
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 18.02.2016. 
Primátor mesta dňa 11.12.2015 zvolal pracovnú poradu za účelom rozdelenia úloh 
a určenia termínov zodpovedným zamestnancom pri plnení jednotlivých uznesení 
schválených MsZ.   
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení MsZ konštatujem:  
 
Uznesenia zo zasadnutia MsZ konaného  dňa 12.2. 2015  
Uznesenie č. 7/2015 
MsZ Žiada   Riaditeľa   Domu   kultúry  v Seredi   
Zabezpečiť   opravu   údajov  uvedených   v záhlaví  Zmlúv o poskytnutí   finančných prostriedkov  
z audiovizuálneho fondu  uzatvorených  dňa   30.07. 2014 a 10.09. 2012   v termíne   do 28.02. 2015   
Kontrolovaný subjekt mi dňa 19.01.2016  mailovou poštou zaslal opravenú zmluvu 
o poskytnutí  finančných prostriedkov  z audiovizuálneho fondu  zo dňa 10.12.2012. 
V záhlaví zmluvy je uvedené  správne „rozpočtová organizácia Dom Kultúry“ . V pôvodnej 
zmluve bolo uvedené „príspevková organizácia Dom kultúry,  čo nezodpovedalo 
skutočnosti. Opravená zmluva je zverejnená na web. stránke mesta a Domu Kultúry.  
Na základe vyššie uvedeného konštatujem:  Uznesenie je splnené.  
 
Uznesenia zo zasadnutia MsZ konaného  dňa  25.6. 2015 
Uznesenie č. 93/2015 

A. Berie    na  vedomie: Informatívnu  správu   o zámere   vzájomného    usporiadania    pozemkov  na   
Fándlyho ulici   

B. Konštatuje, že sa  jedná  o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup z dôvodu   hodného osobitného  
zreteľa,    pretože  je   v   záujme  mesta   usporiadať   vlastnícke    vzťahy k pozemkom pod predškolským 
zariadením  tak, aby boli zachované nevyhnutné podmienky pre riadnu prevádzku predškolského zariadenia 
a priestorovo neobmedzil dvor objektu užívaného špeciálnou základnou,  
C.  Schvaľuje:  V zmysle § 9, ods. 2 a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  zámer 
usporiadať vlastnícke vzťahy prevodom pozemku formou zámeny  pre  Lenku  Domčekovú,  bytom  
Sereď,  Cukrovarská  146/5.   
Uznesenie zostáva v plnení 
 
Uznesenie č. 103/2015 
Schvaľuje 
V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájom  časti parcely  
č. 1733/1 – zastavané plochy a nádvoria,  ktorá je  evidovaná  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor 
ako parcela  registra  „E“ určeného operátu  v  k. ú. Sereď,  na LV  č. 591, za  cenu  0,10  €/m2/rok,  vo výmere  
42 m2, na  dobu neurčitú  s ročnou výpovednou lehotou, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 
osobitného   zreteľa,  pretože pozemok  je dlhodobo  užívaný na záhradku a dvor a je z hľadiska 
územnoplánovacej koncepcie pre mesto  inak nevyužiteľný, žiadateľovi: Ladislavovi Šándorovi, bytom 
Bratislavská 811, 926 01  Sereď,   
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy (Ladislav Šándor) 
Z: Ing. Florišová, JUDr.Pastuchová do  31.12.2015. 
Uznesenie nie je splnené.  Nájomná zmluva nebola podpísaná v určenom termíne.  
Na základe vykonanej kontroly dňa 14.01.2016 konštatujem: Žiadateľ má voči mestu Sereď 
nevysporiadané k 31.12.2015 záväzky po lehote splatnosti za komunálny odpad vo výške 



232,22 € .  V zmysle Zásad hospodárenia § 7 ods. 14, nie je možné uzatvoriť nájomnú 
zmluvu s FO a PO, ktorá má  ku dňu podpísania zmluvy  voči mestu záväzky po lehote 
splatnosti.  
Na základe vykonanej kontroly a vyššie uvedeného odporúčam MsZ zrušiť uznesenie 
v celom rozsahu. 
 
Uznesenie č. 125/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/7 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, zapísanej 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C “  na  LV č. 591 
v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2,  žiadateľovi:  Ing. Miroslav Kubík,  Kuzmányho 2683/2, 926 01 Sereď. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Uznesenie je splnené.  
Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 14.12.2015, zverejnená v zmysle platnej právnej úpravy 
infozákona  dňa 17.12.2015. Vklad do katastra nehnuteľností bol povolený dňa 29.01.2016.   
 
Uznesenia zo zasadnutia  MsZ v Seredi konaného dňa 17.9.2015 
Uznesenie  č.  170/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku, parcely č. 3127/24 -  zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, zapísanej  

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C “  na LV č. 591 
v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2,  žiadateľom:  Ján Gallia a manželka Dagmar Galliová, obaja bytom 
Mlynárska 38/30, 926 01 Sereď. 
Zabezpečiť prevod nehnuteľného majetku .  
Zodpovední: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová v termíne do 31.12.2015. 
Na základe vykonanej kontroly dňa 03.12.2015 konštatujem: Ku dňu prerokovania kontroly na MsZ dňa 
10.12.2015 bola Kúpna zmluva podpísaná,  zverejnená. O prevod nehnuteľností požiada mesto Sereď 
katastrálny odbor v Galante,  po uhradení poslednej splátky kúpnej ceny.  
Uznesenie je splnené.   
Vklad do katastra nehnuteľností bol povolený dňa 08.01.2016.  
 
Uznesenie č.  173/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku: parcely č. 3127/5 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, zapísanej  Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C “  na LV č. 591 v k. ú. 
Sereď, za cenu 20,00 €/m2,  žiadateľovi:  
Mgr. Anton Bauer, Mládežnícka 157/1, 926 01 Sereď. 
Zabezpečiť prevod nehnuteľného majetku .  
Zodpovední: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová v termíne do 31.12.2015. 
Uznesenie je splnené.   
Kúpna zmluva bola podpísaná v mesiaci december 2015. Vklad do katastra nehnuteľností 
bol povolený dňa 29.01.2016.  
 
Uznesenie č.  174/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku: parcely č. 3127/37 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, zapísanej  

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C “  na LV č. 591 
v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2,  žiadateľovi:  
Štefan Vandák a manželka Alena Vandáková, obaja bytom Novomestská 41/36, 926 01 Sereď. 
Zabezpečiť prevod nehnuteľného majetku .  
Zodpovední: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová v termíne do 31.12.2015. 



Uznesenie je splnené.  
Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 15.12.2015, zverejnená v zmysle platnej právnej úpravy 
zákona o slobodnom  prístupe k informáciám /infozákon/ dňa 17.12.2015. Vklad do katastra 
nehnuteľností bol povolený dňa 13.01.2016.  
 
Uznesenia zo zasadnutia MsZ v Seredi, konaného dňa 12.11. 2015 
Uznesenie  č.  201/2015 
Schvaľuje 
V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájom  časti parcely  č.  
764 - záhrada  vo výmere 18 m2, ktorá je  zapísaná na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na mape 
určeného operátu ako  parcela registra  „E“, na LV č. 591, v k. ú. Sereď,  za cenu 2,00 €/m2/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 
žiadateľky,  Ing. Adriane Dzivej, bytom v  Seredi,  Komenského ul. č. 3043/39. 
Vypracovať a podpísať nájomnú zmluvu (Ing. Dzivá). Z:Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová. T: 31.01.2016 
Uznesenie je splnené v celom rozsahu.   
Nájomná zmluva bola podpísaná a zverejnená v stanovenom termíne.  
 
Uznesenie č.  202/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku: parcely č. 3251 -  zastavaná plocha  vo výmere 19 m2, ktorá bola odčlenená 
geometrickým plánom č. 78/2015, od pôvodnej  parcely č. 964/13 – zastavaná plocha, evidovanej Okresný 
úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E,  na LV č. 591,  v k. ú. 
Sereď, za cenu 20,00 €/m2,  žiadateľom:  Igor Blaho a Jana Blahová, obaja bytom v Gáni, Hlavná 19. 
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
Zabezpečiť prevod nehnuteľného majetku (Blaho).Z: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová T:31.01.2016 
Uznesenie je splnené. 
Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 9.11.2015 – zverejnená dňa 12.12.2015.Vklad do 
katastra nehnuteľností bol povolený dňa 29.01.2016.  
 
Uznesenie  č.   203/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku: parcely č. 3253/1 -  zastavaná plocha vo výmere 13 m2, ktorá bola odčlenená 
geometrickým plánom  78/2015, od pôvodnej  parcely č. 964/13 - zastavaná plocha a nádvorie, žiadateľovi:  
Vladimír Holeček, , bytom v Seredi, Mlynárska 38/32.  
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
Zabezpečiť prevod nehnuteľného majetku (Holeček). Z: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová T:31.01.2016 
Uznesenie je splnené. 
Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 9.11.2015 – zverejnená dňa 12.12.2015. Vklad do 
katastra nehnuteľností bol povolený dňa 29.01.2016. 
 
Uznesenie  č.  204/2015 
Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. b) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku: parcely č. 3252 -  zastavaná plocha vo výmere 18 m2, ktorá bola odčlenená 
geometrickým plánom č. 78/2015, od pôvodnej  parcely č. 964/13 - zastavaná plocha a nádvorie,  evidovanej 
Okresný úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E,  na LV č. 
591,  v k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2, žiadateľom:  Bohuslav Láštic a Zuzana Lášticová, obaja bytom 
v Seredi, Cukrovarská 758/48. 
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
Zabezpečiť prevod nehnuteľného majetku (Láštic). Z: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová T:31.01.2016 
 
 



Uznesenie je splnené. 
Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 08.12.2015 – zverejnená dňa 09.12.2015. Vklad do 
katastra nehnuteľností bol povolený dňa 29.01.2016. 
 
Uznesenie č.  205/2015 
A. Berie na vedomie 
Zámer usporiadať majetkovo-právny vzťah k užívanému pozemku pred prevádzkovou jednotkou na 
Novomestskej ul. formou prevodu,  
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 pozemok, ktorý sa nachádza  v bezprostrednej blízkosti pred prevádzkou vo vlastníctve žiadateľa, 
na pozemku je umiestnená terasa, spojená   so stavbou, a  je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre 
mesto inak  nevyužiteľný, 
C. Schvaľuje  
v zmysle §-u 9, ods.2, písm. a)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spôsob 
prevodu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  časti 
parcely č. 1063/1 -  zastavaná plocha a nádvorie evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
katastrálnej mape ako parcela registra „C“ v k. ú. Sereď, na LV č. 591, vo  výmere cca 43 m2,   žiadateľovi 
Ladislavovi Malému, bytom v Seredi, Fándlyho ul. 4378/26. 
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady        žiadateľa 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku. Z: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová 
T:31.03.2016.  
Uznesenie je splnené:  
Zámer prevodu bol zverejnený dňa 03.02.2016 v zákonom stanovenej lehote 15dní,  pred 
jeho schvaľovaním v Mestskom zastupiteľstve.   
 
Uznesenie č.  207/2015 
Schvaľuje  
Zriadenie vecného bremena  v súvislosti s inžinierskou stavbou „DS_Šulekovská ul. – zahustenie TS, 
VNK, NNK“ (elektroenergetická stavba, vrátane elektroenergetických zariadení), na parcelách: 

- č. 1398/2 - ostatná plocha,  evidovaná Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
katastrálnej mape ako parcela registra „C“ v k. ú . Dolný Čepeň na LV č. 591, 

- č. 155/1 - orná pôda,  č. l66/3 - ostatné plochy, č. 155/2 - ostatné plochy, č. 128/35  - ostatné 
plochy, 128/102 - ostatné plochy, č. 166/4 – zastavaná plocha a nádvorie,  
všetky evidované Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako 
parcely registra „E“ v k. ú.  Dolný Čepeň, na LV č. 591, 

- č. 169/100 – zastavaná plocha a nádvorie, evidovaná Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“  v k. ú. Dolný Čepeň na LV č. 3289, 

- č. 169 - zastavaná plocha a nádvorie, č. 170/2 - zastavaná plocha a nádvorie, obe evidované 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely registra 
„E“, v k. ú. Stredný Čepeň, na LV č. 591, 
v dĺžke 304 m, podľa vyznačenia a zamerania v geometrických plánoch č.  234/2015 a  č. 
235/2015, úradne overených Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,  vypracovaných na   
náklady oprávneného z vecného bremena. 
 

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena (mesto Sereď - vlastník zaťažených 
nehnuteľností)  strpieť: 

a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 

stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd  peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi 

a mechanizmami oprávneným,  z dôvodu výkonu povolenej činnosti.    
Vecné bremeno sa zriaďuje in rem, na dobu neurčitú, odplatne jednorazovo vo výške  15,00 €/1m trasy 
elektrického vedenia, celkom vo výške 4.560,00 eur, slovom štyritisícpäťstošesťdesiat eur, v prospech 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 46 Bratislava. 



Pripraviť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy o zriadení vecného bremena. (uloženie inžinierskych 
sietí). Z: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová T: 31.03.2016 
Uznesenie zostáva v plnení. 
 
Uznesenia z MsZ v Seredi, konaného  dňa 10.12. 2015 
Uznesenie č.232/2015 
 Schvaľuje   
1) Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom    ZŠ Juraja Fándlyho 
2) 8. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2015          
3) Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZŠ Jána  Amosa  Komenského   
4) Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ D. Štúra 
5) Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ Komenského 
6) Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou   ZUŠ  Jána Fischera-Kvetoňa 
7) Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom Domu kultúry Sereď 
Zapracovať schválenú 8. Zmenu rozpočtu do rozpočtu mesta Sereď. 
Z: Ing. Florišová v termíne do 21.12.2015 
Uznesenie je splnené  v termíne. 
 
Uznesenie č.233/2015 
Uznáša sa 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 8/2015 zo dňa 10. 12. 2015, ktorým sa mení Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení 
zriadených v meste Sereď. 
Vyvesiť VZN mesta Sereď na úradné tabule a po zvesení dať do evidencie p. Adamčíkovej. 
Z: Mgr. Kováčová, PhDr.Adamčíková v termíne do 14.12.2015. 
Uznesenie je splnené.  
VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 11.12.2015.  
 
Uznesenie č.234/2015 
Uznáša sa 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 9/2015 zo dňa 10.12.2015 o vyhradení miest a ustanovení 
podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na 
území mesta Sereď  
-bez pripomienok 
Vyvesiť VZN mesta Sereď na úradné tabule a po zvesení dať do evidencie p. Adamčíkovej. 
Z: PhDr.Adamčíková v termíne do 14.12.2015. 
Uznesenie je splnené.  
VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 11.12.2015.  
m 
Uznesenie č. 235/2015 
Uznáša  sa 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 10/2015 zo dňa 10.12.2015, ktorým sa mení Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď  -bez pripomienok 
Vyvesiť VZN mesta Sereď na úradné tabule a po zvesení dať do evidencie p. Adamčíkovej.v termíne do 
14.12.2015. 
Uznesenie je splnené,  
VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 11.12.2015.  
         
Uznesenie č.236/2015 
Schvaľuje 
Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja mesta Sereď na roky 2015–2024   
-s pripomienkami 

- strana  174 bod 6.1.8.  dom ZŤP – doplniť zateplenie   



- strana 179 bod 8.1.3.  doplniť riadok  Rekonštrukcia   a zateplenie   MsKS Nova   a DK  v objeme   
podľa potreby    

Zverejniť informáciu o schválení PHSR na web mesta a do tlačených Seredských noviniek.  
Z: Bc.Veselický, p.Beňo v termíne do  30.12.2015. 
Uznesenie je splnené. 
PHSR na programovacie obdobie 2015 - 2024 bol zverejnený na web. stránke mesta dňa 
22.12.2015 . 
 
Uznesenie č. 238/2015 
Schvaľuje 
V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájom  časti parcely  
č.  764 - záhrada  vo výmere 18 m2, ktorá je  zapísaná na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na 
mape určeného operátu ako  parcela registra  „E“, na LV  č. 591, v k. ú. Sereď,  za cenu 2,00 €/m2/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 žiadateľky: Mgr. Alene Kršiakovej,  bytom v  Seredi,  Hrnčiarska 2495/19. 
Vypracovať a podpísať nájomnú zmluvu – Mgr. Alena Kršiaková. 
Z:Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová v termíne do 31.3.2016 
Uznesenie je splnené v celom rozsahu.  
Nájomná zmluva bola podpísaná a zverejnená.  
 
Uznesenie č.239/2015 
Schvaľuje 
V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájom  časti parcely  
č.  764 - záhrada  vo výmere 18 m2, ktorá je  zapísaná na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na 
mape určeného operátu ako  parcela registra  „E“, na LV  
č. 591, v k. ú. Sereď,  za cenu 2,00 €/m2/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 v súkromnom vlastníctve: Oľge Klempererovej, bytom v  Seredi,  
Čepenská 1214/29. 
Vypracovať a podpísať nájomnú zmluvu – Oľga Klempererová. 
Z: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová v termíne do 31.3.2016 
Uznesenie je splnené v celom rozsahu.  
Nájomná zmluva bola podpísaná a zverejnená.  
 
Uznesenie č.240/2015  
Schvaľuje 
 V zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,  § 9a,  ods. 9,  písm. c)  nájom: 
• nebytových priestorov  na mestskom cintoríne  v Seredi na Kasárenskej ul. – obslužný objekt  a  Dom 

smútku  vo výmere 535 m2, za cenu 4,00 €/m2/rok, 
• nebytových priestorov na miestnom cintoríne na Hornočepenskej ul. – Dom smútku vo výmere 23 m2,  

za cenu 4,00 €/m2/rok  
• hnuteľného majetku, nachádzajúceho sa na oboch cintorínoch a vitríny na oznámenia, 

nachádzajúcej sa na Námestí republiky, na dobu určitú do 31. 12. 2016,  s podmienkou, že: nájomca 
v priebehu trvania nájomnej zmluvy, t. j.,  do 31. 12. 2016 vybuduje na vlastné náklady ďalších  20 bm 
bariérového oplotenia  okolo nového  cintorína a upraví fasádu na  obslužnom objekte na cintoríne na  
Hornočepenskej ulici, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože je 
v záujme mesta prenajať objekty cintorína nájomcovi, ktorý spravuje objekty cintorína na základe 
mandátnej zmluvy,  žiadateľovi Edite Kašíkovej,  bytom Dolná Streda č. 422, 

Vypracovať a podpísať nájomnú zmluvu – Cintorín. 
Z: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová v termíne do 21.12.2015 
Uznesenie je splnené v celom rozsahu.    
Nájomná zmluva bola podpísaná a zverejnená.  
 
 



Uznesenie č.241/2015 
Schvaľuje 
Zriadenie vecného bremena,  v súvislosti  s projektom „odvodnenie skladového areálu Sereď – Západ, trasa 
B“, na parcelách: 

- č. 2437 - záhrady,  evidovaná Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape 
ako parcela registra „C“ v k. ú . Sereď na LV č. 4806 , 

- č. 1894/200 – ostatné plochy, evidovaná Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape 
určeného operátu  ako parcela registra „E“ v k. ú . Sereď na LV 
 č. 4806, 

- č. 1841/201- ostatné  plochy, evidovaná Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape 
určeného operátu ako parcela registra „E“ v k. ú. Sereď na LV  
č. 4806, 

   podľa vyznačenia a zamerania v geometrických plánoch  vypracovaných na náklady oprávneného z vecného 
bremena. 
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena (mesto Sereď - vlastník zaťažených 
nehnuteľností)  strpieť: 

a) uloženie inžinierskych sietí – tlakovej dažďovej kanalizácie v rozsahu podľa geometrických 
plánov, 

b)  prístup osôb a príjazdu zariadení a mechanizmov k týmto inžinierskym sieťam, na účel ich 
využívania, vybudovania, prevádzkovania, údržby, výmeny, odstránenia a opráv, a s tým 
súvisiacich terénnych úprav, úprav pôdy a porastu, ako aj právo v nevyhnutnom rozsahu rúbať 
a okliešťovať dreviny a akékoľvek iné porasty ohrozujúce bezpečnú a spoľahlivú prevádzku 
inžinierskych sietí. 

Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne,  na dobu neurčitú, v prospech spoločnosti WPC FM Slovakia, s. r. 
o., Cintorínska 3/a, 811 08 Bratislava  s podmienkou, že  spoločnosť sa zaviaže umožniť bezodplatné 
zriadenie vecného bremena v prospech mesta, súvisiaceho s uložením inžinierskych sietí do telesa prístupovej 
komunikácie  v jej vlastníctve. 
Zabezpečiť vypracovanie a podpísanie zmluvy o zriadení vecného bremena – WPC FM Slovakia. 
Z: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová v termíne do 30.4.2016. 
Uznesenie zostáva v plnení. 
 
Uznesenie  č. 243/2015 
Schvaľuje  
výšku  minimálnych cien nájomného, určenú v prílohách  č. 3, 4, 5 a  6 Zásad  hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Sereď,  s týmito zmenami:  

1. V prílohe č. 4 - na umiestnenie reklamného zariadenia -   bod 1. stĺpy verejného osvetlenia -  
nájom pre tabule  zjednotiť rozmermi do 1200 mm  - 60,00 €/rok,  

2. V prílohe č. 5 - nájom pozemkov  - doplniť písmená: 
 g) nájom pozemku zastavaného stavbou na bývanie a dvor  pri RD -  za cenu 1,5 €/m2/rok, 
 h) nájom pozemku pre neziskové organizácie (napr. občianske združenia, športové kluby)   -   

za cenu 0,10 €/m2/rok, 
3. V prílohe č.  3 -  nájom nebytových priestorov  

 - v bode b) vypustiť slová: notársky úrad, neštátne zdravotnícke zariadenia, ambulancie 
neštátnych lekárov, 

- body e) a f) – celý obsah vypustiť, 
- obsah bodu e) – presunúť ako bod d) 
- obsah bodu f) – presunúť ako bod e) 

Zverejniť na intranete a na webe mesta informáciu o zmene výšky minimálnych cien nájomného určenú 
v prílohách č. 3,4,5 a 6 v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď. 
Z: Ing. Florišová v termíne do 30.12.2015 
Uznesenie bolo splnené 08.01.2016.  
 
Uznesenie  č. 244/2015 
Schvaľuje  
Výšku  minimálnych cien pri prevodoch pozemkov vo vlastníctve mesta, určenú v prílohe č. 2 týchto zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď nasledovne : 

 
v časti A: INTRAVILÁN 
I. zóna – katastrálne územie Sereď, centrum -  ulice:  



M. R. Štefánika 
Námestie slobody 
Námestie republiky 
Vinárska 
Kúpeľné námestie 
Pekárska 
Poštová 
Spádová 
Parková + areál parku 
Dionýza Štúra 
Cukrovarská po pohostinstvo „Papuča“ 
SNP 
Kostolná 
Školská 
Železničná, časť od svetelnej križovatky po odbočku na ulicu A .Hlinku 
Kukučínova 
 
nezastavaný pozemok     90 €/m2 
zastavaný pozemok     50 €/m2 

 
II. zóna – katastrálne územie Sereď(ostatné – zostávajúce ulice),  katastrálne územie Dolný Čepeň   
nezastavaný pozemok                     60 €/m2 
zastavaný pozemok                  40 €/m2      
 

III. zóna –- katastrálne územie Stredný Čepeň 
nezastavaný pozemok            40 €/m2 
zastavaný pozemok                  30 €/m2 

 

IV. zóna – katastrálne územie Horný Čepeň 
nezastavaný pozemok        30 €/m2 
zastavaný pozemok                  30 €/m2 

 
v časti B: EXTRAVILÁN  
pozemky mimo zastavaného územia mesta                  10 €/m2                       
 
V časti C:  
Predaj pozemkov, ktoré sú pre mesto z hľadiska jeho zámerov nevyužiteľné a sú súčasťou jestvujúcej zástavby,  
dlhodobo  užívané  ako  záhrady,  predzáhradky,  zastavané plochy (10 rokov a viac)  za cenu v jednotlivých 
zónach: 
 I.   zóna   -   k. ú. Sereď centrum                  40 €/m2 
II.  zóna   -   k. ú. Sereď, k .ú. Dolný Čepeň    30 €/m2 
III. zóna  -    k. ú.  Stredný Čepeň          20 €/m2 
IV. zóna   -   k. ú. Horný Čepeň          20 €/m2 
 
Zverejniť na intranete a na webe mesta informáciu o zmene výšky minimálnych cien pri prevodoch pozemkov 
vo vlastníctve mesta určenú v prílohe č. 2  v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď. 
Z: Ing. Florišová  v termíne do 30.12.2015 
Uznesenie bolo splnené 08.01.2016.  
 
 
 



Uznesenie  č.   245/2015 
A. Berie  na  vedomie 
Informáciu   o rokovaniach   vo veci  výkupu  pozemkov  na   MŠ  na  Ul. Fándlyho s vlastníkmi   pozemkov  .   
B. Odporúča   
Uskutočniť  ďalšie   rokovania s vlastníkmi pozemkov a k rokovaniu  prizvať poslancov  MsZ    Ing. Bystríka  
Horvátha  a p. Boženu Vydarenú. 
Dohodnúť termín stretnutia s vlastníkmi pozemkov na MŠ Fándlyho. 
Z: JUDr. Pastuchová v termíne do 30.4.2016.   
Uznesenie zostáva v plnení. 
 
Uznesenie  č. 246/2015 
Schvaľuje 
S účinnosťou od 01. januára 2016 zverenie majetku mesta Sereď „Adaptácia priestorov školského klubu detí 
na materskú školu“ do správy Materskej školy Ul. D. Štúra č. 2116/36 926 01 Sereď v celkovej hodnote  
98 751,00 € (slovom: deväťdesiatosemtisíc sedemsto päťdesiat jeden Euro) nasledovne:  

 
Por. 
č. 

Účet Názov Obstaráva-cia cena 

Číslo Názov 

1 021 1 Budovy  a stavby Spolu 68 775,01 € 

v tom Technické zhodnotenie 65 898,61 € 

Rekonštrukcia bleskozvodu 2 876,40 € 

2 022 4  Pracovné stroje Konvektomat s príslušenstvom 6 070,40 € 

3 022 7 Inventár Ihrisková zostava  2 349,00 € 

4 028 Dlhodobý drobný hmotný majetok Spolu  14 050,39 € 

v tom Spotrebiče do MŠ 835,00 € 

Zabezpečovacie zariadenie 1 537,00 € 

Regály 909,96 € 

Hasiace prístroje 101,70 € 

Nábytok a zariadenie pre MŠ 764,00 € 

Nábytok pre MŠ 4 450,00 € 

Vybavenie telocvične 966,33 € 

Multimediálna technika 1 799,00 € 

Kuchynské zariadenie 1 706,40 € 

Koberce 981,00 € 

5   Krátkodobý majetok - materiál Spolu 7 506,20 € 

v tom Nábytok pre MŠ 849,00 € 

Vybavenie telocvične 80,44 € 

Kuchynské zariadenie 223,20 € 



Textilné zariadenie 1 011,50 € 

Kuchynský a jedálenský inventár 935,00 € 

Vybavenie MŠ učebným vzdelávacím zariadením 3 059,00 € 

Hračky 1 348,06 € 

Spolu 98 751,00 € 

 
Zveriť majetok mesta Sereď do správy Materskej školy Ul. D. Štúra. 
Z: Mgr. Kováčová v termíne do 30.12.2015 
Uznesenie je splnené. Odovzdávací a preberací protokol k Zmluve č. 1097/2015 – 
Protokolu o zverení majetku mesta Sereď  a s ním súvisiacich práv a záväzkov  do správy 
Materskej školy, Ul. D. Štúra č. 2116/36, 926 01 Sereď, bol podpísaný dňa 21.12.2015 a 
zverejnený dňa 22.12.2015. 
 

 

V Seredi :  05. februára 2016     Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 
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