
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 14.06.2016. 
Primátor mesta dňa 02.05.2016 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 z MsZ v Seredi, konaného  dňa 10.12. 2015 
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. 
V čase vykonania kontroly plnenia uznesení 20.04.2016 je zmluva zo strany mesta Sereď podpísaná. Zmluva 
bola  dňa 13.04.2016 poštou zaslaná druhej strane na podpis ku dňu ukončenia kontroly plnenia uznesení sa 
podpísaná zmluva nevrátila.  
Na základe vykonanej kontroly dňa 25.05.2016 konštatujem.  Uznesenie je splnené v termíne, 
zmluva bola zverejnená dňa 30.04.2016.  
 
Uznesenia z MsZ  konaného dňa 18.2. 2016 
Uznesenie č.  17/2016 
Schvaľuje 
Prevod majetku  v zmysle  §  9a ods. 8,  písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku obcí v znení  neskorších  
predpisov, ako  prípad  hodný  osobitného  zreteľa  z  dôvodu,  že  je v záujme mesta usporiadať vlastnícke 
vzťahy k pozemkom  tak, aby boli  zachované podmienky pre riadnu prevádzku predškolského zariadenia 
a priestorovo sa neobmedzil dvor  objektu užívaného špeciálnou základnou školou formou zámeny parciel,  
a to: novovytvorenej parcely 3534/3 - orná pôda, diel (1) vo výmere 43 m2, ktorá bola geometrickým plánom 
odčlenená od pôvodnej  parcely č. 1088 - ostatná plocha, evidovanej  Okresným   úradom v Galante, katastrálny 
odbor na  mape určeného operátu ako parcela registra „E“, na LV č. 591, v k. ú. Sereď,  novovytvorenej parcely 
č. 3533/13 - zastavaná plocha, ktorá bola geometrickým plánom odčlenená od pôvodnej  parcely č. 3533/12 - 



zastavaná plocha, diel (6) vo výmere  92 m2  a od pôvodnej parcely č. 3533/8 - zastavaná plocha diel (7) vo 
výmere  18 m2, obe   evidované Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcely 
registra „C“,  na LV č. 591, v k. ú. Sereď,  v celkovej výmere 153 m2,  formou zámeny za novovytvorenú 
parcelu č. 3535/5 -  zastavaná plocha, diel (5) vo výmere 100 m2  a za novovytvorenú parcelu č. 3535/6 - 
zastavaná plocha, diel (6) vo výmere 47 m2,  ktoré boli geometrickým plánom odčlenené od pôvodnej  parcely č. 
1073 - orná pôda, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako 
parcela registra „E“, v k. ú. Sereď na LV č. 5122, vo vlastníctve žiadateľky, a to bez vzájomného finančného 
vyrovnania, z dôvodu, že je v záujme mesta usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom tak, aby boli zachované 
podmienky pre riadnu prevádzku predškolského zariadenia a priestorovo sa neobmedzil dvor objektu užívaného 
špeciálnou základnou školou s Lenkou Domčekovou, bytom v Seredi, Cukrovarská 146/5.   
Zabezpečiť vypracovanie a podpísanie zámennej zmluvy s Lenkou Domčekovou. 
Zodpovedný :  Ing. Florišová v termíne do 30.4.2016 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Mesto Sereď požiadalo o zameranie parciel za účelom vyporiadania pozemkov v areáli MŠ 
Dionýza Štúra - elokované pracovisko na Fándlyho ul.. Dodatočným zameraním sa 
v geometrickom pláne č. 28/2015 zmenili diely a spresnila sa výmera zamieňaného pozemku 
vo vlastníctve mesta Sereď /z výmery 43m2 na 41m2/, oproti údajom, ktoré boli schválené 
uznesením č. 17/2016 
Na základe uvedeného odporúčam MsZ zrušiť uznesenie č. 17/2016  v celom rozsahu 
a schváliť nové znenie uznesenia, v zmysle predložené návrhu na uznesenie.   
 
Uznesenie č.  27/2016 
Súhlasí   
S obstaraním územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 1/2016“  za 
nasledovných podmienok: 

1. Navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď uhradí všetky náklady spojené s obstaraním predmetnej 
územnoplánovacej dokumentácie, 

2. Pred uzatvorením zmluvy o spolupráci navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď predloží súhlas vlastníkov 
pozemkov k navrhovanej zmene funkčného využívania územia. 
Na základe vykonanej kontroly dňa 18.04.2016 konštatujem:   
Zodpovedným zamestnancom bol vykonaný prieskum trhu – Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie 
diela „Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č.1/2016“.  Dňa 14.04.2016 sa otvárali obálky za účasti 
zamestnancov oddelenia ÚPaSP za účelom výberu úspešného uchádzača na základe vykonaného prieskumu trhu. 
Následne s úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo so zhotoviteľom územnoplánovacej 
dokumentácie ÚPN-M Sereď, Zmeny a doplnky č.1/2016 a Zmluva o spolupráci s navrhovateľom zmien 
a doplnkov územného plánu.  
Uznesenie je splnené: Zmluva o dielo na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie 
a zmluva o spolupráci boli podpísané a zverejnené. 
 
Uznesenia z MsZ, konaného dňa 17.03. 2016 
Uznesenie  č.  32/2016 
Schvaľuje 
a/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z výzvy,  s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 ,na 
projekt  „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy  
Komenského „A“ v Seredi“ s  maximálnym spolufinancovaním oprávnených výdavkov  projektu zo strany 
mesta Sereď vo výške 13 898,71 EUR z maximálnej výšky celkových oprávnených výdavkov  
277 974,18 EUR, 
b/Financovanie neoprávnených výdavkov predkladaného projektu, ktoré súvisia s obnovou budovy, 
v maximálnej výške 48 084,08 EUR.  
Zabezpečiť predloženie žiadosti o NFP a financovanie v zmysle schváleného uznesenia. (zníženie energetickej 
náročnosti MŠ Komenského A) 
Zodpovedný: Ing. Bíro, Ing. Práznovský v termíne podľa výzvy 



Uznesenie je splnené, žiadosť bola predložená na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru 
– sprostredkovateľský orgán OP /operačný program/, kvalita životného prostredia, Bratislava 
dňa 06.05.2016. 
Uznesenie  č. 34/2016 
Schvaľuje 
a) Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva vnútra SR na realizáciu projektu „ Riešenie bezpečnosti cestnej premávky na priechodoch pre 
chodcov v meste Sereď “ 
b) výšku celkových nákladov na projekt v sume 12 447,60 €, 
c) Výšku 5 % spolufinancovania projektu z celkových výdavkov na projekt, t.j. 622,38 €,  
Predložiť žiadosť o dotáciu + financovanie podľa schváleného uznesenia. (Riešenie bezpečnosti cestnej 
premávky na priechodoch pre chodcov v meste Sereď). 
Z: Ing. Bíro v termíne: po vyhlásení výzvy. 
Uznesenie je v plnení 
 
Uznesenia z rokovania MsZ v Seredi, konaného dňa 28.4. 2016 
Uznesenie č.50/2016  
A/ Schvaľuje   
1.záverečný účet mesta  SEREĎ za rok 2015  
2.celoročné hospodárenie mesta SEREĎ za rok 2015 bez výhrad 
3. použitie   kladného rozdielu finančných operácií – za rok 2015 v čiastke 346 136,75  €  nasledovne:  
3.1.  Čiastkou 7 604,36 € vykryť schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 
3.2.  Čiastkou  674,07  €   tvoriť fond rozvoja bývania  
3.3  Zahrnúť do  príjmových finančných operácií  roku 2015   nevyčerpané    účelové                             
finančné prostriedky v čiastke 238 566,56 €  a  použiť ich    vo výdavkoch  roku 2015 na   účely stanovené   
poskytovateľom : 
a)  na úhradu dopravného žiakov  ZŠ Juraja Fándlyho   v čiastke  164,64 €  a ZŠ Jana Amosa Komenského 
v čiastke 36,92  
b) na výdavky spojené s realizáciou projektu „„Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku 
v Seredi pre zvýšenie  kultúrneho a turistického potenciálu  mesta  vo výške 188 365 €  
c) na úhradu výdavkov preneseného výkonu štátnej správy   v súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.    
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení  na interiérové  vybavenie v celkovej čiastke 50 000 
€ ( v tom: ZŠ Jana .Amosa Komenského v čiastke 18 589 €  a ZŠ Juraja  Fándlyho    v čiastke 31 411 € )   
3.4 Čiastku výnosu z dotácie 71,24 € zahrnúť do príjmových    finančných  operácií a odviesť  ju do ŠR 
3.5 Čiastku 99 220,52 €  previesť do rezervného fondu 
B/ Berie na vedomie 
1.   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015 
2.   Správu audítora k  účtovnej závierke za rok 2015  
Zabezpečiť prevody finančných prostriedkov v zmysle schváleného uznesenia(záverečný účet mesta za rok 
2015). Zodpovedný: Ing. Florišová do 30.06.2016 
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení konštatujem: Uznesenie je splnené v celom 
rozsahu. 
 
Uznesenie č. 54/2016  
A. Berie  na  vedomie  
Informatívnu správu o potrebe a možnostiach financovania rekonštrukcie budov 
B. Schvaľuje   
poskytnúť účelovú dotáciu spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. na realizáciu rekonštrukcie objektu 
Sokolovňa a vyregulovanie kúrenia v MsKS NOVA 
Vypracovať zmluvu medzi SMS a Mestom Sereď o dotácii na rekonštrukciu objektu Sokolovne a vyregulovania 
kúrenia v Nove. Zodpovedný: konateľka SMS v termíne do 16.05.2016. 
Uznesenie splnené s časti.  Zmluva o dotácii je vypracovaná.  Zmluva bude podpísaná a 
dotácia poskytnutá po schválenej zmene  rozpočtu, ktorá bude predmetom  rokovania MsZ 
konaného dňa 14.06.2016.  



Uznesenie č. 56/2016 
A. Konštatuje , 
že na základe uznesenia č. 62/2015 zo dňa 23.04.2015 bol plat primátora doposiaľ stanovený rozhodnutím 
Mestského zastupiteľstva podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona so zvýšením o 65 %, pričom - na základe § 3 ods. 
1 citovaného zákona  - primátorovi od 1.1.2016 patrí plat vypočítaný z priemernej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok; 
B. Schvaľuje   
podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1.4.2016 zvýšenie minimálneho platu primátora o 65 %. 
Zabezpečiť realizáciu uznesenia (plat primátora). 
Z: Ing.Florišová, T: do 10.05.2016.  
Uznesenie je splnené.  
 
Uznesenie č . 57/2016  
Schvaľuje   

a) 2. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2016          
b) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ D. Štúra 
c) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZUŠ Jána Fischera-  Kvetoňa   

   d)      rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom  ZŠ Juraja Fándlyho 
e)       rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Jana Amosa  Komenského 
f)       rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ Komenského 
g)       rozpočtové opatrenie predložené riaditeľom Domu kultúry 
Uznesenie je splnené všetky zmeny boli zapracované do rozpočtu. 

Odovzdať text uznesenia Ing. Florišovej a štatutárom ZŠ, MŠ, ZUŠ a DK (II. zmena rozpočtu) + zapracovať 
schválené zmeny do rozpočtov. 
Uznesenie je splnené. 

Uznesenie č.   59/2016  
Schvaľuje 
v zmysle  § 9a, ods. 9 písm. c), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov  nájom 
nehnuteľného majetku mesta, a to dvojpodlažnej budovy vo výmere 182 m2 podlahovej plochy postavenej na 
parcele č. 3063/90 - zastavané plochy a nádvoria, na Novomestskej ulici č. 53, ktorá je evidovaná   na   
Okresnom   úrade  v Galante, katastrálny odbor,  v  k. ú. Sereď na LV 591,  a  parcely č. 3063/89 - zastavané 
plochy a  nádvoria vo výmere 160 m2, evidovanej na katastrálnej mape ako parcela registra “C“, v  k. ú. Sereď  
na LV č. 591, tvoriacej súčasť areálu,  za cenu 1 €/m2/rok, na dobu  neurčitú, uplatnením výnimočného postupu 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že žiadateľ  pomáha zdravotne postihnutým občanom v oblasti 
poradenstva, sociálnej pomoci, zdravotnej pomoci a v oblasti spoločenských aktivít a  objekt je  pre  mesto  
dočasne nevyužiteľný, Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých, Základná organizácia, Hornočepenská 
1567/105, 926 01  Sereď. 
Zabezpečiť vypracovanie a podpísanie nájomnej zmluvy – Slovenský zväz zdravotne postihnutých Sereď. 
Z: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová + ZP T: do 31.05.2016 
Uznesenie je splnené. Nájomná zmluva bola podpísaná dňa 30.05.2016. Zverejnená dňa 
31.05.2016. 
 
Uznesenie č.60/2016 
Schvaľuje 

  v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom 
nehnuteľného majetku, časť parcely  č. 1892 – 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 m2  za cenu 0,40 €/m2/rok, na  dobu   neurčitú,  na vybudovanie verejne prístupného parkoviska  na náklady 
nájomcu,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok bude 
slúžiť na vytvorenie parkovacích miest novobudovanej prevádzky,  ktorá je v súkromnom vlastníctve žiadateľa a 
je pre mesto z hľadiska územnoplánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, s týmito podmienkami: 
• povinnosť takej stavebnej úpravy na oddelenie parkoviska od chodníka, aby nebolo    umožnené parkujúcim 

vozidlám zasahovať do koridoru verejného  chodníka,  



• jestvujúci strom zostane zachovaný a parkovisko bude vybudované ako zelené parkovisko, žiadateľovi,  
ELDi Group s. r. o., Železničná 3086/60, 926 01 Sereď. 
Zabezpečiť vypracovanie a podpísanie nájomnej zmluvy – ELDi Group, s.r.o. Sereď. 
Z: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová T: do 31.05.2016 
Uznesenie je splnené. Zmluva bola podpísaná dňa 31.05.2016 a zverejnená dňa 01.06.2016.  
 
Uznesenie č. 61/2016 
A. Berie na vedomie 
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časť parcely nachádzajúcej sa v k. ú. Stredný 
Čepeň, 
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 je sčasti zastavaný rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa, časť dlhodobo užíva 
ako dvor a  záhradu pri rodinnom dome 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, časti parcely č. 163/101 - ostatná plocha vo výmere cca 667 m2, zapísanej 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu na LV č. 591 ako parcela registra 
„E“, v k. ú. Stredný Čepeň, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  žiadateľovi 
Jánovi Biharimu a manželke Salomene, rod. Šandorovej, obaja bytom v Seredi, Námestie slobody 29/6. 
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľa. 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku v zákonom stanovenej lehote . 
Z: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová T: v texte 
Uznesenie je splnené, zámer prevodu majetku bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote.  
 
Uznesenie č.62/2016          
A.   Berie na vedomie 
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely,   nachádzajúcej  sa na Trnavskej 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 pozemok,   ktorý sa  nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov  vo vlastníctve žiadateľa, je 
dlhodobo užívaný ako dvor a na pozemku je postavená murovaná garáž vo vlastníctve žiadateľa. Nie je naň 
priamy prístup z verejnej komunikácie, z hľadiska územno-plánovacej koncepcie je pre mesto inak 
nevyužiteľný, 
C.  Schvaľuje 
V zmysle §-u 9, 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: časť parcely č. 
1838/47 - orná pôda vo výmere cca 133 m2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
zapísanej na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného operátu  ako parcela registra "E“, 
v k. ú. Sereď, na LV č. 591,   žiadateľom Jánovi Chlebíkovi a manž. Erike, rod. Forrovej, obaja bytom 
v Seredi, Trnavská 902/85. 
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľa. 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku v zákonom stanovenej lehote . 
Z: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová T: v texte 
Uznesenie zostáva  v plnení, žiadateľ nepredložil geometrický plán. 
 
Uznesenie č. 63/ 2016 
A.  Berie na vedomie 
Informáciu o zámere prenajať  nehnuteľný majetok  mesta  - časť  parcely,     nachádzajúcej  sa na Trnavskej 
ulici, 
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, 
pretože  ide o pozemok,   ktorý sa  nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov  vo vlastníctve žiadateľa, 
ktorý ho dlhodobo užíva ako záhradu, nie je naň prístup z verejnej komunikácie 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 9a, ods.9, zámer prenajať nehnuteľný majetok 
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  zreteľa: časť parcely č. 1838/47 - orná pôda vo 
výmere cca 339 m2,  zapísanej 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 0,10 €/m2/rok,  na dobu neurčitú,   žiadateľom  Jánovi Chlebíkovi a manž. Erike, rod. Forrovej, obaja  
bytom  v Seredi, Trnavská 902/85. 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku v zákonom stanovenej lehote . 
Z: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová T: v texte 
Uznesenie zostáva  v plnení, žiadateľ nepredložil geometrický plán. 
 
Uznesenie č. 64/2016 
A. Berie na vedomie 
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta -  časti parciel,     nachádzajúcich  sa na 
križovatke ulíc Dolnočepenská  a  8. mája,  
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 pozemku  vo vlastníctve žiadateľa, je 
dlhodobo užívaný ako   súčasť záhradky rodinného domu a z hľadiska územno-plánovacej koncepcie je pre 
mesto inak nevyužiteľný. 
C.  Schvaľuje 
V zmysle §-u 9, 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, a to  časť 
parcely  č. 34/46 - ostatná plocha   vo výmere cca  4 m2 a časť parcely č. 82/6 - ostatná plocha vo výmere cca 45 
m2,obe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
zapísané  na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného operátu  ako parcely registra "E“, 
v  k. ú. Dolný Čepeň, na LV č. 591,   žiadateľovi Jozefovi Václavíkovi a manželke Andrei, rod. Rajčanovej, 
obaja bytom v Seredi,  Dolnočepenská ul. č. 1643/61. Výmera pozemku bude spresnená geometrickým 
plánom, vypracovaným na náklady žiadateľa. 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku v zákonom stanovenej lehote . 
Z: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová T: v texte 
Uznesenie je splnené, zámer prevodu majetku bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote.  
 
Uznesenie č.65/2016 
A. Berie na vedomie 
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - parcely,  nachádzajúcej  sa v katastrálnom 
území Dolný Čepeň,  
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 pozemku  vo vlastníctve žiadateľa, je 
dlhodobo užívaný ako   súčasť záhrady pri rodinnom dome, je neprístupný z verejnej komunikácie   a z hľadiska 
územno-plánovacej koncepcie je pre mesto inak nevyužiteľný, 
C.  Schvaľuje 
V zmysle §-u 9, 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:  parcelu č.  17/2 
- vodná plocha   vo výmere 116 m2,  zapísanú  na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na katastrálnej 
mape  ako parcela registra "C“, v  k. ú. Dolný Čepeň, na LV č. 591,   žiadateľom Ing. Ladislavovi Pospišovi 
a manželke Ing. Alene Pospišovej, rod. Štrbovej, obaja bytom v Seredi, Družstevná 1733/4. 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku v zákonom stanovenej lehote . 
Z: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová T: v texte 
Uznesenie je splnené, zámer prevodu majetku bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote.  
 
Uznesenie č . 66/2016 
Schvaľuje 
Výpožičku  časti parcely  č. 556/1 – zastavaná plocha a nádvorie, s rozmermi 20 x 16 m,  ktorá je zapísaná na 
Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na  mape určeného operátu ako  parcela registra  „E“, v  k. ú. 
Sereď, na LV  č. 591, na dobu   určitú 10 rokov, v  súlade § 31, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania 



s majetkom mesta s prihliadnutím  na  osobitný   zreteľ  -  pozemok bude využitý  na  realizáciu projektu 
„Ihrisko Žihadielko“, zameraného na rozvoj voľno-časových aktivít detí, spoločnosti Lidl Slovenská republika 
v.o.s., so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, ktorá bude časť predmetu výpožičky -  plochy hracích 
prvkov -  využívať na umiestnenie loga spoločnosti . 
Zabezpečiť vypracovanie a podpísanie Zmluvy o výpožičke – spoločnosť LIDL- ihrisko Žihadielko. 
Z: Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová T: 16.05.2016. 
Uznesenie je splnené v termíne. Zmluva bola podpísaná dňa 05.05.2016, zverejnená dňa 
06.05.2016 
 
Uznesenie č.   67/2016 
Schvaľuje  
V súlade s ustanovením § 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď prijatie daru vo forme 
nehnuteľného majetku, ktorým je projekt „Ihrisko Žihadielko“, od spoločnosti Lidl Slovenská republika v.o.s., 
so sídlom Ružinovská 1E, 821 021 Bratislava do majetku mesta Sereď . 
Zabezpečiť vypracovanie a podpísanie Darovacej zmluvy so spoločnosťou LIDL – ihrisko Žihadielko. Z: : Ing. 
Florišová, JUDr. Pastuchová: do 10.06.2016. 
Uznesenie je v plnení. Darovacia zmluva bude vypracovaná a podpísaná po dokončení diela .  
 
Uznesenie č. 69/2016 
Súhlasí    
S predloženým Zadaním a obstaraním Urbanistickej štúdie IBV Trnavská, Kasárenská 2 (lokalita BI-46, BI-49) -  
Sereď   za nasledovných podmienok: 
1. Urbanistická štúdia bude spracovaná v obsahu a rozsahu podľa predloženého zadania pre plochy, ktoré sú 
podľa ÚPN-M Sereď označené funkčným kódom BI-46 a BI-49. 
2. Urbanistickú štúdiu obstará obstarávateľ na vlastné náklady prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.  
3. Mesto Sereď súhlasí so spoluprácou pri prerokúvaní urbanistickej štúdie.  
4. Po prerokovaní urbanistickej štúdie obstarávateľ predloží štúdiu na schválenie Mestskému zastupiteľstvu 

v Seredi. 
Uznesenie č.70/2016 
Súhlasí  
S predloženým Zadaním Urbanistickej štúdie IBV Trnavská ulica, Sereď – časť 1 lokality BI-52. Pre časť 1 
územia označeného podľa ÚPN-M Sereď funkčným kódom BI – 52 nie je potrebné ďalej spracovať urbanistickú 
štúdiu. Výstavba rodinných domov vo vnútrobloku je prípustná bez sprístupnenia vnútrobloku verejnou 
komunikáciou. Pre navrhované stavby,  ktoré je možné realizovať na týchto plochách, platia všetky ostatné 
regulatívy uvedené v ÚPN-M Sereď, za podmienky dodržania ustanovení stavebného zákona a príslušných 
vykonávacích predpisov.  

Uznesenie č.71/2016  
Súhlasí   
S obstaraním územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 2/2016“ za 
podmienky, že navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď uhradí všetky náklady spojené s obstaraním 
predmetnej územnoplánovacej dokumentácie. 

Uznesenie č.72/2016 
Súhlasí     
s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie zmien a doplnkov „Územný plán mesta Sereď, zmeny  a doplnky   
č.  3/2016 za  podmienky ,  že  navrhovatelia   zmien  a doplnkov  ÚPN – M Sereď   uhradia   všetky   náklady   
spojené  s obstaraním  predmetnej   územnoplánovacej  dokumentácie.   

Zabezpečiť  pri plnení uznesení č. 69-72 kontrolu a potrebnú súčinnosť pri realizácii schválených uznesení. 
(urbanistické štúdie). 
Z: Ing. Halabrínová v termíne do 30.11.2016 
Uznesenia č. 69-72/2016 sú v plnení. Splnené budú schválením v MsZ /urbanistická štúdia, 
územný plán/. 

 
 



Uznesenie č.  76/2016 
A. Prerokovalo  
v bode programu č. 3 prípravu ŽoNFP zameranú na intenzifikáciu triedeného zberu BRO v meste Sereď 
B. Schvaľuje 
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 na 
projekt „Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď“ so  spolufinancovaním oprávnených výdavkov  projektu 
zo strany mesta Sereď vo výške 19 501,18 EUR (5%) z celkovej výšky oprávnených výdavkov projektu 
390 023,64 EUR. 
Uznesenie je splnené. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola predložená dňa 
31.05.2016. 
 
 
 
 
 
V Seredi 03.06.2016      Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 

 

 
 


	B/ Berie na vedomie
	1.   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2015

