Podateľňa MsÚ
Od:
Odoslané:
Komu:
Kópia:

Predmet:

Milos Majka
22. januára 2016 8:52
primator@sered.sk
info@sered.sk; podatelna@sered.sk; prednosta@sered.sk;
seredonline@seredonline.sk
_____,_.Ziadost v sulade so zakonom 211/ 2000 Z.z.
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Mesto Sered, primator mesta Ing. Martin Tomcanyi,

/ '/

V';9

v sulade so zakonom 211/2000 Z.z., Vas ziadam o zverejnenie nasledovnych informacii:
Ake financne dotacie / ina forma podpory od mesta Sered boli priznane pani Marcele Hochedlingerovej
na jej zasluznu cinnost?
Ake financne dotacie / ina forma podpory boli priznane pani Marcele Hochedlingerovej od organizacii
v ktorych ma mesto Sered ucast na jej zasluznu cinnost?
Ake financne dotacie / ina forma podpory od mesta Sered boli priznane Občianskemu združeniu Krásna
hudba na jeho cinnost?
Ake financne dotacie / ina forma podpory boli priznane Občianskemu združeniu Krásna hudba od
organizacii v ktorych ma mesto Sered ucast na jeho cinnost?
Ziadam uviest vsetky dotacie, prispevky a to ako rocne, tak jednorazove na akcie ci podporu inou formou
(napr. primatorom mesta). lnformacie ziadam zverejnit po konkretnych polozkach s uvedenim datumu,
vysky financnej ciastky, dovodu / ucelu poskytnutia financnych zdrojov ci inej vyhody. Ziadam uviest vysku
ziadosti a vysku odsuhlasenej sumy a tiez toho/tych ludi (zamestnancov, statutarov, volenych zastupcov ci
clenov komisii) menovite pri kazodm pripade, ktori dotaciu / financnu pomoc/ inu vyhodu vo vsetkych
pripadoch odsuhlasili.
Dakujem za zverejnenie informacii v zakonnej lehote a ich zaslanie na e-mail:
Milos Majko,
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Silvia Adamčíkova
Milos Majko
22. januára 2016 17:26
'Silvia Adamčíkova'
info@sered.sk; podatelna@sered.sk; primator@sered.sk; prednosta@sered.sk;
seredonline@seredonline.sk
RE: Ziadost v sulade so zakonom 211/ 2000 Z.z.

Od:
Odoslané:
Komu:
Kópia:
Predmet:

Dobry den,
dakujem za ziadost o doplnenie mojej ziadosti o poskytnutie informacii.
Vsetky uvedene informacie ziadam zverejnit podrobne po jednotlivych polozkach od 01.01. 2008 do
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Oa kujem.
S uctou
Milos Majko
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From: Silvia Adamčíkova [mailto:silvia.adamcikova@sered.sk]
Sent: Friday, January 22, 2016 12:47 PM
To:
Cc: primator@sered.sk; 'Ing. Tibor Krajčovič'
Subject: FW: Ziadost v sulade so zakonom 211/ 2000 Z.z.
Dobrý deň,
mestu Sereď ako povinnej osobe bola dnes doručená Vaša žiadosť v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.
Aby nedošlo k nedorozumeniu, žiadam Vás o doplnenie údaju, za aké obdobie požadujete informácie sprístupniť.
S pozdravom
PhDr. Silvia Adamčíková
vedúca organizačného oddelenia
Mestský úrad
Námestie republiky 1176/1 O
926 01 Sereď
Tel: 031/7892094 kl. 254
Mobil: 0905 556 879
E-mail: silvia.adamcikova@sered.sk
www.sered.sk

From: Milos Majko

Sent: Friday, January 22, 2016 8:52 AM
To: primator@sered.sk
Cc: info@sered.sk; podatelna@sered.sk; prednosta@sered.sk; seredonline@seredonline.sk
Subject: Ziadost v sulade so zakonom 211/ 2000 Z.z.
Mesto Sered, primator mesta Ing. Martin Tomcanyi,
v sulade so zakonom 211/2000 Z.z., Vas ziadam o zverejnenie nasledovnych informacii:
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Silvia

Adamčíkova

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

Silvia Adamčíkova <silvia.adamcikova@sered.sk>
27. januára 2016 15:09
Ziadost v sulade so zakonom 211/ 2000 Z.z. - odpoveď
príloha č. 1 - Uznesenie MsZ predseda kultúrnej komisie.pdf; príloha č. 2 Uznesenie - členovia kultúrnej komisie.pdf; Príloha č. 3 - rok 2008.pdf; príloha č. 4 rok 2009.pdf; príloha č. 5 - rok 2010.pdf; príloha č. 6 - dotácie kultúra 2015.xls;
príloha č. 7 - rok 2013 - zmluva DK.pdf; príloha č. 8 - rok 2014 - zmluva DK.pdf

Dobrý deň,
na Vašu žiadosť v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doµlnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Vám mesto Sereď ako povinná osoba
zasiela nasledovnú odpoveď:
pani Marcela Hochedlingerová bola ocenená „Cenou mesta Sered"'.
Návrh na udelenie ocenenia za rok 2015 bol predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi dňa
12.11.2015 a je zverejnený
tu: http://www.mz.sered.sk/materialy/vo 14 19/20151112/15/20151112 15 priloha01.pdf
Za návrhy na ocenenie hlasovali poslanci tajným hlasovaním na MsZ dňa 12.11.2015.
Zápisnica z rokovania MsZ 12.11.2015 je zverejnená tu:
http://www.sered.sk/data/2 samosprava/volene organy/uznesenia/2015/zap20151112.pdf
Uznesenia z rokovania MsZ 12.11.2015 sú zverejnené tu:
http://www.sered.sk/data/2 samosprava/volene organy/uznesenia/2015/20151112.pdf
Pani Marcela Hochedlingerová si dňa 21.1.2016 prevzala ocenenie z rúk primátora mesta Sereď. Článok zo
slávnostného odovzdávania ocenení je zverejnený tu: http://novinky.sered.sk/clanky/2016-01-22-ocenenieziskali-za-svoju-dlhorocnu-pracu
Dňa 22.1.2016 bola v pokladni Msú p. Hochedlingerovej vyplatená peňažná odmena vo výške 170 €za
udelenie ocenenia „Cena mesta Sered'" v zmysle VZN mesta Sereď č. 5/2012, ktoré je zverejnené tu :
http://www.sered.sk/data/2 samosprava/vzn/2012/201205.pdf
pani Marcele Hochedlingerovej neboli priznané dotácie od organizácií, v ktorých má mesto

Sereď

majetkovú

účasť

rok 2008 dotácia vo výške 30 tis. Sk v zmysle VZN č. 5/2006, ktoré je zverejnené tu:
http://www.sered.sk/data/2 samosprava/vzn/2006/200605.pdf pre žiadateľa: Marcela Hochedlingerová
Pizzeria AB. Zmluva o poskytnutí dotácie, tabuľka pridelených dotácií z rozpočtu mesta na rok 2008 pre
oblasť kultúry a zápisnica kultúrnej komisie zo dňa 18.3.2008 sú v prílohe č. 3. Prílohu č . 1 a 2 tvoria
uznesenia MsZ o voľbe predsedu a členov kultúrnej komisie.
rok 2009 dotácia vo výške 2 300 €v zmysle VZN č. 5/2006 pre žiadateľa: OZ Krásna hudba . Zmluva
o poskytnutí dotácie, tabuľka pridelených dotácií z rozpočtu mesta na rok 2009 pre oblasť kultúry a zápisnica
kultúrnej komisie zo dňa 9.4.2009 sú v prílohe č. 4.
rok 2010 dotácia vo výške 1 OOO€ v zmysle VZN č. 5/2006 pre žiadateľa: OZ Krásna hudba. Zmluva
o poskytnutí dotácie, tabuľka pridelených dotácií z rozpočtu mesta na rok 2010 pre oblasť kultúry a zápisnica
kultúrnej komisie zo dňa 11.3.2010 sú v prílohe č. S
rok 2011 dotácia vo výške 500 €v zmysle VZN 5/2006 pre žiadateľa: OZ Krásna hudba. Zmluva o poskytnutí
dotácie je zverejnená tu : http:/!transparentne.sered.sk/zmluvv/2011/20110420170215.pdf
Tabuľka o pridelení dotácií z rozpočtu mesta na rok 2011 pre oblasť kultúry je zverejnená tu:
http://www.mz.sered.sk/materialy/vo 11 14/20120419/20120419 ZOB priloha3e.pdf
Zápisnica Komisie sociálnej, zdravotnej, kultúrnej a bytovej zo dňa 1.3.2011 je zverejnená tu:
http://www.sered.sk/data/2 samosprava/volene organy/komisie/program/4/20110301zapisnica.pdf
rok 2012 dotácia vo výške 900 €v zmysle VZN 5/2006 pre žiadateľa: OZ Krásna hudba, z toho vo výške 600 €
na základe odporúčania komisie a vo výške 300 €na základe prerozdelenia od poslancov MsZ

Zmluva o poskytnutí dotácie 600 €zverejnená tu:
http:/(transparentne.sered.sk/zmluvv/2012/20120509172544.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie 300 €zverejnená tu:
http:(/transparentne.sered.sk/zmluvv/2012/20120601175637.pdf
Tabuľka o pridelení dotácií z rozpočtu mesta na rok 2012 pre oblasť kultúry je zverejnená tu:
http://www.mz.sered.sk/materialy/vo 11 14/20130416/20130416 Z14 priloha13.pdf
Zápisnica Komisie sociá lnej, zd ravotnej, kultúrnej a bytovej zo dňa 15.3.2012 je zverejnená tu:
http://www.sered.sk/data/2 samosprava/volene organy/komisie/program/4/20120315zapisnica.pdf
rok 2013 dotácia vo výške 1 400 €v zmysle VZN č. 7/2012 pre žiadateľa: OZ Krásna hudba, z toho vo výške
1100 €na základe odporúčania komisie a vo výške 300 €na základe prerozdelenia od poslancov MsZ.
VZN č. 7/2012 je zverejnené tu: http://www.sered.sk/data/2 samosprava/vzn/2012/201207.pdf
Zmluvy o poskytnutí dotácií sú od roku 2013 zverejnené na stránke:
http://egov.sered.sk/default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a Do vyhľadávania treba uviesť Krásna
hudba a zobrazia sa všetky zmluvy medzi mestom Sereď a OZ Krásna hudba od roku 2013 do dnešného dňa.
Tabuľka o pridelení dotácií z rozpočtu mesta na rok 2013 pre ob l asť kultúry je zverejnená tu:
http://www.mz.sered.sk/materialy/vo 11 14/20140415/12/priloha3ch.pdf
Zápisnica Komisie sociálnej, zdravotnej, kultúrnej a bytovej zo dňa 19.2.2013 je zverejnená tu:
http://www.sered.sk/data/2 samosprava/volene organy/komisie/program/4/20130219zapisnica.pdf
rok 2014 dotácia vo výške 1100 €v zmysle VZN č. 7/2012 pre žiadateľa: OZ Krásna hudba, z toho vo výške
900 €na základe odporúčania komisie a vo výške 200 €na základe prerozdelenia od poslancov MsZ.
Tabuľka o pridelení dotácií z rozpočtu mesta na rok 2014 pre oblasť kultúry je zverejnená tu:
http://www.mz.sered.sk/materialy/vo 14 19/20150423/11/20150423 11 priloha3e.pdf
Zápisnica Komisie sociálnej, zd ravotnej, kultúrnej a bytovej zo dňa 10.2.2014 je zverejnená tu :
http://www.sered.sk/data/2 samosprava/volene organy/komisie/program/4/20140210zapisnica.pdf
rok 2015 dotácia vo výške 1 200 €v zmysle VZN č. 7/2012 pre žiadateľa: OZ Krásna hudba, z toho vo výške
1100 €na základe odporúčania komisie a vo výške 100 €na základe prerozdelenia od poslancov MsZ
Tabuľka o pridelení dotácií z rozpočtu mesta na rok 2015 pre oblasť kultúry tvorí prílohu č. 6
Zápisnica Kom isie sociálnej, zdravotnej, kultúrnej a bytovej zo dňa 23.2.2015 je zverejnená tu :
http://www.sered.sk/data/2 samosprava/volene organy/komisie/program/4/20150223zapisnica.pdf
Dotácie od organizácií, v ktorých má mesto Sereď účasť:
v roku 2013 boli OZ Krásna hudba poskytnuté finančné prostriedky vo výške 700 € z Domu kult úry v Seredi
na čiastočnú úhradu honoráru za vystúpenie súrodencov Babjakovcov na Seredskom kultúrnom lete 2013.
Zmluva je v prílohe č. 7
v roku 2014 boli OZ Krásna hudba poskytnuté finančné prostried ky vo výške 500 €z Domu kultúry v Seredi
na čiastočnú úhradu honoráru za vystúpenie skupiny Fats jazz band na Seredskom kultúrnom lete
2014. Zmluva je v prílohe č. 8.
S pozdravom
PhDr. Silvia Adamčíková
vedúca organizačného oddelenia
Mestský úrad
Námestie republiky 1176/1 O
926 01 Sereď
Tel: 031/7892094 kl. 254
Mobil: 0905 556 879
E-mail : silvia.adamcikova@sered.sk
www.sered .sk

From: Milos Majka
Sent: Friday, January 22, 2016 5:26 PM
To: 'Silvia Adamčíkova'

]

Cc: info@sered.sk; podatelna@sered.sk; primator@sered.sk; prednosta@sered.sk; seredonline@seredonline.sk
Subject: RE: Ziadost v sulade so zakonom 211/ 2000 Z.z.
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Uznesenia
z Mestského zastupiteľstva v Seredi
konaného dňa 29.12. 2006 a 23.1. 2007
Mestské zastupiteľstvo v Seredi p r e r o k o v a 1 o a
Uznesenie
A.

č.

p r i j a 1o

112007

Schvaľuje

Program rokovania a jeho doplnenie
Prerokovanie návrhu na zvolenie zástupcu primátora
Zriadenie komisie pre vypracovanie koncepcie na plnenie volebného programu pre
volebné obdobie 2006-2010
rôzne
);>- Žiadosť p. Lehotu, bývalého primátora o náhradu platu za nevyčerpanú
dovolenku
);>- Žiadosť Nemocnice Sv. Lukáša v Galante o poskytnutie sponzorského
príspevku
);>- Informácia o prerokovaní rozpočtu na rok 2007
Hlasovanie: prítomných 19, za 19, proti O, zdržalo sa O
Uznesenie

č.

2/2007

A. Volí
1. Za zástupcu primátora mesta Sereď Mgr. Petra Rampašeka
Hlasovanie: prítomných 19, za 16, proti O, zdržali sa 3
Uznesenie

č.

3/2007

A. Berie na vedomie

1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy na primátora mesta a poslancov mestského
zastupiteľstva v Seredi
2. vystúpenie novozvoleného primátora mesta
B. Konštatuje, že

1. Novozvolený primátor mesta Sereď Mgr. Vladimír
predpísaný sľub primátora mesta
2. Novozvolení poslanci Mestského
Antónia Bánovská
Ing. Bystrík Horváth
JUDr. Michal Irsák
Michal Koričanský
RSDr. Jozef Kovarovič
Ing. arch. Róbert Kráľ
Pavol Kurbel
Ing. Ľubomír Kyselý
Mgr. Marta Némethová
Michal Noskovič
MUDr. Tibor Plézel

zastupiteľstva

1

Vranovič

v Seredi

zložil zákonom

Ing. Jozef Prívozník
Mgr. Peter Rampašek
Róbert Stareček
Ing. Martin Tomčányi
Bc. Marek Tóth
Stanislav Tvrdík
Bc. Ľubomír Veselický
Božena Vydarená
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského
Uznesenie
A.

č.

zastupiteľstva

4/2007

Zriaďuje

1. Mestskú radu v Seredi v počte 6 členov
Hlasovanie: prítomných 19, za 14, proti 4, zdržal sa 1
B. Volí
Členov Mestskej rady v Seredi v zložení

Božena Vydarená
Ing. Jozef Prívozník
Ing. Ľubomír Kyselý
Pavol Kurbel
Bc. Ľubomír Veselický
Mgr. Peter Rampašek
fflasovanie: prítomných 19, za 14, proti 4, zdržal sa 1
Uznesenie
A.

č.

5/2007

Zriaďuje

1. Komisie mestského zastupiteľstva a to:
a. Finančnú komisiu
b. Komisiu výstavby a dopravy
c. Komisiu životného prostredia
d. Sociálno-zdravotnú komisiu
e. Školskú komisiu
f. Komisiu pre podnikateľskú činnosť, cestovný ruch a regionálny rozvoj
g. Komisiu pre čerpanie eurofondov
h. Bytovú komisiu
i.
Komisiu verejného poriadku, prevencie a ochrany majetku
j. Kultúrnu komisiu
k. Športovú komisiu
1. Legislatívno-právnu komisiu
m. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
B.Volí
1. Predsedov komisií mestského zastupiteľstva
);.>Finančná - Ing. Bystrík Horváth
);.>Komisia výstavby a dopravy - Ing. arch. Róbert Kráľ
);.>Komisia životného prostredia- Michal Noskovič
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~

Sociálno - zdravotná komisia - Mgr. Marta Némethová
Školská komisia - Antónia Bánovská
~
Komisia pre podnikateľskú činnosť, cestovný ruch a
regionálny rozvoj - Ing. Martin Tomčányi
~
Komisia pre čerpanie eurofondov - Ing. Ľubomír Kyselý
~
Bytová komisia - Stanislav Tvrdík
~
Komisia verej. poriadku, prevencie a ochrany majetku- Bc. Ľubomír
Veselický
~
Kultúrna komisia - Michal Koričanský
~
Športová komisia- Róbert Stareček
~
Legislatívno - právna komisia - JUDr. Michal Irsák
~
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov - Ing. Jozef Prívozník
Hlasovanie: prítomných 19, za 16, proti O, zdržali sa 3
~

C.Volí
za členov finančnej komisie
Ing. Bystrík Horváth - predseda , Ingrid Dvorská - tajomníčka , členovia Karol
Ritter, Ing. Renáta Mazáková, Jaroslav Vodička , Dušan Irsák, Pavol Kurbel, Ing.
Eva Florišová, Eva Bánovská, Mgr. Anna Lomenová ,
Hlasovanie: prítomných 19, za 18, proti O, zdržal sal
za členov bytovej komisie
Stanislav Tvrdík - predseda, Mária Nádaždyová - tajomníčka , členovia Róbert Áč,
PaedDr. Slávka Kramárová, Štefan Habán, JUDr. Teodor Dobiš, Emília Bachratá,
Miroslav Kolónyi, Kvetoslava Funtalová
Hlasovanie: prítomných 19, za 19, proti O, zdržalo sa O
za členov komisie životného prostredia
Michal Noskovič - predseda, Bc. Branislav Koričanský - tajomník, členovia
Stanislav Tvrdík, Ing. Barbora Urbanová, Marcel Kováč, Pavol Dzivý, Mgr.
Branislava Vandrašková, Iveta Némethová, Mgr. Róbert Gablík
Hlasovanie: prítomných 19, za 18, proti O, zdržal sa 1
za členov sociálno-zdravotnej komisie
Mgr. Marta Némethová - predseda, Mgr. Silvia Adamčíková tajomníčka, členovia
MUDr. Tibor Plézel, Mgr. Gabriela Vyhlídalová, Vlasta Gašparíková, Viera
Hanusová, Viera Kosíková, Stanislav Tvrdík, MUDr. Anna Štepánková, Mgr. Ján
Bihári, MUDr. Viktor Kráľ st., Eduard Šúry, Kvetoslava Funtalová
Hlasovanie: prítomných 19, za 18, proti O, zdržal sa 1
za členov legislatívno-právnej komisie
JUDr. Michal Irsák - predseda, Zdenka Boriková - tajomníčka, členovia Bc. Marek
Tóth, JUDr. Miroslav Brešťanský, Ing. Ľubomír Šimončík, JUDr. Teodor Dobiš,
JUDr. Zuzana Pastuchová, Kvetoslava Funtalová ,
Hlasovanie: prítomných 19, za 18, proti O, zdržal sa 1
za členov komisie verejného poriadku, prevencie a ochrany majetku
Bc. Ľubomír V eselický - predseda, Mária Sokolová - tajomníčka, členovia
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Bc. Marek Tóth, Ing. Jozef Šípoš, Michal Noskovič, Bc. Miloš Klenovič, Jozef
Miškeje, Ing. Katarína Vidovičová, Ján Urbánek, Irena Kurucová, RSDr. Jozef
Kovarovič

Hlasovanie: prítomných 19, za 16, proti O, zdržali sa 3

za členov športovej komisie
Róbert Stareček - predseda, Katarína Marcinkechová- tajomníčka, členovia Tibor
Krajčovič, Ing. Rozália Lukáčová, Ing. Martin Tomčányi, Dušan lrsák, Tomáš
Žákovič ml., Mgr. Tibor Nešťák, Alena Kiradžievová, Božena Vydarená, Mgr.
Milan Novák , Viliam Pšenko
Hlasovanie: prítomných 19, za 17, proti O, zdržalo sa O, nehlasovali 2
za členov školskej komisie
Antónia Bánovská - predseda, Ing. Eva Šuláková - tajomníčka, členovia Mgr. Eva
Nagyová, Mgr. Emanuel Vranka, Mgr. Ján Bučík, Ing. Mária Lofflerová, Pavol
Kurbel, PaedDr. Slávka Kramárová, Ing. Rozália Lukáčová, Zuzana Lašticová, Eva
Števíková
Hlasovanie: prítomných 19, za 19, proti O, zdržalo sa O
za členov komisie výstavby a dopravy
Ing. arch. Róbert Kráľ - predseda, Renáta Miklošovičová - tajomníčka, členovia
Róbert Stareček, Ing. Vladimír Práznovský, Ing. Marcela Pančíková, Róbert Šípka,
Ing. Róbert Hovorka, Ing. Anna Halabrínová, Ivan Hanák, Ing. arch. Ľuboš Beno
Hlasovanie: prítomných 19, za 19, proti O, zdržalo sa O
za členov komisie pre čerpanie eurofondov
Ing. Ľubomír Kyselý - predseda, Zdenka Boriková tajomníčka, členovia Michal
Noskovič, Mgr. Peter Rampašek, MUDr. Tibor Plézel, Mgr. Erik Kováč, Mgr. Ján
Bihári, Bc. Marek Tóth, Mgr. Marta Némethová, Ing. Branislav Urban, Ing. Milan
Kollár, Ing. Ľubomír Šimončík
Hlasovanie: prítomných 19, za 18, proti O, zdržal sa 1
-

za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
Ing. Jozef Prívozník - predseda, Jarmila Kolláriková - organizačno-technický
zamestnanec, členovia Ing. Bystrík Horváth, JUDr. Michal Irsák, RSDr. Jozef
Kovarovič, Ing. arch. Róbert Kráľ, Pavol Kurbel, MUDr. Tibor Plézel.
Hlasovanie: prítomných 19, za 19, proti O, zdržalo sa O

Predsedovia kultúrnej komisie a komisie pre podnikateľskú činnosť, cestovný ruch
a regionálny rozvoj
predložia návrhy členov na schválenie na ďalšom zasadnutí
MsZ.
Uznesenie
A.

č.

6/2007

Určuje

plat novozvolenému primátorovi mesta Sereď p. Mgr. Vladimírovi Vranovičovi podľa
zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miesta v platnom znení nasledovne:
- plat stanovený podľa§ 3 a§ 4 ods. 1bod6 MsZ zvýšilo na 1,7 násobok v zmysle§ 4 ods. 2
Takto určený plat patrí novozvolenému primátorovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.
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Hlasovanie: prítomných 19, za 19, proti O, zdržalo sa O

Uznesenie

č.

7/2007

A.
Poveruje
1. výkonom funkcie sobášiacich poslancov MsZ
- Boženu Vydarenú
- Mgr. Petra Rampašeka
- Ing. Jozefa Prívozníka
Hlasovanie: prítomných 19, za 19, proti O, zdržalo sa O

Uznesenie

č.

8/2007

A.
Volí
1. Členov redakčnej rady mesačníka Seredské novinky v zložení : Mária Košťányová, Jozef
Valábek, Július Matis, Mgr. Kvetoslava Žigová, PaedDr. Slávka Kramárová, Bc. Ľubomír
Veselický, Bc. Marek Tóth, Michal Noskovič
Hlasovanie: prítomných 19, za 18, proti O, zdržal sa 1
Odporúča

1. Na prvom zasadnutí redakčnej rady zvoliť predsedu redakčnej rady zo zvolených členov.
Hlasovanie: prítomných 19, za 19, proti O, zdržalo sa O
Uznesenie

č.

9/2007

A. schval'uje
prenájom nebytových priestorov:
a/ nachádzajúcich sa na miestnom cintoríne v Seredi na kasárenskej ul.
- obslužný objekt súpisné číslo 3088/61 o výmere 132,49 m2
Dom smútku súpisné číslo 4303 o výmere 256 m2

bi nachádzajúce sa na miestnom cintoríne v Hornom Čepeni
Dom smútku ., evidenčné číslo 1090 o výmere 23, 70 m2
za cenu 100,- Sk/m2, za účelom vykonávania pohrebných služieb a prevádzkovania
pohrebiska na dobu určitú od 1.2. 2007 do 31.12. 2007 pani Jane Weissovej, bytom
Sereď, Stromová ul. 1689/37.
B. ukladá
Prednostke MsÚ
1. Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 5.2. 2007
Hlasovanie: 19 prítomných, za 18, proti O, zdržal sa 1

2. Vypísať výberové konanie na prenájom nebytových priestorov na vykonávanie
pohrebných služieb a prevádzkovanie pohrebiska v termíne do 31.8. 2007
Hlasovanie: 19 prítomných, za 18, proti O, zdržal sa 1
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Uznesenie č • 10/2007

A. zriaďuje
komisiu na koncepciu plnenia volebných programov a programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta v zložení:
Michal Noskovič
Ing. Bystrík Horvái:h
Ing. Martin Tomčányi
Ing. Ľubomír Kyselý
Hlasovanie: 16 prítomných, za 11, proti O, zdržalo sa 5
Uznesenie

č.

1112007

A. Súhlasí
S náhradou platu za nevyčerpanú dovolenku na zotavenie v počte 6,5 pracovných dní
pre Jána Lehotu, bytom Sereď, Cukrovarská 757/18, v zmysle§ 2 ods. 2 zákona NR SR
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: 17 prítomvzf1ch, za 17, proti O, zdržalo sa O

č.

Uznesenie

12/2007

A. Schvaľuje
1. Poskytnutie finančného daru vo výške 20 OOO,- Sk pre Nemocnicu s poliklinikou Sv.
Lukáša, Galanta, Hodská 373/38 - chirurgické oddelenie - na kúpu elektrokoagulačného
prístroja
masovanie: 17 prítomnýc
16, proti O, zdržal sa I
v Seredi, dňa 24.1. 200
Zapísala: Kollárikov'

Mgr. Vladimír Vranovič
primátor mesta

Návrhová komisia:
Ing. arch. Róbert

Kráľ

Michal Noskovič
Mgr. Peter Rampašek
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Uznesenia
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi zo

dňa

20.2. 2007 a 27.2. 2007

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 20.2. 2007 a 27.2. 2007
prerokovalo a
prijalo
č.

Uznesenie

2112007

A. schvaľuje
program ajeho doplnenie
);> rôzne
Dodatok č. 3 k rokovaciemu poriadku MsZ
Delegovanie zástupcov MsZ do školských rád
Harmonogram zasadnutí MsZ a MsR
Vyhodnotenie spoločného stavebného úradu
Vyhodnotenie spoločného školského úradu
Prerokovanie petície čerpacia stanica PHM
Štatút komisie verejného poriadku, prevencie a ochrany majetku
Zásady pre zabezpečenie tvorby mesačníka Seredské novinky
Návrh na otvorenie
diskusnej rubriky „kniha návštev" na webovej
stránke mesta
Zabezpečenosť aktuálnych informácií na webovej stránke Mesta Sereď
:Návrh na vyhotovenie platných VZN pre nových poslancov
Návrh na doplnenie informácií o obsahu platných VZN uverejnených na
. webovej stránke mesta Sereď
Voľba členov výberovej komisie - Prúdy I.
Voľba členov kultúrnej komisie
Voľba flenov komisie
pre podnikateľskú činnosť, cestovný ruch
a regioní.lny rozvoj
Doplnenie komisie verejného poriadku - p. Majko
o dôležitých
Na zasadnutiach MsZ informovať poslanecký zbor
informáciách, ktoré sa udiali od ostatného MsZ
Hlasovanie: prítomn;ích 19, za 19, proti O, zdržalo sa O

Uznesenie

č.

22/2007

A. Schvaľuje
Dodatok č. 3 k rokovaciemu poriadku Mestského

zastupiteľstva

v Seredi v tomto znení

„ Poslanci majú právo na zasadnutí Ms Z klásť otázky primátorovi, zástupcovi primátora,
členom mestskej rady, prednostovi mestského úradu, vedúcim jednotlivých oddelení na
mestskom úrade, hlavnému kontrolórovi, náčelníkovi mestskej polície a štatutárom
právnických osôb založených a zriadených mestom vo veciach týkajúcich sa výkonu ich
práce."
Hlasovanie: prítomnýc/1 18, za 18. proti O, zdržalo sa O

1

Uznesenie

č.

23/2007

A. Berie na vedomie
1. Správu o kontrole plnenia uznesení MsZ zo
2006 a 30.11. 2006

dňa

19. 9. 2006, 10.11. 2006, 21. a 23. 11.

B. ruší
1. Uznesenie MsZ č. 152/2006 v časti A bod 2 a uznesenie MsZ č. 11012006 v časti
A bod 1 a bod 4, z dôvodu nerealizovania schváleného predaja pozemkov č. 1, 5, 6, v
predchádzajúcich kolách

C. Schvaľuje
1. PredÍženie termínu splnenia uznesenia č. 133/2006 zo dňa 21.11.
týkajúce sa odpredaja časti pozemku do 15.3. 2007
Hlasovanie: prítomn.vch 18, za 16, proti 1, zdržali sa O, nehlasoval 1
Uznesenie

A.

č.

a 23 .11. 2006

24/2007

Schvaľuje

Rozpočet

Domu kultúry v Seredi s pripomienkami
1. Zníženie položky mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania vo výške 396 OOO,- Sk a
poistné a príspevok do poisťovní (odvody do fondov) vo výške 161 OOO,- Sk
2. Zníženie príspevku mesta

Sereď

pre Dom kultúry v Seredi v

čiastke

o 557 OOO,- Sk

B. Ukladá
riaditeľovi

1.

DK
na nasledujúce rokovanie MsZ
Domu kultúry

Predložiť

činnosti

návrh opatrení na celkové zefektívnenie

2. Zavedenie samosnímkovania všetkých zamestnancov Domu kultúry v Seredi po dobu
s cieľom vyšpecifikovať činnosti
dvoch mesiacov od 1.3. - do 30.4. 2007
prevádzkovania Domu kultúry v Seredi a zistiť efektivitu DK. Vyhodnotenie výstupov
zo samosnímkovania vyhodnotí kultúrna komisia.

C. Odporúča
riaditel'ovi DK
1. Preveriť možnosti odčlenenia správy prenájmu nebytových priestorov Domu kultúry
v Seredi a zveriť ich oddeleniu správy majetku na MsÚ
2. Predkladanie rozpočtu Domu kultúry v Seredi v podrobnejšom
Hlasovanie: prítomn}ch 18, za 15, proti O, zdržal sa 3

Uznesenie

č.

členení

25/2007

A. Odporúča
! .Preskúmať nájomnú zmluvu Ing. Petra Žileckého, ktorý je nájomcom nebytových
priestorov v budove NOV A - reštaurácia Fontána a zároveň preskúmať právny stav
vostavby v termíne do 28.2. 2007
Hlasovanie: prítomn:vch 18, za 181, proti O, zdržalo sa O
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Uznesenie

č.

26/2007

A. Neschvaľuje
1. Odpustenie nájomného za prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry v Seredi
Evanjelickému cirkevnému zboru v Seredi
Hlasovanie: prítomných 18, za 6, proti 2, zdržalo sa 8, nehlasovali 2
Uznesenie č. ],7 /2007
A. Berie na vedomie
l. Informatívnu správu Združenia lekárov v Seredi prednesenú MUDr. Štrbom
Hlasovanie: prítomných 19, za 18, proti O, zdržalo sa O, nehlasoval 1

Uznesenie

č.

28/2007

A. Zakladá
1. Obchodnú spoločnosť s.r.o (Mestská poliklinika
v Seredi

Sereď)

so sídlom 1. Krasku 2464/38

Hlasovanie: prítomných 19, za 17, proti O, zdržalo sa 2

B. Schvaľuje
l. 100 % majetkovú účasť mesta Sereď v obchodnej spoločnosti s.r.o. Mestská poliklinika
Sereď, vo forme peňažného vkladu vo výške 200 OOO,- Sk

2. Zástupcu štatutárneho orgánu obchodnej
Konateľa- Mgr. Vladimíra Vranoviča

spoločnosti

:

3. Zástupcov do Dozo•nej rady Mestskej polikliniky v Seredi
Ing. Bystrík Horváth
Mgr. Peter- Rampašek
Ing. Ľubomír Kyselý
MUDr. Jozef Štrba
Ing. Eva Hanusová
4.

Spoločnosť

LOTES centrum s.r.o. Bratislava na reštrukturalizáciu Mestskej polikliniky

v Seredi
C. Splnomocňuje
primátora mesta
1. Aby ako štatutárny orgán mesta vykonal právne úkony potrebné k založeniu a vzniku
obchodnej spoločnosti podľa tohto uznesenia
Hlasovanie: prítomných 19, za 18, proti O, zdržal sa 1

2. Rokovaním o zrušení nájomných zmlúv dohodou uzatvorených na Mestskej
poliklinike v Seredi po 01.12. 2006 na chirurgickú ambulanciu a rontgenové oddelenie
v termíne do 31.3. 2007
Hlasovanie: prítomných 19, za 15, proti O, zdržali sa 4

D. Neschvaľuje
1. Zmenu odborného garanta pre zdravotnú starostlivosť na Mestskej poliklinike v Seredi
Hlasovanie: prítomných 19, za 6, proti O, zdržalo sa 13
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Uznesenie
A.

29/2007

Berie na vedomie
Viacročný rozpočet

B.

č.

Mesta

Sereď

na roky 2007 - 2009

Schvaľuje

Rozpočet

Mesta Sereď na rok 2007 s týmito zmenami:
a/ v položke 610 mzdy policajné služby zníženie o 260 OOO,- Sk a 91 OOO,- Sk
zníženie odvodov
bi 100 OOO,- navýšJ' pre sociálno zdravotnú komisiu
cl príprava PD chodník od kaplnky do Horného Čepeňa + osvetlenie
dl z dotácie 3 1OC tis. pre šp01iové kluby - vyčleniť 160 tis na kapitálové výdavky
nákup mantinelov pre Florbal
el čiastku 808 tis. dať na školstvo na opravy a údržbu škôl a školských zariadení
f/ na položke 41212 príjmy z vlastníctva - prenájol.n hrobových miest navýšiť o 80
tis. a vo výdavkovej časti zvýšiť o 80 tis. Sk na rozvoj obcí - 635 006 budovy,
priestory, objekty- rekonštrukcia streetbalového ihriska na Cukrovarskej ul.
Splnomocňuje
C.
primátora mesta
1. Rozhodnúť o prerozdelení finančných prostriedkov schválených v rozpočte mesta Sereď
na rok 2007 na požadovanú opravu, údržbu a rekonštrukciu škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, vyčlenených v zmysle ustanovenia§ 6 ods. 12 zákona č.
689/2006 Z.z.
Hlasovanie: prítomných 17. za 17, proti O, zdržalo sa O

Uznesenie č. 30/2007
A.
Berie na ;vedomie
1. Správu hlavnej kontrolórky Mesta Sereď o činnosti za II. polrok 2006
Hlasovanie : prítomných 18, za 18, proti O, zdržalo sa O
Uznesenie
A.
Berie na vedomie
1. Správu hlavnej kontrolórky o podaných
2006 bez pripomienok

č.

3112007

sťažnostiach

na Mestský úrad v Seredi za rok

Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti O, zdržalo sa O

Uznesenie

č.

32/2007

A.
Berie na vedomie
1.Správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie
nedostatkov zistených pri vykonaných kontrolách v II. polroku 2006 bez pripomienok
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti O, zdržalo sa O

Uznesenie č. 33/2007
A. Schvaľuje
Odpredaj pozemku pare. 1~. 3849118 o výmere 81 m 2 k.ú. Sereď žiadateľovi:
Jaroslav Švec, Murgašova 198916 za cenu 1190,- Sk Im 2 vrátane 19 % DPH
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Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do
katastra nehnuteľností hradí kupujúci.
B .Ukladá
prednostke MsÚ
l. Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ do 31.3. 2007
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti O, zdržalo sa O
č.

Uznesenie

34/2007

A. Schvaľuje
Odpredaj časti pozemku diel „4" ako novovytvorenú pare. č. 346/3 - zast. plocha o výmere
41 m2 k.ú. Sereď žiadateľom:
Milan Zámečník a manž. , bytom Sereď Krátka 1800/9
za cenu 245,- Sk/m2 - minimálna cena v zmysle Prílohy č. 1 VZN č. 1/2006 - minimálne
ceny pri prevodoch pozemkov vo vlastníctve mesta, ktorá bude zvýšená o 19 % DPH.
Geometrický plán si dajú žiadatelia vypracovať na vlastné náklady.
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do
katastra nehnuteľností hradia kupujúci.
B.Ukladá
prednostke MsÚ
1. Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ do 30 od predloženia
geometrického plánu, najneskôr do 20.4. 2007.
Hlasovanie: prítomných 1t', za 18, proti O, zdržalo sa O
Uznesenie
A.

č.

35/2007

Schvaľuje

1. Prenájom pozemku z pare. č. 166/5-ost. pl. k.ú. Dolný Čepeň a to ako časť nezastavanej
pare. č. 387 a časť pare. e 388 - zast. pl. o celkovej výmere 894 m2 za cenu 50.- Sk/m2/ rok
v zmysle VZN č. 1/2006, prílohy č. 4 - minimálne ceny za nájom pozemkov vo vlastníctve
mesta žiadateľovi: Kurbel s.r.o Družstevná 3004/30, Sereď na dobu neurčitú, za účelom
uskladnenia stavebného materiálu potrebného k výkonu podnikateľskej činnosti.
B. Ukladá
prednostke MsÚ
l. Zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy do 31.3. 2007
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti O, zdržalo sa O
Uznesenie

č.

36/2007

A. Schvaľuje
l. Prenájom pozemku pod prenosnou garážou na Čepeňskej ul. časť parcely 1036, k.ú. Sereď
o výmere 18 m2 za cenu 50,- Sk/m2/rok, na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou
žiadateľovi :
Ing. Ľubošovi Javoroví, bytom Sereď, Dolnomajerská 1223/3
B. Ukladá
prednostke Ms Ú
l. Zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy do 31.3. 2007
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti O, zdržalo sa O
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Uznesenie

č.

37/2007

A. Schvaľuje
2
1. Prenájom časti nebytových priestorov na Garbiarskej ul. súp. číslo 3964 o výmere 58 m '
za cenu 1,- Sk/m2/rok na dobu určitú do 31.12. 2010 Občianskemu združeniu Materské
(:entrum MAMA klub Sereď za účelom svojpomocného poskytovania služieb rodinám
s maloletými deťmi.
B. Ukladá
prednostke Ms Ú
l. Zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy do 31.3. 2007
Hlasovanie: prítomných 18, za 13, proti O, zdržalo sa 5
Uznesenie

č.

38/2007

A. Schvaľuje
l. Prevádzkový poriadok pohrebiska v Seredi a v časti Horný Čepeň , ktorý predložila p. Jana
Weissová- Pohrebné služby, Stromová 1689/37, Sereď
B.Ukladá
hlavnej kontrolórke
l. Vykonať kontrolu dodržiavania ustanovení zákona
podnikaní do 31.5. 2007.
Hlasovanie : prítomných 18, za 18, proti O, zdržalo sa O
Uznesenie

č.

o pohrebníctve a o živnostenskom

39/2007

.A.Schvaľuje

l. Okruh úkonov a činností zástupcu primátora na príslušné volebné obdobie s doplnením
týchto činností:
- predkladať rozpočet mesta
- dohliadať nad webovou stránkou mesta
- dohliadať na realizáciu ol:jednávaných prác a oprávnenosť fakturácie
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti O, zdržalo sa O
2. Primeraný mesačný plat zástupcu primátora Mesta
primátora
Hlasovanie:.prítomných 18, za 17, proti O, zdržal sa 1

č.

Uznesenie
A.

Sereď

vo výške 65 %

z platu

40/2007

Schvaľuje

1. Poriadok odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva , členov mestskej rady,
predsedov a členov komisií s týmito doplneniami :
- koeficient pre účasť poslar,cov MsZ na rozšírenom zasadnutí MsR je 0,03
- koeficient za účasť poslancov na pokračujúcom rokovaní MsZ je 0,05
s účinnosťou od 1.3. 2007
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CVČ Junior

MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ
MŠ

Jesenského
D. Štúra
Komenského
Murgašova
Cukrovarská
Pažitná
Podzámska

Stanislav Tvrdík
Mgr. Peter Rampašek
Mgr. Marta Némethová
Mgr. Peter Rampašek
Ing. Jozef Prívozník
Bc. Ľubomír V eselický
Ing. Bystrík Horváth
RSDr. Jozef Kovarovič

3. Delegovanie zástupcov MsZ do príslušných rád škôl a školských zariadení stredných škôl
a Špeciálnej ZŠ v meste Sereď
Obchodná akadémia
Gymnázium
Špeciálna ZŠ

Ing. Ľubomír Kyselý
Ing. arch. Róbert Kráľ
Antónia Bánovská

B.Ukladá
prednostke Ms Ú
1. Písomne informovať všetkých predsedov rád škôl na území Mesta Sereď o schválených
zástupcoch MsZ v Seredi do príslušných rád škôl a školských zariadení v termíne do 10.3.
2007

:2. Písomne informovať členov školských rád odvolaných MsZ v zmysle § 25 ods. 13, písm.
h) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v termíne do 10.3. 2007
Hlasovanie : prítomných 18, za 18, proti O, zdržalo sa O

Uznesenie

č.

43/2007

A. Berie na vedomie
1. Informatívnu správu z vyhodnotenia Spoločného školského úradu v Seredi za rok 2006
a finančné zúčtovanie
Hlasovanie : prítomných 18, za 18, proti O, zdržalo O
Uznesenie č. 44/2007
A. Berie na vedomie
l. Informatívnu správu z vyhodnotenia Spoločného obecného úradu v Seredi vo veci výkonu
činnosti stavebného úradu za rok 2006 a finančné zúčtovanie .
Hlasovanie: prítomných 18, za 18,- protiO, zdržalo sa O

Uznesenie č. 45/2007
A. Berie na vedomie
1. Informatívnu správu o podaných petíciách proti výstavbe
hmôt na Fándlyho ulici v Seredi
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čerpacej

stanice pohonných

!.Nesúhlas s realizáciou stavby čerpacej stanice pohonných hmôt na ul. Cukrovarskej
a Fándlyho v Seredi
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti O, zdržalo sa O

Uznesenie

č.

46/2007

A.Volí
1. Za členov kultúrnej komisie
Michal Koričanský- predseda, Mária Košťányová- tajomníčka, členovia Mgr. arch. Rastislav
Petrovič, Mgr. Andrea Ruczová, Dagmar Šajbidorová, Július Matis, Mgr. Eva Ščevíková,
Kvetoslava Funtalová, Mgr. Hana Čížová, Jarmila Brokešová , Viera Kosíková
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti O, zdržalo sa O

2 Za členov komisie pre pJdnikateľskú činnosť, cestovný ruch a regionálny rozvoj
Ing. Martin Tomčányi - predseda, Darina Nagyová - tajomníčka, členovia Jaroslava
Hojerová, Miroslav Petruška„ Ing. Ľubomír Kyselý, Bc. Marek Tóth, Mgr. Eva Ščevíková,
Pavol Kurbel, Ing. Jozef Sečen, Peter Hofer
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti O, zdržalo sa O
3. Za člena komisie verejného poriadku - p. Miloša Majku
Hlasovanie: prítomných 18, za 15, proti O, zdržalo sa O, 3 nehlasovali

Uznesenie

A.

č.

47/2007

Schvaľuje

1. Valorizáciu zmluvných piatov Mestskej polície v Seredi pre rok 2007 vo výške 4 %
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti O, zdržalo sa O

Uznesenie

č.

48/2007

A. Odvoláva
1. V zmysle § 11 ods. 4 písm. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov z funkcie riaditeľa Mestskej
polikliniky v Seredi príspevkovej organizácie Ing. Michala Sedláčka dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti
Zmluvy o partnerskej spo.lupráci medzi Mestom Sereď a spoločnosťou LOTES Centrum
s.r.o., Bratislava
Hlasovanie :prítomných 17, za 17,m proti O, zdržalo sa O
B. Vymenúva
1. V zmysle § 11 ods. 4 písm. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších
zmien a doplnkov do funkcie riaditeľa Mestskej polikliniky v Seredi príspevkovej organizácie [ng. Petra Magáta, Mánesovo námestie č. 1, 851 01 Bratislava
dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerskej spolupráci medzi Mestom
Sereď a spoločnosťou LOTES Centrum s.r.o., Bratislava
Hlasovanie :prítomných 17, za 17, proti O, zdržalo sa O

C.

Schvaľuje
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B. Vyjadruje

!.Nesúhlas s realizáciou stavby čerpacej stanice pohonných hmôt na ul. Cukrovarskej
a Fándlyho v Seredi
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti O, zdržalo sa O

Uznesenie

č.

46/2007

A.Volí
1. Za členov kultúrnej komisie
Michal Koričanský- predseda, Mária Košťányová- tajomníčka , členovia Mgr. arch. Rastislav
Petrovič, Mgr. Andrea Ruczová, Dagmar Šajbidorová, Július Matis, Mgr. Eva Ščevíková,
Kvetoslava Funtalová, Mgr. Hana Čížová, Jarmila Brokešová
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti O, zdržalo sa O

2. Za členov komisie pre podnikateľskú činnosť, cestovný ruch a regionálny rozvoj
Ing. Martin Tomčányi - predseda, Darina Nagyová - tajomníčka, členovia Jaroslava
Hojerová, Miroslav Petruška, Ing. Ľubomír Kyselý, Bc. Marek Tóth, Mgr. Eva Ščevíková,
Pavol Kurbel, Ing. Jozef Sečen, Peter Hofer
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti O, zdržalo sa O
3. Za člena komisie verejného poriadku - p. Miloša Majku
Hlasovanie: prítomných 18. za 15, proti O, zdržalo sa O, 3 nehlasovali

Uznesenie č. 47/2007
A. Schvaľuje
1. Valorizáciu zmluvných platov Mestskej polície v Seredi pre rok 2007 vo výške 4 %
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti O, zdržalo sa O

Uznesenie

č.

48/2007

A. Odvoláva
l. V zmysle § 11 ods. 4 písm. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
polikliniky v Seredi neskorších zmien a doplnkov z funkcie riaditeľa Mestskej
príspevkovej organizácie Ing. Michala Sedláčka dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti
Zmluvy o partnerskej spolupráci medzi Mestom Sereď a spoločnosťou LOTES Centrum
s.r.o., Bratislava
Hlasovanie :prítomných 17, za 17, m proti O, zdržalo sa O
B. Vymenúva
1. V zmysle § 11 ods. 4 písm. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších
zmien a doplnkov do funkcie riaditeľa Mestskej polikliniky v Seredi príspevkovej organizácie Ing. Petra Magáta, Mánesovo námestie č. 1, 851 O1 Bratislava
dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerskej spolupráci medzi Mestom
Sereď a spoločnosťou LOTES Centrum s.r.o., Bratislava
Hlasovanie :prítomných 17, za 17, proti O, zdržalo sa O
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C.

1.

Schvaľuje

Konateľov s.r.o.
Ing. Rastislava Bagára
Strmý vŕšok 11, 841 06 Bratislava 48

Ing. Petra Magáta
Mánesovo námestie č. 1, 851 O1 Bratislava
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti O, zdržalo sa O
2. Doplnenie Dozornej rady
Ing. Jana Levková
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti O, zdržalo sa O
Vlasta Gašparíková
Hlasovanie: prítomných 17, za 9, proti O, zdržalo sa 8
3. Poskytnutie dotácie v čiastke 1 800 tis. Sk novozriadenej s.r.o. Mesta Sereď Mestskej
poliklinike s.r.o. Sereď za účelom zabezpečenia zdravotnej starostlivosti.
Hlasovanie: prítomných 17, za 16, proti O, zdržal sa 1
4. Komisiu k príprave Zmluvy o partnerskej spolupráci uzatvorenej medzi Mestom
a spoločnosťou LOTES Centrum s.r.o. Bratislava v zložení:

Sereď

- Ing. Martin Tomčányi
- Ing. Bystrík Horváth
- JUDr. Michal Irsák
- Mgr. Peter Rampašek
- Ing. Jozef Prívozník
Hlasovanie: prítomných 16, za 14, proti O, zdržali sa 2
Uznesenie č. 49/2007
A.

Schvaľuje

1. Štatút komisie verejného poriadku, prevencie a ochrany majetku s pripomienkami
- prizývať zástupcu primátora na rokovania komisií
- v čl. 5 ods. 1 opraviť znenie „ „ určený zamestnanec mesta (tajomník) je členom komisie

B.Ukladá
predsedom komisií
1. Predložiť
zástupcovi primátora plán činnosti komisie a náplň
zasadnutie MsZ v apríli
Hlasovanie: prítomných 15, za 14, proti O, zdržal sa 1

Uznesenie č. 50/2007
A. Schvaľuje
1. Zásady pre zabezpečenie tvorby mesačníka Seredské novinky
pripomienkami
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činnosti

komisie na

so zakomponovanými

- v navrhovaných zásadách v časti „ Finančné zabezpečenie tvorby a distribúcie mesačníka"
vypustiť „ Zmeny v štruktúre nákladov a spôsob odmeňovania členov redakčnej rady
schvaľuje MsZ na návrh redakčnej rady. Členovia redakčnej rady sú za činnosť v rade
odmeňovaní ako členovia komisií ľvfsZ a na základe preukázanej účasti pri príprave
Seredských noviniek podľa prezenčnej listiny zo zasadnutia redakčnej rady.
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti O, zdržalo sa O
Uznesenie

č.

51/2007

A. Schvaľuje
1. Návrh na otvorenie tématického diskusného fóra na webovej stránke mesta
Hlasovanie: prítomných 15. za 14, proti O, zdržal sa 1

2. Zriadenie e-mailovej schránky
pre každého poslanca a zvere3neme
stránke mesta
Hlasovanie: prítomných 15, za 9, proti 4, zdržal sa 1, nehlasoval l

na webovej

H. Ukladá
zástupcovi primátora
1. Zabezpečiť
otvorenie diskusnej rubriky „Kniha návštev" na webovej stránke mesta
Y termíne do 15.3. 2007
Hlasovanie: prítomných 15, za 7, proti 2, zdržalo sa 6
Uznesenie

č.

52/2007

A. Ukladá
ľrednostke MsÚ

1.

Pripraviť

pre každého novozvoleného poslanca, ktorý v období rokov 2002-2006 nebol
Y poslaneckej funkcii zoznam všetkých platných VZN ku dňu 1.1. 2007 v termíne do 31.3.
:007
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti O, zdržal sa 1

Uznesenie

č.

53/2007

A. Ukladá
Prednostke MsÚ
1. Spracovať a Mestskej rade predložiť časový plán zverejnenia všetkých platných VZN pre
Mesto Sereď na webovej stránke mesta v termíne do 31.3. 2007
Hlasovanie .: prítomných 16, za 16, proti O, zdržalo sa O

Uznesenie

č.

54/2007

A. Schvaľuje
1. Odkúpenie pozemku vo vlastníctve SR - Ministerstva hospodárstva SR - pare.
zast. plocha a nádvorie vo výmere 452 m 2 v k.ú. Sereď za cenu 1,- Sk/m2
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti O, zdržalo sa O
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č.

3560/2

Uznesenie

č.

55/2007

A. Ruší
1. Uznesenie MsZ č. 21/1997 písm. Ev bode 4 zo dňa 11.11. 1997
Hlasovanie :prítomných 15, za 13, proti O, zdržali sa 2

Uznesenie

č.

56/2007

A. Berie na vedomie
1. Informáciu z návštevy predstaviteľov partnerského mesta Alblasserdam v Seredi
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti O, zdržalo sa O
Uznesenie

č.

57/2007

A. Schvaľuje
Komisiu pre výber uchádzačov na pozemky - Prúdy I. v zložení:
Ing. Bystrík Horváth
Ing. arch. Róbert Kráľ
Michal Noskovič
Ing. Vladimír Práznovský
Ing. Eva Hanusová
JUDr. Zuzana Pastuchová
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti O, zdržalo sa O

V Seredi, 27.2. 2007
Zapísala: Kolláriková

Mgr. Vladimír Vranovič
primátor mesta

Návrhová komisia:
Božena Vydarená
Pavol Kurbel
Bc.

Ľubomír

___
Veselický
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Z M L U V A č.5 /43/2008
o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta

Sereď

na rok2008
Čl. 1
1. Účastníkmi zmluvy sú :
a/

MESTO SEREĎ
Nám. Republiky 1176/10
926 00 Sereď
zastúpené Mgr. Vladimírom Vranovičom - primátorom mesta
IČO: 00 306 169
bankové spojenie: VUB Sereď, č.ú. 22123-132/0200

bi Marcela Hochedlingerová PIZZERIA AB
M. R. Štefánika 1152/16
926 01 Sereď
IČO: 36918041

Čl. 2
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok
2008 v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2008
vo výške 30 000,-Sk, slovom tridsaťtisíc Sk
na účel: dotácia poskytnutá z rozpočtu Mesta Sereď na rok 2008 na výdavky spojené
s organizovaním komorných koncertov v meste Sereď

Čl. 3
1. Poskytnutá finančná dotácia sa účelovo viaže a možno ho použiť len na účel podľa čl. 2.
2. Mesto Sereď si vyhradzuje právo kontroly účelnosti využitia poskytnutých finančných
prostriedkov, ktoré žiadateľ môže použiť iba v súlade s VZN Mesta Sereď č. 5/2006.
3. Dotácia bude poukázaná prevodom na účet č. 1303352358/0200 VÚB Galanta
po podpise zmluvy oboma účastníkmi zmluvy.

4. Žiadateľ sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu použije len na dohodnutý účel najneskôr
do 15.12.2008, inakje povinný vrátiť ju bez zbytočného odkladu, najneskôr do
31.12.2008, na účet mesta č. 22123-132/0200 vedený vo VUB Sereď.
5. Nevyčerpaný zostatok dotácie je príjemca povinný vrátiť na účet mesta
č. 22123-132/0200 vedený vo VUB Sereď bezodkladne, najneskôr do 31.12.2008.

6.

Vyúčtovanie

dotácie predloží žiadateľ Mestskému úradu v Seredi bezodkladne po jej
použití, najneskôr do 31.12.2008.

7. Žiadateľ, ktorý použije finančné prostriedky na iný účel, alebo zadrží prostriedky z
dotácie je povinný vrátiť finančné prostriedky v poskytnutej výške na účet mesta.
Zároveň je povinný zaplatiť mestu zmluvnú pokutu vo výške 1 % z poskytnutej čiastky za
každý deň, za ktorý mal dotáciu k dispozícii.

Čl. 4
1. Obsah tejto zmluvy možno

meniť

len po vzájomnej dohode medzi

účastníkmi

zmluvy.

2. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží žiadateľ
a 2 vyhotovenia mesto.

Dátum: 30.04.2008

//
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primátor mesta
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itJOf
Ziadosti podané formou projektu
P.

Ziadateľ

Forma

Vec:

č.

J1 x

11 X

X

X

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MUSIC PRODUKTION 2pm
Obč. združenie Vodný Hrad
spevácky zbor ZVON
spevacky zbor GAUDETTE
M.Hochendlingerová
Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry
Dom kultúry
spevácky zbor GAUDETE
Fotoklub Váh
ZUS - J.Fischera-Kvetoňa
MO Matice slovenskej
Hevi-Klub pri OA Sereď
Fotoklub Váh
Reprodukt - Oliver Novota
spevácky zbor ZVON
Spolu:

PO

Denisa Kapustová-koncert
na činnosť
na činnosť
na činnosť. nákup nástroja h.
FO -pod . komorné koncerty
Dychfest
PO
PO
memoriál J.Cervenku
PO
Kultúrne leto - Muzeum
PO
Verejná produkcia Sereďanky
zájazd do Holandska
výstava fotografií-Tišňov
škola Slávnostný galavečer
PO
Po stopách matič . deiateľov
škola činnosť klubu
Záhradná výstava fotografií
PO
Hip-hop
vydanie CD

podľa

VZN

č.

5/2006

počet

členské

členské

Rozpočet

členov

na osobu

celkom

o

o
o

o

celkom
500 OOO
150 OOO
80 OOO
130 OOO
60 OOO
90 OOO
110 OOO
125 OOO
50 OOO
145 OOO
51 OOO
76 OOO
26 500
23 OOO
65 OOO
90 OOO
40 OOO

oz
oz
oz

150
50
32

100/r
100/r

10 OOO
5 OOO
3 500

oz
oz

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

32
7

100/r
1000/r

3 500
7 OOO

o
o
o

o
o
o

o
o
o

7

1000/r

7 OOO

o

o

o

50

100/r

5 OOO

oz

oz

Sereď 01 .10.2008
Spracovala: Funtalová

Súhlasím: Mgr. Vladimír Vranovič
primátor mesta

Zdroje financovania
vlastné
dotácia
pridelené
a sponz. od mesta
21 OOO \..('...20 OOO
71 500
100 OOO
50 OOO
20 OOO LL
30 OOO u.:...
20 OOO
60 OOO
40 OOO LL"
65 OOO
65 OOO
- 30 OOO UC"
38 OOO
50 OOO
35 OOO Lť, 1
40 OOO
50 OOO
24 OOO (.>'v
24 500
85 500
50 OOO L(,..
65 OOO
60 OOO
_ 30 OOO ~ ,
10 OOO
40 OOO
85 OOO
60 OOO Lt:..60 OOO
15 OOO 'l..J ..4 500
46 500
40 OOO ti.28 OOO
48 OOO
20 OOO ť_ť,..
20 OOO
6 500
10 OOO Lť
o
23 OOO
15 OOO ul
5 OOO
60 OOO
73 OOO
17 OOO
10 OOO 1.XI
10 OOO
30 OOO
30 OOO u'...
775 500
480 OOO

„
„

Záznam
Z rokovania kultúrnej komisie pri MsZ v Seredi konanej
Mestského úradu.

dňa

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Program : Otvorenie
Rozdelenie financií z podaných žiadostí o dotáciu z
ob lasť kultúra
Návrh pomníka SNP
Pripravované programy v DK

18.3.2008 v zasadačke

rozpočtu

mesta Sered· pre

1. Zasadnutie komisie otvoril a prítomných členov privítal predseda komisie
p.Kori čanský a oboznámil ich s programom rokovania.
členov komisie o podmienkach poskytovaní dotácií z ro zpoč tu
mesta Sereď . Členovia komisie schválili rezervu 20 000,-Sk a navrhli Primátorovi mest:.i
sc h váliť dotácie na tieto žiadosti :
35 000,-Sk v
DK Sereď Dychfest
DK Sereď Džezový memoriál J.Červenku
24 000.-Sk ~
DK Sereď Dychový súbor Sereďanka
~o ooo.-~k /
)0 000,-Sk V
DK Sereď Múzeum
30 000.-S kt /
Spevokol ZVON
30 000.-S k , /
Hochedlingerová - koncerty
20 000.-Sk J
Vodný hrad
40 000.-Sk J
Spevokol Gaudete
Matica Slovenská
20 000.-Sk /
15 000.-Sk c./
OZ Fotoklub Váh, výstava Tišnov
15 000,-Sk V
OZ Fotoklub Váh
2 1 000. -S k v
Denisa Kapustová
40 000.-Sk i/
10000,-S k '-'
Obchodná akadémia

2. p. Funtalová oboznámila

zuš
Sp

380 000.-Sk

O] LI:

3. Komisii boli predložené Výtvarné riešenie náv rhu pomníka SNP. S návrhom komis ia
súhlasila, ale s podm ienkou ponechať pôvodný nápis a upraviť obrubníky okolo pamLitníka.
4. Komisia ďalej bola oboznámená s pripravovanými programami v Dome kultúry a v
Mestskom m úzeu.

V Seredi dňa 19.3.2008
Vypracoval a zapísal : M.

Koričanský

Michal Koričansk~'
predseda kultúrnej komisie

'"

'
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ZMLUVA
o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta

Sereď

na rok 2009
Čl. 1
1. Účastníkmi zmluvy sú : ·

al

MESTO SEREĎ
Nám. Republiky 1176/ 1O
926 00 Sereď
zastúpené Mgr. Vladimírom Vranovičom, primátorom mesta
IČO: 00 306 169
bankové spojenie: VÚB Sereď, č.ú. 22123 - 132/0200
a

bi Občianske združenie KRÁSNA HUDBA
IČO: 42157455
M. R. Štefánika 3080/ 16
926 01 Sereď
bankové spojenie : 2569087058/0200

ČI. 2
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2009
v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2009 vo výške 2300 €,(slovom dvetisíctristo euro)
na účel:
- honoráre účinkujúcim , propagácia , DVD, foto.

ČI. 3
1. Poskytnutá dotácia sa

účelovo

viaže a možno ju použiť len na účel

2. Príspevok bude poukázaný nač.

účtu

podľa čl.

2.

2569087058/0200

3. Žiadateľ sa zaväzuje, že poskytnutý príspevok použije len na dohodnutý účel najneskôr
do konca kalendárneho roka 2009, inakje povinný vrátiť ho bez zbytočného odkladu,
najneskôr do31 .12.2009 na účet mesta č. 22123-132/0200 vedený vo VÚB Sereď.
4.

Vyúčtovanie

príspevku predloží žiadateľ Mestskému úradu v Seredi, odd. vnútornej
správy bezodkladne po jeho použití najneskôr do konca roka 2009 ..

5. Žiadateľ, ktorý použije finančné prostriedky na iný účel , alebo zadrží prostriedky z
príspevku je povinný vrátiť finančné prostriedky v poskytnutej výške na účet mesta.
Zároveň je povinný zaplatiť penále vo výške 1 % zo zadržanej alebo neoprávnene
použitej sumy za každý deň omeškania, alebo za každý deň neoprávneného použitia
príspevku.

··v-y

Čl. 4
1. Obsah tejto zmluvy možno

meniť

len po vzájomnej dohode medzi

účastníkmi

2. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží
a 2 vyhotovenia mesto.

zmluvy.

žiadateľ

Dátum: 29.04.2009
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žiadateľ
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primátor mesta
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Ziadosti podané formou projektu
P.

Forma

Ziadateľ

č.

"

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17

Fotoklub Váh
Fotoklub Váh
Spevácky zbor GAUDETTE
MO Matice slovenskej
OZ Krásna hudba
Andrej Spišiak
M. Zilka -Old School Brothers
P. Tisoň-Old School Brothers
Ján Polednák-RANDAL
Spevácky zbor ZVON

oz
oz
oz
PO

oz
FO
FO
FO
FO

oz

Vec:
Krásy partnerských miest
Naše mesto ako ho nepozn .
Zahraničné koncertné turné
Kultúrne aktivity
Komorné koncerty
Orchestrálne koncerty
Reprezentácia mesta-tanec
Reprezentácia mesta-tanec
Nákup zvukovej aparatúry
Prezentácia mesta

podľa

VZN

č.

5/2006

počet

členské

členské

Rozpočet

členov

7
7
32

na osobu
1000/r
1000/r
100/r

celkom
7 OOO
7 OOO
3 500

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

celkom
2 480
1 983
6 560
765
4 OOO
550
8 400
8 400
5 OOO
1 OOO

Zdroje financovania
vlastné
dotácia
a sponz. od mesta
124
248
200
1 783
3 OOO
3 560
100
665
3 OOO
1 OOO
300
250
5 900
2 500
5 900
2 500
3 500
1 500
332
1 OOO

Spolu:

15 446
Rezerva

Sereď 14.04.2009
Spracovala : Bencová

~

!

hlasím: Mgr. Vladimír Vranovič
primátor mesta

84 7 €

pridelené
248
1 500
2 300
665
2 300

o
o
o
o
800

7 813

11
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Zápisnica
z rokovania kultúrnej komisie, zo
Prítomní : podľa priloženej

prezenčnej

dňa

9.4. 2009

listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie pre Spevácky zbor ZVON
3. Rôzne
4. Záver
1. Predseda komisie p. Koričanský otvoril a viedol rokovanie kultúrnej komisie. Program
rokovania bol schválený prítomnými členmi.

2. Predmetom zasadnutia kultúrnej komisie bolo prerokovanie žiadosti speváckeho zboru
ZVON a prehodnotenie výšky požadovanej dotácie na predložený projekt. Členovia
kultúrnej komisie
odsúhlasili poskytnutie finančných prostriedkov pre spevácky zbor
ZVON vo výške 800 €s tým, že výška dotácií bude nasledovná:
OZ Fotoklub Váh
OZ Fotoklub Váh
Spevácky zbor GAUDETTE
MO Matica slovenskej
OZ Krásna hudba
Spevácky zbor ZVON

248 €
1 500 €
2 300€
665 €
2 300 €
800€
7 813 €

Členovia komisie odsúhlasili rezervu finančných prostriedkov vo výške 84 7 € .

3. Predseda kultúrnej komisie informoval o pripravovaných programoch v mesiaci apríl
a máj. Stavanie mája sa uskutoční dňa 29.4. 2009 za účasti premiéra p. Fica.
Oslavy 1. mája sú naplánované v pri,el)toroch štadióna tak ako v minulých obdobiach.
Začiatok programu je o 10.00 hodine, vystúpi skupina Akord, ľudový rozprávač a tanečné
skupiny z Domu kultúry v Seredi.
Dňa 9.5. 2009 sa uskutoční II. ročník stretnutia Heligonkárov.
Pripravuje sa kultúrny program počas konania SHJ, ktorý je naplánovaný v dňoch 26.6. 28.6.2009
O plánovaný koncert skupiny Desmod je malý záujem.
Po prerokovaní
V Seredi,

dňa

všetkých bodov programu predseda komisie rokovanie

ukončil.

14.4. 2009

Zapísala: K'olláriko~á
Michal Koričanský ,
predseda kultúrnej komisie

t,
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ZMLUVA
o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta

Sereď

na rok 2010
ČI.1
1. Účastníkmi zmluvy sú :
al

MESTO SEREĎ
Nám. Republiky 117611 O
926 00 Sereď
zastúpené Mgr. Vladimírom V ranovičom , primátorom mesta
IČO: 00 306 169
bankové spojenie: VÚB Sereď, č.ú. 22123132/0200
a

bi OZ KRÁSNA HUDBA
IČO: 42157455
M.R.Štefánika 3080/16
926 01 Sereď
bankové spojenie: 2569087058/0200

ČI. 2
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 201 O
v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2010 vo výške 1 OOO€ (slovom tisíc€) na účel:
- organizovanie komorných koncertov, propagácia podujatí, zakúpenie kvetov účinkujúcim,
občerstvenie a honoráre pre účinkujúcich , dopravné.

ČI. 3
1. Poskytnutá dotácia sa

účelovo

2. Príspevok bude poukázaný

viaže a možno ju

nač. účtu

použiť

len na účel

podľa čl.

2.

2569087058/0200

3. Žiadateľ sa zaväzuje, že poskytnutý príspevok použije len na dohodnutý účel najneskôr
do konca kalendárneho roka 2010, inakje povinný vrátiť ho bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 31.12.201 O na účet mesta č. 22123 -132/0200 vedený vo VÚB Sereď .
4.

Vyúčtovanie príspevku predloží žiadateľ Mestskému úradu v Seredi, odd. vnútornej
správy najneskôr do 31.05.2010.

5. Žiadateľ, ktorý použije finančné prostriedky na iný účel , alebo zadrží prostriedky
z príspevku je povinný vrátiť finančné prostriedky v poskytnutej výške na účet mesta.
Zároveň je povinný zaplatiť penále vo výške 1 % zo zadržanej alebo neoprávnene
použitej sumy za každý deň omeškania, alebo za každý deň neoprávneného použitia
príspevku.

f

r

•
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Čl. 4
1. Obsah tejto zmluvy možno

meniť

len po vzájomnej dohode medzi

účastníkmi

2. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží
a 2 vyhotovenia mesto.

zmluvy.
žiadateľ

Dátum: 23 .03 .2010

/)
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primátor mesta

ICO: 42157455, tel.: 789 4395

2

P.

Ziadateľ

č.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Fotoklub Váh
OZ Vodný hrad
Spevácky zbor GAUDETTE
MO Matice slovenskej
OZ Krásna hudba
ZUS Sereď
OZ Koménium
Dcérocirkev Sereď
TJ Rozkvet Stredný Cepeň
Spevácky zbor ZVON
Zduženie pre rozvoj reg .kul.

Žiadosti podané formou projektu podľa VZN č. 5/2006
Zdroje financovania
Forma
Vec:
Rozpočet
vlastné
dotácia
pridelené
celkom
a sponz. od mesta
€
Fotoqrafie - Na šnúre
1 650
413
1 238
500
Sereď-Dejiny mesta
4 500
1 500
1 100
3 OOO
Cinnosť spevokolu
3 200
1 200
2 OOO
1 100
Matičné stopy kultúry-Sered
700
100
600
PO
600
2 600
Komorné koncerty
3 500
1 200
1 OOO
PO
Letné taneč . tvorivé dielne
4 205
640
640
3 565
Návšteva divad. predstavenia
650
150
500
o
Poznávací zájazd
500
400
100
CO
o
Kultúra pre všetkých
2170
1 670
500
250
Prezentácia mesta+85.výroč.
4 223
1 300
2 923
1 100
4 712
1 957
2 755
Sereďanka
1 528

oz
oz
oz

oz
oz

oz
oz
oz

16 056

Spolu:
Rezerva

Michal

Koričanský

O€

Súhlasím : Mgr. Vladimír Vranovič

pr~dseda ~orn i ~e
Sere ď 18.03.2010
Spracovala : Bencová
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Zápisnica
z rokovania kultúrnej komisie, konanej
Prítomní.:

podľa

priloženej

prezenčnej

dňa

11.3. 2010

listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o návrhu zmluvy s vydavateľom Seredských noviniek
3. Prerokovanie predložených žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta pre
oblasť kultúry a kultúrnych aktivít v zmysle VZN č. 5/2006
4. lnformácia o pripravovaných programoch DK v Seredi
5. Rôzne

K bodu l
Predseda komisie pán Koričanský otvoril rokovanie a oboznámil prítomných s programom
rokovania, ktorý bol členmi komisie schválený.
K bodu 2
p. Funtalová - informovala členov komisie o otázke týkajúcej sa návrhu zmluvy na
vydávanie Seredských noviniek pánom Kováčom. Mestské zastupiteľstvo v Seredi schválilo
v rozpočte mesta finančné prostriedky na vydávanie Seredských noviniek s tým, že bude
ponechaný počet vydaných čísel t.j. 1O za tú istú cenu tak ako v roku 2009.
V spracovanom návrhu zmluvy bolo navrhnuté uzatvoriť zmluvu do 31.12. 201 O. Pán
Kováč predložil protinávrh, v ktorom žiadal zmeniť tem1ín platnosti zmluvy
na dobu
neurčitú, ďalej žiadal navýšenie finančných prostriedkov cca o 6640,- € a možnosť využívania
reklamy v Seredských novinkách. Navýšenie finančných prostriedkov zdôvodnil vysokými
nákladmi. Z hľadiska času je to náročné, pretože všetky podklady pripravuje sám .

p. Sajbidorová hlavnou pnontou vydávania Seredských noviniek je zabezpečiť
infonnácie pre občanov mesta z rôznych oblastí a života v meste. V poslednom období sú
v Seredských novinkách publikované rozsiahle články týkajúce sa jednej oblasti , čím sa
rôznorodosť informácií stráca. Kladne hodnotí novinky z hľadiska objektivity názorov, je
umožnené vyjadrenie viacerých názorov k predloženej problematike.
komisia
odporúča dve alternatívy pri schvaľovaní navrhovanej zmluvy pre
Seredských noviniek a to umožniť reklamu s tým, že nebudú navýšené finančné
prostriedky alebo v prípade navýšenia finančných prostriedkov neumožniť reklamu.
Kultúrna

vydavateľa

K bodu 3
Predseda komisie informoval členov o predložených žiadostiach na poskytnutie dotácií
z rozpočtu mesta. Bolo podaných 11 žiadostí. V rozpočte mesta bola na poskytnutie dotácií
pre oblasť kultúry a kultúrnych aktivít schválená čiastka 7818,- €. Mesto Sereď
vzhľadom na finančnú situáciu nemôže poskytnúť dotácie v požadovanej výške pre
všetkých žiadateľov . Potrebné je jednotlivé žiadosti posúdiť a rozhodnúť o výške dotácií
pre jednotlivé projekty . Pre oboznámenie členov s podanými žiadosťami
odporučili
členovia komisie, aby
v budúcnosti bolo možné podávať žiadostí cez e-mailovú poštu ,
čím

by sa umožnilo aj ich odosielanie členom.

Č'lenovia kultúrnej komisie po posúdení predložených projektov
nasledovných dotácií:
l. Fotoklub Váh
500,- €
2. OZ Vodný hrad
1 100,- €
3. Spevácky zbor Gaudette
1 100,-€
4. MO Matice slovenskej
600,- €
5. OZ Krásna hudba
1 OOO,-€
6. ZUŠ Sereď
640,-€
7. OZ Koménium
O
8. Dcérocirkev Sereď
O
9. TJ Rozkvet Stredný Čepeň
250 ,- €
10. Spevácky zbor ZVON
1 100,- €
l l. Združenie pre rozvoj regionálnej kultúry 1 528,- €
Spol u
7 81 8, - €

odporúčajú poskytnutie

Zdrnženie pre rozvoj regionálnej kultúry podalo viac projektov, kultúrna komisia odporúča
schváliť dotáciu pre nasledovné projekty :
- projekt Seredská duchovná slávnosť
1 OOO,-€
- Vatra zvrchovanosti
200,- €
- Vatra SNP
200,- € ·
- koncert klasickej hudby
128 ,- €
Spolu
1 528,- €

- Projekty podané OZ Koménium a Dcérocirkev Sereď
nespÍňajú kritériá schválené
kultúrnou komisiou, preto komisia neodporúča schváliť ich žiadosť o poskytnutie dotácie .

Žiadosť Sereď Online
Kultúrna komisia bola oboznámená o podaní žiadosti o poskytnutie
Online. Požadovaná čiastke je cca 15 tis.€.

dotácie pre Sereď

K uvedenej žiadosti vyjadrila nasledovné stanovisko:
Pre sprístupnenie infom1ácií z kultúrnej oblasti postačujú Seredské novinky. Mesto Sereď
podporuje propagáciu mesta prostredníctvom súborov, ktoré pôsobia v kultúrnej oblasti
v našom meste a podporuje rozvoj týchto organizácií. Obsah internetového spravodajstva
je zameraný na kultúrnu oblasť v malej miere, preto neodporúča schválenie predloženej
1iadosli.
K bodu 4
Predseda kultúrnej komisie
p. Koričanský
infom1oval o plánovaných
kultúrnych
podujatiach v nasledujúcich mesiacoch . Taktiež oboznámil členov s pripravovaným
programom počas .konania seredského hodového jarn1oku.
V Seredi,

dfJ.9 12.3. 2010

Zapísala: Kollárikojá
Michal Koričanský
predseda kultúrnej komisie \·~
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Rozdelenie finančných prostriedkov na dotácie - oblasť kultúry na rok 2015
Žiadosti podané formou projektu podľa VZN č. 7/2012
P.č

Žiadateľ

Druh
organ
izácie

Pridelená dotácia
Projekt

1 Spevácky zbor ZVON Sereď

OZ

Prezentácia zborového spevu

2 TJ Rozkvet Stredný Čepeň

OZ

Kultúra pre všetkých

3 Spevácky zbor GAUDETE

OZ

4 EAVCZ Dcérocirkev Sereď

Požadovaná
poslanca
komisiou
výška dotácie
mi
2 000

1000

450

400

Činnosť spevokolu

2 500

1500

PO

Úhrada za autobus

300

150

150

5 MO Matice slovenskej Sereď

PO

Kultúra a umenie pre všetkých

450

300

300

6 OZ Krásna hudba Sereď

OZ

Komorné koncerty

1 600

1100

100

1200

7 OZ Mladá Sereď

OZ

Komunita žije kultúrou

3 000

600

450

1050

8 Rímskokatolícka cirkev SE

CO Hudobné večery

2 000

200

200

9 OZ GOEL Sereď

OZ

Práca s mládežou,hudob.koncerty

1 000

200

200

10 Veteran Club Car

OZ

Oldtimer Váh-Zachovávanie dedič.

1 400

800

800

11 Vodný hrad Sereď

OZ

Sereď-dejiny mesta

1 500

800

12 R SVS Sered.spolok J.Fándlyho

OZ

Rozvoj včelárstva

500

250

250

13 I.odd.skautov a skautiek Sereď

OZ

Zákl.vybavenie oddielu

1 000

650

650

SPOLU
Rozpočet: 8 950 €
V Seredi,dňa: 12.11.2015

7950
Ing. Marin Tomčányi
primátor mesta

50

Spolu
1050
400

50

200

850

1550

1000

8800

Zúčtovanie
1067,5
2267,6
1650,11
340
304,7
1225
1149,74
397,63
215
1214,4
1050,35
784,98 €
744,48 €

ZMLUVA
O VYTVORENÍ DIELA
v súlade s§ 39 Zákona 618/2003 Z.z. (Autorský zákon)
Objednávateľ:

Názov:
IČO:

Sídlo:
Zastúpený:
Poskytovateľ:

Dom kultúry
31871798
Sereď, Školská č. 118/1
Mgr. František Čavojský, riaditeľ
, ;~ O. Z. Krásna hudba
V zastúpení: Marcela Hochedlingerová

Čl. I.
Predmet zmluvy
Občianske združenie Krásna hudba sa zväzuje v lehote podľa Čl.III. vytvoriť pre
objednávateľa

dielo - koncert Súrodencov Babiakovcov v rámci SKL 2013
Miesto výkonu: Mestské múzeum.
Čl. II.

Autorská odmena
Za riadne poskytnutie plnenia podľa tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť
- autorovi autorskú odmenu vo výške 700.- € slovom: sedemsto euro
v plnej výške. Odmena je splatná v deň odovzdania diela objednávateľovi. Vo výške odmeny
sú zahrnuté i náklady na prepravu.

poskytovateľovi

Čl. III.
Čas plnenia

Autor sa zaväzuje odovzdať dielo podľa Čl. I. v mieste a čase konania:
Termín: 26. 7. 2013, t.j.piatok, 19.00 -2Q.OO h

•
Čl .IV.

Práva a povinnosti poskytovateľa

a/ Poskytovateľ je povinný poskytnúť dohodnuté plnenie riadne a včas. Za riadne
poskytnuté plnenie sa považuje plnenie v dohodnutom žánri a v kvalite obvyklej pre
príležitosť výkonu. Za včasné sa považuje poskytnutie plnenia v dohodnutom čase
a dohodnutej dÍžke trvania.
bi Pre riadne plnenie podľa tejto zmluvy je poskytovateľ povinný použiť vlastné
technické zariadenia (v prípade potreby nosiče zvukového záznamu).
cl Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia zmluvnej pokuty v prípade:
- neposkytnutia potrebnej súčinnosti objednávateľom,
choroby, úmrtia blízkej osoby a podobných prípadoch, kedy po ňom poskytnutie
plnenia nie je možné spravodlivo požadovať,
dl vyššej moci, ktorá zabráni riadnemu výkonu diela.
el Poskytovateľ je povinný riadiť sa ustanoveniami autorského zákona.
fl Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas uvedeného podujatia bude:
reklamovať iba podujatia poriadané DK
g/ Poskytovateľ sa zaväzuje pri verejnom predvádzaní zvukových diel použiť v prípade
potreby legálne nosiče.

v.
Práva a povinnosti

objednávateľa

al Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi pri výkone potrebnú súčinnosť,
najmä tecl1nického a organizačného charakteru.
bi Súčinnosťou technického charakteru sa rozumie poskytnutie elektrickej prípojky 380
Va63A
cl Súčinnosťou organizačného charakteru sa rozumie organizácia verejného výkonu,
najmä informačná kampaň v obvyklom rozsahu a predstihu 14 dní pred konaním
verejného výkonu.
dl Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia zmluvnej pokuty v prípade:
el neposkytnutia potrebnej súčinnosti poskytovateľom,
fl vyššej moci, ktorá zabráni riadnemu výkonu diela.
g/ Objednávateľ zaplatí poplatky kolektívnemu správcovi práv autorov zvukových
záznamov.
VI.
Zmluvná pokuta

Pre prípady zrušenia zmluvy alebo odstúpenia od zmluvy, ktoré nie je uvedené vyššie, si
zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške „0„„.% z dohodnutej odmeny.

VII.
Záverečné

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ustanovenia

Neposkytnutím plnenia v dohodnutom čase sa zmluva od počiatku ruší. Tým me Je
dotknuté
právo objednávateľa na náhradu škody a zmluvnú pokutu.
Pre zmluvné strany sú rozhodné ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné strany sa
dohodli, že pokiaľ niektoré vzťahy založené touto zmluvou alebo s ňou
súvisiace nie sú výslovne touto zmluvou upravené, budú sa riadiť všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
Strany sa dohodli, že prípadné spory' vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú snažiť riešiť
zmiernou cestou.
, ·•
Ako miestne príslušný súd pre riešenie sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy si ~trany zvolili
OS v Galante.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jedno
vyhotovenie.
Dodatky k tejto zmluve musia byt' v písomnej forme so súhlasom zmluvných strán.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu, ktorá obsahuje vážne a slobodné prejavy ich
vôle prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Seredi, ..f.:.~.(/1..„ 2013
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ZMLUVA
O VYTVORENÍ DIELA
v súlade s§ 39 Zákona 618/2003 Z.z. (Autorský zákon)
Objednávateľ:

Názov:
IČO:
Sídlo:
Zastúpený:
Poskytovateľ:

Dom kultúry
31871798
Sereď, Školská č. 118/1
Mgr. František Čavojský, riaditeľ
Občianske združenie KRÁSNA HUDBA
M. R. Štefánika 3080/6
926 00 Sereď
IČO : 42157455

Čl. 1.
Predmet zmluvy

OZ Krásna hudba sa zväzuje v lehote podľa Čl.III. vytvoriť pre objednávateľa dielo sprostredkovanie verejného predvádzania zvukových hudobných diel hudobnej skupiny Fats
jazz band na Seredskom kultúrnom lete.
Čl. II.
Autorská odmena

Za riadne poskytnutie plnenia podľa tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť
- autorovi autorskú odmenu vo výške 500.- € slovom: päťsto € v plnej
výške. Odmena je splatná v deň odovzdania diela objednávateľovi. Vo výške odmeny sú
zahrnuté i náklady na prepravu.
poskytovateľovi

Čl. III.
Čas plnenia

Autor sa zaväzuje odovzdať dielo podľa Čl. I. v mieste a čase konania:
Miesto výkonu: záhrada Mestského múzea
Termín: 11.7.2014
Čps: 19.00 h

Čl .IV.
Práva a povinnosti poskytovateľa

al Poskytovateľ je povinný poskytnúť dohodnuté plnenie riadne a včas. Za riadne
poskytnuté plnenie sa považuje plnenie v dohodnutom žánri a v kvalite obvyklej pre
príležitosť výkonu. Za včasné sa považuje poskytnutie plnenia v dohodnutom čase
a dohodnutej dÍžke trvania.
bi Pre riadne plnenie podľa tejto zmluvy je poskytovateľ povinný použiť vlastné
technické zariadenia (v prípade potreby nosiče zvukového záznamu).
cl Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia zmluvnej pokuty v prípade:
- neposkytnutia potrebnej súčinnosti objednávateľom,
choroby, úmrtia blízkej osoby a podobných prípadoch, kedy po ňom poskytnutie
plnenia nie je možné spravodlivo požadovať,
dl vyššej moci, ktorá zabráni riadnemu výkonu diela.
el Poskytovateľ je povinný riadiť sa ustanoveniami autorského zákona.
fl Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas uvedeného podujatia bude:
reklamovať iba podujatia poriadané DK
gl Poskytovateľ sa zaväzuje pri verejnom predvádzaní zvukových diel použiť v prípade
potreby legálne nosiče.

v.
Práva a povinnosti objednávateľa

al Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi pri výkone potrebnú súčinnosť,
najmä technického a organizačného charakteru.
bi Súčinnostou technického charakteru sa rozumie poskytnutie elektrickej prípojky 380
Va63A
cl Súčinnosťou organizačného charakteru sa rozumie organizácia verejného výkonu,
najmä informačná kampaň v obvyklom rozsahu a predstihu 14 dní pred konaním
verejného výkonu.
dl Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia zmluvnej pokyty v prípade:
el neposkytnutia potrebnej súčinnosti poskytovateľom,
fl vyššej moci, ktorá zabráni riadnemu výkonu diela.
gl Objednávateľ zaplatí poplatky kolektívnemu správcovi práv autorov zvukových
záznamov.
VI.
Zmluvná pokuta
Pre prípady zrušenia zmluvy alebo odstúpenia od zmluvy, ktoré nie je uvedené vyššie, si
zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške .. 0 ..... % z dohodnutej odmeny.

t'
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VII.
Záverečné

1

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ustanovenia

Neposkytnutím plnenia v dohodnutom čase sa zmluva od počiatku ruší. Tým me Je
dotknuté
právo objednávateľa na náhradu škody a zmluvnú pokutu.
Pre zmluvné strany sú rozhodné ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné strany sa
dohodli, že pokiaľ niektoré vzťahy založené touto zmluvou alebo s ňou
súvisiace nie sú výslovne touto zmluvou upravené, budú sa riadiť všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
Strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú snažiť riešiť
zmiernou cestou.
Ako miestne príslušný súd pre riešenie sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy si strany zvolili
OS v Galante.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jedno
vyhotovenie.
Dodatky k tejto zmluve musia byt' v písomnej forme so súhlasom zmluvných strán.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu, ktorá obsahuje vážne a slobodné prejavy ich
vôle prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Seredi,
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