
Hlavná kontrolórka Mesta Sereď 

Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení MsZ 
 

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladám poslancom MsZ správu o 
kontrole plnenia uznesení na zasadnutie MsZ konaného dňa 14.12.2017. Na základe 
vykonanej kontroly plnenia uznesení MsZ konštatujem:  
Uznesenia z MsZ, konaného dňa 17.03. 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 splnené v schvaľovacej časti písm. a/.  Dňa  07.06.2017 bola zaslaná žiadosť na MV SR na 
základe vyhlásenej výzvy zverejnenej dňa  25.04.2017, evidovanej pod číslom V. Prezídia Policajného zboru 
2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie  dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky. 

Uznesenia z rokovania MsZ v Seredi, konaného dňa 28.4. 2016 
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. 
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 
Uznesenie č. 71 /2016 zostáva v plnení.   
 
Uznesenia z rokovania  MsZ  v Seredi,  konaného  dňa   14. 06. 2016 
Uznesenie č. 85/2016 
A  Berie na vedomie  
Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov 
B. Prerokovalo  
V bode programu č.7 projekt ,,Modernizácie vybavenia kina NOVA Sereď II"' 
C. Schvaľuje 
a) predloženie Žiadosti o dotáciu Domom kultúry Sereď v rámci Výzvy 4/2016 Audiovizuálneho fondu na rok 
2016, program 4/ podprogram 4.3 na účel realizácie projektu ,,Modernizácie vybavenia kina NOVA Sereď II"' 
(ďalej ,,projekt"), 
b/ po schválení Žiadosti o dotáciu, zabezpečenie realizácie projektu Domom kultúry Sereď, 
c/ dofinancovanie projektu do výšky 20 000,00 Eur z rozpočtu mesta Sereď.  
Uznesenie je splnené v časti bodu C písm a). 
Žiadosť o dotáciu DK Sereď v rámci Výzvy 4/2016 na Audiovizuálny fond bola zaslaná dňa 04.08.2016 
a 16.08.2016 doplnená.  
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení konštatujem:  
Dňa 14.03.2017 bola zverejnená podpísaná zmluva č. AVF 567/2016-4/4.3 medzi Domom kultúry rozpočtovou 
organizáciou /prijímateľ/ a Audiovizuálnym fondom /poskytovateľom/ na poskytnutie účelovej dotácie vo výške 
18 000 €. Úhrada prvej splátky je podmienená predložením podrobnej technickej špecifikácie záväzných vecných 
výstupov zo strany prijímateľa dotácie.  
Citovaná zmluva o poskytnutí dotácie v čl. 1 ods. 3 obsahuje nesprávny údaj. „Na základe výzvy poskytovateľa č. 
4/2016 zo dňa 19.01.2016 prijímateľ predložil zaregistrovanú žiadosť, ktorá bola poskytovatel'ovi doručená dňa 



10.10.2011, kód žiadosti 7198963929 (ďalej len "žiadosť"). Žiadosť odporučila podporiť odborná komisia 
Audiovizuálneho fondu pre program č. ok4b-4/2016/4 protokolom Digi/2-4/2016/4 zo dňa 19.10.2016. O 
poskytnutí finančných prostriedkov rozhodol riaditel' Audiovizuálneho fondu dňa 4.11.2016“.  
Dátum 10.10.2011 uvedený v zmluve nie je správny. Nemožno doručiť žiadosť v roku 2011 na základe výzvy na 
predkladanie žiadostí z roku 2016. Odporúčam riaditeľovi Domu kultúry zabezpečiť opravu dátumu 
v čl. 1 ods. 3 Zmluvy o poskytnutí dotácie.  
Dofinancovanie projektu podľa výsledku obstarávania predpokladá  kontrolovaný subjekt pod hranicou 20 000 € 
- uvedené v schvaľovacej časti uznesenia „C“ pod bodom  c/ . Kontrolovaný subjekt zabezpečuje proces 
obstarávania. Po jeho ukončení budem MsZ informovať o jeho výsledku.  
Uznesenie je splnené v časti bodu C písm b) splnené s časti , realizácia projektu bude zabezpečená po ukončení 
procesu verejného obstarávania. 
Na základe vykonanej kontroly dňa 14.06.2017 konštatujem:  
Zmluva o poskytnutí dotácie nie je opravená v čl. 1 ods. 3.  
Uznesenie zostáva v časti bodu C písm. c/ v  plnení.  
 
Uznesenie č. 107/2016 
Schvaľuje  
Variant  č.  3. Výkup pozemkov pod budovou od vlastníka, ktorý súhlasí s prevodom za sumu znaleckého 
posudku (časť parcely „E“ č. 1077/3 vo výmere 116 m2) a pozemku v správe SPF (časť parcely „E“ č. 1075 
vo výmere 267 m2) a platenie úhrad za užívanie ostatných pozemkov. 
Odovzdať text uznesenia Mgr. Kováčovej – výkup pozemkov pod MŠ Fándlyho. Pripraviť a realizovať výkupy 
v zmysle uznesenia Zodpovední:, Mgr. Kováčová, Ing. Florišová, JUDr. Pastuchová v termíne: do 30.6.2016 
a 30.9.2016.  

Na základe vykonanej kontroly konštatujem 
Kúpna zmluva s predávajúcimi, p. Grečová a p. Miháliková /116m2/bola podpísaná  dňa 
14.10.2016,  zverejnená dňa 15.10.2016.  
Nájomná zmluva s prenajímateľmi p. Grečová a p. Miháliková /884m2/bola podpísaná dňa 14.10.2016, 
zverejnená 15.10.2016.  
Nájomná zmluva s p. Marcinčinom  /596m2/ bola podpísaná dňa 24.06.2016 a zverejnená dňa 25.06.2016.  
Dňa 04.11.2016 bola podpísaná nájomná zmluva s prenajímateľom p. Domčeková  na výmeru 
/655m2/.  
Žiadosť na SPF o kúpu pozemku bola zaslaná dňa 29.09.2016. Slovenský pozemkový fond do ukončenia 
kontroly plnenia uznesení, nedal stanovisko k predaju pozemku.  

Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení konštatujem:  
Slovenský pozemkový fond v oznámení zo 18.07.2017 oznámil, že kúpna cena za 1m2 parciel 3535/7, 3535/8, 
3535/9, 3535/11 a 353/12 je 39,44 €. Celková výmera parciel predstavuje  1027m2.   
Mesto Sereď dňa 31.07.2017 podalo námietku voči navrhovanej cene.  
SPF listom zo dňa 08.08.2017 oznámilo zamietnutie námietky nakoľko podľa Nariadenia vlády č. 238/2010 § 3 
ods.6, SPF  môže pozemok predávať najmenej za cenu určenú podľa znaleckého posudku.  
Na zasadnutí MsZ , ktoré sa konalo dňa  21.09.2017 bola hlavnou kontrolórkou podaná vyššie uvedená 
informácia. 
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení dňa 30.10.2017 konštatujem:  
Ku dňu vykonania kontroly plnenia uznesení /02.11.2017/ nebol realizovaný výkup pozemkov. 
Uznesenie zostáva v plnení. 
 
Uznesenia zo zasadnutia MsZ v Seredi,  konaného dňa 9.2. 2017 
Uznesenie č. 28/2017 
A. Berie na vedomie 

Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časť parcely nachádzajúcej sa v k. ú. Dolný 
Čepeň, na Družstevnej ulici 
B. Konštatuje,  

že sa jedná o prípad,  pri ktorom sa uplatní  výnimočný  postup  prevodu  majetku  mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 
pretože ide o pozemok, ktorý je dlhodobo užívaný ako súčasť dvora a záhrady pri rodinnom dome vo vlastníctve 
žiadateľov a  pre mesto je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, 
C. Schvaľuje  



V súlade §-om 9, ods. 2, písm. a)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spôsob 
prevodu nehnuteľného majetku, časti parcely č. 166/4 -zastavaná plocha a nádvorie vo výmere cca 57 m2, 
zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu na LV č. 591 ako parcela 
registra „E“, v k. ú. Dolný Čepeň,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  
žiadateľom Ladislavovi Matušíkovi a manželke Ľubomíre, obaja bytom v Seredi, Mierová 2954/15. 
Výmera  pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľov. 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru prevodu majetku na družstevnej ulici – Ladislav Matušík Sereď. 
Z: ZP+DN T: 15 dní pred schvaľovaním v MsZ  
Uznesenie zostáva v plnení. /Vypracovaný geometrický plán na náklady žiadateľa, nie je možné 
zapísať do KN – súvisí s garážami na Šulekovskej ulici/.   
 
Uznesenie č. 32/2017 

A. Berie na vedomie 
Informáciu o ponuke Slovenského zväzu ľadového hokeja (ďalej len „SZĽH“) na vybudovanie objektu športovej 
haly v Seredi,  
B. Schvaľuje 

1. spoluprácu mesta Sereď so SZĽH v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry v Seredi za účelom 
výstavby športovej haly 

2. lokalitu na umiestnenie športovej haly v areáli Základnej školy Juraja Fándlyho na časti parcely reg. 
„C“ č. 2850/9 v k. ú. Sereď  

C. Poveruje primátora mesta  
K ďalším rokovaniam so SZĽH  za účelom spresnenia podmienok spolupráce pri budovaní objektu športovej 
haly v Seredi v areáli Základnej školy Juraja Fándlyho v Seredi.  
 
Uznesenia z MsZ  konaného  dňa  10. 04. 2017 
Uznesenie č.43/2017 
Schvaľuje: 
-predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizáciu projektu „Rozšírenie MŠ D. Štúra 
v Seredi realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10“,  
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom mesta Sereď a platným Programom rozvoja mesta Sereď;  
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP , t. j. vo výške 17 358,55 EUR v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci;  
-zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Sereď.  

- Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizáciu projektu „Rozšírenie MŠ D. Štúra 
v Seredi realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10“, bola na sprostredkovateľský orgán 
zaslaná dňa 18.04.2017.  

Dňa  12.05.2017  bola mestu Sereď doručená výzva na doplnenie žiadosti. Doplnenie žiadosti bolo zaslané na 
sprostredkovateľský orgán dňa 18.05.2017. 
Uznesenie je v plnení.  
 
Uznesenia z MsZ v Seredi,  konaného dňa 22.6. 2017 
Uznesenie č. 105/2017  
A. Prerokovalo  
V bode programu č. 6 návrh na predloženie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva vnútra SR na realizáciu projektu „ Modernizácia rádiokomunikačnej techniky Mestskej 
polície “ 
B. Schvaľuje 
a) návrh na predloženie žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva vnútra SR na realizáciu projektu „Modernizácia rádiokomunikačnej techniky Mestskej polície “ 
b) výšku celkových nákladov na projekt v sume 8.042,23 €, 
c) výšku 5 % spolufinancovania projektu z celkových výdavkov na projekt, t.j. 402,11 €, 
d) financovanie projektu z vlastných zdrojov. 
Uznesenie splnené v časti B písm a). Uznesenie v časti  B písm. b-d, zostáva v plnení.  
 



Uznesenie č. 108/2017  
A. Prerokovalo  

V bode programu č. 6 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zariadenie a vybavenie odborných 
učební“ (ďalej „ŽoNFP“) pre Základnú školu Jána Amosa Komenského v Seredi, Komenského 1227/8, 926 01 
Sereď 
B. Schvaľuje 
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zariadenie a vybavenie odborných učební“ realizovaného 
v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Sereď 
a platným programom rozvoja mesta Sereď;  
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
c)  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu 
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku (ďalej „NFP“) v 
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci t.j.:  
- celková výška oprávnených výdavkov projektu bude v sume 68 271,08 eur a spolufinancovanie projektu zo 
strany mesta Sereď bude vo výške 5% z celkovej výšky oprávnených výdavkov t.j. 3 413,56 eur a celková výška 
NFP bude 64 857,52 eur.  
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Sereď. 
Uznesenie je splnené v časti B písm a). Uznesenie v časti  B písm. b-d, zostáva v plnení.  
 
Uznesenie č.  109/2017 

A. Prerokovalo  
V bode programu č. 6 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Zníženie energetickej náročnosti 
budovy Mestského úradu v Seredi“ určený pre zníženie spotreby energie administratívnej budovy Mestského 
úradu v Seredi, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď. 

B. Schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z výzvy s kód OPKZP-PO4-SC431-2017-19 na 

projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu v Seredi“,  
b) maximálne celkové spolufinancovanie oprávnených výdavkov  projektu zo strany mesta Sereď vo 

výške 22 157,66 EUR z maximálnej výšky celkových oprávnených výdavkov 443 153,10 EUR, 
c) financovanie neoprávnených výdavkov predkladaného projektu, ktoré súvisia s obnovou budovy.  

Výška celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie a/alebo 
vytvorenia čistého príjmu projektu na základe výpočtu finančnej medzery prostredníctvom finančnej analýzy 
projektu nebola znížená;  
Uznesenie je splnené v časti B písm a). Uznesenie v časti  B písm. b-c, zostáva v plnení.  
 
Uznesenie č. 125/2017 
A. Berie na vedomie 

Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely, nachádzajúcej sa  na Pažitnej 
ulici,  
B. Konštatuje,  

že sa jedná o prípad,  pri ktorom sa uplatní  výnimočný  postup  prevodu  majetku  mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 
pretože ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pri budove vo vlastníctve žiadateľov,  je 
užívaný ako prístup do budovy,  pre mesto je  z hľadiska územno-plánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný, 
C. Schvaľuje  

V súlade §-om 9, ods. 2, písm. a)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  spôsob 
prevodu nehnuteľného majetku, časti parcely č. 427/1 -  ostatná plocha  vo výmere cca 250 m2, zapísanej 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej  mape ako parcela registra „C“, v k. ú. Sereď,  na 
LV č. 591, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  žiadateľom:   Alexander 
Cako a Ľudmila Caková, obaja  bytom vo Váhovciach č. 312. Výmera  pozemku bude spresnená 
geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľov. 
Uznesenie je splnené. Zámer prevodu pozemku bol zverejnený dňa 29.11.2017 t.j. pred 15 dní pred 
jeho schvaľovaním v MsZ.  

Uznesenie č. 126/2017 
Schvaľuje  



V súlade s §-om 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,   prevod 
nehnuteľného majetku, novovytvorenej parcely č. 216/3 - zastavaná plocha, diel (1)  vo výmere 31 m2, 
odčlenenej geometrickým plánom č. 24/2017, úradne overeným pod číslom 640/2017 dňa 26. 05. 2017, od 
pôvodnej parcely č. 116/1- ostatná plocha,   evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape 
určeného operátu ako parcela registra „E“ na LV č. 3289  pre k. ú. Dolný Čepeň,  za cenu 60,00 €/m2,  
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý sa 
nachádza v bezprostrednej blízkosti pred rodinným domom žiadateľky, je na ňom vybudovaná vodovodná šachta 
patriaca k rodinnému domu a  je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, Andrei 
Horváthovej, bytom v Seredi, Dolnočepenská 1618/25. Správny poplatok za návrh na vklad do katastra 
nehnuteľností uhradí kupujúca. 
Uznesenie zostáva v plnení. 
 
Uznesenie  č. 127/2017 
Schvaľuje  
V súlade s §-om 9a, ods. 8, písm. e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,   prevod 
nehnuteľného majetku,   novovytvorenej parcely č. 216/4 - zastavaná plocha, diel (2) vo výmere 2 m2, 
odčlenenej geometrickým plánom č. 24/2017, úradne overeným pod číslom 640/2017 dňa 26. 05. 2017, od 
pôvodnej parcely č. 116/1 - ostatná plocha,   evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape 
určeného operátu ako parcely registra „E“ na LV č. 3289 pre k. ú. Dolný Čepeň, za cenu 60,00 €/m2,  
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý sa 
nachádza v bezprostrednej blízkosti pred rodinným domom žiadateľky, tvorí vstup do rodinného domu 
žiadateľky  a  je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný,  Zuzane Stehelovej, 
bytom v Šintave č. 335. Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí kupujúca. 
Na základe vykonanej kontroly plnenia uznesení MsZ konštatujem: 
Dňa 21.09.2017 MsZ uznesením č. 182/2017 neschválilo žiadosť o zníženie kúpnej ceny žiadateľov 
v zmysle uznesení č. 126/2017 a 127/2017.  
Ku dňu vykonania kontroly plnenia uznesení neboli kúpne zmluvy so žiadateľmi v zmysle uznesení 
126/2017 a 127/2017 podpísané. 
Uznesenie zostáva v plnení.  
 
Uznesenie č. 132/2017 
Schvaľuje  
V súlade s § 4 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď v znení neskorších zmien 
a doplnkov nadobudnutie nehnuteľností do vlastníctva mesta Sereď bezodplatne, a to  novovytvorených  
parciel  č. 780/5 – zastavaná plocha  vo výmere 7300 m2,  č. 780/21 – zastavaná plocha  vo výmere 713 m2 a č. 
780/22- zastavaná plocha vo výmere 185 m2,  ktoré boli odčlenené geometrickým plánom č. 14/2017, úradne 
overeným pod číslom 670/2017 dňa 02. 06. 2017,   od parcely č. 1874/1 - orná pôda,  zapísanej  Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“,  na LV  5278, pre k. ú. 
Sereď, od vlastníka: SR - Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15   Bratislava.   
Uznesenie zostáva v plnení. 

Uznesenia z MsZ v Seredi, konaného dňa 26.07.2017 
Uznesenie č.139/2017  
Schvaľuje 
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zariadenie a vybavenie odborných učební realizovaného 
v rámci výzvy IROP-PO2-SC22-2016-13“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Sereď a 
platným programom rozvoja mesta Sereď;  
b)zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 3 402,37 Euro; 
d)zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Sereď. 
Uznesenie je splnené v časti a). Uznesenie v časti b)- d) zostáva v plnení.  

Uznesenia z rokovania  MsZ v Seredi,  konaného dňa 21.09. 2017 
Uznesenie č.  150/2017 
Súhlasí  
1. S podaním žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt Rekonštrukcia 

elektroinštalácie telocvične Základnej školy Jana Amosa Komenského v rámci Výzvy MŠVVŠ SR na 



predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov 
v oblasti telesnej výchovy;  

2. S finančnou spoluúčasťou mesta Sereď vo výške 10 % z požadovaných finančných prostriedkov 
poskytnutých ministerstvom na kapitálové výdavky, čo predstavuje sumu 2 443,69  €.  

Uznesenie je splnené v bode 1. Žiadosť bola predložená dňa 29.09.2017. Uznesenie v bode 2 zostáva 
v plnení.  
 
Uznesenie  č.    151/2017 
Súhlasí  
1. S  podaním žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt Rekonštrukcia palubovky 
malej telocvične Základnej školy Juraja Fándlyho v rámci Výzvy MŠVVŠ SR na predloženie žiadostí 
o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy;  
2. S finančnou spoluúčasťou mesta Sereď vo výške 10 % z požadovaných finančných prostriedkov 
poskytnutých ministerstvom na kapitálové výdavky, čo predstavuje sumu 3 505  €. 
Uznesenie je splnené v bode 1. Žiadosť bola predložená dňa 29.09.2017.Uznesenie v bode 2 zostáva 
v plnení. 
 
Uznesenie  č. 152 /2017 
A. Prerokovalo  
v bode programu č. 6 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom "Regenerácia vnútrobloku na sídlisku 
Dionýza Štúra v Seredi“ určený na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach 
prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu 
klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku 
B. Schvaľuje 
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra 
v Seredi“ realizovaného v rámci výzvy s kódom   IROP-PO4-SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade s 
platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta, 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 12 595,12 Eur 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.   
Uznesenie je splnené v časti a). Žiadosť bola podaná dňa 29.09.2017   
Uznesenie v časti b)- d) zostáva v plnení.  
 
Uznesenie  č. 157 /2017 
Schvaľuje  
1.V súlade s  §-om  9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
nájom nehnuteľného majetku mesta -  objektu „SO 611 Rekonštrukcia vedení VN 22 kV“,  na dobu určitú 
20 rokov, za cenu 1 Euro/  doba nájmu  

     uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o plynulé zabezpečenie  
energetických potrieb priemyselnej zóny Sereď - Juh oprávneným prevádzkovateľom regionálnej distribučnej 
sústavy a distribútorom elektrickej energie a objekt nie je možné využiť iným spôsobom, spoločnosti  
Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 41 Bratislava.   
Uznesenie je splnené, nájomná zmluva bola podpísaná dňa 05.12.2017, zverejnená bola dňa 
07.12.2017. 
 
Uznesenie č.  174/2017 
Schvaľuje   
Procedurálny  návrh poslanca  MsZ  -  dať vypracovať geometrický plán a rozčleniť  pozemok  na zastavanú časť 
pozemku a voľnú plochu, ktorá môže byť ponúknutá v rámci obchodnej verejnej súťaže ako stavebný pozemok 
alebo na iné využitie.  
Uznesenie je v plnení.  
 
Uznesenie č.  183/2017 
Schvaľuje 



V súlade s §-om 11, ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, zriadenie  vecného 
bremena  formou uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, v súvislosti so stavbou 
„DS_Pekárska, NNK – 1 kV zemný kábel“, ako prípad hodný osobitného   zreteľa,  pretože   ide   
o rekonštrukciu   elektrorozvodov na Pekárskej ulici,  a to k nehnuteľnosti – parcele č. 919/2  - ostatné plochy,  
zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ na 
LV č.4806 pre k. ú. Sereď, v rozsahu podľa geodetického zamerania. 
Vecné bremeno bude spočívať v práve: 
a) zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení – NN káblového vedenia; 
b) užívania, prevádzkovania, údržby, opráv, úprav, rekonštrukcie,  modernizácie a akýchkoľvek iných 
stavebných úprav elektroenergetických zariadení a ich odstránení. 
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne, na dobu neurčitú, v prospech  spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, a. s. Čulenova 6,  816 47 Bratislava.   
Uznesenie je splnené, Zmluva o zriadení vecného bremena formou zmluvy o zmluve bola podpísaná 
dňa 15.11.2017 a zverejnená dňa 21.11.2017 
 
Uznesenie č.184/2017 
Schvaľuje  
V súlade s §-om 11, ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, zriadenie vecného 
bremena v súvislosti so stavbou „Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba 
Sereď“, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o ďalší  rozvoj priemyselného parku,  
k nehnuteľnostiam: 
Parc. 
číslo 

Register 
KN LV č. Výmer

a v m2 Druh pozemku k. ú.  Obec Okres 

4058/17 C 4806 612 ostatné plochy Sereď Sereď Galanta 
3995/32 C 4806 1651 zastavané plochy a nádvoria  Sereď Sereď Galanta 
3992/90 C 4806 3 989 ostatné plochy  Sereď Sereď Galanta 
 
Vecné bremeno „in rem“, v prospech každodobého vlastníka oprávnených nehnuteľností, spočíva v povinnosti 
povinného z vecného bremena,  ako vlastníka povinných nehnuteľností,  strpieť na povinných nehnuteľnostiach 
v celom ich rozsahu:  
a) výstavbu a uloženie inžinierskych sietí;    
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a  akékoľvek iné stavebné 
úpravy inžinierskych sietí a ich   odstránenie,  
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,    strojmi 
a mechanizmami oprávneným z vecného bremena alebo ním určených tretích osôb     na účel uvedený pod 
písmenom  a) a b); 
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne, na dobu neurčitú,  v prospech    spoločnosti REBOD SK, a. s., 
Hlavná 483/90, 900 20 Nová Dedinka.  
Uznesenie je v plnení 
 
Uznesenia z rokovania  MsZ v Seredi, konaného  dňa   18.10. 2017 
Uznesenie č.  191/2017 
Schvaľuje 
Procedurálny  návrh poslankyne  MsZ –  odporúča primátorovi   mesta , aby  ako zástupca jediného  
spoločníka  obchodnej spoločnosti  MsBP, ktorý zároveň  vykonáva pôsobnosť  valného  zhromaždenia  uložil   
konateľovi  spoločnosti  MsBP povinnosť:  

a) Vykonať  právne   úkony spojené  s vysporiadaním práv  a povinností z neplatných právnych úkonov 
b) Zosúladiť  stav zapísaný  v obchodnom  registri so skutočným stavom, týkajúci sa Stanov  spoločnosti  

MsBP  a zakladateľskej listiny     
 
Uznesenie č.  192/2017 
Schvaľuje 
Procedurálny   návrh poslanca  MsZ  - odporúča  primátorovi mesta  Sereď  neodkladne     vyvodiť   
zodpovednosť voči  konateľovi  spoločnosti  Mestský  bytový podnik   Ing. Martinovi Káčerovi, za protiprávne   
konania  a porušenia  právnych predpisov, ktoré  boli zistené   na  základe výsledkov  kontroly   hlavnej 
kontrolórky  mesta  Sereď „Kontrola dodržania    zákonného postupu  konateľa MsBP  spol. s.r.o.“ pri uzatvorení 



a podpísaní  zmluvy o pôžičke spoločnosti Energetika Sereď s.r.o. , pri  uzatvorení   a podpísaní zmluvy  
o ručení  MsBP  spol.  s.r.o. pre Energetiku Sereď  s.r.o. a pri  uzatvorení   a podpísaní dodatkov k základnej 
zmluve o nájme tepelného  hospodárstva Energetike  Sereď, s.r.o. schválenej uznesením  MsZ   v Seredi  č.  
102/2017. 
Uznesenie č.  193/2017 
Schvaľuje 
Procedurálny   návrh poslanca  MsZ   -  žiada primátora   mesta  Sereď  neodkladne    vyvodiť   právne 
dôsledky voči dozornej  rade   (odvolať členov  a vymenovať  nových) 
Uznesenie č.  194/2017 
Schvaľuje  
Procedurálny  návrh  poslanca MsZ – odporúča primátorovi   mesta  Sereď   neodkladne podať  podnet 
Najvyššiemu kontrolnému  úradu  SR na  vykonanie  kontroly hospodárenia  s finančnými prostriedkami  
a nakladaním   s majetkom  právnickej osoby   s majetkovou  účasťou    mesta Mestského  bytového podniku 
Sereď    za obdobie  od  nástupu Ing. Martina Káčera  do funkcie  konateľa  spoločnosti,  do  času   skončenia  
funkcie   konateľa   
Uznesenie č.  195/2017 
Schvaľuje   
Procedurálny   návrh poslanca MsZ -   žiada  hlavnú  kontrolórku mesta Sereď  neodkladne  vykonať kontrolu  
hospodárenia  s finančnými prostriedkami  a nakladaním   s majetkom  právnickej osoby  s majetkovou  účasťou 
mesta  Mestského bytového podniku   Sereď    za obdobie    od nástupu  Ing. Martina Káčera do  funkcie  
konateľa spoločnosti  do času  skončenia   funkcie   konateľa. 
Uznesenie je splnené: Správa z vykonanej kontroly bola predložená MsZ dňa 29.11.2017, uznesením 
č. 251/2017 bola zobratá na vedomie bez pripomienok.  
   
Uznesenie č.  196/2017 
Schvaľuje 
Procedurálny  návrh  poslanca  MsZ -   žiada   primátora  mesta  Sereď  neodkladne  zabezpečiť   
v Zakladateľskej   listine  spoločnosti  Mestský  bytový podnik   Sereď obmedzenie  právomoci konateľa   
s nakladaním   majetku nad  10 000 eur  t.j.  pri nakladaní  s majetkom  v hodnote   nad  10000 Eur  vyžiadať  
predošlý  súhlas  valného zhromaždenia.   
 
Uznesenie  č. 199/2017 
Schvaľuje   
Procedurálny  návrh  - zvolať  mimoplánované  rokovanie  MsZ   s nasledovným programom:   
1. Odborné  stanovisko prof. Ing.  Dušana Petráša , PhD. Ku  krokom   prijatým  MsZ  vo veci  tepelného 

hospodárstva    
2. Správa  o výsledku   kontroly  hospodárenia  s finančnými prostriedkami   a nakladaním  s majetkom 

právnickej osoby  s majetkovou účasťou  mesta   Mestského  bytového podniku Sereď   za obdobie  od  
nástupu  Ing. Martina Káčera   do funkcie  konateľa  spoločnosti  do času  skončenia    funkcie konateľa. 

3. Právny rozbor   posúdenia  platnosti  niektorých zmlúv  uzatvorených  konateľom MsBP   Sereď, s.r.o.  
vrátane  sumarizácie    návrhov   právnych  riešení   a konkrétnych  postupov  spojených  s odstránením 
negatívnych   následkov  neplatnosti právnych  úkonov  

4. Schválenie    konateľa  MsBP  s.r.o.  Sereď  
5. Schválenie  člena stálej komisie  vytvorenej v súlade so  Zmluvou o nájme  nehnuteľnosti  a technologických 

zariadení  uzatvorenej  medzi  prenajímateľom   Mestský bytový podnik Sereď, spol. s.r.o.   a nájomcom   
V.I. Trade   Nitra   s.r.o.  zo  dňa   12.11. 2013 

6. Schválenie  členov  Dozornej rady   spoločnosti  Mestský  bytový podnik  Sereď  spol. s.r.o. 
7. Schválenie   zmeny  Zakladateľskej  listiny   spoločnosti  Mestský bytový podnik Sereď  spol. s.r.o. 
8. Schválenie     zmeny  Stanov   spoločnosti   Mestský  bytový podnik  Sereď  spol. s.r.o.   
Uznesenie je splnené.Vyššie uvedené body boli predložené na rokovanie MsZ dňa 29.11.2017.   
 



Uznesenia z MsZ v Seredi, konaného  dňa   9.11. 2017 
Uznesenie č. 227/2017 
Schvaľuje   
1. 5. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2017  

2.  Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom  ZŠ Juraja Fándlyho 

3.  Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Jana Amosa Komenského 

4.   Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ Komenského 

5.   Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ  D. Štúra 

6.   Rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa 

7.   Rozpočtové opatrenie predložené riaditeľom Domu kultúry        

Uznesenie je splnené. Schválené zmeny boli zapracované do rozpočtu 
 
Uznesenie č. 229/2017 
Schvaľuje  
V súlade s § - om  9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,  nájom nehnuteľného majetku mesta, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, a to časti parcely č.   1160/2 – zastavaná plocha a nádvorie,  evidovanej  Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor na  katastrálnej mape ako parcela registra  „C“ na LV č. 591, pre k. ú. Dolný Čepeň, vo 
výmere  0,5 x 0,5  m, na dobu neurčitú za cenu  
1,00 €/predmet nájmu/rok, na  umiestnenie monitorovacej stanice kvality podzemných vôd z dôvodu, že sa jedná 
o  využitie pozemku na verejnoprospešný účel - umiestnenie monitorovacej stanice kvality podzemných vôd,  
Slovenskému hydrometeorologickému ústavu,  Jeseniova 17,  833 15 Bratislava. 
Uznesenie zostáva v plnení 

Uznesenie č. 230/2017 
Schvaľuje  
V súlade s § - om  9a, ods. 9, písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, nájom 
nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa:  časť parcely  č. 
2816/1- zastavaná plocha a nádvorie   vo výmere 58 m2, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C“,  na  LV č.  591,  pre k. ú. Sereď, za cenu 0,40 €/m2/rok,  na  
dobu   neurčitú, z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti za prevádzkovou 
jednotkou vo vlastníctve žiadateľa a je na ňom, so súhlasom vlastníka pozemku,  vybudovaná verejne prístupná 
parkovacia plocha na náklady žiadateľa a je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak 
nevyužiteľný, žiadateľovi Ing. Petrovi Melicherovi, bytom v Seredi, Dolnočepeňská 1958/28. 
 Uznesenie zostáva v plnení 

Uznesenie č.232/2017 
A. Berie na vedomie 
Informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely, nachádzajúcej sa  na  Kukučínovej 
ulici,  
B. Konštatuje,  
že sa jedná o prípad,  pri ktorom sa uplatní  výnimočný  postup  prevodu  majetku  mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 
pretože ide o pozemok, ktorý dlhodobo tvorí súčasť záhrady pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľa a je pre 
mesto  z hľadiska územno-plánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný, 
C. Schvaľuje  
V súlade § - om 9, ods. 2, písm. a)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  spôsob 
prevodu nehnuteľného majetku, časti parcely č. 288/3- záhrada  vo výmere cca 10,9 m2 a časť parcely 
č. 288/12 – záhrada vo výmere cca  3,4 m2, obe zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
mape určeného operátu ako parcely registra „E“,  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  žiadateľovi Martinovi Rybovi a manželke Renáte Rybovej, 
obaja bytom v Seredi, Kukučínova 109/4.  
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom na náklady žiadateľov.  



Uznesenie je splnené. Zámer prevodu majetku bol zverejnený v lehote 15 dní pred jeho schvaľovaním 
v MsZ. 

Uznesenie č. 233/2017 
Schvaľuje 
V súlade s §-om 9a, ods. 8, písm. e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku, a to , parcely č. 329/3 - záhrady vo výmere 18 m2,  parcely č. 328/4 - zastavané plochy 
a nádvoria  vo výmere  79 m2, obe zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na  katastrálnej 
mape  ako  parcela registra „C“,  na  
LV č. 101 pre k. ú. Horný Čepeň, za cenu 10,00 €/m2,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý je dlhodobo zastavaný časťou rodinného domu žiadateľky,  
časť tvorí súčasť dvora a záhrady pri rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľky a je pre mesto  z hľadiska 
územno-plánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný, žiadateľke Marte Kučerovej, bytom v Seredi, 
Hornočepeňská 1491/29. 
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci. 
Uznesenie je splnené. Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 16.11.2017, zverejnená bola dňa 20.11.2017 

Uznesenie  č. 234/2017 
Schvaľuje 
V súlade s § - om 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  prevod 
nehnuteľného majetku, parcely č. 83/3 - záhrady vo výmere 9 m2, evidovanej Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ na LV č. 4806 pre k. ú. Sereď,  za cenu 20,00 
€/m2,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý je 
dlhodobo užívaný ako súčasť záhrady pri nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a  je z hľadiska územno-
plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, Romanovi Durdiakovi, bytom v Seredi, Pekárska ul. č. 
4482/4A.Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradia   kupujúci.  
Uznesenie je splnené. Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 16.11.2017, zverejnená bola dňa 
20.11.2017. 
 
Uznesenie  č. 235/2017 
Schvaľuje   
V súlade s §-om 11, ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, zriadenie  vecného 
bremena, v súvislosti s vodnou  stavbou „Sereď- dobudovanie kanalizácie, Dolná Streda – Kanalizácia, ul. Pod 
hrádzou“ ako prípad hodný osobitného  zreteľa,  pretože   ide   o prevádzkovanie stavieb, vybudovaných vo 
verejnom záujme, a to: 
-   čerpacej stanice ČS6, na časti parcely č. 307/1 – ostatná plocha,  zapísanej Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ na LV č. 101 pre k. ú. Horný Čepeň, 
v rozsahu podľa geometrického plánu č. 123/2016 zo dňa 28.06.2016,  
- čerpacej stanice ČS7, na časti parcely č. 101/1 – ostatná plocha,  zapísanej Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ na  
LV č. 101 pre k. ú. Horný Čepeň, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 122/2016 zo dňa 22.06.2016.  
 Vecné bremeno bude spočívať: 

a)  v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť: obmedzenia užívania  dotknutých pozemkov, a to 
najmä zákaz vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, 
vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a vykonávať činnosti, ktoré 
budú obmedzovať prístup k čerpacím staniciam ČS6 a ČS7, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický 
stav.  

b) v práve oprávneného z vecného bremena: vybudovať a prevádzkovať stavbu čerpacích staníc ČS6 
a ČS7, vykonávať rekonštrukciu, modernizáciu, opravy a údržbu čerpacích staníc. 

    Vecné bremeno sa zriaďuje 
- bezodplatne,  na dobu neurčitú,  v prospech  spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra.   
Uznesenie zostáva v plnení 

 
Uznesenie  č. 236/2017 
A. Berie na vedomie 
Informáciu o zámere prevodu, nehnuteľného majetku mesta - časti parcely, nachádzajúcej sa  na Kostolnej  ulici, 



B. Konštatuje,  
že sa jedná  o prípad,  pri ktorom sa uplatní  výnimočný  postup  prevodu majetku  mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 
pretože ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pri pozemku vo vlastníctve žiadateľa, a je 
pre mesto  z hľadiska územno-plánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný, 
C. Schvaľuje  
V súlade § - om 9, ods. 2, písm. a)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  spôsob 
prevodu nehnuteľného majetku, časti parcely č. 3061/1 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere cca 12 m2, 
zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej  mape   ako parcela registra „C“,  na 
LV č. 591 pre k. ú. Sereď, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  žiadateľovi  
PhDr. Vladimírovi  Malému a  manželke Kataríne, obaja bytom v Seredi, Podzámska 2860/20.   
Výmera  pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľa. 
Uznesenie zostáva v plnení 

 
Uznesenie  č. 237/2017  
A. Berie na vedomie 
Informáciu o zámere nájmu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely, nachádzajúcej sa  na  ulici Kostolná, 
B. Konštatuje,  
že sa jedná o prípad,  pri ktorom sa uplatní  výnimočný  postup  pri nájme majetku  mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 
pretože ide o pozemok, ktorý bude slúžiť na vytvorenie verejne prístupných parkovacích miest pripravovanej 
prevádzky vo  vlastníctve žiadateľa a je pre mesto z hľadiska územnoplánovacej koncepcie inak nevyužiteľný,  
C. Schvaľuje  
V súlade §-om 9a, ods. 9, zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  spôsob nájmu 
nehnuteľného majetku, časti parcely č. 3061/1 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 75 m2, zapísanej 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej  mape   ako parcela registra „C“,  na LV č. 591 
pre k. ú. Sereď, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  žiadateľovi PhDr. 
Vladimírovi  Malému a  manželke Kataríne, obaja bytom v Seredi, Podzámska 2860/20.   
Uznesenie je splnené. Zámer nájmu majetku bol zverejnený v lehote 15 dní pred jeho schvaľovaním 
v MsZ. 

Uznesenie č. 239/2017 
Schvaľuje  
V súlade s  §-om  9, ods. 2, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 16 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď,  bezodplatné postúpenie práv zo záruky za akosť  
vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo zo dňa  
21. 10. 2015 ev. č. 965/2015 k objektu „SO 611 Rekonštrukcia vedení VN 22 kV“,  spoločnosti 
Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 41 Bratislava.   
Uznesenie je splnené. Zmluva o postúpení práv zo záruky za akosť bola podpísaná dňa 05.12.2017, 
zverejnená bola  dňa 07.12.2017. 

V Seredi dňa 07.12.2017   Mgr. Zuzana Horváthová 
      Hlavná kontrolórka mesta       
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