
info@sered.sk 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 
Predmet: 

Vážení zástupcovia mesta Sereď, 

Jana Feherova > 
piatok, 1. júla 2016 11 :38 
info@sered.sk 
Žiadosť o sprístupnenie informácií 

Na základe zákona č . 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadam o sprístupnenie kompletného 
zoznamu pracovných schôdzok primátora za mesiace apríl a máj 2016, optimálne vo formáte - dátum schôdzky, čas 

schôdzky, miesto schôdzky, účastníci schôdzky a účel schôdzky. 
Prosím o sprístupnenie týchto informácií v elektronickej forme na emailovú adresu :  
Za vybavenie žiadosti vopred ďakujem. 
S úctou 

Jana Fehérová, 
 

MESTSKÝ ÚRAD 
SEREĎ 

Dátum: O 1 -07- 2U16 



Silvia Adamčíkova 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 
Kópia: 
Predmet: 
Prílohy: 

Vec: Odpoveď na mail z 1. 7 .2016 

Vážená pani Fehérová, 

Bc. Ľubomír Veselický <viceprimator@sered.sk> 
7.júla 2016 10:26 

 
prednosta@sered.sk; Silvia Adamčíkova; primator@sered.sk 
Váš mail z 1.7.2016 
Informácia o činnosti - február - apríl 2016.doc; Informatívna správa o činnosti 
apríl - jún 2016.doc 

Mailom zaslaným 1.7.2016 ste s odvolaním sa na zákon č. 211/2000 Z. z. požiadali o kompletný zoznam pracovných 
schôdzok primátora za mesiace apríl a máj 2016. Vašej žiadosti v doslovnom znení nevieme vyhovieť. Detailný 
záznam pracovnej činnosti v členení dátum schôdzky, čas schôdzky, miesto schôdzky, účastníci schôdzky a účel 
schôdzky si primátor mesta Sereď nevedie a takáto evidencia pracovného výkonu starostu, či primátora nie je 
určená žiadnym právnym predpisom. 
V prílohe Vám posielame materiály primátora, ktorými na rokovaniach mestského zastup iteľstva pravidelne 
informuje poslancov a verejnosť o svojej činnosti a činnosti zamestnancov mestského úradu v Seredi. Pokiaľ máte 
záujem byť účastníčkou pracovného dňa primátora, môžete sa ho osobne zúčastniť v deň, ktorý navrhnete, a to od 
29.7.2016, kedy sa primátor Serede vráti z dovolenky. 

Prílohy: 
Informácie o činnosti primátora a mestského úradu 

Ľubomír Veselický 
zástupca primátora mesta Sereď 

Tel : 031/7892934 
Mobil: 0905 592 707 
E-mail : viceprimator@sered.sk 
www.sered.sk 
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Informácia o činnosti mesta Sereď a mestského úradu od ostatného rokovania 
mestského zastupiteľstva 

Dňa 24.2. 2016 sa uskutočnilo rokovanie s vlastníkmi pozemkov nachádzajúcich 
sa v areáli MŠ- na Fándlyho ulici. Predmetom bolo prerokovanie odkúpenia 
pozemkov od vlastníkov. 

Seredský spolok zimných plavcov dňa 28.2. 2016 zrealizoval v našom meste 
akciu „Zimné plávanie" . Toto plávanie sa konalo na rieke Váh v časti Kernpingu. 
Zúčastnilo sa ho viac ako 50 účastníkov. Člen Seredského spolku zimných 
plavcov p. Sojka sa aktívne zúčastňoval zimného plávania po celom Slovensku, 
na základe_ jeho podnetu bola_ táto akcia re_alizovaná aj v našom meste. 
Mesto podporilo túto aktivitu finančným príspevkom. 

Dňa 29.2. 2016 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie prevádzky logistického 
centra LIDL v Priemyselnom parku Sereď Juh. Je to najväčšie, najmodernejšie a 
zároveň aj najekologickejšie logistické centrum spoločnosti Lidl. Jeho celková rozloha 
je 128 OOO rn2 a prácu tam našlo 200 ľudí. Riaditeľ firmy LIDL umožní exkurziu 
pre poslancov MsZ v tomto modemom areáli. 

Dňa_ 5.3.2016 sa_ konali parlamentné_ voľby. Príprava_ volieb prebiehala v zmysle 
zákona o voľbách a podľa schváleného harmonogramu. V priebehu konania 
volieb v meste Sereď neboli zaznamenané problémy z hľadiska technického 
a organizačného zabezpečenia . 

Dňa 2.3. 2016 sa konalo tradičné podujatie oceňovanie športovcov , ktorí 
úspešne reprezentovali naše mesto doma aj v zahraničí. Na základe odporúčania 

školskej, športovej a bytovej komisie boli za rok 2015 navrhnutí na oceneme 
„Najlepší športovec roka 2015" 
Družstvá:_ 

- Družstvo žiakov BK AŠK Lokomotíva Sereď 
- Družstvo mladších žiakov ŠK Ice players Sereď 

Jednotlivci: 
Lucia_ Mrvová ,_Michaela Sedláčková BK AŠK Lokomotíva Sered' 
Lenka Lenčéšová ŠK Ice players Sereď 
Dušan Holbík ŠK Cyklotour Sereď 
Erna Valenčíková Klub Taekwon-do ITF Hong Ryong Sereď 

Tréner: Richard Kamenský BK AŠK Lokomotíva Sereď 



Dňa 8.3. 2016 sa uskutočnilo rokovanie predmetom, ktorého boli otázky týkajúce 
sa prevádzkovania trhoviska v meste Sereď . Zo strany jedného 
z predávajúcich; ktorý vyjadril názor trhovníkov, bola- vyslovená nespokojnosť 

s čistotou a taktiež s prevádzkovateľom tohto trhoviska. Do budúceho roku 
pripraYujeme_ štúdiu rekonštrukde_ trhoviska,_ ktorá bude. predlote_ná MsZ_ v 2. 
polovici roku 2016. 

Mesto Sereď v spolupráci s OZ Mladá Sereď a NTS Tmava zorganizovali 
dobročinnú akciu „Daruj krv - zachráň život". Táto akcia sa uskutočnila 

v našom meste už niekoľkokrát. 

Mesto Sereď v spolupráci s Domom kultúry v Seredi zabezpečovali Farmárske 
trhy, kde mali obyvatelia nášho mesta možnosť kúpiť si potravinárske výroby 
výrobky od_ domáckh dodávateľov . Cieľom tejto akcie bolo priniesť 

obyvateľom domáce výrobky od poľnohospodárov, farmárov, mäsiarov, včelárov, či 
bylinkárov. Svoje miesto tu mali aj zruční prútikári. Kúpou produktov zároveň 
návštevníci podporili predaj slovenských výrobkov. 

Dňa 11.3. 2016 sa uskutočnilo vyhodnotenie činnosti spoločného školského úradu 
a spoločného stavebného úradu za rok 2015. Všetky okolité obce ostávajú 
klientami- spoločného stavebného i školského úradu, so spoluprácou vyjadrili 
spokojnosť. Plánujeme rozšfriť počet zamestnancov stavebného úradu o 1 
z_ame_stnanG.a, 

Celoštátne kolo celoslovenskej súťaže v Spracovaní informácií na počítači sa aj 
tento rok konalo pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, kultúry a športu SR. Po 
organizačnej stránke však mala tento ročník v rukách OA v Seredi. Riaditeľka školy 
Iveta Belányiová všetkých srdečne privítala a popriala iin veľa šťastia .. Na obchodnej 
akadémií v Seredi sa stretli tí najlepší z najlepších. O víťazstvo prišlo zabojovať 38 
študentov z rôznych stredných škôl. Otvorenie 5-0.ročníka súťaže sa uskutočnilo 
v Obradnej sieni mesta Sereď dňa 9.3. 2016. 

Dňa 22.3. 2016 sa konal Pietna spomienka v Múzeu Holokaustu pod záštitou 
primátora mesta Sereď 

22. 03. 20-16 - Minister školstva Juraj Draxler pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil 
Medailami sv. Gorazda aj pedagógov zo Serede: 

- Mgr. Zuzanu Súdinovú - Základná škola J A. Kamenského v Seredi za úspešnú 
celoživotnú pedagogickú a riadiacu prácu v základnom školstve 

Ing. Helenu Ďurišovú- Obchodná akadémia v Seredi za celoživotnú 
pedagogickú činnosť v oblasti odborného vzdelávania 



Dňa 30.3. 2016 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Seredi oceňovanie 

pedagógov základných, stredných škôl a školských zariadení . V jednotlivých 
kategóriách- získali ocenenie nasledovne: 

Kategória Vynikajúci pedagóg základnej školy 
Mgr. Miroslava Borkovičová, Mgr. Helena Eliášová, Mgr. Ľubica Holičková, 
Mgr: Eva Horáčková, Mgr: Mariana lomová, Mgr. Jana Válkyová 

Kategória Vynikajúci pedagóg materskej školy 
Helena Moskaľová, Oľga Stanková 

Kategória Vynikajúci pedagóg-voľnočasových aktivít 
Mgr. art. Daniela Belancová, ArtD. 

Kategória Vynikajúci pedagóg strednej školy 
PaedDr; Mariana Kamenská, PaedDr; Jana Míková 

Kategória Vynikajúci Vedúci pedagogický zamestnanec 
PaedDr. Jarmila Žilecká - - ·· · 

Ocenenie za-mimol'iadny pl'ín-0s a-celoživotnú-angažovanosť v oblasti školstva
PaedDr. Jaroslav Čomaj, Mgr. Jolana Čomajová, Mgr. Ružena Kaducová 

31. 03. 2016 bola na mesto doručená žiadosť Rady rodičov pri ZŠ Jana Amosa 
Komenského o finančnú spoluúčasť pri investícii vo verejnom záujme - prispieť 

sumou 2370 €na fitpark vybudovaný v areáli školy. Dňa 20. 04. 2016 bola doručená 
žiadosť o prerokovanie žiadosti na MsZ. Žiadosť i odpoveď bola doručená všetkým 
poslancom a bola predmetom rokovania ŠŠB komisie 25.4.2016. (vyjadrenie 
komisie si môže každý prečítať). 
Nedá sa v princípe najprv niečo objednať , zaplatiť a následne žiadať preplatenie 
polovice sumy a túto sumu žiadať poukázať na účet občianskeho združenia. Na 
to je tu príslušná komisia MsZ , rozpočet mesta, ktorý má svoje pravidlá tvorby, 
podlieha schvaľovaniu MsZ, príslušné VZN a Zásady hospodárenia pri poskytovaní 
dotácií. Ak by čo i len polovica občianskych združení pôsobiacich v meste 
obišla uvedené normy, ako by to vyzeralo. 

V dňoch 6. a· 7. apríla Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi v spolupráci 
s mestom Sereď a Galantským osvetovým strediskom pod záštitou predsedu TTSK 
Tibora Mikuša zorganizovalo oslavy 90. výročia narodenia tohto významného 
slovenského spisovateľa. V obradnej sále MsÚ v Seredi sa 7. apríla konalo 
spomienkové poeticko hudobné podujatie venované básnikovi a rodákovi z Dolnej 
Stredy Vojtechovi Mihálikovi, ktoré nieslo názov Akordy lásky. Okrem pekného 
kultúrneho programu z dielne študentov seredského gymnázia si na tohto 
výnimočného človeka prišli zaspomínať aj jeho bývalí spolužiaci a manželka. 



Dňa 28.3. 2016 predseda Trnavského samosprávneho kraja udelil ocenenie pri 
príležitosti dňa učiteľov aj občanom z mesta Sereď. Ocenenie dostali: 

-Dalimír Pave/ka, ktorý dlhé roky pôsobí na Obchodnej akadémii v Seredi. 
Ocenený bol za vynikajúce pedagogické výsledky v oblasti športu. 

-lngeborg Nichtová vyučuje na Gymnáziu Vojtecha Mihálika v Seredi. Ocenenie 
získala za pedagogickú prácu v anglickom jazyku a dejepise. 

V mesiac_i apríl sa uskutočnilo zasadnutie_ Dozornej rady Našej domovej 

správy s.r.o .. , Správy majetku Sere_d: spol. s.r.o. ,.MsBP 

Mesto Sereď sa zapojilo do projektu „Do práce na bicykli". Táto akcia bude 
prebiehať v mesiaci máji. 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante vykonalo 
komplexnú previerku dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi. 
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky 

Na_ náč_e.lníka_ MsP bolo vyhlásené_ výberové. konanie., vymenovaná komisia 
otvorila doručené obálky žiadateľov, posúdila žiadosti z hľadiska kompletnosti 
doložených dokladov. Prihlásilo sa 5 kandidátov . Termín pohovoru 
s uchádzačmi je plánovaný na 4.5. 2016. Komisia bola vymenovaná primátorom 
v zložení Bc. Veselický, PhDr. Hanus, Milan Buch, Mgr. Peter Sokol, Ing. Mjr. 
Peter Boška. 

Na vedúceho· Oddelenia rozvoja mesta bolo vyhlásené výberové konanie; Tennín 
pohovoru so záujemcami bude 10.--11.5.2016 

V mesiaci apríl sa uskutočnili dve stretnutia so zhotoviteľom ihriska 
Žihadielko, kde pre mesto Sereď vyplýva príprava územia pre osadenie ihriska 
tak, aby najneskôr- do 16.5. 2016 mohli začať stavebné práce. Otvorenie je 
plánované na ll..6. 2016 od 10.00--do 18. 00. Zmluva je k nahliadnutiu na 
právnom referáte_ u_p. Pastucllovej._ 

Dňa 15.4. 2016 sa konal „deň narcisov", ktorý organizuje Liga proti rakovine na 
podporu onkologicky chorých pacientov už opakovane niekoľko rokov. Do tejto 
akcie sa zapojili aj Základné školy v meste Sereď , kde sa konala verejno
prospešná finančná zbierka . Výnos zbierky bude použitý na realizáciu programov, 
aktivít a projektov v prospech pacientov a ich rodín, na podporu medicínskych 
a výskumných projektov. 



Dňa 19.4. 2016 sa uskutočnilo rokovanie vo veci opravy cesty Sereď - Nový 
Majer- Malý Háj. Toto rokovanie sa konalo za účasti zástupcov Správa 
a údržba ciest TTSK, Rebod a;s. , LIDL, Bioplynovej stanice „Malý Háj". Bol 
dohodnutý spôsob zabezpečenia čiastočnej opravy komunikácie Nový Majer -
Malý Háj,_ oprava komunikác_ie_ ve_dúc_ej c_e_z_ Nový Maje_r,_ otoč_- z_astávka 
autobusu Malý Háj, oprava zastávky Nový Majer. 

20.4. 2016 prebehlo rokovanie so zástupcom SAD Dunajská Streda , zástupcom 
reklamnej agentúry Bilbordovo a mesta vo veci postupnej rekonštrukcie 
autobusových zastávok v meste Sereď. Do konca mája 2016 bude pripravená 
vizualizácia zastávky. 

20. 04. 2016 ZŠ Juraja Fándlyho v spolupráci s mestom Sereď Majstrovstvá mesta 
v plávaní 

Základné školy v Seredi organizovali Dni otvorených dverí a ďalšie podujatia pre 
budúcich prvákov pred blížiacim sa zápisom- 29. a 30~ 04. 2016. 

V mesiaci apríl sa uskutočnili dve stretnutia so starostami Dolnej Stredy 
a Šintavy vo ved možného zrušenia_ hracích automatov , herní na území me-5ta 
a susediacich obcí. 

Investície 
Príprava stavieb 

•- Objekt WC v amfiteátri vydané stavebné povolenie 
• Príprava PD pre stavbu parkoviska Dolnomajerská ulica - oproti pavilónu „G" , prepoj 

na Dolnomajerskú 
• Príprava PD na Opravu chodníka Cukrovarská ulica 
• Odovzdaná PD na rozšírenie kapacity MŠ D. Štúra 
.__ Odovzdaná PD zateplenia telocvične ZŠ Komenského 
• Územné konanie pre tenisové kurty po ich vyňatí z objektovej skladby revitalizácie 

parku 
• Klimatizácia na stavebný úrad, právny referát a hlavnú kontrolórku 

Realizácia stavieb: 

• Pokrač_uje_ dosJavb_a_nájomnýc_h bytov G-Pavilónu 
• Objekty technickej infraštruktúry v Priemyselnej zóne - administratívne ukončovanie 

stavby realizovanej ku koncu roka 2015 (vecné bremená, zmluvy o správe rozvodov) 
• Verejné obstarávanie rekonštrukcie MK Športová, výstavby oplotení (Zberný dvor, 

priestor pri cirkevnej škole-, Dolnomajerská pri Špeciálnej ZŠ); 
• Oprava dlažby a_ o_b_kladov v p_ries__tor_oc_h M_Š FándlyhQ 
• Zúčtovanie 50.000 € dotácie na lavice a nábytok ZŠ KOM a ZŠ JF 

Doprava 



• Obstarali sme 2-kubíkové Piaggio pre potreby údržby mesta v cene 17.040 aj 
s výbavou (nadstavba pre odvoz trávy) 

•- Oprava zvodidielna Vonkajšom rade 
• Zrovnanie vozovky na MK Bratislavská 
• Opravy výtlkov po zime infratechnológiou na uliciach : 

~ Poštová 
)o>- Komenského 
~ Dolnočepeňská (pri domove dôchodcov) 
~ Jesenského 
~ Cukrovarská (Palestína vjazd) 
~ Ivana Krasku 
~ Podzámska 
~ Športová 
~ M. R. Štefánika (za hokejkou) 
~- Krásna 
~ ťraňa Kr_áfä 
~ D. Štúra 
~ Pažitná 
~ Vážska 

• Obstarávanie bežných opráv MK 

Komunálne služby 
• Výmena s-o ks krytov stÍpov verejného osvetlenia 
•- Priebežné opravy mestského rozhlasu 

- Prebieha čistenie krajníc miestnych komunikácií. Práce vykonávaj_ú R - pracovníci v rámci 
verejnoprospešných prác . Vyčistené ulice: 
Krásna ul. , Železničná ul. , ul. A. Hlinku, Hviezdoslavova ul., Vinárska ul. , Vonkajší rad, 
Pekarská ul.. 
V čistení sa bude ďalej pokračovať. V najbližšom čase budú čistené krajnice na uliciach 
Pivovarská, Športová, Dlhá 8. mája. Práce riadi Ing. Himpán. 

- Vykonal sa. redukčný_ a zmladzovací rez kríkov predovšetkým v lokalitách, kde kríky 
obmedzovali prehľadnosť miestnych komunikácií. 

- Od 4.4.2016 bolo zahájené kosenie sídliskovej a uličnej zelene. Prvá kosba bude ukončená 
cca 30.4.2016. 

- Priebežne sa likvidujú čierne skládky odpadu. Najväčšie skládky boli odstránené v Hornom 
Čepeni· pri· Remíze apopri ceste· smerom kNovému Majeru~ Postupne sa odstraňujú 
bioskládky pri záhradkách pri „Kolene". Poďakovanie patrí poslancovi Milanovi 
Buchovi, ktorý zorganizoval brigádu. A podobne aj dobrovoľníkom , ktorí zorganizovali 
brigádu v Hornom Čepeni. 



- Od 5.4.2016 do 10.4.2016 prebehla deratizácia verejných priestranstiev. Teraz ešte 
prebiehajú dodatočné služby 

- Uskutočnila sa výmena 1 O ks starých kovových košov na psie exkrementy za nové plastové, 
ktQr_é_ s.ú vybavené. zjs_oJ:míkmi. s_ ig_eJito.vými vr_e_ckami Zámve.ň. boU dQpbie.né zás_obníkmi 
s vreckami aj ostatné jestvujúce koše. Igelitové vrecká budú pravidelne podľa potreby 
dopÍňané. 

- Prebieha oprava poškodených ohrádok na stojiskách 1100 lit. kontajnerov na komunálny 
odpad pri.bytových domoch. Celkovo bude opravených 1 Tks stojíSk v hodnote 987 €. 

Dňa- 17.09.2015 bola uzatvonmá Zmluva o spolupráci medzi mestom Sereď a spoločnosť 
REBOD SK, a.s. za účelom úpravy vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo 
spolupráce a súčinnosti pri realizácii projektu „ Vybudovanie technickej infraštruktúry 
v Priemyselnej zóne Sereď - Juh pre potreby investorov zvyšujúcich zamestnanosť 

v regióne". V procese realizácie projektu vznikla v záujme mesta potreba doplniť a upraviť 
niektoré ustanovenia Zmluvy. Rozšíril sa záväzok spoločnosti uhradiť aj náklady súvisiace s 
projektom, ktoré neboli v čase jej uzatvorenia zrejmé a zároveň bola dohodnutá možnosť ich 
úhrady priamo spoločnosťou. 

Zmluva o spolupráci bola-uzatvorená na dobu určitú, a to do momentu ukončenia 
realizácie projektu a- súčasne vyúčtovania čerpania- Dotácie. Z dôvodu, že dňa 04.04.2016 
bolo mesto vyzvané k zúčtovaniu dotácie v termíne 11.04. 2016 a nie sú ešte ukončené 
a splnené všetky na projekt nadväzujúce zmluvné záväzky, bolo potrebné trvanie 
zmluvy predÍžiť. 

Dodatkom č~ 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 15.0l.2015 bolo doplnené znenie bodov 3.4 
a 3.6 v Čl. 3 Práva a povinnosti-REBOD-SK 

- doplnením bodu 3.4. sa rozšíril záväzok spoločnosti uhrádzať aj vše.tky správne. 
poplatky, odplaty za zriadenie vecných bremien, ako aj iné poplatky a odplaty alebo 
zmluvné pokuty uhrádzané v prospech tretích osôb, najmä, ale nielen v súvislosti 
s činnosťami uvedenými v bode 3.1 a 3.2 Zmluvy, vzniknuté v súvislosti 
s realizáciou projektu 

- doplnením bodu 3.6 bola upravená možnosť priameho financovania nákladov 
vzniknutých v súvislosti s projektom spoločnosťou REBOD- SK, ktorá by sa , ak by 
to bolo možné, stala priamo· zmluvnou stranou príslušného zmluvného vzťahu 
a prevzala by záväzok na úhradu nákladov. 

Dodatkom č. 2 k Zmluve o spolupráci zo dňa 07.04.2016 bol doplnený nový bod 3.8 v Čl. 
3 Práva a povinnosti REBOD SK a zmenený bod 5 .1 v Čl. 5 Trvanie zmluvy 

- v bode 3.8 REBOD SK deklaruje, že bude financovať realizáciu projektu v rozsahu 
nevyhnutných nákladov na výstavbu stavebných objektov projektu a súvisiacich 
nákladov podľa bodu 3.3 a 3.4 článku Zmluvy, ktoré vzniknú Mestu Sereď a nebudú 
finančne pokryté z Dotácie podľa Dotačnej zmluvy 



- bod 5 .1 bol nahradený novým znením v zmysle ktorého sa zmluva uzatvára do 
31.12.2016. 

Zmluva i Dodatky sú poslancom k dispozícii na právnom referáte u p; Pastuchovej. 

-V súvislosti s realizáciou dokončenia investičnej akcie kanalizácie v časti Horný Čepeň, 
ktoré bolo realizované spoločnosťou ZsVS a.s. Nitra, vedenie mesta v spolupráci 
s poslancami MsZ rokovali so zástupcami dodávateľskej spoločnosti Strabag 
o- zabezpečení úpravy znečistených komunikácií , odvozu vyťaženej hliny, úprave 
komunikácií. Stretnutí bolo viac, posledné sa konalo za účasti investičného riaditeľa 

ZsVS a čle_oQv pre_dstave_nstva dňa 21.4. 2_0J6_ 

Stretnutia: 
- Dňa 26A. bola v Seredi na návšteve- pani Gašperánová; zástupkyňa Nórskeho 

veľvyslanectva. Spolu s pani zástupkyňou vedúcej misie pani Rannveig Skofteland 
s_a infor:_mpvaJi o_ p_okračovaní_pr:_ojektu ~·l"ck$kye<b_ fon.dov na ka.š_tiet 
Riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity 
Vedenie Teen Challengu 

Prednostka OÚ Galanta 
Vedenie Gymnázia 
Okresný náčelník PZ 
Okresný náčelník HaZZ 
Zástupcovia LIDL 



Informatívna správa o činnosti mesta Sereď a mestského úradu od ostatného 
zasadnutia MsZ 

Mesto Sereď v spolupráci s Domom kultúry zorganizovali aj v tomto roku na Námestí 
slobody prvomájové oslavy, ktoré boli spojené aj s predajom okrasných kvetín 
a všetkého, čo tiatrí do záhrady. Okrem toho tam nechýbal bohatý kultúrny program, 
atrakcie pre deti a samozrejme dobré jedlo. Návštevníkom prišla zahrať temperamentná 
cimbalová kapela Gypsy Elegance pozostávajúca z ôsmych cigánskych hudobníkov, po 
nich zaspieva-la- Ja-nessa-, no a záver prvomájových osláv bol v podaní legendárneho 
slovenského jazzmana Laca Décziho a jeho kapely Celula New York. 

Centrum voľného času pri ZŠ J.A. Komenského a mesto Sereď zorganizovali spoločne 
Beh pre zdravie, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti XXXIII. ročníka Behu oslobodenia 
me_sta Sereď. Podujatie sa_ konalo v piatok 29._ apríla_ v Zámockom parku, Súťažilo sa_ 
v šestnástich kategóriách od najmladších až po najstarších. Celkovo sa zúčastnilo viac 
ako 150 pretekárov. Najmladší mal iba jeden rok a najstarší 70 rokov. Na výber mali 
štyri okruhy. Pre víťazov boli pripravené medaily, vecné ceny, diplomy, či sladká 
odmena. Sponzorom podujatia bola spoločnosť, ktorá v Seredi vyrába najchutnejšie 
napolitánky 

V dňoch 29. a 30. 04. sa na základných školách v Seredi uskutočnil zápis detí do prvého ročníka 
pre školslcy rok 20-16/2017. Na ZŠ Jana Amosa Komenského zapísali 56, na ZŠ Juraja 
Fándlyho 65 a na CZŠ sv. Cyrila a Metoda 27 detí. 

Mesto Sereď v spolupráci so SZZB zorganizovali 6.5. 2016 Kladenie vencov pri 
príležitosti osláv 71. výročia oslobodenia a víťazstva nad fašizmom 

11. 05. 2016 - sa na Nám .. slobody uskutočnil 10. ročník Knižných hodov, ktoré v spolupráci 
s mestom Sereď organizuje Obchodná akadémia v Seredi. Jubilejný ročník sa niesol v znamení 
„živej knižnice". Okrem bohatého sprievodného programu mali študenti pripravené pre 
návštevníkov pútavé prezentácie kníh povinného čítania. Veľké poďakovanie patrí PaedDr. 
Mariane Kamenskej, inicátorke podujatia a pedagógom a študentom Obchodnej akadémie 
v Seredi . 

. V mesiacoch marec, apríl 2016 sa žiaci 4. ročníka (4.A, 4.B, 4.C) ZŠ Jana Amosa 
Komenského v Seredi, zúčastnili preventívneho programu „Vzťahy v triede''-, ktorý sa 
uskutočnil v spolupráci s. CPPPaP v Galante. Program bol zameraný na rozvoj empatie, 
spolupráce a na aktívne počúvanie. V rámci aktivít si deti mohli uvedomiť aké je to byť 
ryčlenený z kolektívu, čo také dieťa potrebuje, ako sa cítia ostatní. Podporil sa kontakt 
medzi deťmi navzájom a spolupráca s každým dieťaťom bez predsudkov a súdenia. 
Pracovníčky CPPPaP rôznymi- aktivitami načrtli žiakom spôsoby ako spolupracovať 
a akceptovať tých, s ktorými nemajú až tak veľa spoločného a viesť ich k vzáj_omnej 
tolerancii. 

4.5. 2016- sa uskutočnilo rokovanie Ing. Horečným, zástupcom spoločnosti- Ferrora 
servic_e_s s.r.o.,__ Bratislava_ - predmetom rokovania boli otázky týkajúce sa_ 
riešenia skládky luženca . Rokovania sa zúčastnil aj starosta obce Dolná 
Streda. 
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04. 05. 2016 - ZŠ Juraja Fándlyho v spolupráci s mestom zorganizovala Majstrovstvá mesta 
v Sudoku. Zúčastnilo sa ich 42 žiakov zo Serede a okolia v 3 vekových kategóriách. 
Absolútnym víťazom sa stal Martin Krivošík zo ZŠ Jana Amosa Komenského. 

7 .5. 2016 RC Mama klub v Seredi zorganizovali kultúrny program „Míľa pre 
mamu" 

8. máj je Deň víťazstva nad fašizmom; pri tejto príležitosti navštívil mesto Sereď najvyšší 
predstaviteľ SR prezident Andrej Kiska. Zastavil sa v Múzeu holokaustu, na cintoríne pri 
hroboch padlých vojakov, ale aj pri Pamätníku Sovietskej armády a Pamätníku holokaustu 
v Zámockom parku. 

Denné centrum pre seniorov pri príležitosti Dňa matiek zorganizovali stretnutie 
členov dňa 10.5. 2016 

11. 5. 2016 bolo uskutočnené stretnutie zástupcov spoločnosti Meander 
a obyvateľov bývajúcich na sídlisku Meander. Predmetom tohto stretnutia boli 
otázky týkajúce sa pokračovania ďalšej výstavby bytov 

Dňa 13.5. 2016 súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera zorganizovala v troch mestách na 
Slovensku_ podujatie_ plné_ zábayy a_zdrayé_ho životného štýlu_ s názvom Festival zdraYia. Okrem 
mesta Holíč a Šamorína 13. mája zavítali organizátori aj do Serede. Námestie slobody sa už 
tradične stáva miestom, kde sa vždy niečo zaujímavé deje. No a práve túto lokalitu si vybrali pre 
svoju akciu aj organizátori festivalu 

Dňa 14.5. 2016 sa konali veľké rybárske preteky na Ramene v Hornom Čepeni, ktoré 
so železnou pravidelnosťou organizuje Sfovenský rybársky zväz v Seredi. Tento rok sa 
konal XXI. ročník. Je to najväčšia akcia tohto druhu na Slovensku. Súťaž si za ten-čas 
vybudovala vysoký kredit a bohatú tradíciu. Okrem rybárov sa na ňu každoročne tešia aj 
návštevníci. 

18. 05. 2_016 - ZŠ Jana_ Amosa Kome.nské.ho v spolupráci s mestom zorganizovala Mestskú 
atletickú olympiádu, 83 pretekárov z piatich škôl (ZŠ a MŠ Šoporňa, CZŠ sv. Cyrila a Metoda 
Sereď, Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď, ZŠ Juraja Fándlyho Sereď, ZŠ Jana Amosa 
Komenského Sereď) súťažilo v 7 športových-disciplínach 

22. 05. 2016 ŠK Cyklotour Sereďv spolupráci s mestom zorganizoval 11. ročník úspešného 
podujatia Sereďmaratón. Aj-v tomto roku sa ho opäť zúčastnil rekordný počet 232 pretekárov 
zo 66 športových cyklistických klubov, pre ktorých bola pripravená trasa s dÍžkou 116 km 
a s celkovým prevýšením 1250 m. Súčasťou podujatia bol aj Sereďmaratónik pre deti v 4 
vekových kategóriách, ktorý sa uskutočnil na Nám. slobody a v zámockom parku .. 

24.-26.5 . 2016 Denné centrum seniorov v Seredi zorganizovalo pre členov výlet 
do Bardejova a na Duklu. Táto aktivita bola zrealizovaná aj za podpory mesta, 
ktoré prispelo finančným príspevkom z rozpočtu mesta. 
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27. 05. 2016 - Špeciálna základná školy v Seredi v spolupráci s mestom zorganizovala II. 
ročník turnaja žiakov špeciálnych základných škôl v stolnom tenise pre žiakov z Trnavského 
kraja. 

27. 05. 2016 CO cvičenie zamestnancov MsÚ 

Dňa 30.5. 2016 sa uskutočnilo rokovanie za účasti zástupcov VÚC- odboru 
dopravnej politiky, SÚC TTSK, OÚ Galanta - odboru dopravy a podnikateľmi -
predmetom rokovania boli otázky týkajúce sa opravy miestnej komunikácie 
Sereď - Nový Majer - Malý háj a taktiež autobusovej zastávky na Malom Háji 

Výsledok prijímania detí do MŠ - v priebehu mesiaca máj riaditeľky materských škôl prijímali 
žiadosti o prijatie na predprimáme vzdelávanie. Celkovo zaevidovali 163 žiadostí o prijatie, 
z toho 14 žiadostí o prijatie detí, ktoré nemajú trvalý pobyt v Seredi. Celkovo prijmú 129 detí 
z toho na MŠ D. Štúra 64 - všetky deti, ktoré k 31. 12. 2016 dovŕšia 3 roky a na MŠ 
Komenského 65 detí - všetky, ktoré dovŕšia 3 roky do 31. 08. 2016 + 8 detí vybraných na 
základe losovania z detí narodených medzi 01. 09. - 31. 12. 2016. 

V priebehu mesiaca máj prebehla aj v našom meste akcia Do práce na bicykli. Celkovo sa 
zapojilo 14 tímov, 47 účastníkov. Celkovo najazdili 5430 km. Vyhlásenie výsledkov 
a vyhodnotenie podujatia sa uskutoční 22. júna 2016. 

O 1. 06. 2016 -Ženijný prápor Sereď v spolupráci s mestom, Okresným riaditeľstvo Policajného 
zboru Galanta a Okresným riaditeľstvo HaTZZ Galanta zorganizoval pri vodnej ploche 
„Koleno" MDD bezpečnostných a záchranných zložiek. Podujatia sa zúčastnilo asi 1300 detí zo 
Serede a okolitých obcí. Pripravené boli ukážky výstroja a výzbroje, techniky, plavba detí na 
obojživelnom transportéri, jazda na terénnom aute, streľba zo samopalu, paintball, ukážky 
riešenia krízových situácií, ukážky zásahov hasičov pri požiari, havárii a topení sa, ukážky 
z výcviku oddelenia policajnej kynológie a hipológie, a pravý vojenský guláš. Moderátorkou 
podujatia bola Martina Kredatusová. 

01. 06. 2016 Turnaj o pohár primátora v basketbale dievčat a futbale chlapcov za účasti žiakov 
seredských škôl. 

03. 06. 2016 Odd. ŠRKŠ zorganizovalo 13. ročník škôlkárskej olympiády za účasti rekordného 
počtu materských škôl - 16 zo Serede a okolitých obcí a rekordného počtu účastníkov 340. 
Pripravené súťaže v behu, hode, skoku zamerané na obratnosť, šikovnosť a rýchlosť . Všetky 
deti boli odmenené medailou a drobnými sladkosťami. 

Vyvrcholenie osláv MDD bude spojené so slávnostným otvorením ihriska Žihadielko 11. 

6. v sobotu za bytovým domom Hokejka. Na tomto otvorení bol kultúrny program v 

spoločnej réžii spoločnosti LIDL a mesta Sereď. 

V parku pribudla lavička pokoja a vďaky - členovia Občianskeho združenia Pomocníček 
v Seredi sa rozhodli svojim priaznivcom a podporovateľom poďakovať naozaj 
originálnym spôsobom. V Zámockom parku osadili a slávnostne pokrstili lavičku pokoja 
a vďaky. Lavička bola slávnostne odovzdaná do užívania 18. mája. Nachádza sa 
v blízkosti náučného chodníka. Jej iniciátori veria, že bude slúžiť na oddych a relax pre 

všetkých návštevníkov. Je nielen veľmi pekná a pohodlná, ale je z nej aj prekrásny 
výhľad na park. 
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Slovenský vodohospodársky podnik povodia Váhu ako správca-a vlastník pravostrannej 
ochrannej hrádz_e žiada obyvateľov bývajúci~h- v Seredi oa ulid Pod brádwu , aby 5-i 
okrem vybudovaných parkovacích plôch, či skládok zeminy, odstránili z pozemku do 
30. októbra 2016 aj stromy a kríky, ktoré tam vysadili pred mnohými rokmi. Ak tak 
neurobia, malo by prísť k výrubu viac ako 80 stromov. Obyvatelia tejto ulice sú 
zásadne proti výrubu stromov, ktoré sú v tejto časti umiestnené cca 30 rokov, 
spísali petíciu. Primátor sa stretol dňa 25.5. 2016 s petičným výborom, následne 
bolo zvolané stretnutie 31.5. 2016 za účasti riaditeľa SVP Ing. Spála . Petícia 
bola odovzdaná Ing. Spálovi a taktiež na Okresnom úrade ŽP v Galante. 

Múzeum holokaustu dňa 2.6. 2016 navštívila veľvyslankyňa Nórskeho 
kráľovstva, predseda parlamentu Nórskeho kráľovstva, predseda NR SR p. 
Danko. Na pôde mesta Sereď ich privítal a sprevádzal primátor mesta. Pozval 
predsedu parlamentu na oficiálnu návštevu mesta Sereď. 

4-.6. 2016 na Futbalovom štadióne v Seredi sa konal desiatykrát zápas medzi 
tímom veteráni zo Slovenska a tímu Kozmosu zo Serede. Na futbalovom 
štadióne primátor privítal l. tajomníka veľvyslanectva Slovinskej republiky p. 
Zagrajška. 

6.6. 2016 navštívil Gymnázium V. Mihálika a ZŠ J.A. Komenského veľvyslanec 
Fínska Ing. Tibor Králik, ktorý oboznámil študentov a žiakov o systéme školstva 
vo Fínsku. 

V mesiad Jun prebehli dve návštevy potenciálnych investorov v našom 
Priemyselnom parku v spolupráci s agentúrou SÁRIO a firmou REBOD. 

Mesto Sereď- sa tento rok po šiesty krát zapája do najväčšieho podujatia fäemného 
dobrovoľníctva Nadácie-P-ontis, ktoré-sa organizuje na celom Slovensku. Desiaty ročník 
firemného dobrovoľníctva „Naše Mesto" org~izuje nadácia Pontis vo viac ako 27 
mestách spolu so skupinou firiem Engage. Od roku 2007 sa do podujatia zapojilo vyše 
35 OOO dobrovoľníkov, ktorým nie je ľahostajné, ako vyzerá prostredie okolo nás a môžu 
urobiť niečo užitočné a prospešné pre mesto, v ktorom pôsobia a žijú-. Dobrovol1níci 
budú v mestách skrášľovať parky, verejné priestory, odstraňovať čierne skládky, 
maľovať lavičky a ploty a taktiež sa venovať chorým, ľuďom v zlých sociálnych 
podmienkach a seniorom. Podujatie sa konalo 10.06.2016 (piatok) od 13:00 do 16:00 
hod. v Seredi. Tento rok sa do podujatia zapojilo 20J dobrovoľníkov z rôznych 
organizácií a spoločností ako sú: Gymnázium Sereď, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, , OZ 
Mladá Sereď, Spoločenstvo Y outh, TJ Rozkvet Stredný Čepeň, Teen Challenge Slovakia 
n.o., La Via, Erko, 1. Oddiel skautov a skautiek Sereď, Samsung Electronics Slovakia 
s.r.o. a Mesto Sereď. 

V rámcipodujatia v Seredirealiz_ovalina5-ledovn_é ak_fori_ty: 
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1. čistenie a zber odpadkov- cyklotrasa (od parku po zberný dvor) 
2. natieranie lavičiek pódia - Námestie slobody 
3. výsadba drevín - Garbiarska ulic_a 
4. čistenie a zber odpadkov - Vinárska a Komenského ulica 
5. čistenie a zber odpadkov - cyklotrasa (od parku po Horný Čepeň) 
6. hrabanie a zber odpadkov - Zámocký park 
7. natieranie lavičiek - amfiteáter 

Údržba verejnej zelene: 

L Kosenie - bola zahájená už 3. kosba. Priaznivé pocas1e (teplo a vlaha} výrazne 

sťažovalo priebeh kosenia. Porasty boli husté a veľmi rýchlo prerastali na viacerých 
miestach. Pri verejnom obstarávaní týchto služieb (kosenie a starostlivosť o zeleň) 

bude potrebné naplánovať minimálne o 2 až 3 kosby viac, v závislosti od 

klimatických podmienok. 

2. Bola zrealizovaná výsadba 4800 ks letničiek do záhonov a nádob. 

J. SNM, Múzeum židovskej kultúry Bratislava, zrealizovalo náhradnú výsadbu drevín 

za stromy; ktoré vyrúbali v-areáli Múzea holokaustu na Kasárenskej u-lici. Celko\'o 

posadili 30 ks tují (v areáli ZŠ-Komenského) a 50 ks vzrastlých stromov a to: 30-ks 
do areálu ZŠ Komenského, 10 ks do areálu ZŠ Fándlyho a 10 ks do areálu ZUŠ 

Komenského ul.. 

4. Bol zrealizovaný nákup a výsadba 724 ks okrasných kríkov. Kríky boli dosadené 
predovšetkým do jestvujúcich záhonov na ul. M. R. Štefánika, Námestie Slobody, 

Cukrovarská ul., Fándlyho ul.. Boli založené nové záhony živých plotov. Časť 
kríkov bola daná obyvateľom na uličnú zeleň - podľa ich záujmu a nahlásení. 

5. Prebieha orezávanie stromov, predovšetkým zdravotný a bezpečnostný rez a strihanie 

živých plotov a kríkových skupín. 

6. V IU. zmene rozpočtu je presun peňazí na ošetrovanie drevín aj v školských 

zariadeniach 

Investície 

Príprava stavieb-

• Príprava stavby parkoviska Dolnomajerská ulica- vyjadrovačky k PD 
• Príprava opravy úseku chodníka Cukrovarská ulica 
• Odovzdaná PD na rozšírenie kapacity MŠ D. Štúra 
• Odovzdaná PD zateplenia telocvične ZŠ Komenského 
• Územné_ konanie_ pre_ tenisové kurty po ich vyňatí z objektovej skladby re.vitalizácie_ 

parku 
• Začína sa odovzdávanie akcie „Kanalizácie Horný Čepeň „ 

• 

s 



Realizácia stavieb: 

• 

• Objekty technickej infraštruktúry v Priemyselnej zóne - administratívne ukončovanie 
stavby realizovanej ku koncu roka 2015 (vecné bremená, zmluvy o správe rozvodov) 

• Vysúťažený dodávateľ na rekonštrukciu MK Športová, a nový povrch ihriska 
v Strednom Čepeni 

~ Pokračuje prestavba G-pavilónu 

• výstavba oplotení (Zberný dvor, priestor pri cirkevnej škole, Dolnomajerská pri 
Špeciálnej ZŠ), 

• v týchto dňoch bolo odovzdané stavenisko pre výstavbu Skateparku pri „Rakete" 
•- Prebieha asfaltovanie ciest a spätné úpravy - Horný Čepeň, Kasárenská ulica. 

Tieto práce prebiehajú v oveľa širšom rozsahu ako bol pôvodný zámer vďaka 
viacerým rokovaniam mesta Sereď so zástupcami Vodárenskej spoločnosti, 
rrrmou Strabag a firmou lnpek ktoré bolí vedené so zámerom v maximálnej 
miere urobiť maximum v prospech občanov mesta Sereď . 

• Prnbieha úprava pomedzia Sere_ď - Dolná Streda pri Zbernom dYore 
• Prebehla výstavba detského ihriska Žihadielko, mesto vykonalo nevyhnutné ÚJ?ravy 

okolia (likvidovanie betónov a príprava podkladu pre ihrisko, chodníky, 
zábrany, múr, osadenie lavičiek, smetných košov, zemné práce) 

Doprava 

• Opravy miestnych komunikácií , výtlkov a striekanie dopravného značenia 
• Zrovnanie prístupovej komunikácie ku garážam na Čepenskej ulici 
~ Obnova dopravného- značenia 

• Ako Poľná? 

Komunálne služby 

• Priebežné opravy mestského rozhlasu 

Od 7 .6. 2016 bola do funkcie vedúcej oddelenia rozvoja mesta vymenovaná Ing. 
Andrea Šefčíková. 

Vzhľadom na skutočnosť, že mesto nemohlo v ponúknutom projekte 
„Rekonštrukcia, modernizácia a budovanie futbalových štadiónov" zahrnúť to, čo 
je prioritné (rekonštrukcia sociálnych zariadení, šatní, oplotenie, riešenie parkovania 
počas zápasov) nedošlo k podpisu zmluvy o spolupráci medzi mestom Sereď 

a futbalovým zväzom. Mesto mieni pokračovať v rekonštrukcii športového areálu 
postupne z vlastných prostriedkov resp. opravy realizovať cez výzvy 
v nasle_dujúcich rokoch. 
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