt vypracoval návrh zmluvy v termíne určenom MsZ. Žiadateľ o zriadenie 

vecného bremena požiadal dňa 01.07.2014 o rozšírenie predmetu vecného bremena 

a doplnenie uznesenia.  

Na základe vyššie uvedeného odporúčam  MsZ zrušiť pôvodné uznesenie a schváliť 

uznesenie tak ako je uvedené v predloženom návrhu.   
 

Uznesenie  č. 100/2014 

A. Schvaľuje: 

Zverenie majetku mesta Sereď do správy  ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. č. 763/7A, 926 01 Sereď 

s účinnosťou od  1. júla 2014 nasledovne: 

1. Zhotovenie novej elektroinštalácie v troch odborných učebniach v ZŠ Juraja Fándlyho. Obstarávacia  

cena predstavuje 3 999,98 €, oprávky k 30.06.2014 činia 34,00 €,  zostatková hodnota 3 965,98  €.  

2. Rekonštrukcia podláh v dvoch odborných učebniach v ZŠ Juraja Fándlyho. Obstarávacia  cena 

predstavuje 4 005,04 €, oprávky k 30.06.2014 činia 34,00 €,  zostatková hodnota 3 971,04  €.  



3. Rekonštrukcia podlahy odbornej učebni v ZŠ Juraja Fándlyho. Obstarávacia  cena predstavuje 4 487,38 

€, oprávky k 30.06.2014 činia 38,00 €,  zostatková hodnota 4 449,38  €.  

 B. Ukladá prednostovi  MsÚ  

Spracovať protokol o zverení majetku do správy ZŠ Juraja Fándlyho v zmysle platnej legislatívy a zabezpečiť 

jeho podpísanie oboma zmluvnými stranami. Termín: do 30.06.2014. 

Uznesenie je splnené.  

 

Uznesenie  č. 108/2014 

A.Berie na vedomie 

a)   3.  zmenu rozpočtu vykonanú na základe rozpočtového opatrenia  č. 3  zo dňa 25.4.2014 

 b)  4. zmenu rozpočtu vykonanú na základe rozpočtového opatrenia  č. 4 zo dňa 29.4.2014 

B. Schvaľuje 

a) 5. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2014          

b) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ Komenského 

c) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZUŠ J.F.Kvetoňa 

d)        rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom Domu kultúry   

e)        doplnenie uznesenia č. 52/2010 zo dňa 20.4.2010 o použití  výsledku  hospodárenia za rok 2009  o bod 6 

v nasledovnom znení  

f).  schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške zostatku finančných   operácií  v čiastke 304 762 €  

C. Ukladá Prednostovi MsÚ, riaditeľom škôl a riaditeľovi Domu kultúry                   

Zapracovať schválené zmeny do rozpočtu T :  30.6.2014 

Uznesenie je splnené.  

 

 

 

 

 

 

 

v Seredi,  dňa  02.09.2014    Mgr. Zuzana Horváthová 

       hlavná kontrolórka mesta 

 

 


