
Podateľňa MsÚ 

Od: 
Odoslané: 

Milos Majka  
12. októbra 2016 0:20 
info@sered.sk Komu: 

Kópia: podatelna@sered.sk; prednosta@sered.sk; 'Primátor mesta Sered''; 
seredonline@seredonline.sk .~....,~ lllrD 

Predmet: Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z. ."l' Rl l> 

Dätum: 
Mesto Sered, 

V sulade so zákonom 211/2000 Z.z. ziadam o zverejnenie nasledovnych informacii: 

1. -v akej vyske boli poskytnute financne dotacie (pripadne ine) dotacie sukromnemu mediu RTV Krea 
od 01.01.2008. Ziadam zverejnit jednotlive zmluvy, platby, faktu ry a vsetko, co sa tyka spol uprace 
s predmetnym mediam. 

2. - kedy MsZ schvalilo dotacie pre sukromne medium RTV Krea a prislusne zapisnice, ktore toto dokladuju. 
3. - ziadam zverejnit datumy vyberovych konani na za klade ktorych boli zmluvy so sukromnym mediam RTV 

Krea Mestom Sered uzatvorene. 
4. - ziadam zverejnit vsetky financne platby a ine dotacie/pripadne vyhody, ktore od 01.01. 2008 boli 

sukromnemu med iu RTV Krea poskytnute organizaciami, ktore Mesto Sered vlastni, su pod jeho spravou, ci 
ma v nich akekolvek majetkove ucasti. 

5. - Ziadam zverejnit vsetky zmluvy a dohody o vykonani prace ci dohody o dielo, ktore boli a su uzatvorene 
medzi Mestom Sered a Stanislavou Janegovou od 01.01.2008. 

6. - ziadam zverejnit vsetky platby a ine vyhody, ktore od 01.01.2008 boli Mestom Sered 
poskytnute Stanislave Janegovej a to za akukolvek cinnost vykonavanu pre pre mesto. Ziadam zverejnit aj 
vsetky faktury, ktore Stanislave Janegovej boli Mestom Sered uhradene. 

7. - Ziadam zverejnit vsetky zmluvy a dohody o vykonaní prace ci dohody o dielo, ktore boli a su uzatvorene 
medzi Stanislavou Janegovou od 01.01.2008 a organizaciami, ktore Mesto Sered vlastni, su pod jeho 
spravou, ci ma v nich akekolvek majetkove ucasti. 

8. - Ziadam zverejnit vsetky platby a ine vyhody, ktore od 01.01.2008 boli Mestom Sered 
poskytnute Stanislave Janegovej a to za akukolvek cinnost vykonavanu od 01.01.2008 pre organizacie, 
ktore Mesto Sered vlastni, su pod jeho spravou, ci ma v nich akekolvek majetkove ucasti. 

9. - Ziadam zverejnit vsetky na klady spojene s vydavanim Seredskych noviniek- elektronicka verzia . Naklady 
ziadam rozpisat osobitne po polozkach a to od datumu ich prveho uvedenia do prevadzky. 

10. - ziadam zverejnit informaciu, akym sposobom bola Stanislava Janegova vybrata na realizaciu clankov do 
Seredskych noviniek a menovite ktorymi osobami bola jej osoba pre predmetnu cinnost schvalena. 

Pozadovane materialy a doklady ziadam zverejnit formou scanov predmetnych dokladov a to od termínov 
uvedenych v jednotlivych bodoch do dna: 12.10. 2016. 

Pozadovane informacie ziadam v zakonnej lehote zverejnite-mailom na moju adresu: . 
Dakujem. 

Miloš Majka 
 



PhDr. Silvia Adamčíková 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 

Kópia: 
Predmet: 

Dôležitosť: 

Dobrý deň, 

PhDr. Silvia Adamčíková <silvia.adamcikova@sered.sk> 
13. októbra 2016 12:23 
'riaditeldk@sered.sk'; sms.konatel@gmail.com; 'Ing. Miroslav Marko'; Miroslav 
Marko (marko@domovasprava.eu); zskomsered@gmail.com; 
'riaditel@zsjfsered.edu.sk'; ms.dstura@azet.sk; 'mskomsered@azet.sk'; 
zussered@azet.sk; 'Miroslav Marko (marko@mbps.sk)' 
'Ing. Tibor Krajčovič' 
FW: Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z. 

Vysoká 

na mesto Sereď bola doručená žiadosť v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. od žiadateľa: Miloš Majko,  
  

Predmetnú žiadosť Vám zasielam, nakoľko v bodoch 4 a 7 žiada informácie, ktorými mesto nedisponuje. 
Žiadam Vás, aby ste na žiadosť odpovedali v zákonnej lehote priamo žiadateľovi formou, akú požaduje. 

Ďakujem za spoluprácu. 

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: Wednesday, October 12, 2016 12:20 AM 
To: info@sered.sk 
Cc: podatelna@sered.sk; prednosta@sered.sk; 'Primátor mesta Sered"; seredonline@seredonline.sk 
Subject: Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z. 

Mesto Sered, 

V sulade so zákonom 211/2000 Z.z. ziadam o zverejnenie nasledovnych informacii: 

1. -v akej vyske boli poskytnute financne dotacie (pripadne ine) dotacie sukromnemu mediu RTV Krea 
od 01.01.2008. Ziadam zverejnit jednotlive zmluvy, platby, faktu ry a vsetko, co sa tyka spol uprace 
s predmetnym mediom. 

2. - kedy MsZ schvalilo dotacie pre sukromne medium RTV Krea a prislusne zapisnice, ktore toto dokladuju. 
3. - ziadam zverejnit datumy vyberovych konaní na za klade ktorych boli zmluvy so sukromnym mediom RTV 

Krea Mestom Sered uzatvorene. 
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PhDr. Silvia Adamčíková 

Od: 
Odoslané: 

PhDr. Silvia Adamčíková <silvia.adamcikova@sered.sk> 
13. októbra 2016 12:36 

Komu:  
Kópia: 'Ing. Tibor Krajčovič' 
Predmet: FW: Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z. 

Dôležitosť: Vysoká 

Dobrý deň, 
na mesto Sereď bola doručená Vaša žiadosť v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. 
Informáciami, ktoré požadujete v bodoch 4 a 7 Vašej žiadosti, mesto Sereď nedisponuje. Vaša žiadosť bola preto 
v súlade s§ 15 zákona č. 211/2000 Z.z. zaslaná týmto organizáciám: 
Dom kultúry Sereď 
Správa majetku Sereď 
Mestský bytový podnik Sereď 
Naša domová správa Sereď 
Základná škola J.A.Komenského Sereď 
Základná škola J.Fándlyho Sereď 
Materská škola Kamenského Sereď 
Materská škola O.Štúra Sereď 
Špeciálna základná škola Sereď. 
Od nich dostanete odpoveď. 

Ostatné požadované informácie Vám poskytneme v zákonom stanovenej lehote. 

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: Wednesday, October 12, 2016 12:20 AM 
To: info@sered.sk 
Cc: oodatelna@sered.sk; orednosta@sered.sk; 'Primátor mesta Sered"; seredonline@seredonline.sk 
Subject: Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z. 

Mesto Sered, 

V sulade so zákonom 211/2000 Z.z. ziadam o zverejnenie nasledovnych informacii: 

1. -v akej vyske boli poskytnute financne dotacie (pripadne ine) dotacie sukromnemu mediu RTV Krea 
od 01.01.2008. Ziadam zverejnit jednotlive zmluvy, platby, faktu ry a vsetko, co sa tyka spoluprace 
s predmetnym mediam. 

2. - kedy MsZ schvalilo dotacie pre sukromne medium RTV Krea a prislusne zapisnice, ktore toto dokladuju. 
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PhDr. Silvia Adamčíková 

Od: 
Odoslané: 

PhDr. Silvia Adamčíková <silvia.adamcikova@sered.sk> 
13. októbra 201615:15 

Komu:  
Predmet: FW: Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z. 

Dôležitosť: Vysoká 

Dobrý deň, 

ospravedlňujem sa za preklep. Vašu ž iadosť som nezaslala Špeciá lnej základnej škole Sereď, ale Základnej umeleckej 
škole Sereď, ktorej zriaďovateľom je mesto Sereď. 

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: PhDr. Silvia Adamčíková [mailto:silvia.adamcikova@sered.sk] 
Sent: Thursday, October 13, 2016 12:36 PM 
To:  
Cc: 'Ing. Tibor Krajčovič' 
Subject: FW: Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z. 
Importance: High 

Dobrý deň, 

na mesto Sereď bola doručená Vaša žiadosť v sú lade so zákonom č . 211/2000 Z.z. 
Informáciami, ktoré požadujete v bodoch 4 a 7 Vašej žiadosti, mesto Sereď nedisponuje . Vaša žiadosť bola preto 
v súlade s§ 15 zákona č. 211/2000 Z.z. zaslaná týmto organizáciám: 
Dom kultúry Sereď 
Správa majetku Sereď 

Mestský bytový podnik Sereď 
Naša domová správa Sereď 
Základná škola J.A.Komenského Sereď 
Základná škola J.Fándlyho Sereď 
Materská škola Kamenského Sereď 
Materská škola O.Štúra Sereď 
Špeciálna základná škola Sereď. 
Od nich dostanete odpoveď. 

Ostatné požadované informácie Vám poskytneme v zákonom stanovenej lehote. 

S pozdravom 

PhDr. Silvia Adamčíková 
vedúca organizačného oddelenia 
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PhDr. Silvia Adamčíková 

Od: 
Odoslané: 

PhDr. Silvia Adamčíková <silvia.adamcikova@sered.sk> 
21. októbra 2016 12:48 

Komu:  

Kópia: primator@sered.sk; 'Ing. Tibor Krajčovič' 
Predmet: Odpoveď na žiadosť v súlade so zákonom 211/2000 Z.z. 
Prílohy: RTV Krea Faktúry.platby - 2008.pdf; RTV Krea Faktúry.platby - 2009.pdf; RTV Krea 

Faktúry.platby - 2010.pdf; RTV Krea Faktúry.platby - 2011 .pdf; RTV Krea 
Faktúry.platby - 2012.pdf; RTV Krea Faktúry,platby - 2013.pdf; RTV Krea 
Faktúry.platby - 2014.pdf; RTV Krea Faktúry.platby - 2015.pdf; RTV Krea 
Faktúry.platby - 2016.pdf; RTV Krea Uznesenia 2007 - č. 263.pdf; RTV Krea 
Uznesenia 2008 - č. 72.pdf; RTV Krea Uznesenia 2008 - č . 226,227.pdf; RTV Krea 
Uznesenia 2009 - č. 269.pdf; RTV Krea Uznesenia 201 O - č. 201 .pdf; RTV Krea 
Uznesenia 2012 - č. 137.pdf; RTV Krea Uznesenia 2012 - č. 288.pdf; RTV Krea 
Uznesenia 2014 - č. 23.pdf; RTV Krea Uznesenia 2015 - č. 35.pdf; RTV Krea 
Uznesenia 2016 - č. 26.pdf; RTV Krea Zmluva - 2008 - 200 tis. Sk.pdf; RTV Krea 
Zmluva - 2009 - 6 638,78 €.pdf; RTV Krea Zmluva - 2010 - 6 638,78 €.pdf; RTV Krea 
Zmluva - 2011 - 6 639 €.pdf; RTV Krea Zmluva - 2012 - 3 333 €.pdf; RTV Krea 
Zmluva - 2013 - 3 300 €.pdf; RTV Krea Zmluva - 2014 - 3 300 €.pdf; RTV Krea 
Zmluva - 2015 - 4 OOO €.pdf; RTV Krea Zmluva - 2016 - 4 OOO €.pdf; Janegová -
Faktúry.platby - 2012.pdf; Janegová - Faktúry.platby - 2013.pdf; Janegová -
Faktúry.platby - 2014.pdf; Janegová - Faktúry.platby - 2015.pdf; Janegová -
Faktúry.platby - 2016.pdf; Janegová - Zmluva 2012.pdf; Janegová - Zmluva 
2013.pdf; Janegová - Zmluva 2014.pdf; Janegová - Zmluva 2015.pdf; Janegová -
Zmluva 2016.pdf 

Dobrý deň, 

na základe Vašej žiadosti v zmysle zákona č . 211/ 2000 Z.z. Vá m zasielame nasledovné informácie: 

1. - v akej vyske boli poskytnute financne dotacie (pripadne ine) dotacie sukromnemu med iu RTV Krea 
od 01.01.2008. Ziadam zverejnit jednotlive zmluvy, platby, faktu ry a vsetko, co sa tyka spol uprace 
s predmetnym mediom. 
V roku 2008 - 200 tis. Sk 
V roku 2009 - 6 638, 78 ť 
V roku 2010 - 6 638, 78 ť 
V roku 2011- 6 639 ť 
V roku 2012 - 3 333 € 
V roku 2013 - 3 300 € 
V roku 2014 - 3 300 ť 
V roku 2015 - 4 OOO ť 
V roku 2016 - 4 OOO ť 
Zmluvy, platby a faktúry zasielame v prílohe. 

2. - kedy MsZ schvalilo dotacie pre sukromne medium RTV Krea a prislusne zapisnice, ktore toto dokladu ju. 
Dotácie pre RTV Krea schvá lilo MsZ uznesením, v prílohe uznesenia zasie lame. 

3. - ziadam zverejnit datumy vyberovych konani na za klade ktorych boli zmluvy so sukromnym mediom RTV 
Krea Mestom Sered uzatvorene. 

Zmluvy boli uzatvorené na základe uznesení MsZ v Seredi. Takisto finančné č iastky pre RTV Krea bo li 
schvá lené uzneseniami MsZ v Seredi, v rámci schvaľovania rozpočtu na príslušný rok. 

4. - ziadam zverejnit vsetky financne platby a ine dotacie/pripadne vyhody, ktore od 01.01. 2008 boli 
sukromnemu mediu RTV Krea poskytnute organizaciami, ktore Mesto Sered vlastni, su pod jeho spravou, ci 
ma v nich akekolvek majetkove ucasti. 
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Mesto Sereď ako povinná osoba nedisponuje požadovanými informáciami, preto sme dňa 13.10.2016 
postúpili Vašu žiadosť organizáciám, ktorých zriaďovateľom je mesto alebo v nich má mesto majetkovú 

účasť. 

5. - Ziadam zverejnit vsetky zmluvy a dohody o vykonani prace ci dohody o dielo, ktore boli a su uzatvorene 
medzi Mestom Sered a Stanislavou Janegovou od 01.01.2008. 
Zmluvy o mediálnej spolupráci uzatvorené medzi mestom Sereď a Stanislavou Janegovou od roku 2012 do 
roku 2016 zasielame v prílohe. Iné - dohody o vykonaní práce či zmluvy o dielo - mesto Sereď so Stanislavou 
Janegovou nemalo a nemá uzatvorené. 

6. - ziadam zverejnit vsetky platby a ine vyhody, ktore od 01.01.2008 boli Mestom Sered 
poskytnute Stanislave Janegovej a to za akukolvek cinnost vykonavanu pre pre mesto. Ziadam zverejnit aj 
vsetky faktury, ktore Stanislave Janegovej boli Mestom Sered uhradene. 
Faktúry a platby zasielame v prílohe. 

7. - Ziadam zverejnit vsetky zmluvy a dohody o vykonani prace ci dohody o dielo, ktore boli a su uzatvorene 
medzi Stanislavou Janegovou od 01.01.2008 a organizaciami, ktore Mesto Sered vlastni, su pod jeho 
spravou, ci ma v nich akekolvek majetkove ucasti. 
Mesto Sereď ako povinná osoba nedisponuje požadovanými informáciami, preto sme dňa 13.10.2016 
postúpili Vašu žiadosť organizáciám, ktorých zriaďovateľom je mesto alebo v nich má mesto majetkovú 

účasť. 

8. - Ziadam zverejnit vsetky platby a ine vyhody, ktore od 01.01.2008 boli Mestom Sered 
poskytnute Stanislave Janegovej a to za akukolvek cinnost vykonavanu od 01.01.2008 pre organizacie, 
ktore Mesto Sered vlastni, su pod jeho spravou, ci ma v nich akekolvek majetkove ucasti. 
Stan islave Janegovej boli mestom Sereď poskytnuté iba platby na základe zmlúv o mediálnej spolupráci. Tak 
ako je uvedené v odpovedi na bod 6 - zasielame Vám ich v prílohe. 

9. - Ziadam zverejnit vsetky na klady spojene s vydavanim Seredskych noviniek - elektronicka verzia . Na klady 
ziadam rozpisat osobitne po polozkach a to od datumu ich prveho uvedenia do prevadzky. 
Náklady na zriadenie webu: O (vytvorila firma INWARE zadarmo) 
Náklady na webový priestor : O (spoločný webový priestor mesta Sereď, SN nemajú vplyv na výšku poplatku) 
Náklady na doménu : O (spoločná doména s webom mesta Sereď, SN nemajú vplyv na výšku poplatku) 

Správa: O 
Spravuje Správa majetku Sereď, s .r.o. 
Pridávanie článkov: Interní zamestnanci mesta, náklady na pridávanie článkov nevieme vyčísliť, keďže 
pridávanie článkov nie je samostatná pracovná pozícia, ale vykonávajú ju viacerí zamestnanci podľa potreby 
popri ostatných pracovných povinnostiach. 

10. - ziadam zverejnit informaciu, akym sposobom bola Stanislava Janegova vyb rata na realizaciu clankov do 
Seredskych noviniek a menovite ktorymi osobami bola jej osoba pre predmetnu cinnost schvalena. 
Primátor mesta a prednosta úradu vybrali Stanislavu Janegovú na základe jej profesionálnych skúseností. 
Počas dlhodobej PN viceprimátora Veselického v roku 2012 bolo nutné zabezpečiť písanie článkov o činnosti 
Msú a dianí v meste. Ako prvá bola oslovená pani 1. Tóthová. Ponuku odmietla. Ani na druhé ponúknutie 
nepovedala áno. Ako druhá bola za tých istých podmienok oslovená p. S. Janegová. Ponuku prijala. 

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: Wednesday, October 12, 2016 12:20 AM 
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To: info@sered.sk 
Cc: podatelna@sered.sk; prednosta@sered.sk; 'Primátor mesta Sered"; seredonline@seredonline.sk 
Subject: Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z. 

Mesto Sered, 

V sulade so zákonom 211/2000 Z.z. ziadam o zverejnenie nasledovnych informacii: 

11. -v akej vyske boli poskytnute financne dotacie (pripadne inej dotacie sukromnemu mediu RTV Krea 
od 01.01.2008. Ziadam zverejnit jednotlive zmluvy, platby, faktury a vsetko, co sa tyka spol uprace 
s predmetnym mediom. 

12. - kedy MsZ schvalilo dotacie pre sukromne medium RTV Krea a prislusne zapisnice, ktore toto dokladuju. 
13. - ziadam zverejnit datumy vyberovych konani na za klade ktorych boli zmluvy so sukromnym mediom RTV 

Krea Mestom Sered uzatvorene. 
14. - ziadam zverejnit vsetky financne platby a ine dotacie/pripadne vyhody, kto re od 01.01. 2008 boli 

sukromnemu mediu RTV Krea poskytnute organizaciami, ktore Mesto Sered vlastni, su pod jeho spravou, ci 
ma v nich akekolvek majetkove ucasti. 

15. - Ziadam zverejnit vsetky zmluvy a dohody o vykonani prace ci dohody o dielo, ktore boli a su uzatvorene 
medzi Mestom Sered a Stanislavou Janegovou od 01.01.2008. 

16. - ziadam zverejnit vsetky platby a ine vyhody, kto re od 01.01.2008 boli Mestom Sered 
poskytnute Stanislave Janegovej a to za akukolvek cinnost vykonavanu pre pre mesto. Ziadam zverejnit aj 
vsetky faktury, ktore Stanislave Janegovej boli Mestom Sered uhradene. 

17. - Ziadam zverejnit vsetky zmluvy a dohody o vykonani prace ci dohody o dielo, ktore boli a su uzatvorene 
medzi Stanislavou Janegovou od 01.01.2008 a organizaciami, ktore Mesto Sered vlastni, su pod jeho 
spravou, ci ma v nich akekolvek majetkove ucasti. 

18. - Ziadam zverejnit vsetky platby a ine vyhody, ktore od 01.01.2008 boli Mestom Sered 
poskytnute Stanislave Janegovej a to za akukolvek cinnost vykonavanu od 01.01.2008 pre organizacie, 
ktore Mesto Sered vlastni, su pod jeho spravou, ci ma v nich akekolvek majetkove ucasti. 

19. - Ziadam zverejnit vsetky na klady spojene s vydavanim Seredskych noviniek- elektronicka verzia. Naklady 
ziadam rozpisat osobitne po polozkach a to od datumu ich prveho uvedenia do prevadzky. 

20. - ziadam zverejnit informaciu, akym sposobom bola Stanislava Janegova vybrata na realizaciu clankov do 
Seredskych noviniek a menovite ktorymi osobami bola jej osoba pre predmetnu cinnost schvalena. 

Pozadovane materialy a doklady ziadam zverejnit formou scanov predmetnych dokladov a to od terminov 
uvedenych v jednotlivych bodoch do dna: 12.10. 2016. 

Pozadovane informacie ziadam v zakonnej lehote zverejnite-mailom na moju adresu:  
Dakujem. 

Miloš Majka 
 

 



Miloš Majko 
   

,,---MESTSKÝ ÚRAD 
l SEREĎ 

Dátum: 2 7 - V 

1 Iu 
H\11: 

11loh)·/ , 'h 1H1jc: V /7 - ------

VEC 
Odvolanie voči fiktívnemu rozhodnutiu 

Mestský úrad v Seredi 
Primátor mesta Ing. Martin Tomčányi 
926 01 Sereď 

V Seredi , dňa 27. októbra 2016 

Dňa 12.10.2016 som v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. žiadal o zverejnenie 
nasledujúcich informácií: 

1. - v akej vyske boli poskytnute financne dotacie (pripadne ine) dotacie sukromnemu 
mediu RTY Krea od 01.01.2008. Ziadam zverejnitjednotlive zmluvy, platby, faktury 
a vsetko, co sa tyka spoluprace s predmetnym mediam. 

2. - kedy MsZ schvalilo dotacie pre sukromne medium RTY Krea a prislusne zapisnice, 
ktore toto dokladuju. 

3. - ziadam zverejnit datumy vyberovych konaní na zaklade ktorych boli zmluvy so 
sukromnym mediam RTY Krea Mestom Sered uzatvorene. 

4. - ziadam zverejnit vsetky financne platby a ine dotacie/pripadne vyhody, ktore od O 1.01. 
2008 boli sukromnemu mediu RTY Krea poskytnute organizaciami, ktore Mesto Sered 
vlastni, su pod jeho spravou, ci ma v nich akekolvek majetkove ucasti . 

5. - Ziadam zverejnit vsetky zmluvy a dohody o vykonaní prace ci dohody o dielo, ktore 
boli a su uzatvorene medzi Mestom Sered a Stanislavou Janegovou od 01.01.2008. 

6. -ziadam zverejnit vsetky platby a ine vyhody, ktore od 01.01.2008 boli Mestom Sered 
poskytnute Stanislave Janegovej a to za akukolvek cinnost vykonavanu pre pre mesto. 
Ziadam zverejnit aj vsetky faktury, ktore Stanislave Janegovej boli Mestom Sered uhradene. 

7. - Ziadam zverejnit vsetky zmluvy a dohody o vykonaní prace ci dohody o dielo, ktore 
boli a su uzatvorene medzi Stanislavou Janegovou od 01.01.2008 a organizaciami, ktore 
Mesto Sered vlastni, su pod jeho spravou, ci ma v nich akekolvek majetkove ucasti. 



8. - Ziadam zverejnit vsetky platby a ine vyhody, ktore od O 1.01.2008 boli Mestom 
Sered poskytnute Stanislave Janegovej a to za akukolvek cinnost vykonavanu od 01.01.2008 
pre organizacie, ktore Mesto Sered vlastni, su pod jeho spravou, ci ma v nich akekolvek 
majetkove ucasti. 

9. - Ziadam zverejnit vsetky naklady spojene s vydavanim Seredskych noviniek
elektronicka verzia. Naklady ziadam rozpisat osobitne po polozkach a to od datumu ich 
prveho uvedenia do prevadzky. 

1 O. - ziadam zverejnit informaciu, akym sposobom bola Stanislava Janegova vybrata na 
realizaciu clankov do Seredskych noviniek a menovite ktorymi osobami bola jej osoba pre 
predmetnu cinnost schvalena. 

Vobdobí od tohto dátumu do 21.10.2016 na môj e-mail boli jednotlivými „osobami 
povinnými" zasielané odpovede na požadované otázky. 
Vzhl'adom na to, že moje otázky nebolo odpovedané buď vôbec, alebo neúplne, resp. 
čiastočne, podávam týmto primátorovi mesta Sereď odvolanie voči fiktívnemu rozhodnutiu. 

O ďalšom naložení s mojou žiadosťou žiadam byť v zákonnej lehote vyrozumený. 

Ďakujem. 

Miloš Majko 
 

  
 



Číslo : 21704/2016/9256/2016 ADAM 

Mesto Sereď 
Nám. republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

ROZHODNUTIE 

V Seredi , dňa 7.11.2016 

Mesto Sereď ako povinná osoba (ďalej len „povinná osoba") v zmysle§ 2 ods. 1 zákona 
č . 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií") a v zmysle § 19 ods. 2 
zákona o slobode informácií 

rozhodlo 

podľa § 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej Jen „správny poriadok") tak, že 

vyhovuje 

v plnom rozsahu odvolaniu voči fiktívnemu rozhodnutiu Miloša Majku,  
  doručenému povinnej osobe dňa 27 .10.2016. 

ODÔVODNENIE 

Dňa 12.10.2016 Miloš Majko (ďalej len „žiadate)"') doručil povinnej osobe elektronicky 
žiadosť o zverejnenie nasledovných informácií: 

1. - v akej vyske boli poskytnute financne dotacie (pripadne ine) dotacie sukromnemu mediu RTV 
Krea od 01.01.2008. Ziadam zverejnit jednotlive zmluvy, platby, faktury a vsetko, co sa tyka 
spoluprace s predmetnym mediam. 

2. - kedy MsZ schvalilo dotacie pre sukromne medium RTV Krea a prislusne zapisnice, ktore toto 
dokladuju. 

3. - ziadam zverejnit datumy vyberovych konani na zaklade ktorych boli zmluvy so sukromnym 
mediom RTV Krea Mestom Sered uzatvorene. 

4. - ziadam zverejnit vsetky financne platby a ine dotacie/pripadne vyhody, ktore od 01.01. 2008 
boli sukromnemu mediu RTV Krea poskytnute organizaciami, ktore Mesto Sered vlastni, su pod 
jeho spravou, ci ma v nich akekolvek majetkove ucasti. 

5. - Ziadam zverejnit vsetky zmluvy a dohody o vykonani prace ci dohody o dielo, ktore boli a su 
uzatvorene medzi Mestom Sered a Stanislavou Janegovou od 01.01.2008. 

6. - ziadam zverejnit vsetky platby a ine vyhody, ktore od 01.01.2008 boli Mestom Sered 
poskytnute Stanislave Janegovej a to za akukolvek cinnost vykonavanu pre pre mesto. Ziadam 
zverejnit aj vsetky faktury, ktore Stanislave Janegovej boli Mestom Sered uhradene. 



7. - Ziadam zverejnit vsetky zmluvy a dohody o vykonaní prace ci dohody o dielo, ktore boli a su 

uzatvorene medzi Stanislavou Janegovou od 01.01.2008 a organizaciami, ktore Mesto Sered 

vlastni, su pod jeho spravou, ci ma v nich akekolvek majetkove ucasti. 

8. - Ziadam zverejnit vsetky platby a ine vyhody, ktore od 01.01.2008 boli Mestom Sered 
poskytnute Stanislave Janegovej a to za akukolvek cinnost vykonavanu od 01.01.2008 pre 

organizacie, ktore Mesto Sered vlastni, su pod jeho spravou, ci ma v nich akekolvek majetkove 

ucasti . 

9. - Ziadam zverejnit vsetky na klady spojene s vydavanim Seredskych noviniek - elektronicka 

verzia. Naklady ziadam rozpisat osobitne po polozkach a to od datumu ich prveho uvedenia do 

prevadzky. 

10. - ziadam zverejnit informaciu, akym sposobom bola Stanislava Janegova vybrata na realizaciu 

clankov do Seredskych noviniek a menovite ktorymi osobami bola jej osoba pre predmetnu 

cinnost schvalena. 

Di'ía 13.10.2016 povinná osoba postúpila žiadosť orgamzaciam, ktorých je zriaďovateľom 
a organizáciám, v ktorých má majetkovú účasť, aby odpovedali na otázky č . 4 a 7 priamo 
žiadateľovi. Povinná osoba nemala informácie požadované v otázkach 4 a 7 k dispozícii. 
Dfm 13.10.2016 povinná osoba žiadateľa informovala o tom, že postúpila jeho žiadosť 

organizáciám, ktorých je zriaďovateľom a organizáciám, v ktorých má majetkovú účasť, aby 
žiadatel"ovi odpovedali na otázky č. 4 a 7. 

Povinná osoba di1a 21.10.2016 zaslala žiadateľovi nasledovné informácie: 
1. - v akej vyske boli poskytnute financne dotacie (pripadne ine) dotacie sukromnemu mediu RTV 

Krea od 01.01.2008 . Ziadam zverejnit jednotlive zmluvy, platby, faktury a vsetko, ca sa tyka 

spoluprace s predmetnym mediom. 
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2. - kedy MsZ schvalilo dotacie pre sukromne medi um RTV Krea a prislusne zapisnice, ktore toto 

dokladuju. 

PL•t <lCÍt' pre f\1\11<.r-c::a sc hv,il i lo ľVl sZ u 1 nc sľ ním , v prílohe umeseniil zasir l,1 1w'. 

3. - ziadam zverejnit datumy vyberovych konaní na za klade ktorych boli zmluvy so sukromnym 

mediom RTV Krea Mestom Sered uzatvorene. 
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4. - ziadam zverejnit vsetky financne platby a ine dotacie/pripadne vyhody, ktore od 01.01 . 2008 

boli sukromnemu mediu RTV Krea poskytnute organizaciami, ktore Mesto Sered vlastni, su pod 

jeho spravou, ci ma v nich akekolvek majetkove ucasti. 
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5. - Ziadam zverejnit vsetky zmluvy a dohody o vykonaní prace ci dohody o dielo, ktore boli a su 

uzatvorene medzi Mestom Sered a Stanislavou Janegovou od 01.01.2008. 
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6. - ziadam zverejnit vsetky platby a ine vyhody, ktore od 01.01.2008 boli Mestom Sered 

poskytnute Stanislave Janegovej a to za akukolvek cinnost vykonavanu pre pre mesto. Ziadam 

zverejnit aj vsetky faktury, ktore Stanislave Janegovej boli Mestom Sered uhradene. 

1 .ik l u1y .i p l<J t bv l .1 ::.1 ľ l ,1111c v f1r il \1h,' . 

7. - Ziadam zverejnit vsetky zmluvy a dohody o vykonani prace ci dohody o dielo, ktore boli a su 

uzatvorene medzi Stanislavou Janegovou od 01.01.2008 a organizaciami, ktore Mesto Sered 

vlastni, su pod jeho spravou, ci ma v nich akekolvek majetkove ucasti . 
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8. - Ziadam zverejnit vsetky platby a ine vyhody, ktore od 01.01.2008 boli Mestom Sered 

poskytnute Stanislave Janegovej a to za akukolvek cinnost vykonavanu od 01.01.2008 pre 

organizacie, ktore Mesto Sered vlastni, su pod jeho spravou, ci ma v nich akekolvek majetkove 

ucasti. 
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9. - Ziadam zverejnit vsetky na klady spojene s vydavanim Seredskych noviniek - elektronicka 

verzia. Na klady ziadam rozpisat osobitne po polozkach a to od datumu ich prveho uvedenia do 

prevadzky. 
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10. - ziadam zverejnit informaciu, akym sposobom bola Stanislava Janegova vybrata na realizaciu 

clankov do Seredskych noviniek a menovite ktorymi osobami bola jej osoba pre predmetnu 

cinnost schvalena. 
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K odpovedi boli priložené nasledovné dokumenty: 

Janegová - Zmluva Janegová - Zmluva Janegová - Zmuva Janegová - Zmuva Janegová - Zmuva 
2016. pdf 2015. pdf 2014. pdf 2013. pdf 2012.pdf 

Janegová -
Faktúry, platby - 20H 

Janegová - Janegová - Janegová - Janegová - R1V Krea Zmuva - R1V Krea Zrrduva -
Faktúry,platby - 201~Faktúry,platby - 201'Faktúry,platby - 20ffaktúry,platby - 201; 2016 - 4 OOO €.pdf 2015 - 4 OOO €.pdf 



•• 
RTY Krea Zmluva - RTY Krea Zmluva - RTY Krea Zmluva - RTY Krea Zmluva - RTY Krea Zmluva - RTY Krea Zmluva -
2014 - 3 300 €.pdf 2013 - 3 300 €.pdf 2012 - 3 333 €.pdf 2011 - 6 639 €.pdf 2010 - 6 638,78 €.pd2009 - 6 638, 78 €.pd 

RTY Krea Zmluva - RTY Krea Uznesenia RTY Krea Uznesenia RTY Krea Uznesenia RTY Krea Uznesenia RTY Krea Uznesenia 
2008 - 200 tis. Sk.pdf 2016 - č. 26.pdf 2015 - č . 35.pdf 2014 - č. 23.pdf 2012 - č. 288.pdf 2012 - č. 137.pdf 

RTY Krea Uznesenia RTY Krea Uznesenia RTY Krea Uznesenia RTY Krea Uznesenia RTY Krea Uznesenia RTY Krea 
2010 - č. 201.pdf 2009 - č . 269.pdf 2008 - č. 226,227.pd 2008 - č . 72.pdf 2007 - č. 263.pdf Faktúry,platby - 20H 

RTY Krea RTY Krea RTY Krea RTY Krea RTY Krea RTY Krea 
Faktúry,platby - 20ffaktúry,platby - 201<Faktúry,platby - 201:Faktúry,platby - 201;Faktúry,platby - 201 JFaktúry,platby - 201( 

RTY Krea RTY Krea 
Faktúry,platby - 200~Faktúry,platby - 200f 

Po doručení odvolania žiadateľa povinná osoba zistila, že v prílohách sa nenachádzala zmluva 
o dielo uzatvorená medzi mestom Sereď a Stanislavou Janegovou dňa 6.5.2013 , faktúra zo dňa 
19.3.2014, vo výške 100 € vystavená Stanislavou Janegovou mestu Sereď za výrobu 
spravodajského príspevku pre Mestskú políciu v Seredi a doklad o platbe za túto faktúru. Všetky 
tri dokumenty sú prílohou tohto rozhodnutia. Faktúra je tiež zverejnená na stránke mesta Sereď: 
h11 1): " h'.-' )\ .:- l.· 1:ľ d .. ~k 1k Iii 1 t1 t. : t ~ l'' '.'N:I\ it>: 11 i1111 S t:1k · 771l'' n.' :1! l" 11 .'\ :1 

V zmysle § 57 ods. 1 správneho poriadku správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal , môže 
o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka 
iného účastníka konania ako odvolatel'a. Mesto Sereď ako povinná osoba v zmysle § 2 ods. 1 
zákona o slobode informácií opravilo napadnuté rozhodnutie a doplnilo informácie podľa 
požiadaviek žiadateľa, čím odvolaniu v plnom rozsahu vy h o v e 1 o. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 54 správneho poriadku podať odvolanie v lehote do 
15 dní odo di1a jeho doručenia Mestu Sereď, Nám. republiky 1176/l O, 926 01 Sereď. Toto 
rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov . 

. . ~ 

Ing. Martin ~
primáto

Rozhodnutie sa doručí: 
1. Miloš Majko,   
2. spis 



ZMLUVA 
O VYTVORENÍ DIELA 

uzatvorená v zmysle § 39 Zákona 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) 

MESTO SEREĎ 
Nám. Republiky 1176/1 O 
926 01 Sereď 
zastúpené Ing. Martinom Tomčányim-primátorom mesta 
IČO : 00 306 169 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

č.ú. : 0203505156/0900 
IBAN: SK 74 0900 0000 0002 0350 5156 
/ďalej už len „objednávatel"'/ 

a 

Bc. Stanislava Janegová 
Miesto podnikania: Športová 2071/59, 92601 Sereď 
IČO: 405 68 121 
DIČ: 107 118 1870 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu.: 02031617 60 / 0900 
Zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Galante č. 202-19842 
/ďalej už len „poskytovate!"'/ 

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o vytvorení diela (ďalej len „Zmluva") 

Čl. 1. 
Predmet zmluvy 

a) Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje v lehote podľa Čl.III. vytvoriť za odmenu pre 
objednávateľa umelecký výkon, ktorý spočíva v moderovaní kultúrneho podujatia - „Slávnostné 
odhalenia pamätníka venovaného účastníkom mierových misií" - ktoré sa uskutoční dňa 11.5.2013. 

b) Miesto výkonu: autobusová stanica na Námestí slobody v Seredi a kasárne na Kasárenskej ul. 
v Seredi. 

c) Umelecký výkon zahŕňa skúšku, výstupy moderátorky, uvádzanie jednotlivých častí 
programu, komentovanie priebehu programu a akékoľvek iné s obvyklou činnosťou moderátorky 
spojené úkony podľa pokynov objednávateľa. 

Čl. II. 
Autorská odmena 

Za riadne a včasné poskytnutie plnenia podľa tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť 
poskytovateľovi odmenu vo výške 150,- € slovom: stopäťdesiat eur. Odmena je splatná v deň vykonania 
diela. Vo výške odmeny sú zahmuté i náklady na prepravu. 

ČI. III. 
Čas plnenia 

Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať dielo podľa Čl. I. v mieste a čase konania: 
Termín: 11.5.2013, t.j. sobota od 10,00 hod. do 16,00 hod. 



Čl. IV. 
Práva a povinnosti poskytovateľa 

a) Poskytovateľ je povinný poskytnúť dohodnuté plnenie riadne a včas. Za riadne poskytnuté plnenie 
sa považuje plnenie v dohodnutej kvalite obvyklej pre príležitosť výkonu. Za včasné sa považuje 
poskytnutie plnenia v dohodnutom čase a dohodnutej dÍžke trvania. 

b) 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. 

c) Poskytovateľ je povinný riadiť sa ustanoveniami autorského zákona. 

Čl. v. 
Práva a povinnosti objednávateľa 

a) Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi pri výkone potrebnú súčinnosť. 
b) Súčinnosťou technického charakteru sa rozumie poskytnutie elektrickej prípojky. 
c) Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia zmluvnej pokuty v prípade neposkytnutia 

potrebnej súčinnosti poskytovateľom. 

Čl. VI. 
Záverečné ustanovenia 

a) Neposkytnutím plnenia v dohodnutom čase sa zmluva od počiatku ruší. Tým nie je dotknuté 
právo objednávateľa na náhradu škody. 

b) 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. 

c) Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú snažiť riešiť 
zmiernou cestou. 

d) Ako miestne príslušný súd pre riešenie sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy si strany zvolili OS 
v Galante. 

e) Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie. 
f) Dodatky k tejto zmluve musia byt' v písomnej forme so súhlasom zmluvných strán. 
g) Táto zmluva nadobúda platnosť a účim1osť dňom podpisu. 
h) 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, dňa 6.5.2013 

Poskytovateľ: Objednávateľ: 



Faktúra č. 802014 
DAf\JOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegova 
športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 40568121 
DIČ: 1071181870 
IČDPH: 
Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Člslo účtu : 0203161760/ 0900 
Telefón : 905772113 

Dátum vvstavenia faktúrv : 19.03. 2014 
Datum dodania služby, tovaru: 11 .03 2014 

Odberateľ: 

Mesto Sered' 

4tot1/·/I 
J ~ j .V111 

Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľl\a, a.s. 
Číslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum splatnosti : 24.03. 2014 

Fakturujem Vám za výrobu spravodajského príspevku pre MsP sumu 100 eur. 

Celková fakturovaná suma 100,00€ 

Dodáv~l ~r ~ Odberateľ 
:~- Pečiatka a p Jdpis Pečiatka a podpis 

Stanlslava Janegová č. 02 ::>. V2009/04795-4 č. živnostenského registra 202-19842 



ečíslo účtu 

Dátum 
valuty 

0203505156/0900• _""'M=e=n=a.____-=EU=R.,_ eOčtovné obdobie 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

č. 63/2014 - Strana 2/2 

22.03.2014 - 24. 03.2014 

suma 
transakcie 

suma. 
poplatku 

24.03.2014 24.03.2014 Príkaz na úhradu (EB) -100,00 - 0,0 ' - - t 

~'--~------s-K2_1_0_9_0_00_00_0_00_0_2_0_3_1s_1_1_s_o_s_1c_: G_1_sA_s_K_s_x _ ___ ______________ ---[-!1UM/1/ VS: 0000802014 KS: 0308 

lnfo@slsp.sk Sporotel: 0850 111888 www.slsp.sk 



Faktúra č. 332012 
DAŇOVÝ DOKLAD 

tanislava Janegová 
portová 2071/59 
26 01 Sereď 

40568121 
1071181870 

eňažný ústav: Slovenská sporitelňa, a.s. 
íslo účtu :0203161760/ 0900 

905772113 

konané služb v mesiaci má' 

meny na cintoríne 
Budova na Jesenského ul. 

yklotrasa 
Heligonkári 
Kníhkupectvo 

rra pre mamu 
omentka mesiaca 
ový náčelník MsP 
cenenie TTSK 
prava mosta 

Parkovisko do prenájmu 
Rybárske preteky 
ereď na kolieskach 
eredský jarmok 
tretnutie s obyvateľmi 
rnavská ul. 
ýždeň modrého gombíka 
inárska ul. 
reál Msú 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 

/j:V? J/;.1-

,1, .1--MlJj __ ,. 

Sídlo: Némestie republiky 1176/1 O, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum splatnosti : 07 .06. 2012 

Pečiatka a 



ečíslo účtu 

Dátum 
valuty 

024479831-02-02-2 1111Hl111111111H111111111111111111111 @J 

0203505156/0900• ... =M=e=na=---~E=UR'-'- Dúčtovné obdobie 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

lnfo@Slsp.sk 

č. 124/2012 - Strana 2/2 

01.06.2012-01.06.2012 

Suma 
transakcie 

-
Suma 
poplatku 

- 300,00 - 0,08 

- -
- -

-- -

www.slsp.sk 



Faktúra č. 352012 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

tanislava Janegová 
portová 2071/59 
26 01 Sereď 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 

40568121 
1071181870 

Peňažný ústav: Slovenská sporitelňa, a.s. 
íslo účtu :0203161760/ 0900 

905772113 

Datum dodania služb tovaru: 25.06. 2012 

rr,i.:/itfl!t /1.., 
d, ~ •J\.! "'°1' .l 

v 1---;U ?d 
• .,,,. •q?.:-,m.?l>'~'i'Wô.i'!i>\$Z!J".tf;\.,,.~~ 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčényim -
primátorom mesta 
ICO: 00 306169 
DIC: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa, a.s. 
Císlo účtu: 0203505156/0900 

Dátum splatnosti : 07 .07. 2012 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci jún príspevky do SN v počte 20 ks : 

rigáda Samsung,Pontis 
yklomaratón 
yklotrasa 

Minigolfové ihrisko 
nformačné tabule 
armok 

Kultúrne leto 
Most do kempingu 
MsZ 12.6. 
Na vysokom bicykli deťom 
Narodeniny l.D.C. Holding 
NCSAB Sereď 
Noc kostolov 

tvorenie kníhkupectva 
Park na Námestí Slobody 
Rómovia na Cukrovarskej 

tretnutie s obyvatel'mi mesta 
kôlkárska olympiáda 
ri dni pre hrdinov 
armočny turnaj 

a i lav 

Celková fakturovaná suma 300,00 

ist a 20 -1 



SLOVENSKÁ 
SPORITE[~A 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Tomášilmva 48, 832 37 Bratislava 
IČO 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava 1., oddiel Sa, vložka č. 601/B 

Výpis z Účtu: SPORObusiness 

•Názov Účtu 

ečíslo Účtu 0203505156/0900 

a_ Mena 

.IBAN 

EUR 

SK7409000000000203505156 

~C·~~~~~~~~~~~~~~G=IB~A=S~K=BXc.;... 

eoátum vyhotovenia výpisu 04. 07. 2012 

Dátum 
valuty 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

'2*029315522-0·1-01-1 1111111111111111111111111111111H111111 CRJ 
č. :152/2012 - Strana :1/2 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 1 

Mesto Sereď 

eúčtovné obdobie 04.07.2012-04.07.2012 

•Počiatočný stav Účtu 

evklady spolu 

evýbery spolu 

8Jionečný stav ÚčttL 

Suma 
transakcie 

562 637 07 

4 758,17 

-22 214,52 

545 180,72» 
IJ /)íJJ) ~J:) 1Yfhlhŕ 

info@slsp.sk Sporotel: 0850111888 www.slsp.sk 



Faktúra č. 372012 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

tanislava Janegová 
Športová 2071/59 
26 01 Sered' 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 

40568121 
1071181870 

Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
íslo účtu :0203161760/ 0900 
elefón: 905772113 

Dátum vystavenia faktúry: 31.07. 2012 
Datum dodania služb , tovaru: 31.07. 2012 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO: 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum splatnosti : 03.08. 2012 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci júl príspevky do SN v počte 13 ks : 

Koncert Danišovcov 
Kontrola psíčkárov 
Kultúra v kaštieli 
Lavičky v parku 
Policajná akcia 

tvorenie Námestia slobody 
Parkovisko na Garbiarskej ul. 
Pozemok pri ZŠ P.O. Hviezdoslava 
Prestavba budovy na Jesenského ul. 

urnaj v Scrabble 
oc. taxík 

Údržba Námestia 
íťazné logo 

300,00 

' 



SLOVENSKÁ 
SPORITEtffA 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
IČO 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I„ oddiel Sa, vložka č. 601/B 

Výpis z Účtu: SPORObusiness 

eNázov Účtu 

ečísloÚčtu 0203505156/0900 

eMena EUR 

e1BAN SK7409000000000203505156 

ee1c GIBASKBX 

eoátum-vyhotovenia výpisu _02. 08.2012. 

Dátum 
valuty 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

2·033898696-01-01-4 1111Hll1111111111111111111111111111111 0 
č • .175/2012 ·Strana .1/.1 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 1 

Mesto Sereď 

e Účtovné obdobie 02.08.2012-02.08.2012 

e Počiatočný stav Účtu 

evklady spolu 

evýbery spolu 

e_K<m~~nŕ_stav úau .. 

Suma 
transakcie 

390319.03 

3322,53 

-3 066,73 

390574,83 

Suma 
poplltku 

info@slsp.sk Sporotel: 0850 111888 www.slsp.sk 



-- , 

Faktúra č. 392012 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 40568121 
DIČ: 1071181870 
IČDPH: 
Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203161760/ 0900 
Telefón : 905772113 

Dátum stavenia faktú : 31.08. 2012 
Datum dodania služby, tovaru: 31.08. 2012 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 

4V!;t1/t~ 

'f. '1. µ !<., 

Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO: 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
číslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum s latnosti: 03.09. 2012 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci august príspevky do SN v počte 12 ks: 

Galantský Ovál 
Hip Hop fakulta 
Viliam Karmažin 
Kladenie vencov 
Koncert Trio Čellár 
Návšteva veľvyslankyne 
Oslava jubilea DD 
Senior centrum Antonius 
Seredské korzo 
Seredský Dixieland Band 
Sokolovňa 

Výstava ovocia a zeleniny 

Celková fakturovaná suma 

i r 2 1 

Odberateľ 

Pečiatka a podpis 

300,00€ 



SLOVENSKÁ 
SPORITE[fíA 
Slovenskä sporiteľňa, a.s. 
Tornášíkova 48, 832 37 Bratislava 
IČO 00 151653, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava !., oddiel Sa, vložka č. 601/B 

Výpis z Účtu: SPORObusiness 

9Názovúčtu 

•čislo Účtu 0203505156/0900 

eMena EUR 

.IBAN SK7409000000000203505156 

es1c GIBASKBX 

•Dátum vyhotovenia výpisu 07.09.2012 

2*039625861-01-01-4 11111111111111111111111111111111111 11111 ~ 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 1 

č. 203/2012 - Strana 1./2 

Mesto Sereď 

eúčtovné obdobie 07.09.2012-07.09.2012 

•Počiatočný stav Účtu 346314.60 

•Vklady spolu 10065,11 

evýbery spolu -1141,68 

•Konečný. stav Účtu 355 . .238,0SJ..L. 
1 fM J V :11- !V Wi$r-

info@slsp.sk Sporotel: 0850 111888 www.slsp.sk 



Faktúra č. 412012 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO : 40568121 
DIČ: 1071181870 
IČDPH: 
Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

Dátum stavenia faktú : 01.10. 2012 
Datum dodania služby, tovaru : 28.09. 2012 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 

11JJ14/1Jj 
,....._ J!) , LOtúJ 

Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum s latnosti: 03.10. 2012 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci september príspevky do SN v počte 16 ks : 

Bilancia SHJ 
Slovnaft cup 
Garáže Matičná ul. 
Havária na Murgašovej MŠ 
Jednosmerka na Spádovej ul. 
Murgašova MŠ II. časť 
Murgašova OZNAM 
Viliam Karmažin 
Pavol Pachník na MsZ 
Vysielanie RTV KREA 
Sereď v pohybe 
Seredský desaťboj DSS 

· Výberové konanie MsP 
!,,. Výstava E. Urbanovej 

Výstava ovocia a zeleniny 
Výstava psov kemping 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a podpis 

300,00€ 



ečisloúčtu 

Dátum 
valuty 

... 
0203505156/0900• ,.....,M=e=n=a,___.....:::;EU=R_,_ •Účtovné obdobie 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

info@slsp.sk Sporotel: 0850 ll1888 

č. 228/20.12 ·Strana 2/2 

05. 10. 2012 -05. 10. 2012 

Suma 
transakcie 

www.slsp.sk 



Faktúra č. 432012 
DAŇOvY DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 
DIČ: 
JCOPH: 

40568121 
1071181870 

Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Číslo účtu :0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

Dátum stavenia faktú : 31.10. 2012 
Oatum dodania služby, tovaru: 31.10. 2012 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 

!J,_po 11/li-9 

'f-, 11. Vl IU 

Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom iomčányim -
primátorom mesta 
ICO: 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľr"la, a.s. 
črslo účtu : 0203505156/0900 

Dátum s latnosti : 05.11. 2012 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci október príspevky do SN v počte 14 ks: 

Bezdomovci v tuneli 
Demonštrácia mamičiek 
Deň jablka MŠ 
Jablkové pele-mele 
Koncert Hany Zagorovej 
Otvorenie MC Mama klub 
Medzinárodný deň školských knižníc 
MŠ Komenského a nadácia Pontis 
Multifunkčné ihrisko 
Oprava cyklotrasy 
Otvorenie centra pre seniorov 
Prezentácia židovského dedičstva 
Stretnutie s obyvateľmi 
Uzavretý tunel pre bezdomovcov 

Dodávateľ 
Pečiatka a podp 

Celková fakturovaná suma 300,00€ 

' 



8čislqúčtu 0203505156/0900 • ... ""'M=e=n=a·---'E=UR •účtovné obdobie 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

info@slsp.sk Sporotel: 0850 111888 

č. 256/201.2 ·Strana 10/10 

07.11.2012-07.11.2012 

Suma 
transakcie 

www.slsp.sk 

Suma 
poplatku 



Faktúra č. 452012 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

ICO : 40568121 
DIC: 1071181870 
ICDPH: 
Peňažný ústav : Slovenská sporítelňa, a.s. 
Cfslo účtu : 0203161760/ 0900 
Telefón : 905772113 

Dátum stavenia faktú : 30.11. 2012 
Datum dodania služby, tovaru: 30.11. 2012 

"'t~ 
v\Jtovacf predpis 1ioIJ 711 
,;ô <liia.. Lj h.J .v iu 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
ICO: 00 306169 
DIC: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Císlo účtu: 0203505156/0900 

Dátum s latnosti: 05.12. 2012 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci november prfspevky do SN v počte 13 ks : 

Donutil v Seredi 
Literárny večer v múzeu 
Miháliková Sereď 
Nájomné byty 
Podujatie pre klientov DSS 
Podujatie pre seniorov 
Policajné akcia Šoporňa 
STORM 
Stretnutie s obyvateľmi 
šuska v meste 
Vianočné trhy 
Vinárska ulica 

. Vyhodnotenie súťaže Naše mesto 
1 

Dodávateľ 
Pečiatka a pod 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a podpis 

300,00€ 



SLOVENSKÁ 
SPORITEtAA 
Slovenská sporiteľňa. a.s. 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
IČO 00 151653, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava 1., oddiel Sa, vložka č. 601/B 

Výpis z Účtu: SPORObusiness 

9Názov Účtu 

ečíslo Účtu 0203505156/0900 

eMena EUR 

e1BAN SK7409000000000203505156 

ee1c GIBASKBX 

. •Dátum vyhotovenia výpisu 04.12. 2012 

átum 
valuty 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

2·053788746-01-01-8 11 111111111111111111111111111111111111 Hl @J 
č. 276/20:1.2 - Strana 1/1 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 1 

Mesto Sereď 

e Účtovné obdobie 04.12.2012-04.12.2012 

e Počiatočný stav Účtu 

evklady spolu 

•Výbery spolu 

e Konečný stav Účtu 

Suma 
transakcie 

39613489 

6881,42 

-21858,43 

381157,8~..f'.../ 
IJ pt(é} Jtit/'. ľ"l)1YIU:..-

Suma 
poplatku 

info@slsp.sk Sporotel: 0850 111888 www.slsp.sk 



Faktúra č. 472012 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO : 40568121 
DIČ: 1071181870 
IČDPH: 
Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Člslo účtu :0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

Dátum stavenia faktú : 28.12. 2012 
-- Datum dodania služby, tovaru : 28.12. 2012 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sldlo: Námestie republiky 1176/1 O, 92601 Sered' 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim ~ 
primátorom mesta 
IČO: 00 306169 
DIČ : 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Čfslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum s latnosti : 04.01. 2013 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci december príspevky do SN v poete 12 ks : 

OOO na ZŠ Komenského 
Hip Hop fakulta show 
Klzisko Rozkvet 
Memoriál J. červenku 
Oceňovanie športovcov 
Poplatok v MŠ 
Slávnostné otvorenie Vianočných trhov 
SMS mesta 
Stretnutie s obyvateľmi 
Tvorivé dielne v múzeu 
Vianočný koncert Pomocniček 
Výstava poštoVých holubov 

Celkovi fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a podpis 

300,00€ 



SLOVENSKA 
SPORITEĽAA 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Tomášikova 48. 832 37 Bratislava 
IČO 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I„ oddiel Sa, vložka č. 601/B 

Výpis z Účtu: SPORObusiness 

•Názov Účtu 

8číslo Účtu 0203505156/0900 

8Mena EUR 

81BAN SK7409000000000203505156 

8BIC GIBASKBX 

8Dätúm vyhOtovenla výpisu · 04. 01;2013 

2*058846017-01-01-7 111111111111111111111111111111111111111 [RJ 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 1 

č. 3/2013 ·Strana 1/:1 

Mesto Sereď 

eúčtovné obdobie 04.01.2013-04.01.2013 

8Počiatočný stav Účtu 29515940 

8Vklady spolu 391,39 

8Wbery spolu -8 694,72 

eKonečný 1rtav Účtti 286.a56,01 (.!:/ 
,1 J ;1 ~ 'J1 'i" fil Wtfv 

info@slsp.sk Sporotel: 0850 11.1. 888 www.slsp.sk 



Faktúra č. 492013 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

40568121 
1071181870 

Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203161760/ 0900 
Telefón : 905n2113 

Dátum stavenia faktu : 31.01. 2013 
Datum dodania služby, tovaru: 31.01. 2013 

Účtovací predpis .i/J.)) 8 I /10 
!/ 1 , f!) !<fJ /J 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sldlo: Námestie republiky 1176/1 O, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIČ : 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum s latnosti: 04.02. 2013 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci január príspevky do SN v počte 16 ks : 

Denné centrum a nocľaháreň 
Havária kino Nova- Komenského ZŠ 
lnvestlcie mesta Sereď 
Kino Nova spustenie 3D 
Maľovanie na MŠ Murgašova 
Mimoriadne MsZ 
Multifunkčná športová hala 
Pamätný deň holokaustu 
Posedenie v klube seniorov 
Právne poradenstvo 
Reklama v meste 
Spomienka na leteckú tragédiu 
Technické preukazy 
Zápis prvákov 
Zber vianočných stromčekov 
Zberný dvor 

Dodávateľ 
Pečiatka a pod i 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a podpis 

300,00€ 

' 



SLOVENSKÁ 
SPORITEĽAA 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
IČO 00 151653, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava 1„ oddiel Sa, vložka č. 601/B 

Výpis z Účtu: SPORObusiness 

flNázovúčtu 

ečislo Účtu 0203505156/0900 

eMena EUR 

etBAN SK7409000000000203505156 

es1c GIBASKBX 

•Dátum vYhotoveniavÝplsu 11. 02 .. 2013 

2*06aoo3469-o·1-01-6 1111111111111111111111111111111Hl11111 Cfil 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 1 

č. 32/2013 - Strana 1/2 

Mesto Sereď 

e Účtovné obdobie 11.02.2013-11.02.2013 

e Počiatočný stav Účtu 420 601.81 

•Vklady spolu 6929,43 

evýbery spolu -71403,11 

e Konečný stav Očtu 356128,l3d 
17 OPIJ 1JPllr7VFiJW 

lnfo@slsp.sk Sporotel: 0850 111888 www.slsp.sk 
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Faktúra č. 512013 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 40568121 
DIČ: 1071181870 
IČDPH: 
Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Člslo účtu :0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

Dátum stavenia faktú : 01.03. 2013 
Datum dodania služby, tovaru: 28.02. 2013 

0,1 .J - . 3 . .;.JJ /J 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 
zastápené: Ing. Martinom "f omčányim -
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu : 0203505156/0900 

Dátum s latnosti : 04.03. 2013 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci február prfspevky do SN v počte 12 ks: 

Bezpečný Valentín 
Bezplatné právne poradenstvo na Msú 
Mestský ples 
Prvorodený občan mesta 
Redakčná rada SN 
Ryba v trojke 
Seredský futbal 
Stretnutie s obyvateľmi 
Valentín v kine NOV A 
Verejné zhromaždenie obyvateľov 
Výrub stromov na :Železničnej ul. 
Zánik miestneho spolku SČK 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a podpis 

300,00€ 

' 



•Číslo účtu 0203505156/0900 • ...... M=e=n.,_,.a,__ _ __,,E=U,_,_R •účtovné obdobie 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

lnfo@slsp.sk Sporotel: 0850 111888 

č. 48/2013 - Strana 2/2 

05.03.2013~05.03.2013 

Suma 
transakcie 

www.slsp.sk 

Suma 
poplatku 



Faktúra č. 532013 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO : 40568121 
DIČ : 1071181870 
IČDPH: 
Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203161760/ 0900 
Telefón : 905772113 

Dátum stavenia faktú : 02.04. 2013 
Datum dodania služby, tovaru: 28.03. 2013 

»ť ír'"'.lCÍ predpis /11-P!Jz/Vt
Lf ij.UJJJ, 

„ ~""'""'•le<k"'ft>".i'*"'~~;.,,,..,.-;;,,.,..--
'., ' ''f "!! 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO: 00 306169 
DIČ : 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu : 0203505156/0900 

Dátum s latnosti : 08.04. 2013 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci marec príspevky do SN v počte 15 ks: 

Autobusy už neparkujú v centre 
Havária vrtuľníka 
Koncert bratov Nedveďovcov 
MD2: pre seniorov 
Oceňovanie učiteľov 
Okradli futbalistov ŠKF 
Slovensko bez drog 
Predajné stánky končia 
Rozhovor Fero čavojský 
Rozhovor Jožko Valábek 
Seredčania získali ocenenie za vrno 
Stretnutie učiteľov OZ Koménium 
Stretnutie s obyvateľmi 
Literárny večer - Michal Hvorecký 
Tvorivém veľkonočné dielne v múzeu 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a odpis 

300,00€ 



„ 
•čislo účtu 0203505156/0900 -•....,M=e=n=a,___-=EU=R_,_ •Očtovné obdobie 

info@slsp.sk Sporotel: 0850 111888 

č. 71./2013 - Strana 2/3 

04.04.2013-04.04.2013 

www.slsp.sk 



Faktúra č. 552013 
DANOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
športová 2071/59 
926 01 SereQ' 

IČO: 40568121 
DIC: 1071181870 
IÔDPH: 
Peňažný ústav: Slovenská sporitelňa, a.s. 
Číslo účtu : 0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

Dátum stavenia faktú : 30.04. 2013 
Datum dodania služby, tovaru: 30.04. 2013 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/1 O, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIC : 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu : 0203505156/0900 

Dátum s latnosti : 06.05. 2013 

-J Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci apríl príspevky do SN v počte 13 ks: 

Beh pre zdravie 
Budem záchranárom 
Čipovanie zvierat 
Janáčkovo kvarteto 
Inzercia v SN 
Jarné brigáda 
Konferencia venovaná výročiu mesta 
Medisaf 
Nový konateľ MBP 
Stretnutie s obyvateľmi 
Tangramiáda 
Výročná členská schôdza Zf P 
VZN o ochrane nefajčiarov 

Dodávateľ 
Pečiatka a podpis 

Stanislava Janegová č. 0ŽP-SJ2009 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a podpis 

300,00€ 



. 2·oa265146s-oa-o6-5 III IH 111111111111111111111111111111111 ml 
č. 103/20.13 - Strana 11/11 

... 
•číslo účtu 0203505156/0900 •-"'-'M=e=na,,__ _ _,,E=UR 8účtovné obdobie~ 07.05.2013-07.05.2013 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

info@slsp.sk Sporotel: 0850 111888 www.slsp.sk 



Faktúra č. 572013 
DAi'JOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO : 40568121 
DIČ: 1071181870 
IČDPH: 
Peňažný ústav : Slovenská sporitelfla, a.s. 
Čfslo účtu :0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

Dátum stavenia faktú : 03.06. 2013 
Datum dodania služby, tovaru: 31.05. 2013 

Účtovací predpis 4Mo3/!>'1 

zo na_. Lf. -1V~ 

pre účet číslo -----
Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIČ : 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporitefr'ía, a.s. 
Čislo účtu : 0203505156/0900 

Dátum s latnosti : 06.08. 2013 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci máj prispevky do SN v počte 16 ks : 

i;ingovaný požiar MŠ 
Heligonkári 
Chránená dielňa MsP 
Knižné hody 
La Gioia koncert 
Odborný seminár na poliklinike 
Pamätnfk Unprofor 
Prvomájúvé oslavy 
Riaditeľka JAK 
Rybárske preteky 
Sokolovňa 
Stretnutie s obyvateľmi 

1 Súťaž vo varení guláša 
Zahradnik Msú 
Zmeny v parku 
Zuza Kronerová 

Moderovanie kultúrneho podujatia 

a 

F-1"Elil!~:~JJJJ···· 
: ·~ r_.} f 1~~vujt:: ~ ~ ii, 1 ,"'i?:.,1~ · 

fakturovaná suma za články 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a odpis 

300,00 
150,00 

450,00 



info@slsp.sk 

2·086830748-02-02-6 
111111111111111111111II11111111111111111 @J 

0203505156/09.QQ_ ._..,.M:ue:wna......__-'E"""U"""R,_ •Účtovné obdobie 

Sporotel: 0850 1.11888 

č . .13.1/2013 - Strana 3/3 

04. 06. 2013~. 2013 

www.slsp.sk 



Faktúra č. 592013 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO : 40568121 
DIČ: 1071181870 
IČOPH: 
Peňažný ústav: Slovenská sporitelňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203161760/ 0900 
Telefón : 905772113 

Dátum tavenia faktú : 02.07. 2013 
Datum dodania služby, tovaru: 28.06. 2013 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporitefr"la, a.s. 
Číslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum s latnosti : 04.07. 2013 

-=akturujem Vám za vykonané služby v mesiaci jún príspevky do SN v počte 15 ks : 

Brigáda Naše mesto 
Koncert Justin Echols 
Na bicykli deťom 
Obyvatelia na MsZ -problém s vodou 
Oceňovanie študentov 
Olympiáda MŠ 
Otvorenie ihriska v parku 
Otvorenie kultúrneho leta 
Prepad Tatra banky 
Riaditeľka polikliniky odpovedá 
Sereďmaratón 
Seredský hodový jarmok 
Stretnutia s obyvateľmi 
Turnaj ORF Cosmos 
Výmena verejného osvetlenia 

··: .Jj/j'~ť/lJL: "'"a••••v•~''-"~""'' •-

\. ,~~~-~~~~:.,~„~-.„~~~~'~J~„~:~::,.„.'-:r.H _„.t~„''„ .„.,„ .. ~"'"""' 

Celková fakturovaná suma 300,00€ 

Stanislava Janegová č. OŽP-B/20091 4795-4 č. živnostenského registra 202-19842 

' 



SLOVENSKÁ 
SPORITElAA 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
IČO 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava !„ oddiel Sa, vložka č. 601/B 

Výpis z Účtu: SPORObusiness 

8Názovúčtu 

8čislo Účtu 0203505156/0900 

8Mena EUR 

R!!l._A_N __ . _____ S'--K_7_4_09'-0_0-'-0-00_0_0-'-0-02_0'-3-'5--'-0.;....51-'5--'-6 

•sm GIBASKBX 

llf>átum vyhotovenia výpisu - 04.07.2013 

2·093202162-01-ow 1111111m11111111111111111111111111111 0 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 1 

č. 1.59/2013 ·Strana 1./2 

Mesto Sereď 

8účtovné obdobie 04.07.2013-04.07.2013 

8Počiatočný stav Účtu 144 243.07 

8Vklady spolu 2 074,51 

8V9bery spolu -7 551,54 

•Konecriy-stav účtu 

info@slsp.sk Sporotel: 0850 111888 www.slsp.sk 



Faldura č. 612013 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 

40568121 
1071181870 

Per'lažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Čisto účtu : 0203161760/ 0900 
ielefón: 905772113 

Dátum stavenia faktú : 31.07. 2013 
Datum dodania služby, tovaru: 31.07. 2013 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sldlo: Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Čisto účtu : 0203505156/0900 

Dátum s latnosti: 02.08. 2013 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci júl prlspevky do SN v počte 12 ks: 

Bažant kinematograf 
Cyklotrasa pokračuje 
Letný tábor s Amoskom 
MsBP rozhovor 
MsBP a vstup strategického investora 
Podnikatelia nemali odpadové nádoby 
Rekonštrukcia Lúčnej unce 
Rekonštrukcia MŠ 
Riešenie havarijnej situácie Cukrovarská ul. 
Špinavá voda 
Tábor OA 
Krádežev RD 

Dodávateľ 

Pečiatka a pod 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a podpis 

300,00€ 



SLOVENSK;\ 
SPORITEtAA 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
IČO 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava 1., oddiel Sa, vložka č. 601/B 

Výpis z Účtu: SPORObusiness 

.Názov Účtu 

•číslo Účtu 0203505156/0900 

•Mena EUR 

.IBAN SK7409000000000203505156 

11_!3_1C~~--~~~~-~~~~~~~G_IB_A_S~K_BX_ 

•Dátum vyhotovenia výpisu 31. 07. 2013 

Dátum 
~luty 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

2·096814024"01-01-8 111111111111111 lľll III III l llll m III Hl 0 
č. 180/2013 - Strana 1/1 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 
926 0-1 Sereď 1 

Mesto Sereď 

•Účtovné obdobie 31.07.2013-31.07.2013 

•Počiatočný stav Účtu 262 589.82_ 

evklady spolu 186,92 

evtbery spolu -25 780,46 

eKonečný stav Účtu 

Suma Sun1b 
transakcie poplatku 

info@slsp.sk Sporotel: 0850 111888 www.slsp.sk 



Faktúra č. 632013 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 40568121 
DIČ: 1071181870 
IČDPH: 
Peňažný ústav: Slovenská sporitelňa, a.s. 
číslo účtu: 0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

Dátum stavenia faktú : 02.09. 2013 
Datum dodania služby, tovaru: 30.08. 2013 

,.,,.,.,,_,·1:·:H> 1.UJPl}1Jťi 

~-9. 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIČ : 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum s latnosti: 06.09. 2013 

---:- ~akturujem Vám za vykonané služby v mesiaci august príspevky do SN v počte 14 ks: 

Galantský ovál 
Geišberg v kine 
Kamene v parku 
Kolaudácia MŠ Podzámska ul. 
Koncert - Seredskí zetepáci 
Pomocníček 

Rozhovor - Ružena Scherhauferová 
Sympózium a koncert 
športový deň seniorov 
Umelý trávnik 
úspech z Barcelony 
Výstava fotografii OZ Mladá Sereď 
Výstava ovocia a zeleniny 
Zlodej opäť úraduje 

Dodávatet ... 
Pečiatka a pod 

Stanislava Janegová č. OŽP-B/2 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a podpis 

300,00 € 

' 



•číslo účtu 

Dátum 
valuty 

Dátum 

info@slsp.sk 

č. 209/2013 - Strana :10/11 

0203505156/0900 •Mena EUR •účtovné obdobie 06.09.2013-06.09.2013 

Sporotel: 0850 :111888 www.slsp.sk 
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Faktúra č. 652013 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 

40568121 
1071181870 

Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

Dátum v stavenia faktú : 30.09. 2013 
Datum dodania služby, tovaru: 30.09. 2013 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo; Náme$tie repyblilW 117611(), 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIČ : 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum s latnosti: 04.10. 2013 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci september príspevky do SN v počte 13 ks : 

Comenius koncert 
Cvičenie vojakov a ceremoniál 
NCSABSereď 
Pešia zóna na Námestí slobody 
Sereď v pohybe 
Cyklománia 
Otvorenie cyklociest 
$erad$ké $1áVnO$ÍÍ 
Stretnutie s obyvateľmi 
Tenisový turnaj 
TJ Rozkvet -guláš 
Turnaj v Scrable 

... -.... Výstava ovocia a zeleniny 
(5H 
""""' 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a podpis 

300,00€ 



2*028874279-02-02-9 1111Hll1111111111111111111111111111111 ~ 

č. 233/20:1.3 -Strana 2/3 

8číslo účtu 0203505156/0900_ •-~M=e=n=a __ ~E=UR~ 8účtovné obdobie 03. 10.2013-03.10.2013 

lnfo@slsp.sk Sporotel: 0850 11:1. 888 www.slsp.sk 



Faktúra č. 672013 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
9.26 01 Sereď 

ICO : 40568121 
DIC: 1071181870 
ICDPH: 
Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Cfslo účtu : 0203161760/ 0900 
Telefón : 905n2113 

1 
Datum dodania služb , tovaru: 31.10. 2013 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 

/J}JJ?Jf;J 

.. r 1,1,:/..PJj 

Sídlo: Námestie republiky 117611 O, 92601 Sereď 
iast!lpené: Jng. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
ICO: 00 306169 
DIC: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum s latnosti: 06.11. 2013 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci október prfspevky do SN v počte 13 ks: 

Cipovanie zvierat 
Lúčna ulica 
Náučný chodnlk v parku 
Nová riaditeľka ZŠ JAK 
Nový autobus v meste 
Očná lekárka 
Program DK 
Stretnutie predstaviteľov ZsVS 
Stretnutie s obyvateľmi 
šarkaniáda 
Výmena okien 
Výmenný pobyt žiakov 
Zharmonizuj svoje telo 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a podpis 

istra 202-19a42 

300,00 

' 



ečisloúčtu 

info@slsp.sk 

2*034439863-02-02-2 1111 11111111' 111111111111111111111111111 @] 

0203505156/0900 •-=M=e=na~-~E=U~R eúčtovné obdobie 

Sporotel: 0850 1.11888 

č. 264/201.3 - Strana 3/ 4 

05.11.2013-05.11.2013 

www.slsp.sk 



Faktúra č. 702013 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 40568121 
DIČ: 1071181870 
IČ DPH: 
Peňažný ústav : Slovenská sporitelfla, a.s. 
číslo účtu: 0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

Dátum stavenia faktú : 02.12. 2013 
Datum dodania služby, tovaru : 29.11. 2013 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/1 O, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIČ : 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum s latnosti: 04.12. 2013 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci november prispevky do SN v počte 12 ks : 

Lampiónový sprievod 
Literárny večer 
Miestne dane 
Nákupné vozíky 
Poslanci zvýšili dane 
Prioritné investicie poslancov 
Radošfnske divadlo 
Rebrfk k tvojmu srdcu 
Sociálne byty 
Stretnutie s obyvateľmi 
Stretnutie s podnikateľmi 
Výberové konanie na MsP 

Stanislava-Jan 

Celková fakturovaná suma 300,00€ 

Odberateľ 
Pečiatka a dpis 

nského registra 202~ 19842 



2*039105032-02-02-2 1111 11111111 U 11111 HllDI 11111111111111 0 
č. 290/20:1.3 ·Strana 2/2 

... 
ečísloúčtu 0203505156/0900 •-=M=e=na_,___--=EU=R_,_ eúaovné obdobie 03.12.2013-03.12.2013 

lnfo@slsp.sk Sporotel: 0850 ll:l 888 www.slsp.sk 



Faktúra č. 732013 
DANOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
športová 2071/59 
926 01 Sereď 

ICO : 40568121 
DIC: 1071181870 
ICDPH: 
Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Crslo účtu: 0203161760/ 0900 
Telefón : 905772113 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
ICO: 00 306169 
DIC: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Císlo účtu: 0203505156/0900 

Dátum stavenia faktú : 30.12. 2013 Dátum s latnosti: 31.12. 2013 
---~---.__~~~---------~~---~~~~----------------~------------------------~--' Datum dodania služby, tovaru: 30.12 2013 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci december príspevky do SN v počte 12 ks: 

Futbalisti šKF 
Koncert L. Bflej 
Memoriál J. Cervenku 
OZ Vodný Hrad 
Pomocnfček 
Premietanie dokumentov 
Stretnutie s obyvateľmi 
Tvorivé dielne v múzeu 
Vianočné trhy 
Vianočné tvorivé dielne 
VýročieZUŠ 
Zóna bez peňazí 

J 

Celková fakturovaná suma 

-1 4 

Odberateľ 
Pečiatka a podpis 

300,00€ 



SLOVENSKÁ 
SPORITEtl\IA 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
IČO 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava 1., oddiel Sa, vložka č. 601/B 

Výpis z Účtu: SPORObusiness 

•Názov Účtu 

ečislo Účtu--~· 

eMena 

e1BAN 

020350515?/0900 

EUR 

SK7409000000000203505156 

.... ._B_IC_~-----~~·· ~-~··-· ----~~--~BASKBX~ 
8 Dátum vyhotovenia výpisu 07. 01. 2014 

2ľo46732o3a-01-01-3 111!111111111H11111111111111111H111111 [!{] 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 1 

č. 4/2014 - Strana 1/1. 

aQčtovné obdobie 

•Po~i_!i~očný stav Účtu 

8Vklady~s.:...p_ol_u __ _ 

Mesto Sereď 

05.01.2014-07.01.2014 

- 413 614,54 . 

351,63 

aVýE_!ry spolu ------

~Kon!~ný stav Účtu 

· 11079,22 

402 886,95 J./ 
9 ~/J !J Hr 7VflJ ŕr.JC. 

info@sisp.sk Sporotel: 0850 :.LU 888 www.slsp.sk 



.; /í~~ 

'/ ,D ;;;y 

-------------------·--• ••--~•-••-••-------·~·--•--••n-„---•• 
Faktúra č. 752014 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

40568121 
1071181870 

Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Číslo účtu 0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

IVleE,1o Sereď 
Sídlo: ~~ám1:!stie republiky ·1176/'l •J, Ei;~6Cl'I Sereď 

zastlipené: Ing. Martinom Tomčányim -
prim:itorom mesta 
IČO: 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Banl~c .ié spojenie: Slovenská s~·ori!elňa, a.s. 
č:íslo 1:1čtu : 0203505156/0900 

1----------------------+--·-·-·----
l-:D::-a_' t_u_m-..,vy~s...,.t_av....,e_n_í..,..a....,fa,.,.k_t_ú~_: 0_3_._0..,,.2...,. . ....,20,...,_14~.,.-.--· ·----it-~átL!!!:!.!J21atnosti : 05.02. 2014 
Datum dodania služby, tovaru : 31.01 2014 

1 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci cjanuár 1 · pr)spevky do SN v počte 15 ks : 

Candrbál 
9haritatívny ples Pomocníček 
Každá minca má dve strany 
Najčastejšie mená detí 
Pravda je niekde uprostred 
Rady právnika na Msú 
Rozhovor Súdinová 
Dar od Samsungu 
Separovaný zber 
Spomienkový akt 
Termíny právneho poradenstva 
Úspech našich futbalistov 
Zápis na ZŠ ' 
Zber vianočných stromčekov 
Zimná údržba 

Stanislava Janegová č. O 

Gelŕ;o 1r;á fakturovaná suma 

Odberateľ 

Pečiatka a podpis 

4(}0,00 { 



a__číslo ú<.".f;u 

Í Dátum 
1 vaMy 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

,_ ~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~ 

J 07 :02.2614 07.02.2014 Príkaz na úhradu (EB) 
' /! SK210900000000020316:l760 BIC: GIBf:;ť:3;( 
i(/JAJJJ1li ~1!z__,, VS: 0000752014 KS: 0308 
1 - -~-='---~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ !I • • rif ·-· - - - - - ~ -- - -

info@slsp.sk 

č. 29;20:1< - Strnn<i :;.;;2 

~i un1a 
i:l'i'msalrcie 

-400.00 

51.lma 
1np!afäu 

C.08 

' 



Faktúra č. 772014 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

ICO : 40568121 
DIC: 1071181870 
ICDPH: 
Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Člslo účtu :0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

Dátum stavenia faktú : 03.03. 2014 
f)atum dodania služby, tovaru: 28.02 2014 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 

1w/)Jj1v 

t.2.V;;,,, 

Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
ICO : 00 306169 
DIC: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Císlo účtu: 0203505156/0900 

Dátum s latnosti: 05.03. 2014 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci február prispevky do SN v počte 15 ks : 

Daniel Hevier 
Pavol Dvoľák - prednáška 
Karneval v ŠKD 
Kino Nova 
Maškarný ples DK 
Mestsky ples 
Ocenenie MsP 
Hľadá sa vlastník auta 
Parkovanie pred slsp 
Ples športovcov 
Program DK a múzea na marec 
Rekonštrukcia pošty 
Rozhovor - Mária Diková 
Rozhovor - primátor mesta bilancuje 

, ..itretnutie s obyvateľmi 

Stanislava Janegová č. 02 -

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a podpis 

ého registra 202-19842 

400,00€ 



8číslo účtu 

Dátum 
valuty 

0203505156/0900 •-=M=e=n=a,___~E=U~R 8účtovné obdobie 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

07.03.2014 Príkaz na úhradu (EB) 
SK2109000000000203161760 BIC: GIBASKBX 

S: 0308 

info@slsp.sk Sporotel: 0850 1:U 888 

č. 5.1/2014 - Strana 2/2 

07.03.2014-07.03.2014 

Suma 
transakcie 

-400,00 

www.slsp.sk 

Suma 
poplatku 

' 



Faktúra č. 812014 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 

40568121 
1071181870 

Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Čfslo účtu : 0203161760/ 0900 
Telefón : 905772113 

Dátum stavenia faktú : 01.04. 2014 
Datum dodania služby, tovaru: 31.03 2014 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum s latnosti : 04.04. 2014 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci marec prlspevky do SN v počte 19 ks: 

Čistenie pieskovísk 
Deň s MsP 
Historická studf'la 
Jar v parku 
MDŽ v senior centre 
Ocenení darcovia 
Ocel'\ovanie učiteľov 
Parkovisko za Msú 
Rozhovor -Storm 
Stretnutie s obyvateľmi 
Sú občania naozaj bezmocnl 
Ubytovanie v Sokolovni 
Umelý trávnik a osvetlenie ihriska 
úprava cintorfna 
Výkopové práce v kaštieli 

- Výmena osvetlenia v MŠ 
Zápis do MŠ 
Život funkcionára 
2. kolo volieb 

Stanislava Janegová č. 

pf-/olfq 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a podpis 

enského registra 202-19842 

400,00€ 

' 



ečísloúčtu 

Dátum 
val1.1ty 

0203505156/0900 e_...,_M=e=n=a'--_~EU~R~ eOčtovné obdobie 

Dátum Popis 
iúčtovania transakcie 

info@slsp.sk Sporotel: 0850 111888 

č. 73/2014 - Strana 2/3 

04,Q4.2014cQ4,04.20i4 

Suma 
transakcie 

www.slsp.sk 

Suma 
poplatku 



Faktúra č. 832014 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO : 40568121 
DIČ: 1071181870 
IČOPH: 
Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
číslo účtu : 0203161760/ 0900 
Telefón : 90577.2113 

Dátum stavenia faktú : 05.05. 2014 
Datum dodania služby, tovaru: 30.04 2014 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 

!; J.J)p ~1„( 1 

":f .1"' .U?l1 

Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 
zastúpéné: Ing. Martinom Tomčányim
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIČ : 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
číslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum s latnosti : 07.05. 2014 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci april príspevky do SN v počte 18 ks: 

Beh pre zdravie 
Brigáda TJ Rozkvet 
Havária kanalizácie ZUŠ 
Kamerový systém MsP 
Oprava kanalizácie na Pionierskej ul. 
Maľovanie v Škapovom dome 
Mimoriadne MsZ 
Moderné učebne Fándlyho ZŠ 
Petibus 
Prednáška historika G. Strešfláka 
Rozhovor Teen Challenge 
Seredské novinky očami ... 
Stretnutie s obyvateľmi 
Tvorivé veľkonočné dielne 
územn9 plán mesta 
Vý'stava kraslíc 
Vystúpenie detí a maľovanie kraslíc v OD 
Život je zmena 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a podpis 

. živnostenského re istra 202-19842 

400,00€ 



„ 
ečísloúčtu 0203505156/0900 •-~M=e=n=a'--_~EU~R~ 8účtovné obdobie 

07.05.2014 07.05.2014 Príkaz na úhradu (EB) 
SK2109000000000203161760 BIC: GIBASKBX 

f!lflPl/JJ j VS: 0000832014 KS: 0308 

info@slsp.sk Sporotel: 0850 111888 

č. 99/2014 ·Strana 8/9 

07.05.2014-07.05.2014 

-400,00 -0,08 

www.slsp.sk 



Faktúra č. 852014 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO : 40568121 
DIČ: 1071181870 
IČ OPI-!: 

Peňažný ústav : Slovenská sporítelňa, a.s. 
Člslo účtu : 0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 

1~v.rfib' 

G _G .2.J 14 

Sldlo: Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom meete 
IČO : 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Čf slo účtu : 0203505156/0900 

Dátum s latnostl: 06.06. 2014 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci máj príspevky do SN v počte 18 ks: 

Oslava 30. výročie školy 
JAK 50. wročie školv 
Deň matiek Senior klub 
Festival Heligonkárov 
Knižné hody OA 
Majstrovstvá v basketbale rozhovor s Kamenským 
Vffazstvo si odniesli Košice 
Mlfa pre mamu 
Naturálne kulturistika a frtness 
Pavol Hammel 
Prvomájové oslavy 
Revitalizácia hrobov 
Rybárske preteky 
Skôr ako sa rozhodnete 
:s1ovens1<Y ponar v nors1<eJ cy1<11st11<e 
Stavanie mája 
Stretnutie s obyvateľmi 
Výstavba tenlsOVých kurtov 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a podpis 

tanislavá Janegová č. ivnostenského registra 202-19842 

400,00 



8čisloúčtu 0203505156/0900 •-~M..,.e~n=a~-~EU~R~ 80čtovné obdobie 

lnfo@slsp.sk Sporotel: 0850 111888 

č. 128/2014 - Strarm 8/9 

06.06.2014-06.06.2014 

www.slsp.sk 



Faktúra č. 872014 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO : 40568121 
DIČ: 1071181870 
IČDPH: 
Peňažný Ostav : Slovenská sporitelr'\a, a.s. 
Čfslo Očtu :0203161760/ 0900 
Telefón : 905772113 

.:J Oatum dodania služb , tovaru: 30.06. 2014 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIČ : 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporitefr'\a, a.s. 
Číslo účtu : 0203505156/0900 

Dátum s latnosti: 02.07. 2014 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci jún príspevky do SN v počte 20 ks : 

100 rokov futbalu 
Brigáda Pontis 
Cesta rozprávkovým lesom 
MOD na Kolene 
Na bicykli deťom 
Ocenení policajti 
Najlepší žiaci mesta boli ocenenf 
Počet poslancov a volebných obvodov 
Poplatok za výjazdový sobáš 
Rekonštrukcia Kukučínovej a Vojkajšieho radu 
Rozhovor s riaditeľkou OA 
Samočistiaci filter OPTIFIL 
Seredmaratón 

~ Seredský jarmok 
j Spomienky na riaditeľa 

Stretnutie s obyvateľmi 
Súťaž vo varení gulášu 00 OSS 
Škôlkárska olympiáda 
športové popoludnie seniorov 
Zastavenie stavebného povolenia 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a odpis 

• živnostenského registra 202-19842 

400,00€ 

' 



• 2*078525195-02-02-4 1111111111111111111111111111111111111111 QJ 
č. 156/20:1.4 ·Strana 3/3 

ečísloúčtu 
... 

0203505156/0900 •-=M=e=n~a --=EU=R~ •účtovné obdobie 04.07.2014-04.07.2014 

info@slsp.sk Sporotel: 0850 il:I. 888 www.slsp.sk 



Faktúra č. 892014 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

. Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 40568121 
DIČ: 1071181870 
IČDPH: 
Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
črslo úetu : 0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 

;j,wo 0 /.bu 
(; _J. lJJ?'t 

Sídlo: Námestie republiky 1176/1 O, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Čfslo účtu : 0203505156/0900 

Détum s latnosti : 05.08. 2014 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci júl prfspevky do SN v poôte 16 ks : 

Bažant kinematograf 
Kemping je opäť v prevádzke 
Viliam Karmažin dostal ocenenie 
Kde končia financie z verejných zbierok 
Knižný stánok na námestf 
Ko1audácia cyklotrasy 
Letné tábory 
Nová kosačka 
Prehliadka kaštieľa spojená s výstavou 
Rekonštrukcia amfiteétra 
Svadby a rozvody 
Sikovné ruky a OOO v OSS 
Výlet do Terchovej DSS 
Výmena sedačiek v kune 
vvstavba parkOvlska 
Zelovoc na námestf 

Celkové fakturované suma 

Odberateľ 
Pečiatka a pod is 

ého registra 202-19842 

400,00E 

' 



•číslo účtu 0203505156/0900 •-~M=e=n=a~-~EU=R~ •účtovné obdobie 
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Faktúra č. 912014 
DAf\JOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO : 40568121 
DIČ: 1071181870 
IČDPH: 
Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
črsto účtu :0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 

,f LDHIM'" 
j 7. Ll1'a 

Sídlo: Námestie republiky 1176110, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum s latnosti : 05.09. 2014 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci august prlspevky do SN v počte 15 ks: 

Galantský ovál 
Klub historických vozidiel n 
Knižná bOdka bola opäť zničená 
Kultúrne podujatia v septembri 
Nové sedačky v kine 
Separovanie odpadu 
Seredské korzo 
Sociálna poisťovňa Anton Pančfk 
Spomienky na milovaného človeka 
Súfaž v sudoku 
Súfaž vo varenr guláša 
Sympózium 
Trnavských 100 km 
územný plán 
Zelená hliadka a nález azbestu 

Celkové fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a podpis 

Stanislava Jane 7954 č. živnostenského registra 202-19842 

400,00€ 

' 



2*089281938-02-02-2 III IH 111111111111111111111111111111111 @:] 
č. 206/2014 ·Strana 2/3 
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Faktúra č. 932014 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO : 40568121 
DIČ: 1071181870 
IČDPH: 
Peňažný ústav: Slovenská sporitellia, a.s. 
Číslo účtu: 0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

Dátum staveni2daktú : 30.09 2014 
Datum dodania služby, tovaru : 30.9. 2014 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 

/) Ä/J!i t / 1 v 
iJ lP LJ 1q 

Sídlo: Námestie republiky 1176110, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIČ : 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum s latnostl : 03.10. 2014 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci september príspevky do SN v počte 15 ks : 

Beh nádeje 
CK AB Sereď preteky 
Cukrovar a jeho história 
Detské ihrisko na námestl 
Guláš kemping 
Happy day v kine 
Finančná kondícia mesta 
Slávnostné otvorenie amfiteátra 
Petangové ihrisko 
Pietna spomienka - Holokaust 
Seredské slávnosti 
Seredský desaťboj 
Stretnutie s obyvateľmi 
športový deň seniorov 
\19stava ovocia a zeleniny 

Stanislava Janegová č. OŽ -

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a podpis 

400,00E 

' 



2*094575707-02-02-4 1111111111111111111111111111111111111111 [i] 
č. 231/2014 - Strana 2/2 

ečísloúčtu 
„ . 
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Faktúra č. 952014 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO : 40568121 
DIČ: 1071181870 
IČDPH: 
Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Číslo účtu : 0203161760/ 0900 
Talaf6n: 905772113 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/1 O, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Čfslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum s latnosti: 05.11. 2014 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci október prlspevky do SN v počte 17 ks: 

Cyklománia 
OOO knižníc 
Energetika Open Day 
Financie na kaštieľ 
Literárny večer -Pavel Baričák 
Losovanie bytov 
Mimoriadne rokovanie poslancov 
Nové katedry pre učiteľov 
Oprava šachty 
Podujatie pre seniorov v DK 
Politická reklama v rozhlase 
Pomocnfček v DK 
SeminárMsP 
Stretnutie obyvateľov Mlynárskej ulice 
\šarkaniáda 
Výrub stromu 
Výsadba stromov v meste 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a podpis 

ho registra 202-19842 

400,00 



2r-o21659960-02-02-o 1111111111111111111111111111111111111 Hl L!!J 
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Faktúra č. 972014 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

ICO : 40568121 
DIC: 1071181870 
IÓDPH: 
Peňažný ústav: Slovenská sporitelňa, a.s. 
Císlo účtu 0203161760/ 0900 
Telefón : 905772113 

Dátum v stavenia faktú : 01.12 2014 

Účtovacl predpis 4wíl::i1 µ 
1 1) :J.J) ,J +/ 

pre účet čislo~-----

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/1 O, 92601 Sereď 
.z:astúpené: 1119, Martinom Tornčányim -
primátorom mesta 
ICO: 00 306169 
DIC: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Cislo účtu : 0203505156/0900 

Dátum splatnosti: 05.12. 2014 
Datum dodania služby, tovaru: 28.11. 2014 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci november príspevky do SN v počte 15 ks: 

Ďalší nález v kaštieli 
Katarínska zábava u seniorov 
Lampiónový sprievod 
Literárny večer Ruženy Scherhauferovej 
Mal'ovaný svet výstava 
Návšteva škôlkarov v Kamenského MŠ 
Nové laboratórium na poliklinike 
Nový veliteľ hasičov 
Alex Hrubý majster Slovenska 
Vianočný koncert Pomocníček 
Mestský rozhlas a nové pravidlá 
Verejné osvetlenie 
Zimný štadión na Garbiarskej 
Výstavba vodovodného potrubia 
Chodník na Železničnej ulici 

Dodávateľ 
Pečiatka a po 

Sta ísla a J ne o á č. ŽP- I 

Celková fakturovaná suma 

o tenskéh regi tra 2 2 19 

Odberateľ 
Pečiatka a podpis 

400,00 € 

' 
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(( 

(( 

Faktúra č. 992014 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 

40568121 
1071181870 

Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Číslo účtu : 0203161760/ 0900 
Telefón : 905772113 

Dátum v stavenia faktú : 02.01. 2015 
Datum dodania služby, tovaru: 31.12. 2014 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/1 O, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum s latnosti: 07.01. 2015 

FakturujemVám za vykonané služby v mesiaci december príspevky do SN v počte 15 ks: 

Halový futbalový turnaj 
Mikulášsky babybasketbal 
Odmeny pre poslancov 
Rozhovor s primátorom 
Otvorenie vianočných trhov 
Pavilón G 
Radosť Vianoc skrytá v dreve 
Tvorivé dielne ŠKD 
Ustanovujúce MsZ 
Vandali na škole 
Vianočné dielne v múzeu 
Vianočné osvetlenie 
Zisk kina po digitalizácii 
Zóna bez peňazí 
Zrušené VO na kaštieľ 

t i la n ov č. 

Celková fakturovaná suma 

k h ~ i r 2 2 19 4 

Odberateľ 
Pečiatka a podpis 

400,00€ 

' 



Dátum 
Včililty 

0203505156/0900 ISIMena 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

12•034921675-05.05-q 1111Hlll11ii1111IDI1ii~1 1111 II Iii [-11 ! 

EUR liúčtovné obdobie 

é. 5/2015 - Strana 9/:iO 
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Faktúra č. 1012015 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

40568121 
1071181870 

Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Číslo účtu 0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

Dátum vystavenia faktúry : 02.02. 2015 
Datum dodania služby, tovaru: 31.01. 2015 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO: 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum splatnosti : 05.02. 2015 

( Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci január príspevky do SN v počte 15 ks : 

( 

Arcidiecézna charita pre bezdomovcov 
Candrbál 
Demografia prvákov 
Investičné plány mesta 
Kultúrne a spoločenské akcie v roku 2015 
Maškarný ples MC Mamaklub 
Mestský ples 
Moderná tabuľa 
Ples Pomocníček 
Poslanci a ich poslanie 
Rozhovor s Kamenským 
Rozhovor s Meszlényim 
Výberové konanie na kontrolóra 
Zápis detí do ZŠ 
Zmeny na cintoríne 

MESTSKY ÚRAD 
SEREĎ . 

Dodávateľ 

Pečiatka a pod 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 

Pečiatka a podpis 
Stanislava Janegová č. OŽP-B/2 ivnostenského registra 202-19842 

400,00 € 



Wčislo účtu 

Dätum 
valuty 

0203505156/09008 -~· =M=e~n=a~_~E~U=R~ 8účtovné obdobie 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 
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č. 30/2015 - Strana 2/~ 
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Faktúra č. 1032015 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávate!': 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 

40568121 
1071181870 

Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Číslo účtu 0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

Dátum vystavenia faktúry : 02.03. 2015 
Datum dodania služby, tovaru: 27.02. 2015 

Odberatel': 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/1 O, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO: 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu : 0203505156/0900 

Dátum splatnosti : 05.03. 2015 

( Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci február príspevky do SN v počte 16 ks: 

Aktuálna investičná akcia 
Chrípkové prázdniny v MŠ 
Logistický park 
Oceňovanie športovcov 
Odmeňovanie poslancov 
Prepojenie kotolní 
Sťažnosti poslancov na firmu SITA 
Školský karneval 
Tri otázky pre každého 
Tvorivé dielne 
Úspora finančných prostriedkov na OA 
Voľba kontrolóra mesta 
Výberové konanie na pozíciu konateľa SMS 
Vyhodnotenie OVS na pavilón G 
Výstava Eleny Chatrnúchovej 
Výtlky na cestách 

Dodávateľ 

Pečiatka a pod 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 

Pečiatka a podpis 
Stanislava Janegová č. OŽP- 12 nostenského re istra 202-198 2 

400,00 € 

11 

11 

11 

1 



Slovenská sporileľha, a.s. 

r.1111as1k0va 48, 832 37 Bratislava 
1Co 00 151 653, zapfsaná v Obchodnom registri 
Okresnéno súdu Bratislava 1., oddiel Sa, vložka č. 601/B 

Výpis z Účtu: SPORObuslness 

2*045075377-01-01-2 1111111 ~1111111nm11111m1 Iii 81 io , __ I 

č. 50/2015 - Strana ::!/2 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176í10 
926 01 Sereď 1 

-~~~~-----------------------·----------------------------„·------_Meslo_§_<;Le_i:f 
~Číslo Účtu 

~AN 

~BIC. 

0203505156/0900 __ 

SK7409000000000203505156 
·------ - „ ·--

GIBASKBX 

llúčtovné obdobie 

Iii Počiatočný stav Účtu ___________ 259 31Q.AIL 

~-~~ spo~ ___________________ Ll:?§&8 __ 

iii Výbery spolu _______ __::_,?O :2§1.c:~ .... 

~átum vyhotovenia výpisu _____________ 04. 03. 20_~ 209 380,34 Jj 
---------·-·-----------.·-·- ----,/\ l j/ 

Dátum 
•aluty 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

Platobný príkaz na uhradu / FIT 2. (EB) 
SK2109000000000203161760 BIC: GIBASKBX 
VS: 0001032015 KS: 0308 

Suma 
transakcie 

jtJ o o:; i;~ 1 v/'t; tt• 

Sumz.u 
poplatku 

-------------------------------·-·-------

lnfo@slsp.sk Sporotel: 0850 1.:1.1888 www.slsp.sk 



(( 

Faktúra č. 1052015 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 

40568121 
1071181870 

Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

Dátum stavenia faktú : 31.03. 2015 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/1 O, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO: 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Člslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum s latnosti : 07 .04. 2015 
Datum dodania služby, tovaru: 31.03. 2015 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci marec príspevky do SN v počte 18 ks : 

Beseda s Jánom Novákom 
Cierna skládka 
OZ mladých kresťanov eRko 
Konferencia venovaná kaštieru 
Krst kaplnky DSS 
MDŽ sviatok všetkých žien 
MDŽ OC pre seniorov 
Nové bývanie pre bezdomovcov 
Oceňovanie učiteľov 

Priemyselný park LIDL 
Stretnutie s historikom Dvorákom 
Veľkonočné tvorivé dielne 
úspešný barísta 
Vernisáž výstavy ZUŠ 
Vraky áut na parkoviskách 
Výrub stromov 
Zápis deti do MŠ 
Zimná údržba 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a podpis 

stenského registra 202-19842 

400,00€ 
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Faktúra č. 1072015 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 

40568121 
1071181870 

Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Člslo účtu : 0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

Dátum stavenia faktu : 30.04. 2015 
Datum dodania služby, tovaru: 30.04. 2015 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/1 O, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu : 0203505156/0900 

Dátum s latnosti : 05.05. 2015 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci apríl príspevky do SN v počte 16 ks : 

Brigáda Larzenky 
Doplnenie členov do RR SN 
Heligonkári 
Práca v LIDL 
Likvidácia buriny v meste 
Trávnik v muzeálnej záhrade 
Obmedzená kapacita MŠ 
Prokuratúra rozhodla 
Rekonštrukcia vodárne 
Spolu to ťahajú už 65 rokov 
Stand up show 
školské problémy 
Vandali v MŠ 
Prlpad Okoličányi 
Zähradkäri upratovali 

( Zhorený dom 

Dodávat 
Pečiatka ap 

Stanislava Janegová č. OŽP-

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a podpis 

č. živnostenského registra 202-19842 

400,00€ 

• 



ii číslo účtu 

Dátum 
valuty 

.L. U~~ I I I uuu-u •. .rvv ....., 

0203505156/0900 •~M~e~n~a ___ E~U~R~ 8účtovné obdobie 
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zúčtovania transakcie 
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Suma 
transakcie 

www.slsp.sk 

Suma 
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Faktúra č. 1092015 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 40568121 
DIČ: 1071181870 
IČ DPH: 
Peňažný ústav: Slovenská sporitelňa, a.s. 
Číslo účtu 0203161760/ 0900 
Telefón : 905772113 

Dátum v stavenia faktú : 29.05. 2015 
Datum dodania služby, tovaru: 29.05. 2015 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/1 O, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO: 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu : 0203505156/0900 

Dátum splatnosti : 02.06. 2015 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci máj príspevky do SN v počte 15 ks : 

Beh pre zdravie 
Ďalšie mimoriadne MsZ 
DC pomocníček 
Flora fest 
Knižné hody 
Kosenie trávnatých plôch 
Noví lekári na poliklinike 
Míl'a pre mamu 
Mimoplánové MsZ 
Mladá Sereď prijímala nových členov 
Noc múzeí a galéri 
Odmeny pre prednostu úradu 
Odmeny pre zamestnancov 
Rybárske preteky 
Verejné osvetlenie 

ľ ML.S! Skí' Či{AiJ . I 
l SEHEĎ 

I 

--~ 
O:ínrn1: 

/ '.'.";i.rdl.' (i'>lí• 

Celková fakturovaná suma 

Odberatel' 
Pečiatka a podpis 

Stanislav 5-4 č. živnostenského reg·s ra 202-198 2 

400,00€ 



2·05o~m?36-04-o4-9 Iii! ~ 1111 III 1 ~II ~i 

0203505156/0900. 11_· ·~!V=le=n=a~-~E~U~R~ 8účtovné obdobie 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

info@slsp.sk Sporote!: 0850 1.11 888 

--~0=1.'--'06. 2015 - 01. 06. 201;?_ 

Suma 
transakcie 

www.sisp.sk 

Surm> 
poplm•rn 

-

ICJ 



Faktúra č. 1112015 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

40568121 
1071181870 

Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Číslo účtu 0203161760/ 0900 
Telefón : 905772113 

Dátum vystavenia faktúry: 30.06. 2015 
Datum dodania služby, tovaru : 30.06. 2015 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
1 Sídlo: Námestie republiky 1176/1 O, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO: 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa, a.s. 
<~íslo účtu : 0203505156/0900 

Dátum splatnošti: 03.07. 2015 

( Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci jún príspevky do SN v počte. 18 ks : 

( 

Brigáda nadácie Pontis 
Futbalový turnaj prípravky 
Jarmok 
Krádeže medených káblov 
MDD na Kolene 
Minister v Seredi na MDD 
Múzeum židovskej kultúry 
Na bicykli deťom 
Nové ihrisko 
Výstavba evanjelického·ostola 
Petangový turnaj 
Príspevky od poslancov 
Rekonštrukcia VO pokračuje 
Sereďmaratón 

Súťaž Slovakregion 
Spanie v ŠKD 
Na bicykli do prác~ 
Výročie zboru ZVON 

Dodávate!' 
Pečiatka a podpi 

Stanislav Janegová č. OŽP-B/20 

Celková fakturovaná suma 

Odberatel' 
----~ečiatka a podpis 

re.s istra 202-19842 

400,00 € 



Slovenska sporiteľňa, a.s. 
1·oniášikova 48, 832 37 Bratislava 
ICO 00 l::il 653, Lapísana v Obchodnom registri 

Ohmsnél10 súdu Bratislava 1., oddiel Sa, vložka č. 601/B 

Výpis z Účtu: SPORObusiness 

QNámvÚčtu 

ISilliČíslo Účtu 020350515?L_Q900 

SK7409000000000203505156 

2*066557165-01-02-6 11111111 H ilšlli l II l IHll I 11111 

č. 166/2015 - Strmia 1/2 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 1 

iiúčtovné obdobie 

llJ>očiatočný stav Účtu 

IJIVklady spolu 

ílVýbery spolu 

&Konečný stav Účtu 

Mesto Sered' ---- -------------~---~··----

03.07.2015 03.07.2015 

_________ 3.__l)_f3_:_2J9. 

_______ _:_:~~ ~g}_!_E?i __ 

-------------·----· _E>_.?__:i~!:í!?.~ µ 
~ iJ O :J v:i!. /?JA r::?{"'

r-
.„._. ______ _ 

·----·---·-----------~----------·-·------·-------·---·----·---- ----· --------· - ·-·-

..;átum 
valuty 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

lnfo@slsp.sk Sporotel: 0850 111 888 

Suma 
transai<cie 

www.sisp.sk 

Suma„ 
poplatku 



(( 

Faktúra č. 1132015 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 

40568121 
1071181870 

Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203161760/ 0900 
Telefón : 905772113 

Dátum v stavenia faktú : 30.07. 2015 
Datum dodania služby, tovaru: 3-0-.0-7-. 2_0_1_5 ___ , 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/1 O, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO: 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum s latnosti: 03.08. 2015 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci júl príspevky do SN v počte 15 ks : 

čo bude s kaštieľom 
Domáci miláčikovia 
Dotácia na futbalový štadión 
Kultúrna ochutnávka 
Lidl plánuje zmenu 
MŠ na ul. D. Štúra 
Mzdy a odmeny 
Poslanci schválili podmienky zmluvy REBOT 
Prečo neprešiel návrh poslanca Hanusa 
Smeti z neba nepadajú 
Špinavá voda a hromadná žaloba 
Teplá voda 
Výtvarný workshop 
Zábava nielen pre oslávencov 
Zbierka pre rodinu 

Dodávateľ 

Pečiatka a pod 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 

Pečiatka a podpis 
S is va an gov č. O P- /2 os nského registra 202-19842 

400,00€ 



Dátum 
vaiuty 

2~071n6251-05-os-2. l!l:IH 11111i111 II 

02035051.56/0900 •-=~M=e=n=a~--~E=U~R~ &účtovné obdobie 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

info@slsp.sk Sporotei: 0850 11:1 888 

Suma 
transakcie 

www.slsp.sk 

1111 ~II ~I lv 

Suma 

po;:ilatku 



(( 

Faktúra č. 1152:015 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 
DIČ: 
IČ:DPH: 

40568121 
1071181870 

Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Číslo účtu 0203161760/ 0900 
Telefón : 905772113 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/1 O, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO: 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Banf(ové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a s. 
Číslo účtu: 0203505156/0900 

D.átum vystavenia faktlíry: 31.08. 2015 Dátum splatnosti: 04.09. 2015 
----·~~~~~~~-~~~~--~~~~--~--~ 

Datum dodania služby, tovaru: 31.08. 2015 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci august príspevky do SN v počte 15 ks : 

Čajový večer 
Detská knižná búdka 
Galantský ovál 
MŠ od septembra v mama klube 
Následky majú svoje príčiny 
Nové oplotenie na ZŠ .JAK 
OZ a čo ďalej 
Pomohli pri záchrane ľudského života 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
Samospráva verzus občan 
Seredské slávnosti ochutnávka programu 
Výstavba workoutového ihriska 
Slávnostné otvorenie ihriska 
Vandali ničia cyklotrasu 
Výstava psov Seredský oriešok 

Dodávateľ 

Pečiatka a po 
Stanislava Janegová č. OŽP-8 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 

Pečiatka a podpis 
nostensl~egistra,_2_02_-_19_8_42 ____________ , J 

' 



2·075745514-01-01-1 llllH ! IH!!! II IH 11111111 111 ~I 

Dátum 

0203505156/Q900_ 8MenJ! ___ EUR Oúčtovné obdobie 

Popis 

Platobný prillaz na úhradu/ FIT 2.0 (EB) 
SK'.2:L09000000000203161760 SIC: GIBASKBX 

V_?: ()()g;L.,1?2Q.:L5_f<.?~_Q_~Qti ______ --·-----·----------------

info@slsp.sk Sporotel: 0850 111. 888 

č. 220/201.5 ·Strana :l.l./:12 

0&09.2015:08.09.2015 

Suma Suma 

www.slsp.sk 



Faktúra č. 1172015 
DAf~OVÝ DOKLAD 

Dodávateľ : 

Staniislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

ICO : 40568121 
OIC: 1071181870 
IČDPH: 
Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Crslo účtu: 0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

Dátum vystavenia faktúry: 29.09. 2015 
Datum dodania služby, tovaru: 29.09. 2015 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176110, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
1Co: oo 306169 
DIC: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum s latnostr: 02.10. 2015 

( ( Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci SE'!ptember príspevky do SN v počte 16 ks : 

(( 

Beh nádeje 
Deň obetí holokaustu 
Nové detské ihrisko 
Dokument Seredský kaštieľ 
Optická kábel 
Krst kaplnky 
Nar~•oman prepadol pumpára 
Nov;á posila pre polikliniku 
Otve>renie MŠ na ul. D. Štúra 
Rek1onštrukcia športovej ulice 
SerEiď v pohybe a Cyklománia 
SerE!dské slávnosti 
Semdský desaťboj 
TJ Hozkvet varil guláš 
VerE!jné osvetlenie 
Vyhodnotenie SHJ 

Dodá 
Pečiatka 

Stanislava Janegová č. 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a podpis 

nskť~ho registra 202-19842 

400,00€ 



2·030292585-02-02-1 111IH111Hl111111111 1liil1 ~I 11 
č. 237 /2015 - Su;;;na 2/3 

i!lčíslo účtu 

info@slsp.sk Sporotel: 0850 1:11 888 www.slsp.sk 



Faktúra č. 1192015 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

40568121 
1071181870 

Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Číslo účtu 0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

Dátum vystavenia faktúry : 30.1 O. 2015 
Datum dodania služby, tovaru : 30.1 O. 2015 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/1 O, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO: 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo 1.íčtu: 0203505156/0900 

Dátum splatnosti: 04.11. 2015 

~ Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci október príspevky do SN v počte 17 ks : 

(( 

Adrenalínová súťaž 
Farmárske trhy 
Guláš CUP 
Investície mesta 
Kanalizácia HČ 
Krst kalendára Pomocníček 
Mimoplánované MsZ 
Nechcená autobusová zastávka 
Nový tréner ŠKF 
Ocenení Seredčenia· 
OZ Storm 
Ponuka kultúrnych podujatí 
Posedenie so seniormi v DK 
Október mesiac úcty k starším DC 
Rekonštrukc.ia Športovej ul. úspešne dokončená 
Stretnutie s podnikateľmi 
úspech mladých futbalistov 

l 
Dodávat 

Pečiatka a~ 

lViES 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 

Pečiatka a podpis 

400,00 f 

Stanislava Janegová č. OŽP~ ostenského registra 21J_2_-1_9_84_2 ____________ _ 

' 



č. 268/2015 - Stl'ana 3/3 

0203505156/0900 n_:._,M=en..,_,a"-----'E"'"'U"'-R,__ l'účtovné obdobie 03. 11. 2015-03 Ll._2019 _ 

Vklad nepodliehajúci ochrane vkladov. 

info@slsp.sk Sporotel: 0850 111888 www.sl&p.sk 



Faktúra č. 1212015 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

40568121 
1071181870 

Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

Dátum v stavenia faktúry : 30.11. 2015 
Datum dodania služby, tovaru : 30.11. 2015 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/1 O, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO: 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum splatnosti: 04.12. 2015 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci november príspevky do SN v počte 17 ks: 

Bodovanie poslancov 
firma Courbis 
Darovanie krvi 
Geovrt 
Koncert L. Deczi 
Koncert Pomocníček 
Návrhy na ocenenie obyvateľov mesta 
Odmena pre poslancov 
Platenie daní 
Prednáška R. Ragača · 
OZ MS a projekt Priestor 
Rekonštrukcia futbalového štadióna 
Srdce plné zdravia 
Súťaž vo varení kapustnice 
Vernisáž Bidelnica 
Vyhodnotenie súťaže Slovakregion 
Zóna bez peňazí : 

Stanislava Janegová č. OŽP-

t~iE] 7-<~~~~::~,--=. 
" ,,< "'">''="'"--~-~'~''""'""-··""""""0="'-",,-...-=.;='2:1-=c...,.=-~-="~ 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 

Pečiatka a podpis 
nského registra 202-19842 

400,00 € 



2·0915s495-r-02-02-o 1111H1~ 11IH!i111 ti i 11111 

č. 296/2015 - Strana 2/ 2 

~ Čislo l.ic=t=u---"SK7 409000000000203505156•. 8 Mena EUR a_Q_čtovné obdobie 03. 12. 2015 - 03. :12~2Q12__ 

Vklad nepodliehajúci ochrane vkladov. 

info@slsp.sk Sporotel: 0850 111 888 www.slsp.sk 



aktúra č. 1232015 
AŇOVÝ DOKLAD 

odávatel': 

ta1nislava Janegová 
portová 2071/Sg 
26 01 Sereď 

40568121 
1071181870 

e1iažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
íslo účtu :0203161760/ 0900 

905772113. 

átum vystavenia faktúry: 31.12. 2015 
atum dodania služb , tovaru : 31. 12. 2015 

Odberateľ: 

Mesto Serecľ 
r Sídlo: Námestie republiky 1176/1 O, 92601 Sereď 

astúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta· 
IČO: 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sportteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum splatnosti: 05.01. 2016 

( 
aikturujem Vám za vykonané služby v mesiaci december príspevky do SN .v počtšl 17 ks : 

éÍrcovia krvi 
evier Tour 60 
iterárny večer 
ari.ášový turnaj 
eander 
Hmoriál J. červenku 
ikuláš v DC pré seniorov 
ocl'aháreň pre bezdomovcov 
okračovanie cyklotrasý 
redaj vianočných kaprov 
rišli sme k vám s koledami 
ozpočet 

lávnostné otvorenie trhov 
vorivé víanočné dielne 

( ianočné stromčeky a výzdoba v meste 
ii:močne trhy v Seredi 
ýstava venovaná jaskyniarovi 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 

~ečiatka a od is 

400,00 



ľu;n"1S1kova 40, 832 37 Bratislava 

iC'O OU ~1516:..d, ZiJ!JISaná v Obd1ocinorn registri 

Ul;,tesneho sliciu Uratislavu J., oddiel Sa, vložf\a 2:. 601/8 

Výpis z Účtu: SPORObusiness 

~k\~Oátum vyhotovenia výpisu 05. 01. 2016 
----------~----·--------·-------·--------

Dátum 
valuty 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

2·09s2oa2s2-01-0·1-4 1111H 1lll III l IU 111/ lilli 1m1 Ii Ii 
č. 2/20:1.6 - Str;ema 1/:l 

Mesto Sereď 
Nárnestíe republiky 1176/10 
926 01 Sereď 1 

05.0L2016-05.0l2016 
--------,----·~-~-·-- -------·-~·- -·--~·-·"-·---

9Vklady spolu_ 

llVýbery spolu 

~onečný stav Účtu 

Sumill 
transakcie poplatku 

Platobný príkaz na úhr~1du / FIT 2.0 (EB) 
SK2109000000000203161760 BIC: GIBASKBX 

Vklad nepodliehajúci ochrane vkladov. 

info@slsp.sk Sporotel: 0850 '.l..11 888 www.slsjJ.sii 



Faktúra č. 1252016 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 

40568121 
1071181870 

Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

Dátum vystavenia faktúry : 01. 02. 2016 
Datum dodania služby, tovaru: 29.01. 2016 

lerateľ• 
Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/1 O, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu : 020:3505156/0900 

Dátum splatnosti: 05.02. 2016 

( Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci január príspevky do SN v počte 15 ks : 

(( 

Candrbál 
Detský maškarný ples 
Cestovanie v čase s Dorotou Nvotovou 
Kultúra v roku 2016 
Mestský ples 
Novela zákona o odpadoch 
Oceňovanie občanov 

Otvorenie Múzea holokaustu 
Počet narodených detí 
Prednáška Moniky Jankovskej 
Silvester v DC pre seniorov 
Súťaž LIDL 
Štrajk učiteľov 
Výpadok osvetlenia 
Zber vianočných stromčekov 

DoElá 
Pečiatka 

Celk<)Vá fakturnvaná suma 

Odberateľ 

Pečiatka a podpis 

400,00 € 

~nislava Janegová č. O 4,?9!5-4 č. živno~ tenského registra 2~_2-19842 
-~~~--~~~~~~~~~~~--. 



~ Č:islo ú~t=u~-~S~K~7~40.9_00000000020:3505156 8 !Vien a 

Dátum 
vall.!ty 

Dátum Popis 
zúctovania transakcie 

EUR_ &účtovné obdobie 

č. 26/2016 - Stnrna 2/3 

Suma 
transakcie 

Suma 
poplatkú 

~------------------------------------------·-------------------------------- ----------------------------·------- ···----- ------ ------ . ---·---------

info@slsp.sk Sµorote!: 0850 11.1 888 www.s!sp.sk 



Faktúra č. 1272016 
DANOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

40568121 
1071181870 

Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Číslo účtu 0203161760/ 0900 
Telefón : 905772113 

Dátum vystavenia faktúry: 29. 02. 2016 
Datum dodania služby, tovaru: 29.02. 2016 

Odberatel': 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/1 O, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO: 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum splatnosti: 04.03. 2016 

(( Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci február príspevky do SN v počte 15 ks: 

(( 

Baričák 

Beseda o jaskyniarovi 
Bilancia kina NOVA 
Fašiangová veselica 
Koncert Donského kozáckeho chóru 
Meander predstavili poslancom 
Pavilón G 
Ples Pomocníček 
Rozšírenie kapacít MŠ 
Štrajk učiteľov v Seredi ukončili 
Vernisáž Maľované sny 
Volnij Don koncert 
Výrub stromov pred kostolom 
Zmena v zbere odpadu 
Žihadielko finišuje 

Stanislava Janegová č. 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 

Peči~tka a podpis 
ivnostenského registra 202-19842 

- - - - --

400,00 € 



llúctovné obdobie 

Dátum Popis 

Platobný príkaz na úhradu/ FIT 2.0 (EB) 
SK2109000000000203161760 SIC: GIBASKBX ll! p Jlz(' ______ ~ ____ 'j'§: 00()1_272016 KS~ 030§_ _______________________ .. _________ _ 

Vklad nepodlíetiajúci ochrane vldadov. 

info@slsp.sk Sporotel: 0850 111888 

S mn a 

www.slsp.sk 



_, ______ . ____ ...,.l!"...,._.~„----
Fa1ktura č. 12s201a 
DAŇOVÝ DOKLAD 

----· ""---------. 
Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
92€1 01 Sereď 

IČO: 
DIČ: 
IČ ()PH: 

40568121 
1071181870 

Períažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Člslo účtu: 0203161760/ 0900 

QQ§77?113 

Dáti:1m vystavenia faktúry: 31. 03. 20'1i6 
Datum dodania služby, tovaru: 31.03. 2016 - . 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tornčányim -
primátorom mest.a 
IČO: 00 306169 
DIČ: 20210009116 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľl'\a, a.s. 
Číslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum splatnos~(_: 0 __ 6_.04_._2_0._16 ______ _. 

(( Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci marec príspevky do SN v počte 19 ks: 

Dotyky s umením 
Hrnčiarsky bál 
Kam do školy 
Kanalizácia Horný čepeň 
M0;2: 
Oce~ňovanie športovcov 
Otv1::irenie logistického centra 
Petlcia HČ 
Pietna spomienka na obete holokaustu 
Pozemok pre Cirkevnú ZŠ 
Prechod pre chodcov 
Prenájom hrobových miest 
Prichádza nový investor 
Rekonštrukcia MŠ 
Spolok seredských otužilcov 
Súťaž v pfsanf naPC OA 

( ( Tajomstvo hmyzú 
Verttionoene tvorivé dleline 
lihardielko 

Dodávateľ 

Pečiatka a po 
Stani.slava ,Jan!'!gQVá q. P2P-E!/ 

400,00€ 

--..\ Odberateľ 
-. ~ Peči~,„2 _a ... p_o ... dp._is _______ ,.. 

étno ;6'istra 202·· 19842 "· . . . . ... ... . _, ___________ „ 
·-------------~·---------·------------....11 

' 



č. 70/20:16 - Strnna 2/3 

info@slsp.sk Sporotel: 0850 111888 www.slsp.sk 



Faktúra č. 1312016 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

8tan1SlllVll Janegovi 
športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO : 40568121 
DIČ: 1071181870 
10 DPI-&: 

Peňažný ústav: Slovenská sporitelňa, a.s. 
Člslo účtu : 0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/1 O, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Člslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum s latnosti : 06.05. 2016 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci aprll prlspevky do SN v počte 16 ks : 

Akordy lásky 
čistejšie pieskoviská 
Čistota v meste 
Hazard v Seredi 
Heligonkári 
Kde bolo, tam bolo ZUŠ 
Koše na exkrementy 
Nové autfčko 
Oceňovanie učiteľov 
Odpad v meste 
Predseda TTSK ocenil aj Seredčanov 
Rekonštrukcia LIDL 
Riaditelia ZŠ predlotili predbežné vyúčtovanie 
Školenie MsP 
Tangramiáda 
Výberové konanie na MsP 

Celková fakturované suma 

Odberateľ 
Pečiatka a pod is 

ístra 202-19842 

400,00E 

' 

1 



2*039755213-05-05-7 1111Hlllil111~ III 1 ~i 
1 ~I 

~-'2-'·~č~fa•~io~ú~č~tu~ __ SK7409000000000203505156 &lMena ___ EUR ili!_čtovné obdobie ____ __,0,_4,_,_. 05. 2Q_1_6 i,;)_{i:_c_Q_§_,_'.?_01§__ 

Dátum 
v.u!uty 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

04.05.20'.LG 04.05.2016 Platobný príkaz na úhradu/ FIT 2.0 (C:B) 
SK210900000000020316l760 BIC: GIBASKBX 
Názov protiúčtu: Stanislava Janegova 

Suma 
transakcie 

-400,00 

VS: 1312016 K$: 0308 
1!?:!_ f(J) }_~ _______ p_d::;e_ev~_go SN v_ri:i__esiaci:_:l:l?O 16 ______________________________________ _ 

info@slsp.sk Sporotel: 0850 :l..11 888 ww·w.sisp.sk 

Su>ni:i 
i:w1:>i<'•tlm 

-0,09 



( { 

( ! 

Faktúra č. 1332016 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
Športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO : 40568121 
DIČ: 1071181870 
IČDPH: 
Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Čisto účtu :0203161760/ 0900 
Telefón : 905772113 

Dátum stavenia faktt'.i : 01.06. 2016 
Datum dodania služby, tovaru : 31.05. 2016 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčényim • 
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIČ : 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Čfslo Očtu: 0203505156/0900 

Dátum s latnosti : 06.06. 2016 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci máj príspevky do SN v počte 18 ks: 

Beh pre zdravie 
Deň matiek 
Eko záhradka v MŠ 
Festival zdravia 
Ihrisko Žihadielko 
Knižné hody 
Kontrola účtovníctva na ZŠ Fándlyho 
Krádež podlahoVých kociek na ihrisku 
Lavička vďaky 
Mrra pre mamu 
Mimoriadne MsZ kvôli aktuálnej výzve 
Nefunkčné verejné osvetlenie 
Poslanci sú naklonenf petícii 
Prezident v Seredi 
Rybárske preteky 
Stavanie mája a florafest 
Výrub stromov pod hrádzou 
Zápis na ZŠ 

Dodávateľ 
Pečiatka a pod 

nislava Janegová č. ožp. 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a d is 

400,00€ 

' 



SK? 409000000000203505156 •-=~iv~a=e=n=a __ ~E=-U~R tlúčtovné obdobie ___ 03. 0(-J_ 20'.L6 _ii'h.QG. 2016 _ 

Dátum 
valuty 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

03.06.2016 03.06.2016 Platobný príkaz na úhradu/ FIT 2.0 (EB) 
SK210900000000020316ľ160 SIC: GIBASKBX 
Názov protiúčtu: Stanislava Janegova 
VS: 1332016 KS: 0308 

_ ,-----:-________ _pJjsp~v1'_ d~ SiJ.:_rri-5'.Jl~Q!_iL____ _ __ _ 

Vklad nepodlieMjúcí ocllrane vkladov. 

irdo@slsp.sk Sporotel: 0850 11.:1 888 

SUM<! 

tr<:ms<ikciii 

400,00 

www.sli>p.sk 

Suma 
iJl&piatki.l 



(( 

(( 

Faktúra č. 1352016 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

atanlslava Janegova 
športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO : 40568121 
DIČ: 1071181870 
IČDPH: 
Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203161760/ 0900 · 
Talaf6n: 905772113 

Dátum stavenia faktú : 01.07. 2016 
Datum dodania služby, tovaru: 30.06. 2016 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIČ : 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu: 0203505156/0900 

Dátum s latnosti: 06.07. 2016 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci jún príspevky do SN v počte 19 ks: 

Brigáda Nadácie Pontis 
Cosmos Sereď 
čo čaká mesto v tomto roku 
Koncert v bastióne 
MDD na Kolene 
Múzeum holokaustu nová expozfcia 
Na bicykli deťom 
Má šancu ziskaf ďalšiu trofej 
Nový náčelník MsP 
Prednáška Tibora králika 
Prldte sa zabvif na jarmok 
Putovná výstava Sobibor 
Rekonštrukcia futbalového štadióna 
Oprava Športovej ulice 
SHJ a koncert kapely Nazareth 
Slávnostné otvorenie 2'.ihadielka 
Škôlkárska olympiáda 
Výstava Vedecká hračka 
Víkend otvorených parkov a záhrad 

Dátum: O 1 =07~ 2016 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a podpis 

400,00 € 



2*049695175-03-03-8 111111111111111111111111111111 111111111 [QJ 

Iii Číslo účtu 

Dátum 
valuty 

SK7409000000000203505156 li!'il_@!!a __ .. EUR llúčtovné obdobie 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

06.07.2016 06.07.2016 Platobný príkaz na úhradu/ FIT 2.0 (EB) 
SK2109000000000203161760 BIC: GIBASKBX 
Názov protiúčtú: Stanislava Janegova 
VS: 1352016 KS: 0308 

info@slsp.sk Sporotel: 0850 111 888 

č. 154/2016 - Strana 3/ 4 

05. 01. 201_§...:Jl9.,_QZ~Ql§ __ 

Suma 
transakcie 

-400,00 

www.slsp.sk 

Suma 
poplatku 



( ) 

( 

Faktúra č. 1372016 
DAJ\JOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

Stanislava Janegová 
športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 40568121 
DIČ: 1071181870 
IČ DPH: 
Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Čfslo účtu :0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sfdlo: Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim -
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Čfslo účtu : 0203505156/0900 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci júl príspevky do SN v počte 15 ks: 

Asfaltovanie ulice 
Diskotéka pod holým nebom 
Hokejbalové ihrisko 
Oceňovanie najlepších žiakov 
Otvorenie KC Priestor 
Petrcia proti výrubu stromov 
Oprava Poľnej ulice 
Pomocnfček opar v akcii 
Preventívna prehliadka a nový prístroj 
Rekonštrukcia športovej ulice začala 
Výstavba Skate dráhy 
Stavebné práce počas leta 
Stretnutie s cestovateľom Ľubošom Juríkom 
TáborMsP 
VýtVarný workshop 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a pod is 

400,00E 



Á 
SPORITEĽŇA 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
léO 00 .151 653, zap1saná v Obchodnom registri 
Ol\resnél11..1 súdu Bratislava !., oddiel Sa, vložka č. 601/B 

Výpis z Účtu: Kom1.mal Extra 

Mesto Sereď dNäzovÚčtu 

dl Číslo Účtu SK7409000000000203505156 

GIBASKBX 

EUR 

2·0535s1 s?2-01.02-9 111111111111111111111!Iii1m1 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 1 

č. :l.75/2016 - Strnoa 1/:'.i: 

·-· ,._U_~ c_-t_o_v_n_é_o_b_d __ o_b_ie ______ 0_1_. _o_s .. 2016 - 01. 08. 2016 

III Počiatočný stav Účtu 284_ 691,'.~_:f __ 

llVklady spolu 21923,98 __ 

UVýbery spolu ______ }i_~~-~·9<:' .. 

K 

O Konečný stav Účtu _____ _7J2 _Q5!:J:J2"l LA/ 8Dätum vyhotovenia výpisu 01.08.2016 -----

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

01.08.2016 01.08.2016 Platobný príkaz na úhradu/ FIT 2.0 (EB) 

info@slsp.sk 

SK2109000000000203161760 BIC: GIBAS!-\BX 
Názov protiúčtu: Stanislava Janegova 
VS: 1372016 KS: 0308 
príspevky do SN 7 /2016 

Sporntel: 0850 :11:1 888 

Suma 
trans<ikcie 

400,00 

www.slsp.sk 

Suma 



Faktúra č. 1392016 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

3tanlslava Janegovti 
športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO: 40568121 
DIČ: 1071181870 
IČOPM: 
Peflažnj ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
Čfslo účtu: 0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

atum dodania služby, tovaru: 25.08. 2016 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Sfdlo: Námestie republiky 1176/1 O, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim
primátorom mesta 
IČO : 00 306169 
DIČ : 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
ČJslo účtu : 0203505156/0900 

Détum s latnosti: 31.08. 2016 

( ( 
1 Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci august prfspevky do SN v počte 18 ks: 

( ( 

Ako sa chránif proti kliešťom 
Beh nádeje 
Cesta na Nový Majer 
Expres párty v Seredi 
Fit Park Horalky 
Galantský ovál 
Koncert Lucie Bflej 
Lavička vďaky 
Nová posila pre MsP 
Partička 
r;>rvý polrok v samospráve 
Rekonštrukcia chodníka na Cukrovarskej 
Horúce Žihadielko 
Trnavských 100 km 
verejne osvetlenie 
V~sledok petície proti výrubu 
Zlodeji sa ku krádeti dlaždíc priznali 
Zlodej vrátil dekoráciu do parku 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 
Pečiatka a podpis 

400,00€ 

' 



SLOVENSKÁ 
ORITEtŇ 

Mesto Sereď 

č. 199/2016 ·Strana 1/3 

Slovenská sporiteľ1ia, a.s. 
TomáSikova 48, 832 37 Bratislava 
IČO 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri 
Okľesného súdu Bratislava 1„ oddiel Sa, vložka č. 601/B 

Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 1 

Výpis z Účtu: Komunal Extra 

II Názov Účtu Mesto Sereď 

llčíslo Účtu SK7409000000000203505156 

II Dátum vyhotovenia výpisu 

Dátum 
valuty 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

30.08.2016 

8účtovné obdobie 

8Počiatočný stav Účtu 

8Vklady spolu 

•Výbery spolu 

8Konečný stav Účtu 

30.08.2016 30.08.2016 Platobný príkaz na úhradu/ FIT 2.0 (EB) 
SK2109000000000203161760 BIC: GIBASKBX 
Názov protiúčtu: Stanislava Janegova 
VS: 1392016 KS: 0308 

info@slsp.sk Sporotel: 0850 111. 888 

29.08.2016-30.08.2016 

261656,09 

Suma 
transakcie 

-400,00 

_, __ §_§ 11, 5 7 __ 

-30 158,72 

240108,94 

Suma 
poplatku 

www.slsp.sk 

'~ 

j 



( 

Faktúra č. 1412016 
DAŇOVÝ DOKLAD 

Dodávateľ: 

M&Rtstava Janegova 
športová 2071/59 
926 01 Sereď 

IČO : 40568121 
DIČ: 1071181870 
IČ DPH: 
Peňažný ústav : Slovenská sporitelňa, a.s. 
črslo úôtu : 0203161760/ 0900 
Telefón: 905772113 

Odberateľ: 

Mesto 5ereef 
Sídlo: Námestie republiky 1176/1 O, 92601 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim ~ 
primátorom mesta 
IČO: 00 306169 
DIČ: 2021000916 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo úôtu: 0203505156/0900 

Dátum s latnosti: 04.10. 2016 

Fakturujem Vám za vykonané služby v mesiaci september prrspevky do SN v poôte 16 ks: 

Diskusia s E. Kohnovou 
GulašCUP 
Koncert OZ Krásna hudba 
Maľovaná krása marty Kalinayovej 
Nové zametacie autfôko 
Nový chodnfk 
Nový vzhľad autobusvých zastávok 
Otvorenie Skateparku 
Rekonštrukcia pred Msú 
Sereď v pohybe 
Spomienka na holokaust 
Športový deň v DO 
Vyhodnotenie Behu nádeje 
Vykurovanie mesta Sereď 
Výstava Zéhradkärov a vCelärov 
2:ijú medzi nami 

„ .. 
-

-•~""-'==••r.~'-*"'~'"'·-"''--·-·"-"'"7--•'-"'~'·· 

Celková fakturovaná suma 

Odberateľ 
Peôiatka a pod is 

400,00E 



SK7409000000000203505156 liMena ____ EUR 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

Suma 
transakcie 

03.10.2016 03.10.2016 ~-Platobný príkaz na úh-radu /FIT 2.0(ÉB) ---- ---------------- ----~o-:-oo-----;,;

SK2109000000000203161760 BIC: GIBASKBX 
Názov protiúčtu: Stanislava Janegova 
VS: 1412016 KS: 0308 
príspevky do SN -- scptember/2016 

Vf<iad nepodl1ehajlici ochrane vkladov. 

inh::>@slsp.sk Sporotel: 0850 :i:i:l.. 888 



Zmluva o mediálnej spolupráci 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

 
Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky  1176/10, 926 01 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim, primátorom mesta 
IČO:00306169 
DIČ:2021000916 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu .: 0203505156/0900 
 
a 
 
Bc. Stanislava Janegová 
Miesto podnikania: Športová 2071/59, 92601 Sereď  
IČO:   405 68 121 
DIČ:   107 118 1870 
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu.: 0203161760 / 0900 
Zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Galante  č. 202-19842 
 
uzatvorili po vzájomnej dohode túto Zmluvu   za nasledovných podmienok: 

( ďalej len ako „Zmluva“ ) 
  
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
Bc. Stanislava Janegová ako fyzická osoba podnikateľ ( ďalej len ako „ podnikateľ“) sa 
zaväzuje vytvoriť, spracovať a zaslať na zverejnenie  na internetovej doméne 
www.seredskenovinky.sered.sk v príslušnom mesiaci minimálne 12 článkov z podujatí 
organizovaných mestom, rozpočtovými organizáciami zariadenými mestom, z mestských 
zastupiteľstiev  konaných na Mestskom úrade ako aj iných podujatí v Seredi.  
 
 
  Článok II. 

Odplata a spôsob úhrady 
 

1.   
Zmluvné strany sa dohodli na odplate Bc. Stanislave Janegovej za plnenie v  rozsahu podľa   
Čl. I. tejto Zmluvy  vo výške   300,- € / mesiac vrátane DPH / slovom tristo Eur /. 
 
2.  
Odplata je splatná mesačne – vždy do 7 dní po doručení faktúry od podnikateľa. 
 

 
Článok III. 

Skončenie zmluvy 
 

1.  
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2012. 
 



2.  
Zmluvu možno pred uplynutím dohodnutej doby skončiť: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán 
b) písomnou výpoveďou niektorej zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu s mesačnou 
výpovednou lehotou 
c) odstúpením  od Zmluvy z dôvodu hrubého porušenia tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy 
nadobúda právne účinky dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.   

 
Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto Zmluve výslovne upravené, sa riadia 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení ( Obchodného zákonníka). 
 
2.  
Zmena a doplnky tejto Zmluvy je možné robiť iba formou písomných dodatkov, na základe 
súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán. 
 
3.  
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 
jeden rovnopis. 
 
4.  
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto obsahuje ich 
pravú, vážnu a slobodnú vôľu, nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne 
nevýhodných podmienok. 
  
 
V Seredi dňa 03.05.2012 
 
 
 
   Ing. Martin Tomčányi                                                                
     primátor mesta                                                                               Stanislava Janegová 
..........................................                                                        ....................................................                          
                                                                         
                               
 
 
 



Zmluva o mediálnej spolupráci 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

 
 
Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim, primátorom mesta 
IČO:00306169 
DIČ:2021000916 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu .: 0203505156/0900 

a 

Bc. Stanislava Janegová 
Miesto podnikania: Športová 2071/59, 92601 Sereď 
IČO: 405 68 121 
DIČ: 107 118 1870 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu.: 0203161760 / 0900 
Zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Galante č. 202-19842 

uzatvorili po vzájomnej dohode túto Zmluvu za nasledovných podmienok : 

 
Článok I. 

Predmet zmluvy 
 
 
Bc. Stanislava Janegová ako fyzická osoba podnikateľ ( ďalej len ako „ podnikateľ“) sa zaväzuje 
vytvoriť, spracovať a zaslať na zverejnenie na internetovej domén 
www.seredskenovinky.sered.sk v príslušnom mesiaci minimálne 12 článkov z podujatí 
organizovaných mestom, rozpočtovými organizáciami zariadenými mestom, z mestských 
zastupiteľstiev konaných na Mestskom úrade ako aj iných podujatí v Seredi. 

 
 

Článok II. 
Odplata a spôsob úhrady 

 
 
1. 
Zmluvné strany sa dohodli na odplate Bc. Stanislave Janegovej za plnenie v rozsahu podľa Čl. I. 
tejto Zmluvy vo výške 300,- € / mesiac vrátane DPH  / slovom tristo Eur /. 

 
2. 
Odplata je splatná mesačne – vždy do 7 dní po doručení faktúry od Bc. Stanislavy Janegovej. 

http://www.seredskenovinky.sered.sk/


Článok III. 
Skončenie zmluvy 

 
 
1. 
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 1.1.2013 do 31.12.2013. 

 
2. 
Zmluvu možno pred uplynutím dohodnutej doby skončiť: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán 
b) písomnou výpoveďou niektorej zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu s mesačnou 
výpovednou lehotou 
c) odstúpením od Zmluvy z dôvodu hrubého porušenia tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy 
nadobúda právne účinky dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

 
 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
1. 
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto Zmluve výslovne upravené, sa riadia 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení ( Obchodného zákonníka). 

 
2. 
Zmena a doplnky tejto Zmluvy je možné robiť iba formou písomných dodatkov, na základe 
súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán. 

 
3. 
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 
jeden rovnopis. 

 
4. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto obsahuje ich 
pravú, vážnu a slobodnú vôľu, nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne 
nevýhodných podmienok. 

 
 
V Seredi dňa 10.1.2013 

 
 
 

Ing. Martin Tomčányi 
primátor mesta Stanislava Janegová 

.......................................... .................................................... 



Zmluva č. 2/2014
o mediálnej spolupráci

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Mesto Sereď
Sídlo: Námestie republiky  1176/10, 926 01 Sereď
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim, primátorom mesta
IČO:00306169
DIČ:2021000916
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu .: 0203505156/0900

a

Bc. Stanislava Janegová
Miesto podnikania: Športová 2071/59, 92601 Sereď 
IČO:   405 68 121
DIČ:   107 118 1870
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu.: 0203161760 / 0900
Zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Galante  č. 202-19842

uzatvorili po vzájomnej dohode túto Zmluvu   za nasledovných podmienok:
( ďalej len ako „Zmluva“ )

 

Článok I.
Predmet zmluvy

Bc.  Stanislava  Janegová ako fyzická  osoba podnikateľ  (  ďalej  len  ako „  podnikateľ“)  sa 
zaväzuje  vytvoriť,  spracovať  a zaslať  na  zverejnenie   na  internetovej  doméne 
www.seredskenovinky.sered.sk v príslušnom mesiaci minimálne 15 článkov + fotografie z 
podujatí  organizovaných  mestom,  rozpočtovými  organizáciami  zariadenými  mestom, 
z mestských zastupiteľstiev  konaných na Mestskom úrade ako aj iných podujatí v Seredi. 

Článok II.
Odplata a spôsob úhrady

1.  
Zmluvné strany sa dohodli na odplate Bc. Stanislave Janegovej za plnenie v  rozsahu podľa 
Čl. I. tejto Zmluvy  vo výške   400,- € / mesiac vrátane DPH / slovom štyristo Eur /.

2.
Odplata je splatná mesačne – vždy do 7 dní po doručení faktúry od podnikateľa.

http://www.seredskenovinky.sered.sk/


Článok III.
Skončenie zmluvy

1.
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2014.

2.
Zmluvu možno pred uplynutím dohodnutej doby skončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán
b) písomnou výpoveďou niektorej zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu s mesačnou 
výpovednou lehotou
c) odstúpením  od Zmluvy z dôvodu hrubého porušenia tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy 
nadobúda právne účinky dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.  

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1.
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto Zmluve výslovne upravené, sa riadia 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení ( Obchodného zákonníka).

2.
Zmena a doplnky tejto Zmluvy je možné robiť iba formou písomných dodatkov, na základe 
súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán.

3.
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 
jeden rovnopis.

4.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto obsahuje ich 
pravú,  vážnu  a slobodnú  vôľu,  nebola  dojednaná  v tiesni  ani  za  inak  jednostranne 
nevýhodných podmienok.
 

V Seredi dňa 10.01.2014

..........................................                                                        ....................................................  
   Ing. Martin Tomčányi                                                                    Bc. Stanislava Janegová  
      primátor mesta                                                                                                                          
                              



Zmluva o mediálnej spolupráci 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

 
 
Mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky  1176/10, 926 01 Sereď 
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim, primátorom mesta 
IČO:00306169 
DIČ:2021000916 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu .: 0203505156/0900 
IBAN: SK17 0200 0000 0002 0350 5156 
 
a 
 
Bc. Stanislava Janegová 
Miesto podnikania: Športová 2071/59, 92601 Sereď  
IČO:   405 68 121 
DIČ:   107 118 1870 
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu.: 0203161760 / 0900 
IBAN: SK21 0900 0000 0002 0316 1760 
Zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Galante  č. 202-19842 
 
uzatvorili po vzájomnej dohode túto Zmluvu   za nasledovných podmienok: 

( ďalej len ako „Zmluva“ ) 
 
  
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
Bc. Stanislava Janegová ako fyzická osoba podnikateľ ( ďalej len ako „ podnikateľ“) sa 
zaväzuje vytvoriť, spracovať a zaslať na zverejnenie  na internetovej doméne 
www.seredskenovinky.sered.sk v príslušnom mesiaci minimálne 15 článkov  a ku každému 
článku minimálne 25 fotografií z podujatí organizovaných mestom, rozpočtovými 
organizáciami zriadenými mestom, z mestských zastupiteľstiev  konaných na Mestskom 
úrade ako aj iných podujatí v Seredi. Podnikateľ sa zaväzuje, že články odošle na zverejnenie 
na internetovej doméne do 24 hodín od konania udalosti.  
 
 
 
  Článok II. 

Odplata a spôsob úhrady 
 

1.   
Zmluvné strany sa dohodli na odplate podnikateľovi za plnenie v  rozsahu podľa   Čl. I. tejto 
Zmluvy  vo výške   400,- € / mesiac vrátane DPH / slovom štyristo Eur /. 
 
2.  
Odplata je splatná mesačne – vždy do 7 dní po doručení faktúry od podnikateľa. 
 

http://www.seredskenovinky.sered.sk/


 
 

Článok III. 
Skončenie zmluvy 

 
1.  
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2015. 
 
2.  
Zmluvu možno pred uplynutím dohodnutej doby skončiť: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán 
b) písomnou výpoveďou niektorej zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu s mesačnou 
výpovednou lehotou 
c) odstúpením  od Zmluvy z dôvodu hrubého porušenia tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy 
nadobúda právne účinky dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.   

 
Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1.  
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto Zmluve výslovne upravené, sa riadia 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení ( Obchodného zákonníka). 
 
2.  
Zmena a doplnky tejto Zmluvy je možné robiť iba formou písomných dodatkov, na základe 
súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán. 
 
3.  
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 
jeden rovnopis. 
 
4.  
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto obsahuje ich 
pravú, vážnu a slobodnú vôľu, nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne 
nevýhodných podmienok. 
  
 
V Seredi dňa 09.01.2015 
 
 
 
..........................................                                                        ....................................................                           
   Ing. Martin Tomčányi                                                                    Bc. Stanislava Janegová   
      primátor mesta                                                                                                                                                        
                               
 
 
 



Zmluva o mediálnej spolupráci č. 16/2016
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Mesto Sereď
Sídlo: Námestie republiky  1176/10, 926 01 Sereď
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim, primátorom mesta
IČO:00306169
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu .: 0203505156/0900
IBAN: SK74 0900 0000 0002 0350 5156

a

Bc. Stanislava Janegová
Miesto podnikania: Športová 2071/59, 92601 Sereď 
IČO:   405 68 121
DIČ:   107 118 1870
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu.: 0203161760 / 0900
IBAN: SK21 0900 0000 0002 0316 1760
Zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Galante  č. 202-19842

uzatvorili po vzájomnej dohode túto Zmluvu   za nasledovných podmienok:
( ďalej len ako „Zmluva“ )

 

Článok I.
Predmet zmluvy

Bc.  Stanislava  Janegová ako fyzická  osoba podnikateľ  (  ďalej  len  ako „  podnikateľ“)  sa 
zaväzuje  vytvoriť,  spracovať  a zaslať  na  zverejnenie   na  internetovej  doméne 
www.seredskenovinky.sered.sk v príslušnom mesiaci minimálne 15 článkov  a ku každému 
článku  minimálne  25  fotografií  z  podujatí  organizovaných  mestom,  rozpočtovými 
organizáciami  zriadenými  mestom,  z mestských  zastupiteľstiev   konaných  na  Mestskom 
úrade ako aj iných podujatí v Seredi. Podnikateľ sa zaväzuje, že články odošle na zverejnenie 
na internetovej doméne do 24 hodín od konania udalosti. 

Článok II.
Odplata a spôsob úhrady

1.  
Zmluvné strany sa dohodli na odplate podnikateľovi za plnenie v  rozsahu podľa   Čl. I. tejto 
Zmluvy  vo výške   400,- € / mesiac vrátane DPH / slovom štyristo Eur /.

2.
Odplata je splatná mesačne – vždy do 7 dní po doručení faktúry od podnikateľa.

http://www.seredskenovinky.sered.sk/


Článok III.
Skončenie zmluvy

1.
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2016.

2.
Zmluvu možno pred uplynutím dohodnutej doby skončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán
b) písomnou výpoveďou niektorej zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu s mesačnou 
výpovednou lehotou
c) odstúpením  od Zmluvy z dôvodu hrubého porušenia tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy 
nadobúda právne účinky dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.  

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1.
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto Zmluve výslovne upravené, sa riadia 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení ( Obchodného zákonníka).

2.
Zmena a doplnky tejto Zmluvy je možné robiť iba formou písomných dodatkov, na základe 
súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán.

3.
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane 
jeden rovnopis.

4.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto obsahuje ich 
pravú,  vážnu  a slobodnú  vôľu,  nebola  dojednaná  v tiesni  ani  za  inak  jednostranne 
nevýhodných podmienok.
 

V Seredi dňa 11.01.2016

..........................................                                                        ....................................................  
   Ing. Martin Tomčányi                                                                    Bc. Stanislava Janegová  
      primátor mesta                                                                                                                          
                              



"'" 

' • (ll ~ !11 ~ 
(J čtovac1 predpis . 

Dodávate!': 

KREATIV SK s.r.o. 
Faktúra číslo: 8006 

Drevená 888 
924 01 Galanta 

.~\.\ ~ i;~J . zo dňa._J.:Ll~~:,_-t--"iK<co~n.štantný symbol: 0308 
8006 

P
.re účet číslo . bilný symbol: 

HZ - objednávka: 

IČO: 43930280 DIČ: 2022516826 
Odberateľ: 

Bankové spojenie: 

Banka: UniCreditBank, a.s. 

Číslo účtu: 1020447007/1111 
Príjemca: 

Označenie dodávky 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
924 01 Sereď 

SR 

IČO: 00306169 

Dátum splatnosti: 

Forma úhrady: 

Dátum vystavenia dokladu: 

Množstvo Mj 

10.04.2008 

prevodom ' 

03.04.2008 

Cena/mj 
(SK) 

Celkom 
(SK) 

Fakturujeme Vám na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi č.283/2007, konaného dňa 11., 12„ a 13.12.2007 

za prvý kvartál v roku 2008, za uverejňovanie informácií v RTV KREA 3,00 mes 16666,60 49999,80 

(Zaokrúhlenie: 0,20) 

( Celkom k úhrade: 50 000,00 SK ) 

Razítko a podpis: 

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Trnava. Oddiel Sro, vložka číslo 21279/T 



Oexiäbanka Slovensko a.s. - pobočka Tmava 

VÝPIS ČÍSLO 77 Z ÚČTW 1003215001 

Transakcie uskutočnené na vašom účte 
Dátum Valuta 

~' . ' 14.05.2008 14.05.2008 000000 1020447007/1111 
J , " I Vi VS: 0000008006 KS: 0308 

-so.000.00 
. ( -1. 577 . 09 EUR) 

Hodnoty uvedené v EUR sú informatívneho charakteru a sú prepočítané kurzom devíza stred z 14.05.2008. 

*** Koniec výpisu číslo 77 *** Strana 2/2 *** 



"" 
Dodávateľ: 

KREATIV SK s.r.o. 

Drevená 888 
924 01 Galanta 

IČO: 43930280 

Účtovací predpis t) t'i/;y 
w dňa . / . ,:_.():'.! 

nre účet číslo 

DIČ: 2022516826 

túra číslo: 

Konštantný symbol: 
Variabilný symbol: 
HZ - objednávka: 

0308 
8016 

8016 

Odberateľ: 
Bankové spojenie: 

Banka: UniCreditBank, a.s. 

Číslo účtu: 1020447007/1111 
Príjemca: 

Označenie dodávky 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 

924 01 Sereď 

SR 

IČO: 00306169 

Dátum splatnosti: 

Forma úhrady: 

Dátum vystavenia dokladu: 

07.07.2008 

prevodom 

30.06.2908 
'„ ..... „ •• 

Množstvo Mj Cena/mj 
(SK) 

Celkom 
(SK) 

Fakturujeme Vám na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi č.263/2007, konaného dňa 11., 12„ a 13.12.2007 

za druhý kvartál v roku 2008, za uverejňovanie informácií v RTV 
KREA 

1 

.'.7le!)!tP 
' ' ; f 

3,00 mes 

Celkom k úhrade: 

16666,60 49999,80 

(Zaokrúhlenie: 0,20) 

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Trnava, Oddiel Sro, vložka číslo 21279fľ 



Banka 
óéX~'S"''l5árika Slovensko a.s. · pobočka Trnava 

VÝPIS ČÍSLO 107 Z l!nJ 1003215001 

Transakcie uskutočnené na vašom účte 
Dátum Valuta Popis operácie Obraty SKK/EUR 

q ~~ Jr?ll 07. 07 .2008 · 07 .07 .2008 000000 1020447007 /1111 
. I VS:0000008016 KS:0308 

-50.000.00 
( -1. 651. 96 EUR) 

Hodnoty uvedené v EUR sú informatívneho charakteru a sú prepočítané kurzom devíza stred z 07.07.2008. 

*** Koniec výpisu číslo 107 *** Strana 212 *** 



FAKTÚRA 8027 
KREATIV SK spol. s r.o , ,. predpis C),:ijt /11'--ob_ie_dn_áv_k_a :-------.------------1 

n • I; >, , tf " A fl ·tl Spôsob úhrady : · , , iu1a., , 1J .v ... ~ jf~,:· , ""~··~~·~~- Prevodný príkaz 
Variabilný symbol : 
Konštantný symbol : 

8027 
0308 

Drevená 888 
924 01 Galanta 

IČO : 43930280 
DIČ: 2022516826 
Neplatca DPH 

Účet 102044700711111 

Banka UniCredit Bank 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka člslo: 
21279/T 

Dátum 
vyhotovenia 

3.10.2008 

Dátum dodania 
tovaru I služby 

3. 10.2008 

Splatnosť 

najneskôr do 

10. 10.2008 

Korešpondenčná adresa : 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 117611 O 
924 01 Sereď 

SR 

Odberateľ: 

IČO: 00306169 
DIČ: 
IČ DPH: 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
924 01 Sereď 

. = akturujeme Vám na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi č.263/2007, konaného dňa 11., 12., a 13.12.2007 

' 
Názov I popis 

za druhý kvartál v roku 2008, za uverejňovanie informácii v RTV KREA 

Vyhotovil: 

FAKTÚRY Plus • © RasUslav Kotylár, 2006.{Jll • http:llwww.rksoft.sk 

Množstvo MJ CenazaMJ 

3 mes 16 666,60 

Celková suma »> 

Celková suma 

Uhradené zálohami 

Zostáva uhradiť 

K úhrade: 

Celková cena 

49 999,80 

49 999,80 

49999,80 

o.oo 
49 999,80 

------
(zaokrúhlenie 0,20 Sk) 

50 000,00 Sk 
Päťdesiattisíc Sk 

Konverzný kurz: 30, 1260 Sk/EUR 1 659,70 EUR 



Dexia banka Slovensko a.s. - pobočka Trnava 

VÝPIS Z ÚČTU 

Vážený klient 
MESTSKÝ ÚRAD 

NÁM. REPUBLIKY 1176/10 
926 00 SEREĎ 

Výpis číslo 163 z účtu 1003215001 - SERED MESTO v mene SKK zo dňa 22.10.2008 
IBAN SK82 5600 0000 0010 0321 5001 BIC kód banky KOMASK2X 
Produkt: Bežný účet Doručovanie výpisu: Poštou 

SKK 
Predchádzajúci výpis zo dňa 21.10.2008 mal zostatok 10.966.882.55 

Počet kreditných položiek 
Počet debetných položiek 

Nový zostatok na vašom účte 

2 v sume spolu 
20 v sume spolu 

Transakcie uskutočnené na vašom účte 
Dátum Valuta Popis operácie 

q 1M1 ~ 22.10.2008 22.10.2oos 000000 102044700711111 
VS:0000008027 KS:0308 

30.044.876.71 
-33.329.489,60 

7 .682.269.66 ..«./ 
jp Pt: 1v .. il 

Dátum podania: 23.10.2008 

EUR ' 
364.033.81 

997.307.20 
-1.106.336 .37 

255.004.64 

-50.0UO.OO 
(-1.659.70 EUR) 
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FAKTÚRA 
KREATIV SK spol. s r.o 

Drevená 888 
924 01 Galanta 

IČO : 43930280 
DIČ: 2022516826 
Neplatca DPH 

Účet 1020447007/1111 

Banka UniCredit Bank 

o/hl/ IJ 

~,11.J#/ 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
21279fT 

Dátum 
vyhotovenia 

16.12.2008 

Dátum dodania 
tovaru I služby 

16. 12.2008 

Splatnosť 
najneskôr do 

23. 12.2008 

Objednávka : 

Spôsob úhrady : Variabilný symbol : 
Prevodný príkaz Konštantný symbol : 

„,Korešpondenčná adresa : 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
924 01 Sereď 

SR 

Odberateľ: 

1Co : 00306169 
otC: 
IÓDPH: 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
924 01 Sereď 

8040 

8040 
0308 

Fakturujeme Vám na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi č.263/2007, konaného dňa 11., 12., a 13.12.2007, 

Názov I popis 

za štvrtý kvartál v roku 2008, za uverejilovanie informácif v RTV KREA 

Vyhotovil: ' Prevzal: 

FAKTÚRY Plus • efRastlslav Korytár, 2005./18 • http://www.rksott.sk 

Množstvo MJ Cena za MJ Celková cena 

3 mesia 16 666,60 49 999,80 
c 

Celková suma >» 49 999,80 

Celková suma 49999,80 
~~.--·-------·+------

Uhradené zálohami 

Zostáva uhradiť 

K úhrade: 

0,00 
+-----------

49 999,80 
----
(zaokrúhlenie 0,20 Sk) 

50 000,00 Sk 
Päťdesiattisic Sk 

Konverzný kurz: 30, 1260 Sk/EUR 1 659,70 EUR 



Ba,nka 
.flex'.ťa banka Slovensko a. s. • pobočka Trnava 

Memberof Dexl1 Kommunalitredit Bank 

VÝPIS Z ÚČl'e 

Vážený klient 
MESTSKÝ ÚRAD 

NÁM. REPUBLIKY 1176/10 
926 00 SEREĎ 

Výpis č1s1 o 197 z úč tli 1003216001 • SERED MESTO v mene SKK zo dňa 19 .12. 2008 
IBAN SK82 5600 0000 0010 0321 5001 BIC kód banky KOMt\SK2X 
Produkt: Bežný účet Doručovanie výpisu: Poštou 

SKK 
Predchádzajúci výpis zo dňa 18.12.2008 mal zostatok 2.109.801.29 

Počet kreditných položiek 
Počet debetných položiek 

Nový zostatok na vašom účte 

l v sume spolu 
48 v sume spolu 

Transakcie uskutočnené na vašom účte 
Dátum Valuta Popis operácie 

9.559,44-1-.00 
-1.562 .433, 70 

10 .106,811.59 vGI 

Dátum podania: 22.12.2008 

EUR 
70.032.57 

317,315.41 
·51.863.30 

335.484.68 

Obraty SKK/EUR 
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FAKTÚRA 
KREATIV SK spol. s r.o 

Drevená 888 
924 01 Galanta 

IČO : 43930280 
DIČ: 2022516826 
Neplatca DPH 

Účet 1020447007/1111 

Banka UniCredit Bank 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
21279/T 

Dátum 
vyhotovenia 

3.2.2009 

Dátum dodania 
tovaru / služby 

3.2.2009 

Splatnosť 

najneskôr do 

10.2.2009 

Objednávka : 

Spôsob úhrady : Variabilný symbol 
Prevodný príkaz Konštantný symbol : 

Korešpondenčná adresa : 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
924 01 Sereď 

SR 

Odberateľ: 

IČO: 00306169 
DIČ: 
IČ DPH: 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
926 01 Sereď 

09005 

09005 
0308 

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o spolupráci pri televíznom vysielaní uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákon~ č. 
· '"'13/1991 Zb., podpísanej dňa 05.01.2009 · 

Názov I popis Množstvo · MJ Cena za MJ Celková cena 

3 mesia 553,23 1 659,69 
c 

Celkóvásuina >;:;;> 1659,(39 

Vyhotovil: 
) 

Prevzal: Celková suma 1 659,69 

Uhradené zálohami 0,00 

Zostáva uhradiť 1 659,69 

K úhrade: (zaokrúhlenie 0,00 EUR) 

1 659,69 EUR 
Jedentisícšesťstopäťdesialdeväť EUR + 691100 

Konverzný kurz: 30,1260 Sk/EUR 49 999,82 Sk 

FAKTÚRY Plus • © Rastislav Korytár, 2005·08 • http://www.rksoft.sk 



~VÚBBANKA 
Por. číslo: 

Strana: 
Zo dňa: 
Pobočka: VÚB, a.s„ Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1, 

Oddiel: Sa, Vložka č. 341/B, IČO: 31320155, www.vub.sk . 

VÝPIS Z ÚČTU 
Názov: MESTO SEREĎ 
Čislo: 22123132/0200 
Mena: EUR 
Typ: flexib1zni~ účet EUR _ 
Pobočka: CUKROVARSKA 3013/1, SERED 

Dátum Valuta Čislo účtu/Kód banky 
účt. Odpis. Popis transakcie 

VS 

Distribúcia: 

IBAN: SKOS 0200 0000 0000 2212 3132 
BIC: SUBASKBX IČO kl;enta: 00306169 

1836/1/-

KS ŠS 
Referencia 
Mena/Suma/Kurz 

Očt. 
položka 

S otázkami a pripadným1 zistenými nezrovnalosťami sa obráťte na našu 24-hodinovú 
telefon1ckil službu KONTAKT 0850 123 OOO. 

27/2009 
0003/0003 

11.02.2009 
35301 
Poštou 

2363 

Suma 
Poplatok 



FAKTÚRA 
KREATIV SK spol. s r.o 

Drevená 888 
924 01 Galanta 

IČO : 43930280 
DIČ: 2022516826 
Neplatca DPH 

Účet 102044 700711111 

Banka UniCredit Bank 

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
21279/T 

Dátum 
vyhotovenia 

1. 4. 2009 

Dátum dodania 
tovaru / služby 

1.4.2009 

Splatnosť 
najneskôr do 

8.4.2009 

Objednávka : 

Spôsob úhrady : Variabilný symbol : 
Prevodný príkaz Konštantný symbol : 

Korešpondenčná adresa : 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
924 01 Sereď 

SR 

Odberateľ: 

IČO: 00306169 
DIČ: 
IČDPH: 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
926 01 Sereď 

09008 

09008 
0308 

' '; .lkturujeme Vám na základe Zmluvy o spolupráci pri televíznom vysielaní uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 
513/1991 Zb. , podpísanej dňa 05.01.2009 

Názov I popis Množstvo MJ Cena za MJ , Celková cena 

Apríl, Máj, Jún 3 mesia 553,23 1 659,69 
c 

Celková suma >» . 1659,69 

Vyhotovil: Prevzal: Celková suma 1 659,69 

Uhradené zálohami 0,00 

Zostáva uhradiť 1 659,69 

K úhrade: (zaokrúhlenie 0,00 EUR) 

1 659,69 EUR 
Jedentisícšesťstopäťdesiatdeväť EUR+ 691100 

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/EUR 49 999,82 Sk 

FAKTÓRY Plus „ © Rastislav Korytár, 2005P08 p http://www.rksofLsk 
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Banka Dexia banka Slovensko a.s. - pobočka Trnava 

VÝPIS Z úči;µ 

Vážený klient 
MESTSKÝ ÚRAD 

NÁM. REPUBLIKY 1176/10 
926 00 SEREĎ 

Výpis číslo 53 z účtu 1003215001 - SERED MESTO v mene EUR zo dňa 15.04.2009 
IBAN SK82 5600 0000 0010 0321 5001 BIC kód banky KOMASK2X 
Produkt: Bežný účet Doručovanie výpisu: Poštou 

Dátum podania: 16.04.2009 

EUR SKK 
Predchádzajúci výpis zo dňa 14.04.2009 mal zostatok 142.643.33 4.297,272.96 

Počet kreditných položiek 
Počet debetných položiek 

Nový zostatok na vašom účte 

O v sume spolu 
7 v sume spolu 

Transakcie uskutočnené na vašom účte 
Dátum Valuta 

0.00 
-7.726.10 

134.917 .23 ._/'-/ 
A f_PD f'!.'J1- {\} fl' 

0.00 
-232.756.49 

4,064.516.47 

Hodnoty uvedené v SKK sú informatívne a sú prepočítané fixným konverzným kurzom 1 EUR= 30.1260 SKK. 

*** Koniec výpisu číslo 53 *** Strana 111 *** 



FAKTÚRA 
KREATIV SK spol. s r.o 

Drevená 888 
924 01 Galanta 

IČO : 43930280 
DIČ : 2022516826 
Neplatca DPH 

Účet 1020447007/1111 

Banka UniCredit Bank 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
21279rí 

Dátum 
vyhotovenia 

1. 7.2009 

Dátum dodania 
tovaru I sl už by 

1. 7.2009 

Splatnosť 

najneskôr do 

8. 7.2009 

Objednávka : 

Spôsob úhrady : Variabilný symbol 
Prevodný príkaz Konštantný symbol : 

Korešpondenčná adresa : 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
924 01 Sereď 

SR 

Odberateľ: 

IČO: 00306169 
DIČ: 
IČ DPH: 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
926 01 Sereď 

09024 

09024 
0308 

i{ '=akturujeme Vám na základe Zmluvy o spolupráci pri televíznom vysielaní uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákon84č. 
513/1991 Zb. , podpísanej dňa 05.01.2009 

Názov I popis Množstvo MJ Cena za MJ Celková cena 

Júl, August, September 3 mesia 553,23 1 659,69 
c 

Celková suma >>> 1 659,69 

(( 

Vyhotovil: Prevzal: 1 Celková oUI~- 1 659,69 

! Uhradené zálZhami 0,00 

1· ~uh"rad-;r--___ i ____ 1 059,69 

1 K úhrade: 

1 

1 

j Kori"::::-::ný kurz: 30,12"· :.'.JkJEUR 

',L2"~rúh!enie O,D1 EUR) 

1 659,69 E1JR 
Jedcnŕi.:;fcšesťstopŕlťrlc:o<e:iatdeväť EUR '591100 

49 999,82 Sk 

FAKTÚRY Plus ~ ©Rastislav Korytár, 2005-08 ~ http://www.rksoft.sk 
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Dexia banka Slovensko a.s. - pobočka Trnava ... 
VÝPIS Z ÚČlU 

Vážený klient 
MESTSKÝ ÚRAD 

NÁM. REPUBLIKY 1176/10 
926 00 SEREĎ 

Výpis číslo 125 z účtu 1003215001 0 SERED MESTO v meneEUR zo dňa 06.08.2009 
IBAN SK82 5600 0000 0010 0321 5001 BIC kód banky KOMl\SK2X 
Produkt: Bežný účet Doručovanie výpisu: Poštou 

Dátum podania: 07.08.2009 

EUR SKK 
Predchádzajúci výpis zo dňa 05.08.2009 mal zostatok 113.942.43 3.432,629.65 

Počet kreditných položiek 
Počet debetných položiek 

Nový zostatok na vašom účte 

O v sume spolu 
5 v sume spolu 

Transakcie uskutočnené na vašom účte 
Dátum Valuta Popis operácie 

qoi~ 06.08.2009 06.08.2009 000000 1020447007/1111 
f. VS:0000009024 KS:0308 

0.00 
-2.507.67 

0.00 
-75.546.07 

111.434.76 ~ 3,357.083.58 
.J>J..O r $ii _rv .x:/ 

-1.659.69 
(-49,999.82 SKK) 

Hodnoty uvedené v SKK sú informatívne a sú prepočítané fixným konverzným kurzom 1 EUR= 30.1260 SKK. 

Vašim zostatkom ste splnili podmienku pre bezplatné vedenie účtu v tomto mesiaci. 

*** Koniec výpisu číslo 125 *** Strana 111 *** 



FAKTÚRA 
KREATIV SK spol. s r.o 

Drevená 888 
924 01 Galanta 

IČO: 43930280 
DIČ: 2022516826 
Neplatca DPH 

Účet 102044700711111 

Banka UniCredit Bank 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
21279/T 

Dátum 
vyhotovenia 

5. 10.2009 

Dátum dodania 
tovaru/ služby 

5. 10. 2009 

Splatnosť 
najneskôr do 

12. 10.2009 

Objednávka : 

Spôsob úhrady : Variabilný symbol 
Prevodný príkaz Konštantný symbol : 

Korešpondenčná adresa : 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
924 01 Sereď 

SR 

Odberateľ: 

IČO: 00306169 
DIČ: 
IČ DPH: 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
926 01 Sereď 

09033 

09033 
0308 

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o spolupráci pri televíznom vysielaní uzatvorená podľa ustanovenia§ 269 ods. 2 zákona č. 
513/1991 Zb. , podpísanej dňa 05.01.2009 

Názov I popis 

Október, November, December 

Vyhotovil: ~j Prevzal: 

FAKTÚRY Plus - ©Rastislav Korytár, 2005-08 - http://www.rksoft.sk 

Množstvo MJ Cena za MJ 

3 mesia 553,23 
c 

Celková suma >>> 

~elková suma 

1 

Uhradené zálohami 

1 Zostáva uhradiť 

K úhrade: 

Celková cena 

1 659,69 

1 659,69 

1 659,69 

0,00 

1 659,69 

(zaokrúhlenie 0,00 EUR) 

1 659,69 EUR 
Jedentisícšesťstopäťdesíatdeväť EUR + 691100 

Konverzný kurz: 30,1260 Sk/EUR 49 999,82 Sk 



Dexia banka Slovensko a.s. - pobočka Trnava 

VÝPIS Z ÚČTU ,,. 

Vážený klient 
MESTSKÝ ÚRAD 

NÁM. REPUBLIKY 1176/10 
926 00 SEREĎ 

Výpis číslo 168 z účtu Hl03215001 - SERED MESTO v mene EUR zo dňa 20.10.2009 
IBAN SK82 5600 0000 0010 0321 5001 BIC kód banky KOMASK2X 
Produkt: Bežný účet Doručovanie výpisu: Poštou 

EUR 
Predchádzajúci výpis zo dňa 19.10.2009 mal zostatok 124.561.83 

Počet kreditných položiek 
Počet debetných položiek 

Nový zostatok na vašom účte 

1 v sume spolu 
7 v sume spolu 

Transakcie uskutočnené na vašom účte 
Dátum Valuta Po is o erácie 

Y'''ij, : 20.10.2009 20.10.2009 000000 102044100711111 
-1'-" VS:0000009033 KS:0308 

271.246.00 
-9.088.22 

386. 719.61 d) 

Dátum podania: 21.10.2009 

SKK 
3.752.549.69 

8.171.557.00 
-273 .791. 72 

11.650.314.97 

-1.659.69 
(-49,999.82 SKK) 

Hodnoty uvedené v SKK sú informativne a sú prepočitané fixným konverzným kurzom 1 EUR = 30.1260 SKK. 

Vašim zostatkom ste splnili podmienku pre bezplatné vedenie účtu v tomto mesiaci. 

*** Kon;ec výpisu čislo 168 *** Strana 111 *** 



< 

. At\1 UKA 

KREATIV SK spol. s r.o 

Drevená 888 
924 01 Galanta 

IČO : 43930280 
DIČ: 2022516826 
Nep!atca DPH 

Účet 102044700711111 

Banka UniCredit Bank 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Tmava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
21279ff 

Dátum 
vyhotovenia 

25.1.2010 

Dátum dodania 
tovaru f služby 

25. 1.2010 

Splatnosť 

najneskôr do 

1. 2. 2010 

10003 
Objednávka : 

Spôsob úhrady: Variabilný symbol : 10003 
Prevodný príkaz Konštantný symbol : 0308 

Korešpondenčná adresa : 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
924 01 Sereď 
SR 

Odberateľ: 

IČO: 00306169 
DIČ: 
IČDPH: 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
92601 Sereď 

f;;:tkturujeme Vám na základe Zmluvy o spolupráci pri televíznom vysielaní uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona..af. 
513/1991 Zb., podpísanej dňa 19.01.2010 · 

Názov I popis 

Január, Február, Marec 

Vyhotovil: Prevzal: 

TomášSzabo 

FAKľÚRY Plus - © Rasllslav KotYf;lr, 21JOS-D8 - hltsrJJwww.rlrsofi.sk 

Množstvo MJ J Gena za MJ Celková cena 

3 mesia 
c 

553,230 1 659,69 

Celková suma.>>> 

Célková suma 

Ohradené Zálohami 

zostava t.ihradlf 

K úhrade: 

1659,$9 

1659,69 

0,00 

1659,69 

(zaokrúhlenie 0,00 EUR) 

1 659,69 EUR 
.Jedentisfc5eslt;fopäťdesiatdevtiť EUR+ 691100 

Konverzný kurz : 30, 1260 Sk/EUR 49 999,82 Sk 



1 ·1461·1 
Dexia banka Slovensko a.s. - pobočka Trnava 

... 
VÝPIS Z ÚČTU 

Vážený klient 
MESTSKÝ ÚRAD 

NÁM. REPUBLIKY 1176/10 
926 00 SEREĎ 

Výpis číslo 20 z účtu 1003215001 - SERED MESTO v mene EUR zo dňa 03.02.2010 
IBAN SK82 5600 0000 0010 0321 5001 BIC kód banky KOMA.SK2X 
Produkt: Bežný účet Doručovanie výpisu: Poštou 

EUR 
Predchádzajúci výpis zo dňa 02.02.2010 mal zostatok 277.758.05 

Počet kreditných položiek 
Počet debetných položiek 

Nový zostatok na vašom účte 

O v sume spolu 
16 v sume spolu 

o.oa 
-76.982.87 

200, 775.18# 

Dátum podania: 04.02.2010 

SKK 
8.367.739.01 

0.00 
-2.319.185.94 

6.048,553.07 

Strana 112 *** 



FAKTÚRA 
KREATIV SK spol. s r.o 

Drevená 888 
924 01 Galanta 

IČO : 43930280 
DIČ : 2022516826 
Neplatca DPH 

Účet 1020447007/1111 

Banka UniCredit Bank 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registrí Okresného súdu Tmava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
21279!T 

Dátum 
vyhotovenia 

26.3.2010 

Dátum dodania 
tovaru / služby 

26.3.2010 

Splatnosť 

najneskôr do 

2.4.2010 

Objednávka : 

Spôsob úhrady: Variabilný symbol : 
Prevodný príkaz Konštantný symbol : 

Korešpondenčná adresa : 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
924 01 Sereď 

SR 

Odberateľ: 

IČO: 00306169 
DIČ: 
IČDPH: 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
926 01 Sereď 

10012 

10012 
0308 

( Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o spolupráci pri televíznom vysielaní uzatvorená podl'a ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 
1 513/1991 Zb., podpísanej dňa 19.01.2010 

Názov/popis 

Apríl, Máj, Jún 553,230 1 659,69 

Čísío:J ofo !J{~1 
( 

Vybavuje: ! Uki 'l!ak 

1 

Vyhotovil: Prevzal: Celková suma 1 659,69 

Uhradené zálohami 0,00 

Zostáva uhradiť 1 659,69 

K úhrade: (zaokrúhlenie 0,00 EUR) 

1 659,69 EUR 
Tomäš Szabo 

Jedentis/cšesťsfopäťdesiafdeváť EUR+ 691100 

Konverzný kurz : 30, 1260 Sk/EUR 49 999,82 Sk 

FAKTÚRY Plus - ©Rastislav Korytár, 200S..08 - http:llwww.rksott.sk 



- Dexia banka Slovensko a.s. - poboč~a Trnava 

VÝPIS Z ÚCTU 

Vážený klient 
MESTSKÝ ÚRAD 

NÁM. REPUBLIKY 1176/10 
926 00 SEREĎ 

Výpis číslo 57 z účtu 1003215001 - SERED MESTO v mene EUR zo dňa 07.04.2010 
IBAN SK82 5600 0000 0010 0321 5001 BIC kód banky Ka-1ASK2X 
Produkt: Bežný účet Doručovanie výpisu: Poštou 

EUR 
Predchádzajúci výpis zo dňa 06.04.2010 mal zostatok 105,335.29 

Počet kreditných položiek 
Počet debetných položiek 

Nový zostatok na vašom účte 

O v sume spolu 
9 v sume spolu 

Transakcie uskutočnené na vašom účte 
Dátum Valuta Popis operácie 

_qc-1/7 07.04.2010 07.04.2010 000000 1020447007/1111 
VS:0000010012 KS:0308 

O.DO 
-8,415.88 

96,919.4L.ť./ 

SKK 
3,173,330.95 

O.OD 
-253,536.80 

2,919,794.15 

Obraty EUR/SKK 
-1,659.69 

(-49,999.82 SKK) 

Hodnoty uvedené v SKK sú informatívne a sú prepočítané fixným konverzným kurzom 1 EUR= 30.1260 SKK. 

*** Koniec výpisu číslo 57 *** Dexia - 1163/100321C Strana 111 *** 



r A" 1 U l"(A 

KREATIV SK spol. s r.o 

Drevená 888 
924 01 Galanta 

IČO : 43930280 
DIČ: 2022516826 
Neplatca DPH 

Účet 1020447007/1111 

Banka UniCredit Bank 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Tmava, Oddiel: Sro, VfOžka číslo: 
21279/T 

Dátum 
vyhotovenia 

Zf.-„.·-zoro · 
Dátum dodania 
tovaru I služby 

21:6.Z010 

Splatnosť 

najneskôr do 

~K--6~ 2010 

·1uu..>o 
Objednávka : 

Spôsob úhrady : Variabilný symbol : 10035 
Prevodný príkaz Konštantný symbol : 0308 

Korešpondenčná adresa : 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/10 
924 01 Sereď 

SR 

Odberateľ: 

IČO: 00306169 
DIČ: 
IČDPH: 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176110 
926 01 Sereď sR· .. -·-

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o spolupráci pri televíznom vysielaní uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 
'51311991 Zb., podpísanej dňa 19.01.2010 

Názov I popis 

Júl, August, September 

Vyhotovil: Prevzal: 

TomášSzabo 

FAKTÚRYPIUS • ©RasllslavKOtYtár.2006-2009 • htlp:/lwww.tksdtslc 

Množstvo MJ CenazaMJ Celková cena 

3 mesia 
c 

553,230 1 659,690 

Celková suma >>> 1 659,69 

Celková suma 1 659,69 

Uhradené zálohami 0,00 

Zostáva uhradiť 1659,69 

K úhrade: (zaokrúhlenie O.DO EUR) 

1 659,69 EUR 
Jedentisícšesťstopäfdesíaldeväf EUR + 691100 

Konveaný kwz : 30, 1260 Sk/EUR 49 999,82 Sk 



- „ 
Dexia banka Slovensko a.s. - pobočka Trnava 

VÝPIS Z ÚČTU 

Vážený k 1 i ent 
MESTSKÝ ÚRAD 

NÁM. REPUBLIKY 1176/10 
926 00 SEREÓ 

Výpis číslo 111 z účtu 1003215001 - SERED MESTO v mene EUR za obdobie: 01.07.2010 - 01.07.2010 
IBAN SK82 5600 0000 0010 0321 5001 BIC kód banky KOMASK2X 

·-.__,_....,- Produkt: Bežný účet Doručovanie výpisu: Poštou 

Predchádzajúci výpis zo dňa 30.06.2010 mal zostatok 

Počet kreditných položiek 
Počet debetných položiek 

Nový zostatok na vašom účte 

O v sume spolu 
24 v sume spolu 

!9P11G oi.07.2010 oi.07.2010 000000 102044100111111 
~ /

1 VS:0000010035 KS:0308 
iJ; 

EUR 
88,891.29 

0.00 
-25,254.44 

63. 636 .85 . .,,(# 

SKK 
2,677,939.00 

0.00 
-760,815.26 

1,917,123.74 

-1,659.69 
(-49,999.82 SKK) 

Strana 1/2 *** 



FAKTÚRA 
KREATIV SK spol. s r.o 

Drevená 888 
924 01 Galanta 

IČO : 43930280 
DIČ: 2022516826 
Neplatca DPH 

Účet 1020447007/1111 

Banka UniCredit Bank 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
21279ff 

Dátum Dátum dodania Splatnosť 
vyhotovenia tovaru I služby najneskôr do 

28. 9. 2010 28. 9. 2010 5. 10.2010 

Objednávka : 

Spôsob úhrady : 
Prevodný príkaz 

Variabilný symbol 
Konštantný symbol : 

Korešpondenčná adresa : 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
924 01 Sereď 

SR 

Odberateľ: Mesto Sereď, Mestský úrad 

IČO: 00306169 Námestie republiky 1176/1 O 
DIČ: 926 01 Sereď 
IČDPH: 

SR 

10050 

' 

10050 
0308 

,Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o spolupráci pri televíznom vysielaní uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 
513/1991 Zb„ podpísanej dňa 19.01.2010 

Názov I popis Množstvo MJ Cena za MJ Celková cena 

Október, november, december 3 553,230 1 659,690 

Celková suma >>> 1 659,69 

Vyhotovil: Prevzal: Celková suma 1 659,69 

Uhradené zálohami 0,00 

Zostáva uhradiť 1 659,69 

K úhrade: (zaokrúhlenie 0,00 EUR) 

1 659,69 EU 
JedentisícšestStopatdesiatdeväť EUR+ 691100 

Konverzný kurz: 30,1260 Sk/EUR 49 999,82 Sk 

FAKTÚRY Plus - ©Rastislav Korytár, 2005-2009 - http://www.rksoft..sk 



- „ 
Oexia banka Slovensko a.s. - pobočka Trnava 

VÝPIS Z úéTU 

Vážený klient 
MESTSKÝ ÚRAD 

NÁM. REPUBLIKY 1176/10 
926 00 SERED 

Výpis číslo 169 z účtu 1003215001 - SERED MESTO v rrene EUR za obdobie: 07.10.2010 - 07.10.2010 
IBAN SK82 5600 0000 0010 0321 5001 BIC kód banky KCMA.SK2X 
Produkt: Bežný účet 

Predchádzajúci výpis zo dňa 06.10.2010 mal zostatok 

Počet kreditných položiek 
Počet debetných položiek 

Nový zostatok na vašom účte 

2 v sume spolu 
6 v sume spolu 

Transakcie uskutočnené na vašom účte 

Doručovanie výpisu: Poštou 
EUR 

103,541.61 

4,079.51 
-2 .732 .91 

104,888.21~ 

SKK 
3, 119,294.54 

122,899.32 
-82,331.65 

3,159,862.21 

Dátum ___ ji_q} utq ___ f'.Qpis_QP.J;x:á.ci..e_. __ ·---·----------„·------·--Qbc9.ty_EURLStK 

~ 
al

; n~\A\~7.10.2010 07.10.2010 000000 1020447007/1111 
-, ·1.~ VS:0000010050 KS:0308 

-1.659.69 
(-49,999.82 SKK) 

Hodnoty uvedené v SKK sú informatívne a sú prepočítané fixným konverzným kurzom 1 EUR= 30.1260 SKK. 

Vašim zostatkom ste splnili podmienku pre bezplatné vedenie účtu v tomto mesiaci. 

*** Koniec výpisu číslo 169 *** Dexia - 1163/l00321C Strana 111 *** 



( 

( 

FAKTU RA 
KREATIV SK spol. s r.o 

Drevená 888 
924 01 Galanta 

IČO : 43930280 
DIČ: 2022516826 
Neplatca DPH 

Účet 1020447007/1111 

Banka UniCreclit Bank 

Spoločnosť zapísan_á v Obchodnom regisbi Okresného súdu Tmava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
21279fT 

Dátum 
vyhotovenia 

3/14/2011 

Dátum dodania 
tovaru I služby 

3/14/2011 

Splatnosť 

najneskôr do 
·•:1:1 ·~ J' .,,,, fj"l! 1 

11007 
Objednávka : 

Spôsob úhrady: Variabilný symbol : 11007 
Prevodný príkaz Konštantný symbol : 0308 

Korešpondenčná adresa : 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
924 01 Sereď 

SR 

Odberateľ: 

IČO : 00306169 
DIČ: 
IČDPH: 

Mest? Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
92601 Sereď 
SR 

Fakturujeme vám na základe zmluvy o spolupráci pre televíznom vysielaní uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 ods.2 zákonjl č. 
5.13/1991 Zb. - . 

Názov I popis Množstvo MJ CenazaMJ Celková cena 

január, február, marec 2011 1659.690 1 659.690 

Celková.suma>>> 1,659;69 

Vyhotovil: Prevzal: 
0,00 

CelkÓVá suma 1,659,69 

l.Jtiráderté Zálohami 
zostáva umadif 

K úhrade: (zaokrúhlenie 0,00 EUR) 

?J ,(J~:jf)~ 
Jedentisicšesťstopäťde-síatdev/3ť EUR+ 691100 

Konverzný kwz: 30.1260 Sk/EUR 

FAKTÍJRY Plus • ©-Kwytár, Zll05-2009 • hllp-Jlwww.tflsotf.sk 



Dexia banka Slovensko a.s. - pobočka Trnava ... 
VÝPIS Z úéTU 

Vážený klient 
MESTSKÝ ÚRAD 

NÁM. REPUBLIKY 1176/10 
926 00 SEREĎ 

Výpis číslo 47 z účtu 1003215001 - SERED MESTO v nene EUR za obdobie: 25.03.2011 - 25.03.2011 
IBAN SK82 5600 0000 0010 0321 5001 BIC kód banky Kav1ASK2X 
Produkt: Bežný účet 

Predchádzajúci výpis zo dňa 24.03.2011 mal zostatok 

Počet kreditných položiek 
Počet debetných položiek 

Nový zostatok na vašom účte 

O v sume spolu 
14 v sume spolu 

Transakcie uskutočnené na vašom účte 

Doručovanie výpisu: Poštou 

276,266.14 

O.DO 
-18,571.26 

257,694.88 
'flH. () ~q// JV 

. . . ··--··- . --- ~ . 

~1'111.1f5.03.2011 25.03.2011 000000 1020447007/1111 
r VS:0000011007 KS:0308 

-1,659.69 

Strana 112 *** 
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KREATIV SK spol. s r.o 

Drevená 888 
924 01 Galanta 

IČO : 43930280 
DIČ: 2022516826 
Neplatca DPH 

Účet 1020447007/1111 

Banka UniCredit Bank 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
21279/T 

Dátum 
vyhotovenia 

3/31/2011 

Dátum dodania 
tovaru I služby 

3/31/2011 

Splatnosť 

najneskôr do 

11009 
Objednávka : 

Spôsob úhrady: Variabilný symbol : 11009 
Prevodný príkaz Konštantný symbol : 0308 

Korešpondenčná adresa : 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
924 01 Sereď 

SR 

Odberateľ: 

IČO: 00306169 
DIČ: 
IČDPH: 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 117611 O 
92601 Sereď 
SR 

Fakturujeme vám na základe zmluvy o spolupráci pre televíznom vysielaní uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 ods.2 zákon~č. 
51311991 Zb. 

Názov J popis 

spolupráca apríl, máj, jún 2011 

Prevzal: 

FAKTÚRYPlus • ©RaslislavKoryfflr.211115-2009 • htlp:llwww.dcsall$k 

Množstvo MJ CenazaMJ Celková ceria 

1 659.690 1 659.690 

.Celková suma >>> 1,659,69 

' Celková suma 1,669,69 

fr--U_h_rad_ené_za~·_1o11a1n_· _i __ ~t-------0,00 
l zostáva uhradiť 

1 •< t)hrade : (zaokrúhlenie 0,00 EUR) 

1 

l Konveimý lanz: 30.1260 Sk/EUR 



-

.., 
·O 

.,. 
Oexia banka Slovensko a.s. - pobočka Trnava 

VÝPIS Z úCTU 

Vážený klient 
MESTSKÝ ÚRAD 

NÁM. REPUBLIKY 1176/10 
926 00 SEREÓ 

Výpis číslo 55 z účtu 1003215001 - SEREO MESTO v rrene EUR za obdobie: 08.04.2011 - 08.04.2011 
IBAN SK82 5600 0000 0010 0321 5001 BIC kód banky KCMASK2X 
Produkt: Bežný účet Doručovanie výpisu: Poštou 

Predchádzajúci výpis zo dňa 07.04.2011 mal zostatok 

Počet kreditných položiek 
Počet debetných položiek 

Nový zostatok na vašom účte 

2 v sume spolu 
6 v sume spolu 

Transakcie uskutočnené na vašom účte 

175,002.36 

4,347.83 
-4,077.98 

175,272.21~ 
'-{.Jo !J&';-~JV 

Dátum Valuta Popi s operáco<..li_,,.e _________________ __,Obrat,..,_ __ _ 
qJJ'1h 08.04.2011 08.04.2011 000000 1020447007/1111 -1,659.69 

VS:0000011009 KS:0308 

Vašim zostatkom ste splnili podmienku pre bezplatné vedenie účtu v tomto mesiaci. 

*** Koniec výpisu číslo 55 *** Dexia - 1163/l00321C Strana 1/1 *** 



FAKTÚRA 
Slovmedia SK s.r.o~=c•.X----

Drevená 888 
924 01 Galanta 

IČO : 43930280 
DIČ: 2022516826 
Neplatca DPH 

Účet 1020447007/1111 

Banka UniCredit Bank 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Tmava. Oddiel: Sro, Vložka čis!o: 
21279/f 

Dátum 
vyhotovenia 

6/10/2011 

Dátum dodania 
tovaru I služby 

6/10/2011 

Splatnosť 

najneskôr do 

11021 
Objednávka : 

Spôsob úhrady: Variabilný symbol : 11021 
Prevodný príkaz Konštanlný symbol : 0308 

Korešpondenčná adresa : 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
924 01 Sereď 

SR 

Odberater: 

IČO: 00306169 
DIČ: 
IČDPH: 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
92601 Sereď 
SR 

Fakturujeme vám na základe zmluvy o spolupráci pre televíznom vysielaní uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 ods.2 zákona;:. 
513/1991 Zb 

Názov t popis Cetkováeena 

spolupráca v júl, august, september 1659.690 

1,659,69 

Prevzal: Vyhotovil: 
0,00 

1,659,69 

Uh~:zák>hami 

I< úhrade: (zaOknihlenie 0,00 EUR) 

Konverzný lwlz: 30.1260 Sl<IEUR 

FAKTÚRYPtus • O-Katytäl;:zatl5.2«S • ~ 



:::- . 
. , 
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~VÚBBANKA 
Por. číslo: 

Strana: 
Zo dňa: ... 

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1, 
Oddiel: Sa, Vložka č. 341/B, IČO: 31320155, www.vub.sk 

Pobočka: 

Distribúcia: 

VÝPIS Z ÚČTU 
Názov: MESTO SEREĎ 
Čislo: 22123132/0200 
Mena: EUR 
Typ: flexibizni~ účet EUR _ 
Pobočka: CUKROVARSKA 3013/1, SERED 

Zaúčt. Valuta 
Real iz. Odpis. 

Čislo účtu/Kód banky 
Popis transakcie 
Mena/Suma/Kurz . 

VS 

IBAN: SK05 0200 0000 0000 2212 3132 
BIC: SUBASKBX IČO klienta: 00306169 

648/1/-

KS ŠS 
Referencia 

Typ 
poplatku 

120/2011 
00002/00002 

22.06.2011 
35301 
Poštou 

1166 

Suma 
Poplatok_ 

22La6 1020447007/1111 11021 3oa -1.659,69 
f,,O/_~lv~~~-P_la_t_ba typ_u~úh_r_a_da~~~~~~~~-22_0_6_00_7_6_51_6_2_B~~~~~~~~~~~~-

S otázkami a pripadnými zistenými nezrovnalosťami sa obráťte na našu 24-hodinovú 
telefonickú službu KONTAKT 0850 123 OOO. 



dJ 
FAKTU RA 

Slovmedia SK s.r.o. 

Drevená 888 
924 01 Galanta 

IČO : 43930280 
DIČ: 2022516826 
Neplatca DPH 

Účet 102044700711,11 

Banka UniCredit Bank 

Spoločnosľ zaplsaná v Obchodnom registri Ol<resného súdu Tmava, Oddiel: Sro, Vložka čísJo: 
21279/T 

Dátum 
vyhotovenia 

27.9.2011 

Dátum dodania 
tovaru I služby 

27.9.2011 

Splatnost' 
najneskôr do 

- ~ --J ~~ 

11035 
Objednávka : 

Spôsob úhrady : Variabilný symbol : 11035 
Prevodný príkaz Konštantný symbol : 0308 

Korešpondenčná adresa : 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
924 01 Sereď 

SR 

Odberateľ: 

IČO: 00306169 
DIČ: 
IČDPH: 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 117611 o 
92601 Sereď 
SR 

Fakturujeme vám na základe zmluvy o spolupráci pre televlznom vysielaní uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 
513/1991 Zb. 

. Názov./ popis Cena za MJ · Celková cena 

Spolupráca v október, november, december 2011 1 659,690 1 659,690 

celkovásuma.>>> ···1659,69 

Vyhotovil: Prevzal: 

t< úhrade: (zaokrúhlenie 0,00 EUR} 



Por. číslo: 

Strana: „ Zo dňa: 

VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Obch. reg.: Okresný súd Bratislava 1, 
Oddiel: Sa, Vložka č. 34118, IČO: 31320155, www.vub.sk 

Pobočka: 

Distribúcia: 

VÝPIS Z ÚČTU 
Názov: HESTO SEREĎ 
Čfslo: 22123132/0200 
Mena: EUR 
Typ: flex1b1zn1~ účet EUR _ 
Pobočka: CUKROVARSKA 3013/1, SERED 

Zaúčt. Valuta Čislo účtu/Kód banky 
Realiz.Odpis. Pop1s transakcie 

Mena/Suma/Kurz 

VS 

IBAN: SKOS 0200 0000 0000 2212 3132 
BIC: SUBASKBX IČO klienta: 00306169 

637/1/-

KS ŠS 
Referencia 

Typ 
poplatku 

S otázkami a pripadnými zistenými nezrovnalosťami sa obráťte na našu 24-hodinovú 
telefonickú službu KONTAKT 0850 123 OOO. 

192/2011 
00008/00008 
06.10.2011 

35301 
Poštou 

1202 

Suma
Poplatok 



I 
(1 

FAKTÚRA 
Slovmedia SK s.r.o. 

Drevená 888 
924 01 Galanta 

IČO : 43930280 
DIČ: 2022516826 
Neplatca DPH 

Účet 1020447007/1111 

Banka UniCredit Bank 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
21279fT 

Dátum 
vyhotovenia 

6. 7.2012 

Dátum dodania 
tovaru I služby 

6. 7.2012 

Splatnosť 

najneskôr do 

13. 7.2012 

Objednávka : 

Spôsob úhrady : Variabilný symbol 
Prevodný príkaz Konštantný symbol : 

Korešpondenčná adresa : 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
924 01 Sereď 

SR 

Odberateľ: 

IČO: 00306169 
DIČ: 
IČDPH: 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
926 01 Sereď 

SR 

12029 

12029 
0308 

Fakturujeme vám v zmysle zmluvy z 22.06.2012 o spolupráci pri televíznom vysielaní číslo 5/41/2012 

Došlo: 1 2 -07- 2012 
Príl.: 

l Vybavuje: 
l.~---

UkL znak: 

Vyhotovil: Prevzal: Celková suma 3 333,00 

I uhradené~áíaha;Tii--_--t-=~====~==-~oo 
1 Zostáva uhradiť .J .. ________ 3 333,00 _ 

1

1 

K úhrade• 

Konverzný kurz: 30,1260 Sk/EUR 

(zaokrúhlenie 0,00 EUR) 

3 333,00 EUR 
Tritisíctristotndsaťtn EUR 

100 409,96 Sk 

FAKTÚRY Plus - ©Rastislav Korytár, 2005-2009 - http://www.rksoft.sk 



SLOVENSKÁ 
SPORITEtAA 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
IČO 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava 1., oddiel Sa, vložka č. 601/B 

Výpis z Účtu: SPORObusiness 

8Názovúčtu 

8..,..;:č=is=lo;;;_=:,Účt=-=u ________ ___..;:0=2~03.505156/0900 

8Mena EUR 

81BAN SK7409000000000203505156 

ea1c GIBASKBX 

a l>átum villôtoven1á Wr>isu · 16. 07. 2012 

(oátum 
l valuty 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

2*031424242-01-01-8 m 111111111111111111111111111111111111 ITJ 
č. :162/2012 - Strana :1/1 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 1 

8účtovné obdobie 

8Počiatočný stav Účtu 

8Vklady spolu 

8Wbery spolu 

• KÓnečný stav Účtu · 

Mesto Sereď 

15.07.2012-16.07.2012 

375170.86 

10066,25 

-11742,63 

373494.48d 

1 :/J.J .1 U - Jv 'IJ IO/ 

Suma Suma 
transakcie popjatku 

lnfo@slsp.sk Sporotel: 0850 U:l 888 www.slsp.sk 



(( 

(( 

rÁKTÚRA 
Slovmedia SK s.r.o. 

Drevená 888 
924 01 Galanta 

IČO : 43930280 
DIČ: 2022516826 
Neplatca DPH 

Účet 1020447007/1111 

Banka UniCredit Bank 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
21279fT 

Dátum 
vyhotovenia 

19. 12.2012 

Dátum dodania 
tovaru I služby 

19. 12.2012 

Splatnosť 

najneskôr do 

7. 1.2013 

Objednávka : 

Spôsob úhrady : Variabilný symbol 
Prevodný príkaz Konštantný symbol : 

Korešpondenčná adresa : 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
924 01 Sereď 

SR 

Odberateľ: 

IČO: 00306169 
DIČ: 
IČ DPH: 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
926 01 Sereď 

SR 

12038 

12038 
0308 

Fakturujeme vám v zmysle zmluvy 5/61/2012 o spolupráci pri televíznom vysielaní. 

' 

MESTSKÝ ÚRAD 
SEREĎ 3 

Došlo: 02 -01- 2013 . 
Číslo: /.(j}/1! l_l(j Príl.: 

Vybavuje: Ukl.znak: 

Vyhotovil: Prevzal: Celková suma 1 3 300,00 

Uhradené zálohami ·-'r .o oo-
c--------------1------ -· ··-- .. '.._ 
1-Z_o_s_tá_v_a_u_hr_a_di_ť _____ 1_ _______ :3_3~0_/i(' .. 

K úhrade: (zaokrúhlenie 0,00 EUR) 

Trrttsíctnsrc ~::. 

Konverzný kurz: 30,1260 Sk/EUR 99 4'l 

FAKTÚRY Plus - © Rastislav Korytár, 2005-2009 - http://www.rksoft.sk 



SLOVENSKÁ. 
SPORITEĽtlA 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
IČO 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri 
Oluesného súdu Bratislava I„ oddiel Sa, vložka č. 601/B 

Výpis z Účtu: SPORObusiness 

•Názov Účtu 

•čisloÚčtu 0203505156/0900 

•Mena EUR 

.IBAN SK7409000000000203505156 

GIBASKBX 

•oátum vyhotoventa výpisu 04. 01. 2013 

Dátum 
··qtuty 

Dátum 

2*058846017-01-01-7 111111111111111111111111111111111111111 [Kl 
č. 3/2013 - Strana 1/1 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 1 

Mesto Sereď 

•účtovné obdobie 04.01.2013-04.01.2013 

•Počiatočný stav Účtu 

•vklady spolu 

•výbery spolu 

•Konečnýstav Účtu 

Suma 
transakcie 

295159.40 

391,39 

-8 694,72 

286856,0TW 
,1 j:J J ,'.) Lj„ r#Wd-V 

Sumfl 
· poplatku 

lnfo@slsp.sk Sporotel: 0850 111888 www.slsp.sk 



Slovmedia SK s.r.o. 

Drevená 888 
924 01 Galanta 

IČO : 43930280 
DIČ : 2022516826 
IČDPH: 

Účet 1020447007/1111 

Banka UniCredit Bank 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Tmava. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
21279/T 

Dätum 
vyhotovenia 

3.3.2014 

Dätum dodania 
tovaru / služby 

3. 3~ l!.rl4 

Splatnosf 
najneskôr do 

Objednávka : 

Spôsob úhrady: Valiabilný symbol : 
Prevodný príkaz Konštantný symbol : 

Korešpondenčnä adresa : 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/1 O 
92601 Sereď 
SR 

Odberateľ: 

IČO: 00306169 
DIČ: 
IČDPH: 

Mesto Sereď, Mestský úrad 

Námestie republiky 1176/10 
92601 Sereď 
SR 

Fakturujeme vám spracovanie a vysielanie audiovizuálnych príspevkov v zmysle zmluvy 8512014 

Vyhotovil: Prevzal: Rekap!fuJá(:ja ~PPH 

Oslobodené od DPH 3300,00 

Celkom s 20% DPH o.oo 0,00 

Celková suma 3300,00 0,00 

Uhradené zálohami 0,00 0,00 

3300,00 0,00 

Konverznt lwlZ : 30, 1260 Sl<IElJR 

0022014 
0308 

. Sp0lu 

3300,00 

0,00 

3300,00 

o.oo 



SLOVENSKÁ 
SPORITEtAA 
Slovenská sporiteľňa, a,s. 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
IČO 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného sC1du Bratislava 1„ oddiel Sa, vložka č. 601/B 

Výpis z Účtu: SPORObusiness 

8Näzovúčtu 

8číslo Účtu 0203505156/0900 

llMena.;;,_~~~~~~~~~~~~~~-E_U_R_ 

.IBAN 

llBIC 

Dátum 
valuty 

SK7409000000000203505156 

GIBASKBX 

()7. 03. 2014 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

2*057752119-01 ~01-3 11111111111111111111111111111111H111111 OJ 
č, 51/20:1.4 - Strana 1./2 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 1 

Mesto Sereď 

eúčtovné obdobie 07.03.2014-07.03.2014 

llPočlatočný stav Účtu 

llVklady spolu 

llVýbery spolu 

II Konečný stav Účtu 

Suma 
transakcie 

269 821.81 

408,82 

-10 215,02 

260 015,61vl../ 

Cj!J 1 Mt/--71'/11/d!. 

Sunfa 
poplatku 

07.03.2014 07.03.2014 Príkaz na úhradu (EB) 
SK0511110000001020447007 BIC: UNCRSKBX 

;ÍJJJ (~ VS: 0000022014 KS: 0308 

-3 300,00 -0,08 

info@slsp.sk Sporotel: 0850 111888 www.slsp.sk 



Dodávateľ 

SLOVMEDIA SK s.r.o. 
Drevená 888 
92401 Galanta 

IČO: 43930280 FAKTÚRA č. 15004 

Konštantný symbol: 0308 

Odberateľ: IČO: 00306169 
Tel.: 

Peňažný ústav: UniCredit Bank, a.s. 

Číslo účtu/kód: 1020447007/1111 

IBAN: SK0511110000001020447007 
DIČ: 2022516826 
IČ DPH: SWIFT: 

Obchodný register Okresného súdu Trnava 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21279/T 

Forma úhrady: 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/1 O 

926 01 Sereď 1 

Tel.: Fax: 
DIČ: 

IČDPH: 

Dátum splatnosti: 

Dátum vyhotovenia: 

Daňová povinnosť: 

Dátum dodania: 

01.04.2015 

02.03.2015 
01.03.2015 
01.03.2015 

Fakturujeme Vám MJ Počet MJ Ceoa MJ %DPH DPH MJ Zľava % 
spracovanie obrazových príspevkov ks 1,000 
v zmysle zmluvy č.129/2015 zo dňa 24.2.2015 

~·······························································································-„ 

! Informatívna čiastka celkom: 120 504,00 SKK ~ V sadzbe základnej 

l ........... ~~-~-~~:.~~?..~.~-:~.: ... ~---~~~-~-~?:.~.~~.?..~~~---······_j V sadzbe zníženej 
Oslobodené 

Mimo DPH 

4 000,00 

Základ DPH 

0,00 

0,00 

0,00 
4 000,00 

DPH 

0,00 
0,00 

Celkom 
4 000,00 

C~lkom 

0,00 

0,00 

0,00 
4 000,00 

Celkom 4 000,00 o,oo~I __ 4_o_o_o_,o_o_E_U~RI 

Vystavil: Diana Grellová, tel.číslo : 0905 594 148 

MESTSKÝ ÚRAD 
SEREĎ 

Dátum: 

Prí!ollv/ 
ibty:. 

YPFEM070048, 7.30.829, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno 



.r J& 
~ -ORITEĽAA 

S1ovc11sk8 sporiteľiia, a.s. 

forn:'lsihova 48. 832 37 Bratislava 
iéO 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresnel10 sCrdu Bratislava 1., oddiel Sa, vlozka é. 601/B 

Výpis z Účtu: SPORObusiness 

ljČislo Účtu 0203505156/0900 

ijjí!IBAN 

Dátum 
·aluty 

SK7409000000000203505156 

GIBASKBX 

04.03.2015 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

:2~045075377-0i-01-2 111111 1111111111 nm 11111 m 11~111111 
č. 50/2015 - Strana 1/2 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 1 

8..,'.._· U-'-' _čt-'o...;..vc.:cnec:..' _o_bd"-o-'-b'-'-ie _____ _c.0....c4_. 0-'-3. 2015 - 04. Q;3:_2_0_~~-

8Počlatočný stav Účtu 

ilVldady spolu 

li!Výbery spolu. ____ · 5Q}6b_~_IL -----------
8 Konečný stav Účtu 209 380,34 ~ 

--------------_!/) 0 ·[1r,,·;;,~-·7Vm ltF 

Suma 
transakcie 

Sum'li 
, poplatku 

info@slsp.sk Sporotel: 0850 1.11. 888 www.sisp.sk 



....1odávateľ : 
Slovmedia SK, s.r.o. 

DreVEmá 888 
92400 Galanta 

IČO: 43930280 DIČ: 2022516826 
IČDPH: 

Okre~;ný súd Trnava, Oddiel: Sro, vl.č.: 21279/T 

Banka : UniCredit Bank 
SWIFT: UNCRSKBX 

Faktúru vyhotovil: 

Odberateľ: 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 1 
SLOVENSKO 

(Nedefinované) 

IČO: 00306169 DIČ: 

IČDPH: 

Konečný príjemca : 

Miesto určenia : 

Fakturnjeme Vám: 

--i-Faktúra číslo : 
_ ___[objednávka číslo : 
Poštová adresa: 

Mesto Sereď 

Dodací list číslo : 

Námestie republiky 1176/1 O 
926 01 Sereď 1 

/I . "' ""·-"~~„··=· 

e>6G·í~Q"1'(XS-
"""'--• . ..:.._ ·-•-'-lu:._..., "-

Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby 

01.03.2016 01.03.2016 

16006 

Dátum spiatriósti 

15.03.2016 
Forma úhrady .:_~P__r:_~voc!_Qý_2.'._í_l5.~---------- 4 

Spôsob dopravy: 

Číslo účtu: 10:20447007/'1111 
IBAN: SKOS 1111 00._0_0_0_0_1_0_2_0_44-7Ó07 ____ _ 

-------------------- ----------
Suma k úhrade: 4 000,00 

Variabilný symbol Konštantný symbo __ l _.J--._~ecifi~~Ý sym_J:>ol 
- 16006 ---0~ ...... ~~~~~~ ...... 

Dod. a plat. podmienky : 

f f:_~_f k-~---r;_._I ,=a"""z--ak-la_d_e_Tr_ríill_u_-:Y.~-:-.i:-. p-ól-iip .... r-ác=·1 =pr-,--=-· ...,.l _M_n-oz=-:..,,t:-

0

0-1Jj ......... :s_J .,..1c__..c_b:_::D!:.oo 1 _c_:n-=~-=:-=-:o~i.o,..,o=---' 1,--o._:H_,___b;_:..,..g~
1~:-:H-:-:-+--D-P_H...,,O-,O,,..,.O..;.! --c~-:-:~:á-0.-00-11. cr::: !televíznomvysielaníčíslo119/2016 

1 

1 · , 
4

000,00I i . 

_________ N,.c.e_o_bsahuje DPH : 

Celková suma s DPH 

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 

Podpis a pečiatka : 

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. ©KROS a.s., www.kros.sk/omega 

4000,00 

4 000,00 

4 000,00 



KÁ 
PORITE[ŇA 

Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
IČO 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava 1„ oddiel Sa, vložka č. 601/B 

Výpis z Účtu: SPORObusiness 

Mesto Sereď íl,! Názov Účtu 

flČíslo Účtu SK7409000000000203505156 

UJ Mena 

ii Dátum vyhotovenia výpisu 

Dátum 
valuty 

Dátum Popis 
zúčtovania transakcie 

GIBASKBX 

EUR 

15.03.2016 

2*030857659-02-03-2 III l llll III 11'111111111111111111m11111 M 

č. 56/2016 - Strana 1/ 4 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 1 

II účtovné obdobie 15. 03. 2016 15. 03. 2016 

ll_~P_o_c_-i_a_to_č_n~ý_s_t_av~Ú_č_tu~~~~~~~~~-2_6~1_630,1~_ 

ll.LV_k_l_ad~y~s~p~o_lu~~--~~~~~~-~~~~-4~296,74 

8Výbery spolu - 26 039,26 

•Konečný stav Účtu 239 887,63 ~ 

S u 0 rJ J !!r f'I UJP~ 

:~;:=l Suma 
transakcie 

info@slsp.sk Sporotel: 0850 111 888 www.slsp.sk 
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Uznesenia 
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi  konaného 

 dňa 11. 12. 2007 , 12.12. 2007 a 13.12. 2007 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a prijalo 
 

Uznesenie č. 257/2007 
A. Schvaľuje 
Program a jeho doplnenie v bode rôzne 
- Rokovací poriadok  komisie MsZ na ochranu verejného záujmu  pri výkone funkcií 

verejných  funkcionárov 
- Informatívna správa o  činnosti komisie na ochranu verejného záujmu 
- Informácia o odpise daňových  pohľadávok 
- Informácia o investičnom zámere na výstavbu nájomných bytov na Dolnomajerskej 

ulici 
- Informácia  o zriadení dočasného útulku  pre ubytovanie občanov bez prístrešia 
- Harmonogram zasadnutí MsR a MsZ na rok 2008 
-  ZŠ J. Fándlyho – požiadavka na poskytnutie  finančných  prostriedkov  z rozpočtu 

mesta na podporu projektu Zelená škola 
- Výkup  pozemkov – kompostáreň a vybudovanie  pešej zóny  v centrálnej  mestskej 

zóne   
- Zriadenie komisie na posúdenie poradia  projektov  na rekonštrukciu škôl  ZŠ  J. A. 

Komenského a J. Fándlyho  
- Informatívna správa  o príprave  IBV Kasárenská ulica 
- Návrh odmien pre  primátora,  zástupcu primátora, hlavnú kontrolórku a poslancov 

MsZ 
- Informatívna správa o príprave projektov  na čerpanie prostriedkov z eurofondov 

Hlasovanie:  prítomných 18,  za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1 
 
 

Uznesenie č. 258/2007 
A. Berie na vedomie   
1.Správu o kontrole plnenia uznesení MsZ zo dňa 19.69. a 27.6. 2007, 28.8. 2007, 25.9. 2007, 
a 30.10.  a 6.11. 2007 
Hlasovanie. prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0 
 
B. Ruší   
1.  Uznesenie č. 177/2007  a jeho  doplnenie pod č.  221/2007   písm. B, bod 3b , ktorým sa 
predĺžil termín na  zaplatenie kúpnej ceny za byt    do 30.11. 2007  žiadateľom: Peter Sloboda  
a Miroslava Slobodová, bytom Sereď Mlynárska 40/33  
 z dôvodu neuhradenia kúpnej ceny bytu  do stanoveného termínu 30.11. 2007 .  
Hlasovanie: prítomných  18, za 17, proti 0, zdržal sa 1,   
 
2. Uznesenie  č. 224/2007  zo dňa  30.10. a 6.11. 2007 - Pripraviť návrh na zlúčenie  CVČ 
Junior so ZŠ J. A. Komenského vzhľadom na jeho dlhodobú neefektívnosť.   Priestory využiť  
v prospech mesta.  
Hlasovanie:  prítomných 12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0 
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     3. Uznesenie č. 218/2007 písm. B bod 1/ Objednanie znalca z oblasti budovania komunikácií  
na  posúdenie kvality vykonávaných   opráv   chodníkov   v meste  Sereď       

           Hlasovanie: prítomných 18, za 17, proti 0, zdržal sa 1  
 
4.  Uznesenie č. 253/2007    zo dňa 360.10.  a 6.11. 2007  písm.  B -  ukladá  riad. ZŠ J. 
Fándlyho z  mimorozpočtových finančných  prostriedkov školy uhradiť na účet zriaďovateľa 
50 % zo sumy 57 720 Sk t.j. 28 860  Sk , ktoré predstavujú spoluúčasť školy na financovaní 
rozvojového projektu Otvorená škola 2007. T: do 15.12. 2007 

     Hlasovanie: prítomných 17 za 14, proti 1, zdržali sa 2 
 
C.  Schvaľuje 
1.Vypustiť  z predaja   byt č. 2  nachádzajúci sa  na ul. Garbiarskej č. 51/52  a jeho 
ponechanie  pre potreby  mesta    
Hlasovanie:  prítomných 16, za 9, proti 3, zdržali sa 3, nehlasoval 1 
 
2. Predaj voľných bytov v majetku mesta  nachádzajúcich sa na Garbiarskej ul. č. 51/52  č.  
13,15, 16  formou verejnej dražby 
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržal sa 1 
 
 
 3.  Prehodnotenie uznesenia č.239/2007  na základe písomnej žiadosti žiadateľky pani  
Gabriely Šulákovej bytom v Seredi, Dolnočepeňská 1914/78 o prenájom pozemku, časť 
parc.č. 919/2, k.ú. Sereď, vo výmere 4,3 m2, za účelom výstavby schodiska k vstupu do 
prevádzky,  
Hlasovanie: prítomných 18, za 14, proti 3, zdržal sa 1 
 
4.  Za člena komisie   pre riešenie otázky kaštieľa   pána Júliusu Matisa  
Hlasovanie : prítomných 18, za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1 
 
 

Uznesenie č. 259/2007 
A. Schvaľuje 
1.Správu  hlavnej kontrolórky  o kontrolnej činnosti za II. polrok 2007 bez pripomienok 
2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2008 s pripomienkou zapracovať 

do plánu kontrolu  správnosti zaradenia  zamestnancov Domu kultúry v Seredi  v zmysle 
zákona  do  mzdových tabuliek    

    Hlasovanie: prítomných  18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0 
 
3. Správu Hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia prijatých opatrení kontrolovanými  

subjektami 
Hlasovanie: prítomných 19, za 19, proti 0, zdržalo sa 0 
 
Berie na vedomie 
1. Správu  hlavnej kontrolórky   o vykonanej kontrole v CVČ Junior v Seredi 
Hlasovanie: prítomných 18, za 17, proti 0, zdržal sa 1 
 

Uznesenie č. 260/2007 
A. Schvaľuje 
1. Druhú  zmenu rozpočtu Mesta Sereď na rok 2007  
Hlasovanie: prítomných 19, za 18, proti 0, zdržal sa 1 
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2.Použitie  prostriedkov Fondu rozvoja bývania do výšky 8 380 tis. Sk na úhradu faktúr 
súvisiacich s realizáciou rekonštrukčných opráv  miestnych komunikácií v meste Sereď 
v roku 2007 
Hlasovanie: prítomných 19, za 18, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1 
 
 

Uznesenie č.  261/2007 
 

A. Schvaľuje: 
1.  Rozpočet Domu kultúry v Seredi na roky 2008 – 2010 
Hlasovanie: prítomných 16 za 12, proti 2, zdržali sa 2  
 
B.  Ukladá  
Riaditeľovi DK 
1. Pripraviť návrh  na zrušenie ekonomického oddelenia  v Dome kultúry v Seredi s tým, že 
 je potrebné zabezpečiť   spracovanie účtovníctva  externou  spracovateľskou  firmou  
v termíne  do 30.3. 2008 
Hlasovanie: prítomných 18 za 10, proti 2, zdržalo sa 6 
 
C. Poveruje primátora mesta Sereď  
1. Pripraviť  návrh na vypísanie  výberového  konania na obsadenie  pozície riaditeľa  Domu 
kultúry v Seredi v termíne do 30.3. 2008 
Hlasovanie : prítomných 17, za 10, proti 3, zdržali sa 4  
 
D. Neschvaľuje 
1. Návrh Ing. Kyselého na zníženie   príspevku  mesta pre Dom kultúry v Seredi v čiastke 
1092 tis. Sk 
Hlasovanie:  prítomných 18, za 6, proti 5, zdržalo sa 7 
  
2.  Návrh p. Kurbela  na zníženie  rozpočtu  Domu kultúry v Seredi  na 80 % z požadovanej 
čiastky 
Hlasovanie: prítomných 15, za 3, proti 6, zdržalo sa 6 
 
 

Uznesenie č. 262/2007 
 

A.Schvaľuje 
1. Návrh na úpravu  Zriaďovacej listiny   Domu kultúry  v Seredi 
Hlasovanie:  prítomných 16, za 15, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1 
 
 

Uznesenie  č. 263/2007 
 

A. Berie na vedomie 
1. Viacročný rozpočet Mesta Sereď na roky 2008 – 2010 
 
B. Schvaľuje 
1.Rozpočet mesta Sereď na rok 2008  
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C. Splnomocňuje primátora mesta 
 1. Rozhodnúť o prerozdelení finančných prostriedkov schválených v rozpočte mesta Sereď  
na rok 2008 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 16, proti 0, zdržal sa 1 
 
D.Ukladá 
Riaditeľom  ZŠ, ZUŠ, CVČ   a školských zariadení  
1. Predkladať  rozpočty škôl a školských zariadení  na rokovanie  mestského 
zastupiteľstva  samostatne 
 
 
E. Ukladá  
Prednostke  MsÚ 
1.Zapracovať do 1. zmeny rozpočtu na rok 2008 
a/ zvýšenie o  1,6 milióna  na opravu a údržbu škôl a školských zariadení 
b/ 200 tis.  Sk  pre televíziu KREA Galanta 
c/ zvýšenie o 100 tis. Sk na zabezpečenie reprezentačných  predmetov  
Hlasovanie : prítomných 17, za 15, proti 0, zdržali sa 2 
 
 

Uznesenie č.  264/2007 
 

A.  Berie na vedomie 
Návrh rozpočtu Mestskej polikliniky  Sereď s.r.o  na  rok 2008 
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0  
 
 

Uznesenie č. 265/2007 
 

A. Berie na vedomie 
1.  Návrh rozpočtu Mestského bytového podniku  spol. s.r.o. Sereď na rok  2008 
2.   Plán investičných akcií na rok  2008  
Hlasovanie : prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0 
 
 

Uznesenie č. 266/2007 
 

A. Uznáša sa na 
1.Všeobecne záväznom  nariadení č. 4/2007 o podmienkach  predaja výrobkov 
a poskytovania služieb  na trhových miestach mesta Sereď s doplnením  § 4  bod 5, o písmeno  
 d/  Ulica  Pekarská   - podmienky  predaja určí  samostatné VZN   
Hlasovanie:  prítomných  16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0  
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Uznesenie č. 267/2007 
 

 A. Uznáša sa na  
 1. VZN č.   3/2007 Trhový  poriadok pre mestské trhovisko na Mlynárskej ul.  
s pripomienkou: V prílohe č. l Cenník nájomného za predajné miesta  na mestskom trhovisku 
na Mlynárskej ul. v Seredi   sa   dopĺňa 
-  v písmene  A bod 3b  .. . sankčný  poplatok  za neoprávnené   zabratie priestoru  naviac pri 
a pred stolmi  a neoznačené miesta    a  
 
- v písmene B bod 3b  ... sankčný  poplatok  za neoprávnené   zabratie priestoru  naviac pri 
a pred stolmi  a neoznačené miesta     
Hlasovanie: prítomných 17 za 16, proti 0, zdržal sa 1 

 
 

Uznesenie č. 268/2007 
 

A. Uznáša sa na 
 1.  Doplnení   Dodatku č. 2  k VZN  mesta Sereď č. 3/2005 o miestnych daniach    so 
zapracovanými pripomienkami v § 7  s účinnosťou od 1.1. 2008 
Hlasovanie: prítomných 19, za 17, proti 0, zdržali sa 2 
 
2.Na Dodatku č. 2 k VZN mesta Sereď č. 3/2005  o miestnych daniach  
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1 
  
 

Uznesenie č. 269/2007 
A. Uznáša sa na 
1. VZN č. 5/2007  ochrane nefajčiarov  
Hlasovanie: prítomných 18, za 13, proti 1, zdržali sa 4 
 
 

Uznesenie č. 270/2007 
 
A. Schvaľuje 
1. Prevádzkový poriadok pohrebísk v Seredi , ktorý predložila p. Jana Weissová, 
Pohrebné služby , Stromová 1689/37, Sereď 
Hlasovanie : prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0 
 
 

Uznesenie  č. 271/2007 
A. Schvaľuje 
1. Kapitálový vklad, ktorý nezvyšuje základné imanie spoločnosti  do Mestskej 
polikliniky s.r.o Sereď v čiastke  1,8 mil. Sk  
2. Presun čiastky 1,8 mil. Sk v rozpočte Mesta Sereď na rok 2007 – časť 07.6.0. 
Zdravotníctvo  z položky  bežného rozpočtu 642 009 Bežné transfery Mestskej poliklinike 
s.r.o. Sereď na položku výdavkových finančných operácií  814 Účasť na majetku  (Mestská 
poliklinika s.r.o. Sereď) 
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B. Ukladá 
Prednostke MsÚ 
1. Zapracovať presun čiastky 1,8 mil. Sk v rozpočte mesta Sereď na  rok 2007 v termíne do  
31.12. 2007 
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1 

 
 

Uznesenie č. 272/2007 
A. Neschvaľuje 
1. predaj časti pozemku z par.č. 326/1  o výmere cca 256 m2, k.ú. Sereď   
žiadateľovi: Gabriel Lapoš, Farby – Laky, Legionárska 4307/39 Sereď 
Hlasovanie: prítomných 16, za 0, proti 15, zdržal sa 1 

 
 

Uznesenie č. 273/2007 
A. Schvaľuje 
1. predaj časti pozemku z par.č. 121  o výmere cca 41 m2, predaj časti pozemku  z par.č.265/1 
o výmere cca 50 m2 , k.ú. Stredný Čepeň   
žiadateľovi: Jaroslav Haring, Pažitná 1014/13,Sereď 
za cenu: 245,-Sk/m2 – cena za predaj pozemkov, ktoré sú pre mesto z hľadiska jeho zámerov 
nevyužiteľné a sú súčasťou jestvujúcej zástavby, dlhodobo užívané ako záhrady, 
predzáhradky, zastavané plochy /10 rokov a viac/ v zmysle Prílohy č.1  VZN č.1/2006-
Minimálne  ceny  pri  prevodoch  pozemkov  vo  vlastníctve  mesta, ktorá bude zvýšená 
o DPH 19%.   
Geometrický plán si dá žiadateľ vypracovať na vlastné náklady.  
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 
katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
 
2b./ ukladá:  
Prednostke MsÚ  
1. Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MZ do 30 dní od predloženia 
geometrického plánu, najneskôr do 31.1.2008. 
Hlasovanie: prítomných 16,  za 13, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 1  

 
 

Uznesenie č. 274/2007 
 A. Schvaľuje 
predaj pozemku  par.č. 1841/2  o výmere101m2, k.ú. Sereď   
žiadateľovi: AUDIO CAR s.r.o., Mládežnícka 161, Sereď 
za cenu: 1.300,-Sk/m2 – minimálna cena nezastavaného pozemku  v zmysle Prílohy č.1, bod 
II.  VZN č.1/2006-Minimálne ceny pri prevodoch pozemkov vo vlastníctve mesta, ktorá bude 
zvýšená o DPH 19% . 
Geometrický plán si dá žiadateľ vypracovať na vlastné náklady.  
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 
katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
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B. Ukladá:  
Prednostke MsÚ  
1. zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MZ do 30 dní od predloženia 
geometrického plánu, najneskôr do 31.1.2008. 
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0   

 
 

 
Uznesenie č. 275/2007 

A. Schvaľuje 
1. Prenájom pozemku pod prenosnou garážou na Čepeňskej ul., časť parcely č. 1036, k.ú. 
Sereď, vo výmere l8 m2, za cenu 50,- Sk/m2/rok, na dobu neurčitú, s ročnou výpovednou 
lehotou,  
žiadateľovi: Ján  Biščiak,  Jesenského 3000/56, Sereď 
B.Ukladá 
Prednostke MsÚ 
l.  Zabezpečiť vypracovanie a následné    podpísanie zmluvy v zmysle uznesenia do  
31.1.2008 
Hlasovanie: prítomných  16, za 13, proti 0, zdržali sa 3  

 
 

Uznesenie č. 276/2007 
A. Schvaľuje 
1. Nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa: 
a/na miestnom   cintoríne v Seredi na Kasárenskej ul. – obslužný objekt súpisné  číslo  
3088/61 o výmere  132,49 m2  a     Dom  smútku,   s. č.  4303 o výmere 256 m2   
b/ na cintoríne na Hornočepeňskej ul. –Dom smútku, ev. číslo 1090 o výmere 23,70 m2 na 
dobu určitú od 1.1.2008 do 31.12.2011, za cenu 100,-Sk/m2/rok,  žiadateľke Jane Weissovej – 
Pohrebné služby, Stromová 2689/37, Sereď 
Hlasovanie: prítomných  15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0 
 
 

Uznesenie č. 277/2007 
A. Schvaľuje 
1. Predĺženie zmluvy o výpožičke č. 4/10/V-4 zo dňa 29.4.2003, uzatvorenej medzi Mestom 
Sereď a ŠKF Sereď do 31.12.2012 
Hlasovanie: prítomných 15,  za 13, proti 0, zdržal  sa 1, nehlasoval 1  
 
 

Uznesenie č. 278/2007 
A. Schvaľuje 
1. Predĺženie zmluvy o výpožičke zo dňa 16.12.2002, uzatvorenej medzi Mestom Sereď 
a Tenisovým klubom Sereď do 31.12.2012 
Hlasovanie: prítomných 16, za 13, proti 1, zdržali sa 2 
 
 

Uznesenie č. 279/2007 
A. Schvaľuje  
1.  Nájom nebytového priestoru , časť budovy s.č.2809, postavenej na parcele č. 1606/4, vo 
výmere 80,5 m2 za cenu 1342,- Sk/m2/rok, ktorá bude  každoročne upravovaná o mieru 
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inflácie,  na dobu určitú od 1.1.2008 do 31.12.2012, Romanovi Matuškovi, Športclub, 
Športová 2809, Sereď.   
 
B.Ukladá 
Prednostke MsÚ 
l.  Zabezpečiť vypracovanie a následné    podpísanie zmlúv v zmysle uznesenia do  31.1.2008 
a zosúladenie predmetu nájmu so skutočným užívateľským stavom . 
Hlasovanie: prítomných  16, za 11, proti 1, zdržali sa 4   
 

Uznesenie č. 280/2007 
 
A. Neschvaľuje 
1. Predaj nebytového priestoru –  ručná autoumyváreň /býv.garáž/ na parc.č. 1606/5 k.ú. 
Sereď žiadateľovi:  Lukášovi Hrachovi, Železničná 3086/60, 926 01 Sereď. 
 
2. Predaj nebytového priestoru – autoklampiarska dielňa /býv.garáž/ na parc.č.1606/5 
a priľahlého pozemku, žiadateľovi Romanovi Forgáčovi, Cukrovarská 145/3, 926 01 Sereď 
Hlasovanie : prítomných 17, za 0, proti 15, zdržali sa 2 
 
 

Uznesenie č. 281/2007 
 

A. Schvaľuje 
1. Zmenu uznesenia   č. 231/2007  zo dňa 30.10. 2007 a 6.11. 2007  v časti ceny  nasledovne: 
zníženie pôvodne schválenej ceny   1500,- Sk  na 1300,- Sk, ktorá bude zvýšená o 19 %  DPH  
pre  žiadateľku :   Martu  Hanákovú, Jesenského 1102/26, Sereď  
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržal sa 1 
 
 

Uznesenie č. 282/2007 
 

A. Ruší    
Uznesenie č. 239/2007 zo dňa 30.10. a 6.11. 2007  prenájom pozemku, časť parc.č. 919/2, 
k.ú. Sereď, vo výmere 4,3 m2, za cenu  200,-Sk/m2/rok, na dobu neurčitú, s trojmesačnou 
výpovednou lehotou, za účelom výstavby schodiska k vstupu do prevádzky, Gabriele 
Šulákovej,  Dolnočepeňská 1914/78, Sereď 
 
B. Schvaľuje  
1. Prenájom pozemku, časť parc.č. 919/2, k.ú. Sereď, vo výmere 4,3 m2, za cenu  200,-
Sk/m2/rok, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou, za účelom výstavby 
schodiska k vstupu do prevádzky na  Spádovej 1154   od Poštovej ulice.   
Žiadateľke: Gabriele Šulákovej, Lúčna  2914/78 Sereď  
Hlasovanie:  prítomných 18, za 12, proti 4, zdržali sa 2 
 

Uznesenie č. 283/2007 
 

A. Schvaľuje 
1. Udelenie  Ceny  Mesta Sereď in memoriam 
pre Mgr. Jána Kolného zo Serede  
Hlasovanie:  prítomných 17, za 10, proti 1, zdržalo sa 0  
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2.  Uskutočnenie slávnostného  oceňovania občanov    v roku 2009 a odovzdať   ocenenie  pre 
Mgr. Jána  Kolného  zo Serede  v roku 2009  
Hlasovanie : prítomných 13, za 10, proti 1, zdržali sa 2 
 
B. Neschvaľuje 
Udelenie  ceny Mesta Sereď  
1.Ing. Ladislavovi Šupíkovi zo Seredi   
2. Vladimírovi Válkymu, Miroslavovi Víšovi a Jaroslavovi Sivákovi zo  Serede 
3. Prof. MUDr. Miroslavovi Danajovi, CSc 
 
Udelenie ceny primátora Mesta Sereď 
1.Ľudovítovi Penciakovi zo Serede 
2. Félixovi Neštrákovi zo Serede 
3. TJ Lokomotíve Sereď – basketbalový oddiel 
4. Albertovi Kúdelovi  zo Serede 
5. Mgr. Jaroslavovi Hrušovskému zo Serede 
Hlasovanie:  na základe tajného hlasovania poslancov MsZ   neboli  návrhy na ocenenie 
občanov schválené. 
 
 

Uznesenie č. 284/2007 
 

A. Berie na vedomie 
Odpis nasledovných daňových  pohľadávok: 
1. Pohľadávku  daňového subjektu RIM a POL s.r.o. Sereď v čiastke 497 817,71 Sk 
2. Pohľadávku daňového subjektu Poľnonákup ROVINA a.s. Galanta v čiastke  72 748,- Sk 
3. Pohľadávku daňového subjektu  Progres  J4 s.r.o. Sereď v čiastke 131 540,40 Sk 
4. Pohľadávku daňového subjektu  TBA s.r.o. Sereď  v čiastke 161 681,- Sk  
Hlasovanie: prítomných 14, za 12, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 1 
 
 

Uznesenie  č. 285/2007 
A. Schvaľuje 
1. Rokovací poriadok komisie MsZ na ochranu verejného záujmu  pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov    
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0 
 
B. Berie na vedomie 
1. Informatívnu správu o činnosti komisie MsZ na ochranu verejného  záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov 
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0 
 
 

Uznesenie č. 286/2007 
A. Schvaľuje 
1. Mimoriadne odmeny  za II. polrok 2007   pre 
 
Primátora mesta vo výške                          108 735,- Sk 
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0 
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Zástupcovi primátora vo výške                     81 168,- Sk 
Hlasovanie: prítomných 17, za 15, proti 0, zdržali sa 2 
 
Hlavnej kontrolórke  vo výške                      36 852,- Sk  
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0 
 
 
2. Mimoriadne odmeny za II. polrok 2007  pre: 
Poslancov MsZ      vo výške   15  000,- Sk  
Poslankyni MsZ p. Vydarenej  vo výške  4 000,- Sk za prácu  v návrhovej  komisii 
Hlasovanie: prítomných 16, za 12, proti  0, zdržali sa 3, nehlasoval 1 
 
 

Uznesenie č. 287/2007 
A. Schvaľuje 
1. Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta pre ZŠ J. Fándlyho  na podporu 
projektu „Zelená škola“  vo výške 182 500,- Sk 
Hlasovanie: prítomných 16, za 13,  proti 0, zdržali sa 3 
 
 

Uznesenie č. 288/2007 
 

A. Schvaľuje 
a/ Investičný zámer – výstavbu 32 nájomných bytov  v dvoch bytových domoch, každý so 16 

bytmi na Dolnomajerskej ulici, pozemok parc. č. 733/13 
 
b/ spôsob financovania zámeru z dotácie a úveru zo ŠFRB 
 
c/ predloženie žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov ŠFRB vo výške podľa 

podmienok zákonných predpisov a nariadení 
 
d/ záväzok mesta vyčleňovať v budúcich rokoch finančné prostriedky  v rozpočte  mesta 

a zabezpečovať splácanie poskytnutého úveru počas celej doby jeho splatnosti 
 
e/ zabezpečenie úveru bankovou zárukou 
Hlasovanie : prítomných 16, za 12, proti 1, zdržali sa 2, nehlasoval 1 
 
 

Uznesenie č. 289/2007 
 

A. Berie na vedomie 
1. Informáciu o prevádzkovaní dočasného útulku pre ľudí bez prístrešia za nasledovných 
podmienok:  

a/   kapacitu útulku do  8 osôb – mužov 
b/  v útulku sa budú poskytovať služby v zmysle  § 30 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej 

pomoci v znení neskorších predpisov -  prístrešie, poskytovanie posteľnej bielizne, jej 
pranie a žehlenie a budú utvorené podmienky na prípravu stravy 



 11 

c/  v útulku sa poskytne  prístrešie pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi, nie však pre 
občanov, ktorí sú odkázaní na celodennú starostlivosť z dôvodu nepriaznivého 
zdravotného stavu 

d/ predpokladaná prevádzka útulku  je od 1.1. 2008  do 15.3. 2008 v prípade 
nepriaznivých  klimatických podmienok sa doba prevádzky útulku upraví 

e/   útulok bude v prevádzke denne od 17.00 hod. do 8.00 hod. 
f/ príjem  klientov bude zabezpečený  v dobe od 17.00 hod.  do 22.00 hod. a dohľad bude    

zabezpečený od 22.00 hod do 8.00 hod.  
g/ v prípade   potreby na vyžiadanie dozorujúcej osoby  zabezpečí dodržanie nočného      

kľudu v útulku hliadka  Mestskej polície  v Seredi  
h/  bezplatné poskytovanie služieb  v útulku 
i/    pred opustením priestorov útulku sú klienti povinní upratať priestory útulku  

 
2. Náklady súvisiace  so zriadením a prevádzkou útulku: 

- materiálové náklady – umývateľná podlahová krytina (gumolín), sadrokartónové priečky 
na oddelenie WC a vane  a na vytvorenie samostatného  priestoru pre dozorujúcu  osobu, 
vymaľovanie priestorov, hasiace prístroje 
-   mzdové náklady – dozor 
-  prevádzkové náklady – čistenie, pranie a žehlenie posteľnej  bielizne, jednorazové riady, 
uteráky, energie, - vodné, stočné, elektrina, plyn 

 
B .Schvaľuje 
1. Zriadenie   dočasného útulku pre ľudí  bez prístrešia v priestoroch Domu kultúry  v Seredi 
na Školskej ulici č. l  od 1.1. 2008 do 15. 3. 2008 
 
Ukladá 
Prednostke MsÚ 
l. Vypracovať prevádzkový  poriadok  
Hlasovanie: prítomných 16, za 14,  proti 0, zdržali sa 2  
  
 

Uznesenie č. 290/2007 
A. Schvaľuje 
1. Harmonogram  zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2008 
so začiatkom rokovania  MsZ od 8.00 hodiny. 
Hlasovanie: prítomných 16, za 9, proti 2, zdržal sa 1, nehlasovali 4 
 
 

Uznesenie č. 291/2007 
A. Schvaľuje 
1. Rokovania  Mestského zastupiteľstva   zvolávať v   jednomesačných  intervaloch  
Hlasovanie: prítomných 17, za 10, proti 3, zdržali sa 4 
 
 

Uznesenie  č. 292/2007 
A. Schvaľuje 
1. Komisiu pre posúdenie poradia priorít projektov  na  rekonštrukciu ZŠ J. A. Komenského  
a ZŠ J. Fándlyho  v tomto zložení: 
Ing. arch. Róbert Kráľ 
p. Pavol Kurbel 
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Mgr. Marek Tóth 
Antónia Bánovská 
Hlasovanie  : prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0 
 
 

Uznesenie č. 293/2007 
A. Berie na vedomie  
1. Informáciu  o vypracovanej štúdii na prípravu realizácie IBV na ulici Kasárenskej 
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0 
 

Uznesenie č. 294/2007 
A. Schvaľuje 
1.  Nevyplatenie odmien   poslancom  MsZ za  zasadnutie MsZ  dňa 13.12. 2007 , ktoré bolo 
pokračovaním  zo dňa 11.12. 2007 a 12.12. 2007   
Hlasovanie: prítomných 13, za 12, proti 0, zdržal sa 1 
 
 

Uznesenie č. 295/2007 
 

A. Schvaľuje 
1. Zaradenie  informačnej správy o príprave   všetkých projektov  na každé riadne  rokovanie 
MsZ   od  ostatného  zasadnutia v tomto členení: 
a/ aktuálny stav výziev 
b/ aktuálny stav  prípravy projektov 
c/ rozpracované  projekty  
d/ dokončené projekty 
e/  projekty pred podaním a podané   
f/ úspešné  projekty 
Hlasovanie: prítomných 13, za  13, proti 0, zdržalo sa 0  
 
 

Uznesenie č. 296/2007 
 

A. Schvaľuje 
1. Návrh  poslancov MsZ  na určenie poradia   priorít  pri príprave  projektov  nasledovne:  
 

1. Komplexná rekonštrukcia  Mestskej polikliniky 
2. Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby 
3. Revitalizácia zámockého parku a amfiteátra  
4. Vybudovanie chodníka do Horného Čepeňa 
5. Revitalizácia Malého parku -  Nám. slobody  
6. Komplexná rekonštrukcia  chodníkov a komunikácií 
7. Komplexné riešenie križovatky pri OD Lidl a Svetelná križovatka 
8. Komplexná rekonštrukcia budovy kina Nova 
9. Kanalizácia  Horný Čepeň, Kasárenská, Dolnostredská 
10. Vybudovať sociálno-zdravotno-hospicovú službu na  území  mesta  Sereď 
11. Komplexná rekonštrukcia  mestského štadióna 
12.  Komplexné vybudovanie Relaxačno-oddychovej zóny – skanzen bývalé 

ženijné  kasárne 
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13. V spolupráci s dotknutými obcami vybudovať časť veľkého okruhu cyklotrasy 
– Sereď – Kaskády  

14. Vybudovanie  kompostárne a  spracovanie biomasy  za účelom získavania 
bioenergie 

15. Zabezpečiť realizáciu geovrtu za účelom získania termálnej vody 
16. Preveriť možnosti a podmienky vybudovania bezplatnej internetovej siete  pre 

občanov mesta  a konkurenčnej ponuky na šírenie Digi TV, internet, telefón 
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0 

 
 

Uznesenie č. 297/2007 
A. Schvaľuje 
1. Kúpu  nehnuteľnosti – pozemku  parc. č. 4012/3 vo výmere 23 793 m2 – zastavané plochy 
a nádvoria  v k.ú. Sereď, ktorá je vedená na Správe  katastra  v Galante na LV č. 3446 vo 
vlastníctve SR – Ministerstvo  hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava za účelom výstavby 
zariadenia na zhodnocovanie bioodpadov (kompostáreň s bioplynovou  stanicou)  maximálne 
za cenu  určenú znaleckým posudkom 
 
2.Kúpu nehnuteľností – pozemkov  parc. č. 656/2 vo výmere  536 m2 – zastavaná plocha 
v k.ú. Sereď, parc. č. 657 vo výmere 309 m2 – záhrada v k.ú. Sereď, parc. č. 658 vo výmere 
543 m2 – zastavaná plocha v k.ú. –Sereď, ktoré parcely sú vedené na Správe katastra 
v Galante na LV č. 4540 vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Mlynské Nivy  
45 Bratislava za účelom zabezpečenia  prístupovej komunikácie pri výstavbe a následnom 
zásobovaní plánovanej pešej zóny  v zmysle územnoplánovacej  koncepcie mesta – CMZ   
maximálne za cenu podľa znaleckého posudku. 
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0 
 
V Seredi, dňa 13.12. 2007 
 
Zapísala: 
Kolláriková 
 
Na základe  zákona   SNR 369/1990 Zb   o obecnom zriadení  § 13 ods. 6  bol výkon 
uznesenia  č. 297/2007 zo dňa 11.12., 12.12.  a 13.12. 2007  pozastavený z dôvodu  
nedodržania  rokovacieho  poriadku . V súlade  s § 13 ods. 6  primátor  mesta Sereď  
pred  pozastavením  výkonu  uznesenia  prerokoval  na rokovaní  Mestskej rady 
v Seredi konanom  dňa  21.12. 2007 pozastavenie  výkonu uznesenia .   
 
 
 

Mgr. Vladimír   Vranovič  
       primátor   mesta  

Návrhová komisia: 
 
Božena Vydarená                ...................  
 
Ing. Ľubomír Kyselý            ................... 
 
Ing. Bystrík Horváth            .................... 
 



Uznesenia
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného

dňa  15.4. 2008 a 22.4. 2008

Mestské zastupiteľstvo v Seredi  prerokovalo  a prijalo  

Uznesenie č. 40/2008
A. Schvaľuje  
Program  a jeho doplnenie  

- Informácia Družstva Pro Senior – projekt  Penzión – Domov dôchodcov
- Žiadosť o finančný príspevok  na  zabezpečenie  signalizačného zariadenia  na 

Židovskom cintoríne v Seredi – PhDr. Klára Dobrovičová
- Informatívna správa o vytvorení Nadačného fondu Sereď
- Plán mesta Sereď na   zavedenie eura
- Zmluva o vysielaní  obrazového a videotextového spravodajstva  - RTV KREA
- Mgr. Chatrnúchová – lekáreň  Maja – informácia
- Delegovanie zástupca mesta   Sereď do  združenia  Prebat 
- Informácia o výstavbe Vodného diela Sereď -  Hlohovec 

Hlasovanie : prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 41/2008
A. Berie na vedomie
1. Správu o kontrole plnenia uznesení  MsZ zo dňa 28.8. 2007,  25.9. 2007,  30.10. a 6.11. 
2007, 11., 12. a 13.12. 2007,     29.1. 2008, 12.2. 2008 a 19.2. 2008

B/  ruší 
1. Uznesenie č. 258/2007  zo  dňa 11.12. ,12.12. a 13.12. 2007  písm. C , bod 1 

C. Schvaľuje 
1. Predaj voľného  bytu č.  2  v majetku  mesta  nachádzajúceho  sa  na ul. Garbiarskej  č. 
51/52   k.ú. Sereď  formou verejnej dražby 
Hlasovanie:  prítomných 17, za 16, proti 0, zdržal sa 1

Uznesenie č. 42/2008
A. Berie na vedomie
1.Informatívnu správu  o príprave  projektov 
Hlasovanie:  prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0

B. Schvaľuje
1. Pokračovanie  v príprave projektu č. 2 -  vybudovanie  zariadenia opatrovateľskej služby 
v prípade zistenia kritérií  so stanoveným terajším počtom 
Hlasovanie: prítomných 18, za 14, proti 0, zdržali sa  4 
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Uznesenie č. 43/2008
A. Schvaľuje
1. Správu o výsledku hospodárenia Domu kultúry  za rok  2007
Hlasovanie: prítomných 17, za 15, proti 1, zdržal sa 1 

Uznesenie č. 44/2008
A. Schvaľuje
1. Správu o hospodárení  ZŠ J. Fándlyho v Seredi   za rok 2007
Hlasovanie: prítomných 17, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 2  

Uznesenie č. 45/2008
A. Schvaľuje
1. Správu o hospodárení ZŠ J. A. Komenského v Seredi  za rok 2007  
Hlasovanie: prítomných 17, za 16, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1

Uznesenie č. 46/2008
A. Schvaľuje
1. Správu o hospodárení  ZŠ P.O. Hviezdoslava v Seredi   za rok 2007
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 47/2008
A. Schvaľuje 
1. Správu o hospodárení  Centra voľného času Junior v Seredi za rok 2007
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1

Uznesenie č. 48/2008
A. Schvaľuje
1. Správu o hospodárení ZUŠ J. F. Kvetoňa v Seredi za rok 2007
Hlasovanie: prítomných  16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 49/2008
A. Schvaľuje
1. Správy o hospodárení MŠ D. Štúra, MŠ Pažitná, MŠ Fándlyho, MŠ Cukrovarská za rok 
2007
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0 

Uznesenie č. 50/2008
A. Schvaľuje
1. Správy o hospodárení MŠ Komenského, MŠ Jesenského, MŠ Podzámska , MŠ Murgašova
za rok 2007
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 51/2008
A. Schvaľuje
1.  Ročnú účtovnú   závierku  Mestskej polikliniky Sereď, príspevková organizácia za rok 
2007. Výsledok hospodárenia za rok 2007 vo výške  - 1 555 158,53 Sk (strata), ktorá bude 
krytá  z finančných  a peňažných   fondov  organizácie.  Príslušné  časti  Súhrnnej  správy 
o činnosti Mestskej polikliniky Sereď za  rok 2007 pojednávajúce o hospodárení príspevkovej 
organizácie Mestská  poliklinika Sereď tvoria neoddeliteľnú súčasť záverečného účtu  mesta 
Sereď    

B. Berie na vedomie
1. Ročnú účtovnú závierku Mestskej polikliniky Sereď  s.r.o. za rok 2007
2. Súhrnnú  správu o činnosti Mestskej polikliniky Sereď za rok 2007
3. Správu  o činnosti Mestskej polikliniky Sereď za obdobie  január – marec 2008
4. Informáciu o hospodárení ambulancií a oddelení MsPK v roku 2007
5. Informáciu o prenájme nebytových priestorov  v MsPK 
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0, 

Uznesenie č.  52/2008
A. Schvaľuje
1. Záverečný účet Mesta   Sereď za rok  2007     
 2.  Celoročné hospodárenie mesta Sereď za rok 2007 bez výhrad
 3.   Použitie  hospodárskeho  výsledku za rok 2007  prebytku hospodárenia nasledovne:
            - čiastkou 6226 tis. Sk tvoriť fond rozvoja bývania
            - čiastku 4602 tis. Sk použiť v rámci príjmových finančných operácií v rozpočte na 

rok 2008 na krytie výdavkov
            -  dotáciu   v čiastke 233 tis. Sk použiť na úhradu výdavkov spojených  s riešením 

havarijného stavu na ZŠ Komenského
             - dotáciu v čiastke 7 tis. Sk použiť na úhradu dopravného žiakov ZŠ J. Fándlyho
             - čiastkou 4 551 tis. Sk tvoriť rezervný fond 
Hlasovanie: prítomných 18, za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1

Uznesenie č. 53/2008
A. Berie na vedomie
1. Informáciu  Družstva Pro  Senior  a jeho konateľa Ing. Pavla   Rodinu o doterajšej činnosti 
vo veci predmetného Penziónu  - Domova dôchodcov
Hlasovanie: prítomných 18, za 16, proti 0, zdržali sa 2

B. Schvaľuje
1.  Pokračovanie  v príprave  projektovej  dokumentácie  na  Penzión  –  Domov  dôchodcov 
a prípravu projektu na  podanie 
Hlasovanie: prítomných 18, za 12, proti 1, zdržalo sa 5

C. Poveruje primátora mesta
Rokovať s Ing. Rodinom o zabezpečovaní   zariadenia   Penzión – Domov dôchodcov 
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 54/2008
A. Berie na vedomie
1. Správu hlavnej  kontrolórky o vykonaných  kontrolách v roku 2008  do 15.4. 2008

B. Ukladá 
Prednostke MsÚ
1. Pripraviť   poriadok odmeňovania  poslancov Mestského zastupiteľstva v Seredi, členov 
mestskej rady ,  predsedov a členov komisií 
Hlasovanie: prítomných 16, za 14, proti 0, zdržali sa 2

Uznesenie č. 55/2008
A. Berie na vedomie 
1.  Správu  hlavnej  kontrolórky  z následnej  finančnej  kontroly  dodržiavania  zákonnosti  pri 
aplikácii zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov  Domu kultúry v Seredi    
Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti  0, zdržalo sa 0 

Uznesenie č. 56/2008
A. Uznáša sa na
1. VZN č 1/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi v meste Sereď 
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 57/2008
A. Schvaľuje
1. Predaj pozemku parc. č. 3849/2 o výmere 281 m2 k.ú. Sereď za cenu 1190 ,- Sk/m2 vrátane 
19 % DPH   žiadateľovi:
Renáta Horňáková, Dolnomajerská 1223/5c, Sereď    
Správny poplatok  za   návrh   na  povolenie  vkladu vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti  do 
katastra nehnuteľností hradí kupujúci.

B. Ukladá
Prednostke MsÚ
1. Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ do    10.6. 2008
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 58/2008
A. Schvaľuje
1. Predaj pozemku parc. č. 3063/128 – zast. plocha o výmere 22 m2 k.ú. Sereď s dodržaním 
podmienok: 

- pôdorysného  zosúladenia novostavby s jestvujúcou hlavnou stavbou
-  dodržania  priestorovej  formy prístavby  k jestvujúcej   štruktúre   s použitím strešnej 

roviny v zhodnom sklone s hlavnou stavbou
-  použitia architektonických  výrazových prostriedkov z hlavného objektu 
- z hľadiska nevyhnutného zachovania podmienok pre dopravu zachovať voľnú šírku

minimálne  5  metrov  od  okraja  miestnej  komunikácie  a tento  priestor  využiť 
v maximálnej miere na zriadenie spevnených plôch pre parkovanie
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-  organizovať  zásobovacie  vjazdy k polyfunkcii  úsporným spôsobom – jeden  pre  dva 
objekty

-  povinnosť   kupujúcich zabezpečiť na vlastné náklady spevnenie zostávajúcej plochy po 
MK jednotným spôsobom  podľa usmernenia mesta    
Za cenu 2000,- Sk /m2 – minimálna cena  nezastavaného pozemku v zmysle Prílohy č. l, 
bod I. VZN č. 1/2006 – minimálne ceny pri prevodoch pozemkov vo vlastníctve mesta, 
ktorá bude zvýšená  o 19 % DPH. 
žiadateľovi:  Miroslav Kramárik, Pod Hrádzou 2215, Sereď 
Správny  poplatok za návrh  na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti  do 
katastra nehnuteľností hradí kupujúci.

B. Ukladá
Prednostke MsÚ
1.Zabezpečiť  vyhotovenie kúpnej zmluvy v zmysle uznesenia MsZ do 10.6. 2008
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržal sa 1

Uznesenie č. 59/2008
 A. Schvaľuje     
1.Prenájom pozemku pod prenosnou garážou, časť parcely 1036 v k.ú.Sereď, o výmere 18 m2, 
za cenu 50,-/m2/rok na dobu neurčitú, s ročnou výpovednou lehotou, Márii Kortišovej, Pod 
hrádzou, č. 2228/3, Sereď 

 B.  Ukladá
 Prednostke MsÚ 
 1. Zabezpečiť vypracovanie  a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 15.mája 2008.
  Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 60/2008
A. Schvaľuje 
1. Zmenu  uznesenia č. 23/2008  zo dňa  19. 2. 2008    v časti ceny, ktorá bude znížená  z 
pôvodne schválenej ceny  1300,- Sk/m2  + 19 %  DPH   na 600,- Sk/m2 + 19 %  DPH    pre 
žiadateľa:
 Dispek  spol.  s.r.o.  Jesenského  1130/24  Sereď  zastúpenú  konateľom  Ing.  Bohumilom 
Spišákom
Hlasovanie: prítomných 18, za 11, proti 3, zdržali sa 4 

Uznesenie č. 61/2008
A. Schvaľuje
1.   Prenájom pozemku, časť parc.č. 1743/210 vo výmere 321 m2 a časť   parc.č. 1569/301, 
 výmere 269 m2, obe v k.ú. Sereď,   za cenu 10.- Sk/m2/rok, na dobu určitú 50 rokov,  za 
účelom vybudovania komunikácie s podmienkou jej vybudovania s technickými parametrami 
pre nákladnú dopravu a zachovania charakteru jej verejného užívania,   TRADE SLOVAKIA 
spol . s.r.o., Mikovíniho č. 2, 917 01 Trnava.

 B.  Ukladá:
 Prednostke MsÚ 
1. Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 15.mája 2008       
 Hlasovanie :  prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 62/2008
A. Berie na vedomie
1. Informáciu ŠK Cyklo – Tour Sereď  o zriadení cyklistickej dráhy a podporuje zriadenie 
tejto dráhy 
 Hlasovanie:   prítomných 16, za 15, proti 0, zdržal sa  1
 
B. Schvaľuje
1. Prenájom pozemku, časť parcely 733/4, k.ú. Sereď, o výmere 800 m2 , za cenu  1,- Sk  na 
dobu neurčitú,  s trojmesačnou  výpovednou lehotou  ŠK-  Cyklo-  tour  Sereď,  Dom kultúry 
Školská l, Sereď.
Hlasovanie:  prítomných  16, za 9, proti 4, zdržali sa 3
 
C. Ukladá 
Prednostke MsÚ
1. Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 15.mája 2008
Hlasovanie: prítomných 16, za 11, proti 2, zdržali sa 3 

Uznesenie č. 63/2008
A. Schvaľuje
1.Prenájom pozemku, časť parcely č. 3063/1, k.ú. Sereď,  vo výmere 62,5 m2, za cenu 10,-
Sk/m2/rok, ktorá bude zvýšená o 19 %-nú DPH, za účelom vybudovania verejne prístupnej 
spevnenej parkovacej plochy, na dobu určitú 20 rokov, s podmienkou povinnosti sklopenia 
obrubníkov  priľahlej  miestnej  komunikácie  v dotknutom  úseku  a riadenie  bočných  obrúb 
v nivelite dlažby, aby bolo možné v budúcnosti bezbariérovo napojiť spevnené  plochy na 
susedných  pozemkoch   a oddelenia   jednotlivých  parkovacích  stojísk  farebne  odlišnou 
dlažbou, Igorovi Urbanovi a manželke, bytom Vinárska 132/12, 926 01 Sereď. 

B. Ukladá
Prednostke MsÚ
1. Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 15.    mája 2008
Hlasovanie: prítomných  16, za 13, proti 0, zdržali sa 3 

Uznesenie  č. 64/2008
A. Schvaľuje 
1.Prenájom pozemku, parcelu č.  498/94 o výmere 18 m2, parcelu č. 498/95 o výmere 18m2, 
parcelu  č.  498/96  o výmere  18  m2,  parcelu  č. 498/132  o výmere  65  m2 a časť  parcely  č. 
498/130  o výmere   18m2,  všetky  v  k.ú.  Dolný  Čepeň,  za  cenu  1.-Sk/m2/rok,  za  účelom 
zriadenia záhradky na dobu neurčitú  s ročnou výpovednou lehotou , vždy k l.10.príslušného 
kalendárneho roka, počnúc dňom 1.mája 2008, s podmienkou realizácie ľahkého oplotenia a 
možnosti bezproblémového prístupu vlastníkov  priľahlých nehnuteľností k zadným častiam 
svojich stavieb, Jánovi Sedlačkovi, bytom Tehelná 2924/8, Sereď.

B. Ukladá
Prednostke MsÚ 
1. Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 15. mája 2008.
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0
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Uznesenie č. 65/2008
A.  Schvaľuje
1. Prenájom nebytového priestoru – l miestnosti vo výmere 39 m2 na Pažitnej ul. 1037/17, za 
cenu 400.-Sk/m2/rok na dobu určitú do 28.2.2009, za účelom uskladnenia bielej  techniky, 
Ing.Petrovi Vrbovi, bytom v Seredi, Pažitná 1013/1.

B.  Ukladá
Prednostke MsÚ 
1. Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 15.   mája 2008.
Hlasovanie: prítomných 14, za 11, proti 1, zdržali sa 2

Uznesenie č. 66/2008
A. Schvaľuje 
1. Návrh zmluvy o výpožičke Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi s dobou výpožičky 

od 01.07. 2008  do 30. 06. 2058
     s nasledovnými  doplneniami a  pripomienkami:

Čl. I. Predmet  zmluvy
...... dať do bezplatného užívania  pre účely školy a školských zariadení nehnuteľnosti  .......

Čl. V.
3.  Ak vypožičiavateľ  nepotrebuje   predmet zmluvy  na účely  podľa článku I.  je povinný 

ho vrátiť  požičiavateľovi najneskôr do konca školského roka   
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0 

Uznesenie č. 67/2008
A. Berie na vedomie
1. Plán   Mesta Sereď na zavedenie eura
Hlasovanie:  prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0 

B. Schvaľuje
1. Prihlásenie sa mesta  Sereď k registrácii signatárov Etického kódexu na zavedenie eura
Hlasovanie:  prítomných 14, za 13, proti 0, zdržalo sa 1 

C. Ukladá
1. Štatutárom rozpočtových organizácií a obchodných spoločností, ktorých zriaďovateľom  je 
mesto  Sereď,  vypracovať  vlastné   plány  na  zavedenie  eura  a menovať  vlastné  eurotímy 
v termíne do 10. mája 2008

2. Vedúcim všetkých eurotímov pripraviť  plnenie plánu na zavedenie  eura na rokovanie 
mestského zastupiteľstva v septembri   2008
Hlasovanie:  prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0 
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Uznesenie č.  68/2008
A. Berie na vedomie
1. Informatívnu   správu  o činnosti Mestskej  polície Sereď  za rok 2007
Hlasovanie:   prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 69/2008
A. Schvaľuje
1 a)  Odňatie  správy majetku  predškolských zariadení  - Materskej školy na  Cukrovarskej 

ul., Materskej školy na Fándlyho ul. a Materskej školy na Pažitnej   ul.     k 31.12.2007 
v zostatkovej hodnote 1 669 001,50 Sk,  z dôvodu ich zlúčenia   s Materskou školou na 
Sídl. Dionýza Štúra  v Seredi od  01.01.2008.

    b)  Odňatie správy majetku  predškolských zariadení - Materskej školy na  Jesenského ul., 
Materskej školy na Podzámskej ul. a Materskej školy na Murgašovej    ul.  k 31.12.2007 
v zostatkovej hodnote 1 966 616,30 Sk, z dôvodu ich zlúčenia  s Materskou školou na 
Komenského ul. v Seredi od  01.01.2008.

2 a)  Zverenie majetku mesta,  odňatého zrušeným predškolským zariadeniam, do  správy 
Materskej školy na Sídl. Dionýza Štúra v Seredi od  01.01.2008 v zostatkovej hodnote 
1 669 001,50  Sk.

    b) Zverenie majetku mesta,  odňatého zrušeným predškolským zariadeniam, do správy 
Materskej  školy  na  Komenského  ul.  v Seredi  od  01.01.2008  v   zostatkovej hodnote 
1 966 616,30 Sk.

 
3 a) Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení majetku do správy  Materskej školy na Sídl.  Dionýza 

Štúra v Seredi zo dňa 18.12.2002 v zostatkovej hodnote 2 588 133,11 Sk.

    b) Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení majetku do správy Materskej školy na    Komenského 
ul. v Seredi zo dňa 18.12.2002 v zostatkovej hodnote  2 642 954,22   Sk.

Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0 

Uznesenie č. 70/2008
A. Schvaľuje 
1. Poskytnutie   finančného daru vo výške 26 120,50 Sk   Ústrednému zväzu židovských 
náboženských obcí v SR, detašované pracovisko  ,  stredisko SOS, J.  Kráľa  č.  6, Banská 
Bystrica  na zakúpenie signalizačného  zariadenia – vyhlasovanie poplachu externou  sirénou 
na Židovskom cintoríne v Seredi 
Hlasovanie : prítomných 15, za 9, proti 2, zdržali sa 4

Uznesenie č. 71/2008
A. Berie na vedomie
1.  Žiadosť  Mgr.  Márie  Chatrnúchovej,  Verejná  lekáreň  Maja,  Kuzmányho  3054,  Sereď 
o poskytnutie priestorov na prevádzkovanie lekárne. 
Hlasovanie : prítomných 15, za 13, proti 0, zdržali sa 2 
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Uznesenie č. 72/2008
A. Schvaľuje 
1.Zmluvu o vysielaní obrazového a videotextového spravodajstva  so spoločnosťou Kreativ 
SK spol. s.r.o.  , Drevená 888, 924 01 Galanta 
Hlasovanie: prítomných 15, za 14, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval  1

Uznesenie č. 73/2008
A. Schvaľuje 
1. Za tajomníčku  kultúrnej komisie Jarmilu Kollárikovú 

B.  Odvoláva
1.   Ing.  Jozefa  Sečena  a Jarmilu  Hojerovú   z funkcie  člena  komisie   pre  podnikateľskú 
činnosť, cestovný ruch a regionálny rozvoj
Hlasovanie: prítomných 15, za 13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 2 

V Seredi, dňa 24.4. 2008

Zapísala: Kolláriková

Mgr. Vladimír  Vranovič 
    primátor   mesta 

Návrhová komisia:

Božena   Vydarená           .....................

Ing. arch. Róbert Kráľ      .....................

Ing. Bystrík Horváth         .....................

RSDr. Jozef Kovarovič     .....................

JUDr. Michal Irsák            ....................
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Uznesenia 
z rokovania Mestského  zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa 9.12.  2008 

 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi  prerokovalo a prijalo  
 

Uznesenie č.  212/2008 
A. Schvaľuje  

Program a jeho doplnenie v bode rôzne   
- Harmonogram zasadnutí MsR a MsZ v roku 2009 
- Návrh voľby hlavného kontrolóra 
- Informácia o proteste prokurátora k VZN  
- Komisia športová a pre eurofondy – zmena členov 
- Služobná  cesta do Českej  republiky -  bioplynová  stanica 
- Prerokovanie návrhu na zvolanie verejného zhromaždenia občanov  
- Odmeny primátora, zástupcu primátora , hlavnej kontrolórky, poslancov MsZ 

Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0  
 
 

Uznesenie č. 213/2008 
A. Berie na vedomie 
1. Správu  o kontrole plnenia uznesení MsZ zo dňa 17.6.  a 26.6. 2008, 2.9. a 9.9. 2008  
a 28.10. 2008 
Hlasovanie : prítomných  17, za 12, proti 1, zdržali sa 4 
 
B. Schvaľuje  
 1. Prenájom časti nebytových priestorov   na Pažitnej ul. 1017/37  vo výmere 292 m2 za cenu 
800,- Sk/m2/rok  pre  spoločnosť LLarik  s.r.o. Pažitná 1017/37,Sereď na  dobu  určitú 10 
rokov počnúc dňom  1.3. 2009 s tým, že výška nájmu sa  prehodnotí po 5 rokoch, bude sa 
uplatňovať inflačná  doložka a po uplynutí 10 rokov  firma LLARIK  s.r.o. Sereď odpredá 
mestu  Sereď technické zhodnotenie nehnuteľnosti za 1,- Sk. Odpisovanie technického  
zhodnotenia bude naďalej vykonávať nájomca.    
 
C. Ukladá 
Prednostke MsÚ 
1.Zabezpečiť  vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 31.1. 2009 
Hlasovanie: prítomných 17, za 11, proti 3, zdržali sa 3 
 
D. Ruší 
1. Uznesenie č. 93/2008  zo dňa  17.6. a 26.6. 2008 
Hlasovanie: prítomných 17, za 12, proti 1, zdržali sa 4 
 
 

Uznesenie č. 214/2008 
A. Berie na vedomie 
1. Informatívnu správu o príprave projektov 
Hlasovanie: prítomných 11, za 10, proti 0, zdržal sa 1 
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Uznesenie č. 215/2008 
A. Berie na vedomie 
1.Správu hlavnej kontrolórky  o kontrolách vykonaných v II. polroku 2008  od ostatného MsZ  
konaného dňa 28.10. 2008 
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0 
 
 

Uznesenie č. 216/2008 
A. Berie na vedomie 
1. Správu o činnosti  hlavnej kontrolórky  za II. polrok 2008 
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0 
 
 

Uznesenie č. 217/2008 
A. Schvaľuje   
1. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2009 
Hlasovanie: prítomných 15, za 15,  proti 0, zdržalo sa 0 
 
 

Uznesenie č. 218/2008 
A. Berie na vedomie 
1. Návrh  trojročného rozpočtu MŠ D. Štúra v Seredi na roky 2009 - 2011 
  
B. Schvaľuje 
1.Návrh rozpočtu MŠ D. Štúra v Seredi  na rok 2009  so zapracovaním  čiastky z prílohy č. 3 
do rozpočtu školy   
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0 
 
 

Uznesenie č. 219/2008 
A. Berie na vedomie 
1. Návrh  trojročného rozpočtu MŠ  Komenského v Seredi na roky 2009 - 2011 
  
B. Schvaľuje 
1.Návrh rozpočtu MŠ Komenského v Seredi na rok 2009  so zapracovaním  čiastky z prílohy 
č. 3 do rozpočtu školy   
Hlasovanie: prítomných  17, za 16, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1  
 
 

Uznesenie č. 220/2008 
A. Berie na vedomie 
1. Návrh  trojročného rozpočtu ZŠ  P.O. Hviezdoslava v Seredi na roky 2009 - 2011 
  
B. Schvaľuje 
1.Návrh rozpočtu ZŠ P.O. Hviezdoslava v Seredi  na rok 2009   
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdralo sa 0 
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Uznesenie č. 221/2008 
A. Berie na vedomie 
1. Návrh  trojročného rozpočtu ZŠ J.A. Komenského v Seredi na roky 2009 - 2011 
  
B. Schvaľuje 
1.Návrh rozpočtu ZŠ J.A. Komenského  v Seredi na rok 2009   
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0 
 
 

Uznesenie č. 222/2008 
A. Berie na vedomie 
1. Návrh  trojročného rozpočtu ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi na roky 2009 - 2011 
  
B. Schvaľuje 
1.Návrh rozpočtu ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi na rok 2009   
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0 
 
 

Uznesenie č. 223/2008 
A. Berie na vedomie 
1. Návrh  trojročného rozpočtu ZUŠ J. F.  Kvetoňa v Seredi  na roky 2009 - 2011 
B. Schvaľuje 
1.Návrh rozpočtu ZUŠ J. F. Kvetoňa v Seredi na rok 2009     
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0 
 
 

Uznesenie č. 224/2008 
A. Berie na vedomie 
1. Návrh  trojročného rozpočtu CVČ  Junior v Seredi na roky 2009 - 2011 
  
B. Schvaľuje 
1.Návrh rozpočtu CVČ Junior v Seredi  na rok 2009   
Hlasovanie: prítomných 18, za 17, proti 0, zdržal sa 1  
 
 

Uznesenie č. 225/2008 
A. Berie na vedomie 
1. Návrh  trojročného rozpočtu  Domu kultúry v Seredi na roky 2009 - 2011 
 
B. Schvaľuje  
1. Rozpočet  Domu kultúry v Seredi na rok  2009  
Hlasovanie: prítomných 14, za 11, proti 2, zdržal sa 1 
 
C. Neschvaľuje  
1. Návrh  na zníženie rozpočtu Domu kultúry v Seredi  o čiastku 1639  tis. Sk  
Hlasovanie: prítomných 14, za 2, proti 6, zdržalo sa 6 
 
2.Návrh na zníženie rozpočtu Domu kultúry v Seredi o čiastku 300 tis. Sk  
Hlasovanie : prítomných 13, za 6, proti 5, zdržal sa 1, nehlasoval 1 
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Uznesenie č. 226/2008 
A. Berie na vedomie  
1. Viacročný programový  rozpočet  Mesta Sereď na roky 2009 - 2011  
 
B. Schvaľuje 
1.Programový rozpočet Mesta Sereď na rok 2009 
Hlasovanie: prítomných 17, za 14, proti 0, zdržali sa 3 
 
 

Uznesenie č. 227/2008 
A. Schvaľuje   
1.Predĺženie  zmluvy  s regionálnou televíziou Krea Galanta   
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0 
 
 

Uznesenie č. 228/2008 
A. Žiada  
1. Predloženie  Návrhu zmluvy  s vydavateľom  Seredských noviniek pánom Marcelom 
Kováčom  na najbližšie rokovanie  riadneho MsZ.  
Hlasovanie: prítomných 18, za 15, proti 2, zdržal sa 1  

 
Uznesenie č. 229/2008 

A. Schvaľuje  
1. Dodatok  č. 2 k zmluve o dielo so spoločnosťou A.S.A Trnava  -  navýšenie  o výšku 
vyhlásenej inflácie  s účinnosťou od 1.1. 2009  
Hlasovanie: prítomných 17, za 13, proti 4, zdržalo sa 0  
 
 

Uznesenie č. 230/2008 
A. Neschvaľuje 
1. Zrušenie  uznesenia č. 57/2005 zo dňa 14.6. 2005  
Hlasovanie: prítomných 18, za 2, proti  9, zdržalo sa 7 
 
 

Uznesenie č. 231/2008 
A. Berie na vedomie 
1. Návrh rozpočtu Mestského bytového podniku spol. s.r.o. v Seredi na rok 2009   
 
2. Plán investičných akcií na rok 2009 
Hlasovanie: prítomných  14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0 
 
 

Uznesenie č. 232/2008 
A. Schvaľuje 
1. Tretiu zmenu rozpočtu Mesta Sereď na rok 2008  
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržal sa 1 
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Uznesenie č. 233/2008 
A. Uznáša  sa na 
1. VZN  Mesta Sereď č. 3/2008  o určení miesta  a času zápisu detí do l. ročníka základných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď. 
Hlasovanie: prítomných  15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0 
 
 

Uznesenie  č. 234/2008 
A. Schvaľuje  
1. Doplnenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do príslušných rád škôl a školských 
zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Sereď 
 
ZŠ J. Fándlyho   Ing. Jozef Prívozník 
 
ZŠ J.A. Komenského  Ing. Ľubomír Kyselý 
 
ZŠ  P.O. Hviezdoslava  Stanislav Tvrdík 
 
ZUŠ J.F. Kvetoňa   Ing. arch. Róbert  Kráľ  
 
MŠ D. Štúra   Antónia Bánovská 
 
MŠ Komenského   Božena Vydarená  
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržal sa 1 
 
 

Uznesenie č. 235/2008 
A. Uznáša sa na 
1. VZN Mesta Sereď č. 4/2008 o miestnych daniach  
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0 
 
 

Uznesenie č. 236/2008 
A. Uznáša sa na 
1. VZN Mesta Sereď č. 5/2008 o povoľovaní  osobitného užívania verejných priestranstiev na 
území mesta Sereď 
Hlasovanie: prítomných  15, za 14, proti 0, zdržal sa 1 
 
 

Uznesenie č. 237/2008 
A. Berie na vedomie 
1. Správu o činnosti Mestskej polikliniky Sereď s.r.o. k 30.9. 2008 
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0 
 
 

Uznesenie č. 238/2008 
A. Ruší 
1.Metskú  polikliniku Sereď – príspevkovú organizáciu  mesta  k 31.12. 2008 
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0 
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Uznesenie č. 239/2008 

A. Schvaľuje 
1. Návrh prílohy č. 5/2008  k VZN č. 1/2006 o hospodárení s majetkom  
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0  
 
 

Uznesenie  č. 240/2008 
A. Uznáša sa na : 
1. Dodatku č. 3/2008  k VZN č. 1/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi 
2. Dodatku č. 2/2008 k VZN č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné 

stavebné odpady 
3. Dodatku č. 1/2008 k VZN č. 1/2007 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území Mesta Sereď  
4. Dodatku č. 1/2008 k VZN č. 4/2006 o tvorbe , údržbe a ochrane verejnej zelene  na území 

Mesta Sereď 
5. Dodatku č.  1/2008 k VZN č. 6/2002 o niektorých podmienkach držania psov 
6. Dodatku č. 4/2008 k VZN č. 8/95 Poriadok  pre pohrebisko Mesta  Sereď  
7. Dodatku č. 4/2008 k VZN č. 6/1995 o postupe pri prevode bytov a nebytových priestorov 

v majetku Mesta Sereď 
8. Dodatku č. 1/2008 k VZN č. 1/2004 o udeľovaní ocenení  Mesta Sereď 
9. Dodatku  č. 1/2008 , ktorým sa mení Štatút Mesta Sereď 
10. Dodatku č. 1/2008 k VZN č. 5/2004 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb  
11.Dodatku č. 1/2008 k VZN č. 6/2004 o podmienkach poskytovania jednorazových  

sociálnych dávok 
12. Dodatku č. 1/2008 k VZN č. 3/2006  o podmienkach poskytovania finančných príspevkov  

na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
13.Dodatku č. 6 k VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní  s majetkom  Mesta Sereď 
14. Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2007 Trhový poriadok  
15. Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2007 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 

na trhových miestach Mesta Sereď 
16. Dodatku č. l k VZN č. 5/2006 o poskytovaní dotácií  z  rozpočtu Mesta  Sereď  
17. Dodatku č. l/2008 k VZN č. 5/2007 o ochrane  nefajčiarov  
18. Dodatku č. 1/2008 k VZN č. 2/2006 o oprave podmienok predaja, podávania  alebo 

používania alkoholických nápojov  na území Mesta  Sereď  
19. Dodatku č. 1/2008 k VZN č. 1/2000 o používaní technického prostriedku na zabránenie 

odjazdu motorového vozidla. 
20. Dodatku č. l k VZN č. 4/2000 o podmienkach zverejňovania  a vylepovania plagátov  

a umiestňovanie transparentov a pútačov    
Hlasovanie: :  prítomných 18, za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1 
 
 

Uznesenie č. 241/2008 
A. Schvaľuje 
1. Dodatok  k Poriadku odmeňovania účinkujúcich pri občianskych obradoch a slávnostiach 
 
2. Dodatok k Sadzobníku úhrad za vysielanie relácií v mestskom rozhlase 
Hlasovanie:  prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0,  
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Uznesenie  č. 242/2008 

A. Uznáša sa na udelení: 
Čestného  občianstva Mesta Sereď  
1. Dipl. Ing.. Michalovi Košťálovi, h. prof.  zo Serede  - za významné výsledky v oblasti 
vzdelávania a vedecko-výskumnej  činnosti   
 
2. Alžbete Vargovej zo Serede – za činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinila   
o šírenie dobrého mena Mesta Sereď  doma i v zahraničí, ako aj o kultúrny rozvoj mesta 
 
3. PhDr. Bohušovi Hrušovskému   zo   Šúroviec – in memoriam – za úspešnú prezentáciu 
mesta Sereď regionálnym mesačníkom  Seredské  novinky  
 
B. Schvaľuje 
Udelenie Ceny primátora Mesta Sereď  
1. Občianskemu združeniu  TJ Rozkvet zo Stredného Čepeňa – pri príležitosti 20. výročia 
založenia OZ TJ  rozkvet  
2. Petrovi Tisoňovi  zo Serede  - za reprezentovanie mesta v kultúrno-umeleckej oblasti – 
tanec  
Hlasovanie:  prítomných 18, za 17, proti 0, zdržal sa 1 
 
 

Uznesenie č. 243/2008 
A. Neschvaľuje 
1. Predaj pozemku parc. registra „C“ č. 3614/2 – orná pôda  k.ú. Sereď o výmere 22 612 m2 
pre: 
Základnú organizáciu Slovenského zväzu záhradkárov (ZO SZZ) , registračné číslo 8-56 
v Seredi osada č. 4 pri Nových vinárskych závodoch v Seredi,  zastúpenú Ing. Elenou 
Macháčovou , predsedníčkou ZO SZZ 
Hlasovanie: prítomných 18, za 1, proti 14, zdržali sa 3 
  
 

Uznesenie č. 244/2008 
A. Neschvaľuje 
1. Prenájom pozemku  časť par. č. 362/1, k.ú Sereď  za účelom  vybudovanie   parkovacej 
plochy  pre žiadateľa:  
Gabriel Lapoš, Farby –Laky,  Legionárska 4307/39, 92601 Sereď 
Hlasovanie: prítomných 16, za 7, proti 2, zdržali  sa 7 
 
 

Uznesenie č. 245/2008 
A.  Berie na vedomie 
1. Harmonogram zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2009  
Hlasovanie: prítomných 17, za 16, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1 
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Uznesenie č. 246/2008 
A. Vyhlasuje 
V zmysle  § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v platnom znení  
konanie voľby hlavného kontrolóra Mesta Sereď na deň 24. februára 2009 na zasadnutí 
Mestského  zastupiteľstva v Seredi 
 
B. Určuje 
Podmienky na zaradenie uchádzača do volieb na funkciu hlavného kontrolóra Mesta  Sereď: 
1/ Kvalifikačné predpoklady : ukončené vysokoškolské vzdelanie 
 
2/ Iné predpoklady : 

- minimálne 5 rokov praxe v ekonomickej, právnickej oblasti, v oblasti kontroly vo 
verejnej správe 

- morálna bezúhonnosť 
- komunikatívnosť 

 
3/ Doručenie  nasledovných dokladov: 
Písomná prihláška, ktorá musí obsahovať: 

- osobné údaje kandidáta a písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov 
podľa § 7 ods. l a 2 zákona NR SR č. 428/2002 Z.z.  o ochrane  osobných údajov. 

Ďalšie  požadované doklady: 
- profesijný životopis, 
- overené doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

 
4/ Termín a spôsob odovzdania písomnej prihlášky: 
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Sereď doručia svoje písomné prihlášky 
s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej „voľba hlavného kontrolóra – 
neotvárať“  najneskôr do 10. februára 2009 (t.j.14 dní pred dňom konania voľby hlavného 
kontrolóra ) na podateľňu Mestského úradu  v Seredi alebo zašlú na adresu: Mestský úrad 
Sereď   , Námestie republiky  1176/10, 926 01 Sereď. Na neúplné prihlášky a prihlášky 
odovzdané  po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada.  
 
C. Ustanovuje 
1/ Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra  Mesta Sereď  tajným hlasovaním 
2/ Že , samotnému aktu konania volieb bude predchádzať prezentácia jednotlivých  
kandidátov s koncepciou kontrolnej činnosti formou osobného vystúpenia na zasadnutí MsZ 
v Seredi v rozsahu cca 5 minút. Kandidáti sa budú prezentovať  v poradí  v akom boli 
doručené ich prihlášky na Mestský úrad v Seredi 
 
D. Ukladá 
Prednostke MsÚ 
1/ Zabezpečiť  zverejnenie  termínu vyhlásenia dňa voľby hlavného kontrolóra Mesta Sereď 
na úradnej  tabuli Mesta Sereď a spôsobom v mieste obvyklým. 
 
E. Poveruje 
Primátora mesta  
1. Zriadiť komisiu  na posúdenie splnenia podmienok na zaradenia uchádzača  do volieb na  
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funkciu hlavného kontrolóra Mesta Sereď z doručených prihlášok a dokladov a správu 
z komisie predložiť  na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 24.2. 2009. 
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 0, zdržal sa 1 
 

Uznesenie č. 247/2008 
A. Berie na vedomie  
1. Informáciu o proteste prokurátora k VZN č. 4/2003 
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0 
 
 

Uznesenie č. 248/2008 
A. Odvoláva  
z komisie   pre čerpanie eurofondov 
Mgr. Erika Kováča 
Mgr. Petra Rampašeka 
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0  
 
 

Uznesenie č. 249/2008 
A. Odvoláva  
Tajomníčku  športovej  komisie  
Katarínu Marcinkechovú 
 
B. Schvaľuje 
Tajomníčku športovej komisie  
p. Evu Kavoňovú      
Hlasovanie: prítomných 15,m za 14, proti0, zdržal sa  1 
 
 

Uznesenie č. 250/2008 
A. Schvaľuje 
1. Služobnú cestu do Vysokého Mýta -  Česká  republika pre Mgr. Vladimíra Vranoviča, Mgr. 
Róberta Gablíka, Michala Noskoviča a Ing. arch. Róbert Kráľa  - vo veci získania informácií  
o výstavbe bioplynovej stanice.  
Hlasovanie: prítomých 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0  
 
 

Uznesenie č. 251/2008 
A. Schvaľuje 
1. Zvolanie verejného zhromaždenia občanov s poslancami MsZ na mesiac marec -  vo veci 
prerokovania prevádzky   autobusového náštupišťa v meste Sereď  
Hlasovanie: prítomných 17 , za 15, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali 2  
 
 

Uznesenie č. 252/2008 
A. Schvaľuje 
 
1. Mimoriadne odmeny  za II. polrok 2008   pre 
Primátora Mesta Sereď                         135 418,-  Sk 
Hlasovanie: prítomných 18, za 11, proti 5, zdržali sa 2  



 10 

 
Zástupcu primátora Mesta Sereď            90 520,-   Sk 
Hlasovanie :prítomných 17, za 14, proti 0, zdržali sa 4 
 
Hlavnú kontrolórku Mesta Sereď            49 068,-  Sk  
 Hlasovanie: prítomných 18, za 16, proti 0, zdržali sa 2 
 
 
2. Mimoriadne odmeny pre poslancov MsZ za II. polrok 2008  
Poslancom MsZ                      25 000,- Sk 
 
Poslankyni p. Vydarenej za prácu v návrhovej komisii        3 000,- Sk  
Hlasovanie: prítomných 17, za 9, proti 1, zdržali sa 6, nehlasoval 1  
 
 
V Seredi, dňa 10.12. 2008 
 
 
Zapísala: Kolláriková  
 
 
 
  
 
       Mgr. Vladimír  Vranovič  
            primátor   mesta  
 
 
 
 
Návrhová komisia: 
 
Božena Vydarená                .................... 
 
Pavol Kurbel                       ..................... 
 
Ing. Ľubomír  Kyselý          .................... 
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Uznesenia 
z rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi konaného dňa 15.12. 2009 a 16.12. 2009 

 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a prijalo  
 

Uznesenie č. 237/2009 
A. Schvaľuje   
Program a jeho doplnenie     
- Stanovisko  odborného poradcu prof. Ing. Petráša k tepelnému  hospodárstvu   
- Schválenie komisie na výber dodávateľa na projekt  ZŠ J. Fándlyho  
- Informácia o výsledkoch rokovania so zástupcami OD  Progres  
- Odmeny poslancov a funkcionárov  mesta  

Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0  
 
 

Uznesenie č. 238/2009 
A. Berie na vedomie 
1. Správu o kontrole plnenia  uznesení Mestského zastupiteľstva v Seredi  
 
B.  Ruší  
Uznesenie č. 41/2009 zo dňa 17.3. 2009 
Hlasovanie:  prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0  
 
 

Uznesenie č. 239/2009 
A. Berie na vedomie 
1. Informatívnu správu o príprave  projektov  
Hlasovanie : prítomných 14, za 13, proti 1, zdržalo sa 0  
 
 

Uznesenie č. 240/2009 
A. Berie na vedomie 
1.  Správu o vykonanej kontrole – súvislé opravy   miestnych komunikácií realizovaných  v roku 2009  
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0  
 
 

Uznesenie  č. 241/2009 
A. Berie  na vedomie  
1. Opatrenia   prijaté na odstránenie  nedostatkov  a ich príčin na základe vykonanej kontrole uzatvorených  
dohôd o vykonaní práce  na MsÚ v Seredi 
 
B. Ukladá 
Prednostke MsÚ  
Zapracovať do prijatých opatrení   odporúčanie hlavnej kontrolórky Mesta Sereď „výmery za  
daň z nehnuteľností a komunálny odpad roznášať  vlastnými zamestnancami, ktorých pracovný pomer bol 
založený   na základe pracovnej  zmluvy“ s platnosťou  od 1.1. 2010  
Hlasovanie:  prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0  
 

 
 
 

Uznesenie č. 242/2009 
A. Berie na vedomie 
1. Správu o činnosti hlavnej  kontrolórky  za rok  2009  
Hlasovanie: prítomných  14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0  
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Uznesenie č. 243/2009 
A. Schvaľuje 
1. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok  2010  
Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo sa  0  
 
 

Uznesenie č.   244/2009 
A. Schvaľuje 
1. Návrh rozpočtu  ZŠ J. Fándlyho v Seredi  na roky 2010 – 2012 
2. Návrh  programového rozpočtu na roky 2010- 2012  
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0 
 
 

Uznesenie č. 245/2009 
  A. Schvaľuje 
1. Návrh rozpočtu  ZŠ J. A. Komenského  v Seredi  na roky 2010 – 2012 
2. Návrh  programového rozpočtu na roky 2010- 2012  
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0   
    
 

Uznesenie č. 246/2009 
  A. Schvaľuje 
1. Návrh rozpočtu  ZŠ P.O. Hviezdoslava   v Seredi  na roky 2010 – 2012 
2. Návrh  programového rozpočtu na roky 2010- 2012  
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0   
 
 

Uznesenie č. 247/2009 
  A. Schvaľuje 
1. Návrh rozpočtu  ZUŠ J. F. Kvetoňa   v Seredi  na roky 2010 – 2012 
2. Návrh  programového rozpočtu na roky 2010- 2012  
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0   
 
   

Uznesenie č. 248/2009 
  A. Schvaľuje 
1. Návrh rozpočtu  MŠ Komenského ulica   v Seredi  na roky 2010 – 2012 
2. Návrh  programového rozpočtu na roky 2010- 2012  
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0   
 
 

Uznesenie č. 249/2009 
  A. Schvaľuje 
1. Návrh rozpočtu  MŠ ul. D. Štúra   v Seredi  na roky 2010 – 2012 
2. Návrh  programového rozpočtu na roky 2010- 2012  
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0   
 
    

Uznesenie č. 250/2009 
  A. Schvaľuje 
1. Návrh rozpočtu  CVČ Junior    v Seredi  na roky 2010 – 2012 
2. Návrh  programového rozpočtu na roky 2010- 2012  
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržalo sa 0   
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Uznesenie  č. 251/2009 
A. Schvaľuje  
1. Návrh poslanca na najbližšie  rokovanie  MsZ predložiť  alternatívy riešenia, realizácie a financovania 
havarijných stavov všetkých  budov vo vlastníctve mesta  
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0  
 
 

Uznesenie č. 252/2009 
A. Uznáša  sa na  
1. Dodatku č. l/2009 k Všeobecne záväznému  nariadeniu  Mesta Sereď  č. 4/2008 o miestnych daniach  
Hlasovanie: prítomných  15, za 9, proti 4, zdržali sa 2  
 
 

Uznesenie č. 253/2009 
A. Uznáša sa  na  
1. Dodatku  č. 3/2009 k VZN č. 8/2004  o miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 
Hlasovanie:  prítomných 18, za 11, proti 3, zdržali sa 4  
 
 

Uznesenie č. 254/2009 
A. Neschvaľuje 
1. Finančný príspevok vo výške 12 000 €  pre Športový klub futbalu v Seredi    
Hlasovanie: prítomných 15, za 6, proti 1, zdržalo sa 8  
 
 

Uznesenie č. 255/2009 
A. Schvaľuje 
1. Finančný príspevok vo výške 3 189,20  €  na financovanie havarijného stavu kotla  na ZŠ J. Fándlyho  
Hlasovanie: prítomných  16, za  16,  proti 0, zdržalo sa 0  
  
 

Uznesenie č. 256/2009 
A. Schvaľuje 
1. Finančné  prostriedky  vo výške  1670 € na zakúpenie plynového  sporáka   do Školskej jedálne pri MŠ 
D. Štúra – elokované   pracovisko MŠ Fándlyho   
Hlasovanie:  prítomných 18, za 17, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1  
 
 
 

Uznesenie č. 257/2009 
A. Schvaľuje  
1. 4. zmenu rozpočtu Mesta Sereď na rok 2009  
2. Použitie rezervného fondu v čiastke 11 179 € na riešenie mimoriadnych  okolností a havarijných stavov 
na majetku mesta a v školách a školských  zariadeniach  
 
B. Ukladá  
Prednostke MsÚ,  riaditeľom škôl a školských zariadení 
Zapracovať schválené zmeny do rozpočtov    v termíne  do 31.12. 2009  
 
C. Schvaľuje  
1. Doplnenie uznesenia č. 54/2009 písm. A. zo dňa  21.4. 2009  o použití výsledku hospodárenia za rok 
2008  ods. 4 a 5 s nasledovným znením  : 
 

4. Schvaľuje  použitie kladného výsledku hospodárenia príjmových finančných operácií za rok 2008 
v čiastke  31 815 tis. Sk  ( 1 056 064 € ) nasledovne: 
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a/ zapracovať do príjmových finančných  operácií rozpočtu na rok 2009 zostatok úveru na financovanie 
nájomných bytov v čiastke 13 888 tis. Sk (460 993 €)  
b/ zo zostatku v čiastke 17 927 tis. Sk (595 071 €) vytvoriť rezervný fond  
 
5. Použiť v rámci príjmových finančných operácií prevody z rezervného fondu v čiastke 10 987 tis. Sk 
(364 700 €) na krytie kapitálových   výdavkov roku 2009  
 
6. Zapracovať  presun finančných  prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov na 
zakúpenie škrabky do Školskej jedálne pri ZŠ P.O. Hviezdoslava  

Hlasovanie: prítomných 16, za 14, proti 1, zdržal sa 1  
 
 

Uznesenie č. 258/2009 
A. Odkladá  
z rokovania  MsZ  
1. Návrh  na zrušenie  niektorých stálych komisií  zriadených pri MsZ  a zriadenie nových stálych komisií  
zlúčením  pôvodných komisií    
Hlasovanie: prítomných 18,  za 14, proti 4, zdržalo sa 0  
  
 

Uznesenie č. 259 /2009 
A. Neschvaľuje 
1. Predložený poslanecký návrh , aby  do konca volebného obdobia   neboli  členovia stálych  komisií  
odmeňovaní  
Hlasovanie: prítomných 17, za 5, proti 5, zdržalo sa 7  
 
 

Uznesenie č. 260/2009 
A. Ruší 
V zmysle  § 4 ods. 2 zákona č.  253/1994  Z.z.  NR SR o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov   obcí a primátorov miest zvýšenie platu primátora na  1,7 násobok,  
schválený uznesením  č. 6/2007 zo dňa  29.12. 2006 a 23.1. 2007  
Hlasovanie: prítomných 18, za 10, proti 6, zdržal sa 1, nehlasoval 1  
 
B. Schvaľuje  
V zmysle  § 4 ods. 2 zákona č.  253/1994  Z.z.  NR SR o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov   obcí a primátorov miest zvýšenie platu primátora na 1,4 násobok  od 1.1. 2010  
Hlasovanie:  prítomných 18, za 10,  proti 5, zdržali sa 2, nehlasoval 1  
  

Uznesenie č. 261/2009 
 A. Ruší  
Plat zástupcu primátora vo výške 65 % platu primátora schválený  uznesením č. 39/2007 písm. A, bod 2 zo 
dňa  20.2. a 27.2. 2007  
Hlasovanie: prítomných 17, za 9, proti 7, zdržal sa 1,   
 
B. Schvaľuje 
Plat zástupcu primátora vo výške  1200 € mesačne s platnosťou od 1.1. 2010 do konca jeho funkčného  
obdobia, ktoré končí zvolaním prvého zasadnutia MsZ po voľbách do orgánov samosprávy     konaných 
v roku 2010  
Hlasovanie: prítomných 17, za 10, proti 4, zdržali sa 3  
 

Uznesenie č. 262/2009 
A. Schvaľuje  
1. Zmenu v „ Spôsobe  schvaľovania odmeny primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra“ 
schválený uznesením MsZ  č. 27/2002 písm. B bod 3 alternatíva č. 2 zo dňa 17.6.2002 a 02.07. 2002 „  
nasledovne:   

1. Z  nadpisu vypustiť slovné spojenie  „zástupcu primátora“ 
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2. Z úvodného ustanovenia vypustiť slovné  spojenie „zástupcovi primátora“  
3. Z čl. I.  vypustiť slovné  spojenie „ zástupca primátora“  
4. Z Čl. III. ods. 3 vypustiť „zástupca primátora od 0 do 50 % súčtu platu za pol roka“  
5. Doplniť do nadpisu: za slovo „ primátora“  : „ v zmysle zákona  č. 253/1994 Z.z. NR SR 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest“ .  
6. Doplniť do nadpisu: za slovné spojenie „ hlavného  kontrolóra“ : v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení“   

Hlasovanie  prítomných 15, za 10, proti 0, zdržali sa 4, nehlasoval 1   
 
B. Ukladá  
Prednostke MsÚ   
1. Na základe prijatých uznesení zapracovať schválené zmeny  do „Spôsobu schvaľovania odmeny  
primátora,  zástupcu primátora a hlavného  kontrolóra „  v termíne do 31.12. 2009   
 
2. Zapracovať schválené zmeny do rozpočtu Mesta Sereď  na rok 2010  
Hlasovanie: prítomných 15, za 14, proti 0, zdržal  sa 1   
  
 

Uznesenie č. 263/2009 
A. Schvaľuje   
1. Návrh  rozpočtu  Domu  kultúry v Seredi na roky 2010  - 2012  
   
2. Kapitálové  výdavky Domu kultúry v Seredi  na rekonštrukciu havarijného stavu WC v stredisku NOVA    
vo výške 5000 €  
Hlasovanie:  prítomných 16, za 13, proti 1, zdržali sa 2  
 
B. Ukladá 
Prednostke MsÚ  
1. Zapracovať do rozpočtu   Mesta Sereď   schválenú  zmenu  týkajúcu sa  rozpočtu Domu kultúry v Seredi  
Hlasovanie: prítomných 16, za 15, proti 1, zdržalo sa 0   
 
 
 

Uznesenie č.264/2009 
A. Neschvaľuje 
1. Zníženie    bežných   výdavkov Domu kultúry v Seredi  v čiastke 70 000 € a ich presun  do kapitoly 
šport.  
Hlasovanie:  prítomných 16, za 4, proti 3, zdržalo  sa 9  
 
 
 

Uznesenie č. 265/2009 
A. Uznáša  sa  na udelení 
1. Čestného  občianstva Mesta Sereď pre  
    Mgr. Jána  Bučíka  
Hlasovanie :prítomných  18, za 14, proti 0, zdržali sa 4   
 
2. Ceny Mesta Sereď pre: 
Martina Cimbalu 
Hlasovanie: prítomných 18, za 12, proti 0, zdržalo sa 6  
 
Michala Noskoviča  - in memoriam  
Hlasovanie: prítomných 18 , za 12, proti 0, zdržali sa 6 
 
Dixieland Band  
Hlasovanie:  prítomných 18, za 18, proti0, zdržalo sa 0   
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Uznesenie č. 266/2009 
A. Schvaľuje  
1. Predložený poslanecký návrh -   finančné prostriedky v celkovej čiastke 28 736 ,- € ,   ktoré na základe 
prijatých uznesení   majú byť usporené  v programe  správa mesta  presunúť do  rozpočtu mesta na rok 
2010  do programu  rekreácia a šport   
Hlasovanie: prítomných 16,  za 10, proti 0, zdržalo sa 6  
 
 

Uznesenie č. 267/2009 
A. Schvaľuje 
1. Zapracovanie do rozpočtu Mesta Sereď vydávanie Seredských noviniek v počte 10 čísiel   
 
2. Zabezpečiť  vypracovanie zmluvy medzi mestom a doterajším vydavateľom 
Hlasovanie: prítomných  14, za 11, proti 0, zdržali sa 2, nehlasoval 1   
 
 

Uznesenie č. 268/2009 
A. Neschvaľuje   
1. Predložený  poslanecký návrh   na zníženie poslaneckých odmien o 50 %   a ich použitie  na vydávanie 
Seredských  noviniek  
Hlasovanie:    prítomných  15,  za 6, proti 6,  zdržali sa 3       
  
 

Uznesenie č. 269/2009 
A.  Berie na vedomie  
1.viacročný programový rozpočet  Mesta Sereď  na roky 2010 - 2012 
 
B. Schvaľuje 
Programový rozpočet Mesta Sereď na rok 2010  a zapracovanie  finančných  prostriedkov  vo výške  
11 619 €  do   položky 637 004  pri prvej zmene  rozpočtu v roku 2010  
Hlasovanie : prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0  
 
 

Uznesenie č. 270/2009 
A. Uznáša sa na  
1. VZN č. 4/2009  o určení miesta  času zápisu detí   do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti  mesta Sereď  
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa 0  
 

 
Uznesenie  č. 271/2009 

A. Uznáša sa na  
1. VZN č.   5/2009  o určení výšky  dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy , dieťa materskej 
školy a žiaka školského zariadenia  na území mesta Sereď s pripomienkou: 
 Vypúšťa sa časť  v § 1 ods. 2  „........  vo výške  najmenej 88 %.............“  a nahrádza sa novým znením   „ 
poskytuje dotáciu vo výške 100 %  „       
Hlasovanie:  prítomných  14, za 13, proti 0, zdržal sa 1  
 
 
 
 

Uznesenie č. 272/2009 
A.  Uznáša sa na  
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1. Dodatku  č. 2/2009 k VZN č. 2/2008  o určení výšky príspevku na čiatočnú úhradu nákladov  v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Sereď   
 
B. Ukladá  
Riaditeľom škôl a školských zariadení  
1. Informovať  zákonných zástupcov žiakov o Dodatku č. 2/2009 k VZN  č. 2/2008  o určení  príspevkov  
na čiastočnú  úhradu  nákladov v školách a školských  zariadeniach  v zriaďovateľskej  pôsobnosti Mesta 
Sereď  spôsobom obvyklým. Termín ihneď  
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0   
 
 

Uznesenie č. 273/2009 
A. Schvaľuje 
1. Mimoriadne odmeny  za II. polrok 2009   pre 

Primátora Mesta Sereď                         4326,- €  
Zástupcu primátora Mesta Sereď          3691,- € 
Hlavnú kontrolórku Mesta Sereď          1093,- €   

 Hlasovanie: prítomných  13, za 12, proti 0, zdržal sa 1 
 
2. Mimoriadne odmeny pre poslancov MsZ za II. polrok 2009  

Poslancom MsZ                  700,- €  
 
       Poslankyni p. Vydarenej                                 800,- € 
Hlasovanie: prítomných 12, za 8, proti 3, zdržal sa 1  
 
 

Uznesenie č. 274/2009 
A. Neschvaľuje  
1. Zámenu pozemkov  vo  vlastníctve  spoločnosti SAJVA spol. s.r.o. Niklová ul.  3663/12, Sereď   
s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Sereď.  
Hlasovanie :  prítomných 12, za 3, proti 7, zdržali sa 3   
 
 

Uznesenie  č. 275/2009 
A. Schvaľuje: 
 
V zmysle § 9a, ods.9, písm. c. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov,  
ako prípad hodný osobitného zreteľa, prenájom časti pozemkov v k. ú. Sereď vo vlastníctve Mesta Sereď, a to: 

• Diel  č.101 ako novovytvorenú parcelu č. 4056/3 vo výmere 40 m2, odčlenenú geoplánom č.49/2008 zo 
dňa 16.10.2008 od parcely  reg. “E“ č. 1569/301, vedenej na LV č. 4806, 

• Diel č. 112 ako novovytvorenú parcelu č. 3997/14 vo výmere 26 m2, 
• Diel č. 113 ako novovytvorenú parcelu č. 4055/6 vo výmere 5 m2, 
• Diel č. 114 ako novovytvorenú parcelu č. 4058/5 vo výmere 816 m2, 
• Diel č. 115 ako novovytvorenú parcelu č. 3995/17 vo výmere 2.741 m2, 
• Diel č. 116 ako novovytvorenú parcelu č. 3951/3, vo výmere 1 m2, 
• Diel č. 117 ako novovytvorenú parcelu č. 3977/12, vo výmere 10 m2, 
• Diel č. 118 ako novovytvorenú parcelu č. 3939/10, vo výmere 13 m2, 
• Diel  č. 125 ako novovytvorenú parcelu č. 3992/62, vo výmere 1.222 m2, 
• Diel č. 126 ako novovytvorenú parcelu č. 3953/2, vo výmere 3 m2, 
• Diel č. 130 ako novovytvorenú parcelu č. 4057/13, vo výmere 22 m2, 
• Diel č. 132 ako novovytvorenú parcelu č. 4085/58, vo výmere 162 m2, 

- všetky odčlenené geoplánom č.49/2008 zo dňa 28.1.2009 od parcely reg. „E“ č. 1818, vedenej na LV č. 
4806,  

• Diel č. l ako novovytvorenú parcelu č. 3995/19, vo výmere 3989 m2, 
• Diel č. 4 ako novovytvorenú parcelu č. 3992/75, vo výmere 1221 m2, 
• Diel č. 5 ako novovytvorenú parcelu č. 4085/19, vo výmere 256 m2, 
• Diel č. 7 ako novovytvorenú parcelu č. 3992/77, vo výmere 38 m2 
- všetky odčlenené geoplánom č. 17/2009 zo dňa 8.10.2009 od parcely reg. „E“ č. 1841/201, vedenej na 

LV č. 4806, 
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- na dobu neurčitú, za cenu 0,40 €/m2/rok , za účelom realizácie výstavby cestnej komunikácie -prístupovej cesty, ktorá 
bude spájať „Priemyselný park – logistické centrum a ľahká priemyselná výroba“ s verejnou cestnou komunikáciou, 
žiadateľovi: REBOD, a.s. , Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka. 
 
B. Ukladá   
Prednostke Mestského úradu  
1. Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 31.1.2010. 
 Hlasovanie: prítomných 14,  za 14, proti 0, zdržalo sa 0  
 
 

Uznesenie č. 276/2009 
A. Berie na vedomie  
1.  Návrh rozpočtu  Mestského bytového podniku  spol. s.r.o. Sereď na rok 2010  
2. Plán investičných akcií na rok 2010 
Hlasovanie: prítomných 13, za 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1  
 
 

Uznesenie č. 277/2009 
A. Schvaľuje 
1. Dodatok č. 3 k zmluve o zverení majetku do správy  zo dňa  18.12. 2002, uzatvorenej Mestom Sereď   
a Základnou školou Juraja Fándlyho  v Seredi  
Hlasovanie: prítomných  13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0  
 
 

Uznesenie č. 278/2009 
A. Súhlasí   
1. S obstaraním zmien a doplnkov Územného plánu Mesta Sereď v požadovanom rozsahu  a funkcie za 
podmienky, že navrhovatelia zmien  a doplnkov  územného plánu  Soja Cereal s.r.o., Orechová Pôtoň, 
I.C.A. Slovensko Pata  a REBOD a.s. Nová Dedinka   uhradia všetky náklady  spojené s ich obstaraním   
Hlasovanie : prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0  
 
 

Uznesenie č. 279/2009 
A. Schvaľuje   
1. Komisiu pre  výber dodávateľa na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ – Juraja 
Fándlyho, Sereď „ v zložení: 
Ing. arch. Róbert Kráľ 
Ing. Bystrík Horváth 
Róbert Šipka 
Mgr. Marta Némethová 
JUDr. Michal  Irsák  
Hlasovanie: prítomných 13, za 12, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasoval 1  
 
 

Uznesenie č.  280/2009 
A. Berie na vedomie 
1. Informatívnu správu  o problematike riešenia  dopravnej situácie pri OD Progres  
 
 
B.  Odporúča  
1. Zvolať stretnutie  zástupcov odborných útvarov MsÚ  so zástupcami  OD Progres  z dôvodu hľadania 

riešenia dopravnej prevádzky  a   pripraviť  komplexný materiál na rokovanie MsZ v mesiaci február  
2. Optimalizovať daný stav počtom stĺpikov a dopravné riešenie v zmysle projektu predloženého 

zástupcami OD Progres 
Hlasovanie:  prítomných  13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0  
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Uznesenie č. 281/2009 
A. Schvaľuje 
1. Harmonogram zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Seredi   na rok 2010 
Hlasovanie: prítomných 12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0   
 
 

Uznesenie č. 282/2009 
A. Odvoláva  
1. Pána  Júliusa Matisa  predsedu  komisie pre riešenie  otázok  kaštieľa  a člena  kultúrnej  komisie  
Hlasovanie: prítomných 12, za 11, proti 1, zdržalo sa 0  
 
 

Uznesenie č.  283/2009 
A. Odvoláva 
1. Mgr. Mareka Tótha  člena   komisie  pre Eurofondy  
Hlasovanie: prítomných 11, za 10, proti 1, zdržalo sa 0   
 
 

Uznesenie  č. 284/2009 
A. Berie na vedomie  
1. Informáciu  o predložených alternatívach č. 3 a č. 4 k žiadosti Evanjelickej cirkvi na umiestnenie  
zborového domu  a odporúča  prerokovať  v komisiách a v odborných  útvaroch 
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0  
 
 

Uznesenie č. 285/2009 
A. Berie na vedomie    
1. Stanovisko  prof. Ing.  Dušana Petráša k strategickému partnerstvu v oblasti  tepelného   hospodárstva 
a odporúča  zabezpečiť  stanovisko ďalšieho   poradcu k uvedenej problematike  
Hlasovanie: prítomných 11, za 10, proti 0, zdržal sa 1   
  
 

Uznesenie 286/2009 
A. Schvaľuje   
1.  S účinnosťou od  1.1. 2010, aby  primátor  mesta  prideľoval  a navrhoval odmeny  pre zástupcu 
primátora Mesta Sereď    
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0     
 
V Seredi, dňa 17.12. 2009  
 
Zapísala: Kolláriková 
 
 
 
       Mgr. Vladimír   Vranovič  
          primátor    mesta 
 
 
 
Návrhová  komisia: 
Božena Vydarená             ...................... 
MUDr. Tibor  Plézel         ...................... 
Róbert Stareček                ...................... 
Bc. Ľubomír  Veselický    ...................... 
Róbert Šipka                     ......................     
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Uznesenia 

z rokovania    Mestského  zastupiteľstva v Seredi,  konaného dňa  9.11. 2010 
 
Mestské  zastupiteľstvo  v Seredi  prerokovalo a prijalo     
 

Uznesenie  č.  186/2010 
A. Schvaľuje   
1. Program  a doplnenie  programu v bode rôzne 
- Informácia   o riešení petície   občanov mesta Sereď   a okolitých obcí   k prejazdu tranzitnej 
kamiónovej   dopravy 
Hlasovanie:   prítomných  16, za 15, proti 0, zdržalo  sa 0, nehlasoval  1 
 
B. Neschvaľuje  
-  doplnenie  programu o návrh na vyplatenie   odmien  pre primátora,   hlavnú  kontrolórku   
 poslancov MsZ   
Hlasovanie:  prítomných   16, za 8, proti 4, zdržali sa  4   
 
 

Uznesenie  č. 187/2010 
A. Berie   na vedomie 
1. Správu  o kontrole plnenia  uznesení  mestského zastupiteľstva   
 
B. Mení   
Termín   plnenia  uznesenia  č. 167/2010  časť „D“  zo dňa  7.9. 2010  
D. Ukladá   
Prednostke   MsÚ  
Zabezpečiť  vyhotovenie zmluvy v súlade s uznesením MsZ  do 30  dní od predloženia 
geometrického plánu najneskôr do 31.12. 2010   
 Hlasovanie: prítomných  15, za  15, proti 0, zdržalo sa 0  
   
 

Uznesenie č. 188/2010 
A. Berie  na vedomie  
Informatívnu  správu    o príprave projektov    
Hlasovanie: prítomných  13, za 13, proti  0, zdržalo sa  0   
 
 

Uznesenie  č.  189/2010 
A. Berie na  vedomie   
Správu o kontrole  plnenia prijatých  opatrení  na odstránenie  nedostatkov   z vykonaných 
kontrol v I. polroku  2010    
Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo sa  0  
 
 

Uznesenie  č. 190/2010 
A. Berie na vedomie  
Správu z následnej   finančnej kontroly  vykonanej v rozpočtovej  organizácii   ZUŠ J.F. 
Kvetoňa  v Seredi   
Hlasovanie: prítomných  14, za 14, proti 0, zdržalo sa  0  
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Uznesenie  č. 191/2010 
A. Schvaľuje   
Plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky  na I. polrok  2011  
Hlasovanie: prítomných  14, za 14, proti  0, zdržalo sa  0  
 
 

Uznesenie č. 192/2010 
A. Uznáša sa na   
l. Dodatku č. 4/2010 k VZN č. 8/2004  o miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 
Hlasovanie: prítomných  14, za  14, proti  0, zdržalo sa  0  
 
 

Uznesenie č. 193/2010 
A. Berie  na vedomie   
Ponuku Ministerstva obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, Za 
kasárňou 3, 832 47 Bratislava na bezodplatný prevod prebytočného majetku štátu „Sklady 
Váh Sereď“- areál skladov bez pozemkov zapísaných na LV č.3399, v k.ú. Sereď na Mesto 
Sereď 
 
B. Schvaľuje 
V súlade s ustanovením § 3 zák.č.172/2004 Z.z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku 
vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších 
predpisov bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva 
obrany SR zapísaného na LV č.3399, k.ú. Sereď do vlastníctva mesta Sereď - „Sklady Váh 
Sereď“ , areál skladov bez pozemkov  a to: 
 
Stavby:  
• vrátnica                                  budova s.č.4294 na par.č.3723/22 
• tescobarák Likus č.1              budova bez súpisného čísla na par.č.3723/5 
• tescobarák Likus č.2              budova bez súpisného čísla na par.č.3723/6 
• tescobarák Likus č.3              budova bez súpisného čísla na par.č.3723/7 
• tescobarák Likus č.4              budova bez súpisného čísla na par.č.3723/8 
• tescobarák Likus č.5              budova bez súpisného čísla na par.č.3723/9 
• garáž                                      budova bez súpisného čísla na par.č.3723/10 
• garáž                                      budova bez súpisného čísla na par.č.3723/11 
• garáž                                      budova bez súpisného čísla na par.č.3723/12 
• garáž                                      budova bez súpisného čísla na par.č.3723/13 
• garáž                                      budova bez súpisného čísla na par.č.3723/14 
• jedáleň                                   budova bez súpisného čísla na par.č.3723/15 
• sklad                                      budova bez súpisného čísla na par.č.3723/16 
• sklad                                      budova bez súpisného čísla na par.č.3723/17 
• sklad                                      budova bez súpisného čísla na par.č.3723/18 
• sklad-dielne                           budova bez súpisného čísla na par.č.3723/19 
• tescobarák                             budova bez súpisného čísla na par.č.3723/20 
• sklad-KTS                             budova bez súpisného čísla na par.č.3723/21 
 



 3 

 
 
a príslušenstvo k týmto stavbám / prístrešky, inžinierske siete, komunikácie, oplotenie  
      atď./  
Hlasovanie:  prítomných  16, za 15, proti 1, zdržalo sa 0 
 
 

Uznesenie č. 194/2010 
A. Schvaľuje   
1. Druhú  zmenu  rozpočtu mesta  Sereď  na rok  2010  s pripomienkami  
 
a/.  Poskytnutie   finančných prostriedkov z rezervného  fondu  mesta , nevyhnutných pre 
zriadenie počítačovej triedy  ZŠ Juraja Fándlyho, ktorá je súčasťou  projektu rekonštrukcie  
školy v sume 1538 €  
 
b/. Poskytnutie  finančných  prostriedkov z rezervného fondu mesta  pre MŠ Komenského  ul.  
na odstránenie havarijného stavu rozvodu elektrickej  energie na elokovanom pracovisku  ul. 
Murgašova a opravu  strešných zvodov na MŠ Komenského  v celkovej sume  2153 €  
 
B. Ukladá  
Prednostke MsÚ ,   
riaditeľom  Základných a Materských škôl v Seredi  
 riaditeľovi Domu kultúry  v Seredi   

1. Zapracovať  schválené zmeny  do rozpočtov v termíne  do 30.11. 2010   
Hlasovanie  : prítomných 15, za 15, proti 0, zdržalo sa  0  
 
 

Uznesenie  č. 195/2010 
A. Schvaľuje   
1. Návrh zmeny  rozpočtu  Domu kultúry v Seredi  na rok  2010  
2. Čerpanie  mimorozpočtových  prostriedkov  a nadrozpočtovaných  finančných  
prostriedkov   v roku 2010         
Hlasovanie: prítomných  15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0  
 

 
Uznesenie  č. 196/2010 

A. Schvaľuje   
1.  Neprerokovanie  predložených    návrhov   rozpočtov jednotlivých   škôl a školských  
zariadení  v pôsobnosti  mesta Sereď    na roky  2011-2013  na  rokovaní    MsZ   
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti  0, zdržalo sa  0 
 
 

Uznesenie č. 197/2010 
A. Berie  na vedomie  
Správy   o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach školy   v školskom 
roku 2009/2010       na  
ZŠ Juraja Fándlyho   v Seredi   
ZŠ  Jana Amosa Komenského   v Seredi   
ZŠ Pavla Orságha Hviezdoslava v Seredi  
CVČ Junior v Seredi  
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Základnej umeleckej  škole  J. F. Kvetoňa  v Seredi   
Materskej škole  Ulica   Komenského     v Seredi   
Materskej škole  Ulica   D. Štúra      v Seredi       
Hlasovanie: prítomných  15, za 15, proti  0, zdržalo sa  0   
 
 

Uznesenie  č. 198/2010 
A. Schvaľuje 
1. Návrh  bežného  rozpočtu Domu kultúry  v Seredi na rok 2011  
2. Návrh kapitálového  rozpočtu Domu kultúry v Seredi  na rok  2011     
Hlasovanie: prítomných 15, za  13, proti 0, zdržalo sa 0, nehlasovali  2 
 
 

Uznesenie č. 199/2010 
A. Schvaľuje  
1. Procedurálny návrh vylúčiť  ukladaciu časť  z predloženého   návrhu uznesenia   
týkajúceho sa   Prevádzkovo – ekonomickej analýzy  a návrhu riešenia koncepcie Domu 
kultúry  v Seredi   
Hlasovanie: prítomných   15, za  14, proti  1, zdržalo sa  0  
  
 

Uznesenie  č.  200/2010 
A. Berie  na vedomie  
Prevádzkovo-ekonomickú analýzu a návrh   riešení koncepcie Domu kultúry v Seredi  
Hlasovanie  :prítomných  15, za 15, proti 0, zdržalo sa  0  
 

 
Uznesenie č. 201/2010 

A. Berie  na vedomie  
Viacročný   rozpočet   mesta  Sereď na roky  2011 -3013  
 
B. Schvaľuje 
Programový  rozpočet    mesta Sereď  na rok  2011  
 
C. Splnomocňuje   
Primátora mesta Sereď 
Zabezpečiť rozpis schváleného  rozpočtu mesta Sereď na rok 2011  na rozpočtové  
organizácie  na úseku školstva v zmysle  § 12 ods. 1 zákona č. 583/2004 o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v platnom znení    do  30.11. 2010   
Hlasovanie: prítomných  14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0   
 
 

Uznesenie č. 202/2010 
A. Schvaľuje   
Procedurálny návrh  ponechať   finančnú  čiastku  vo výške  50 000 €   nerozdelenú   pre 
jednotlivé  subjekty   v programe  4 .11  položka oprava a údržba, ktorá  bude  použitá    na  
krytie   havarijných  situácií   na úseku školstva          
Hlasovanie: prítomných  15, za 15, proti 0, zdržalo sa  0  
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Uznesenie č. 203/2010 
A.  Schvaľuje  
Zmenu účastníka nájomnej zmluvy na   pozemok pod predajným stánkom na ul. Spádová , 
umiestneným na časti  parcely registra „C“ č. 250/2, evidovanej na LV  č. 591, uzatvorenej 
medzi prenajímateľom Mestom Sereď a nájomcom  Miroslavom  Ladovičom  na nájomcu: 
Monika Mrázeková, Dolnomajerská 1223/1, 926 01 Sereď. 
 
B. Ukladá 
 Prednostke MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie dodatku k nájomnej zmluve do 31.12.2010. 
Hlasovanie: prítomných 13, za  13, proti 0, zdržalo sa  0    
 
 

Uznesenie č. 204/2010 
A. Schvaľuje  
Zmenu účastníka nájomnej zmluvy na pozemok pod prenosnou garážou na Čepenskej ul. 
uzatvorenej medzi prenajímateľom Mestom Sereď a nájomcom Petrom Pometlom,  bytom 
v Seredi,     Komenského ul., 3043/40 na nájomcu :   Pavol Jakubčin, Námestie slobody 
30/10, 926 01 Sereď 
 
B. Ukladá  
 Prednostke  MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve na pozemok 
s novým nájomcom do 31.12.2010. 
Hlasovanie: prítomných  12, za 12, proti  0, zdržalo sa  0  
 
 

Uznesenie č. 205/2010 
A. Ruší   
V rámci  autoremedúry   prijaté  uznesenie  č. 204/2010    týkajúce sa zmeny   účastníka  
nájomnej zmluvy  pre Pavla Jakubčina   
Hlasovanie: prítomných  14, za 14, proti  0, zdržalo sa  0  
 
 

Uznesenie č. 206/2010 
 A. Schvaľuje  
Zmenu účastníka nájomnej zmluvy na pozemok pod prenosnou garážou na Čepeňskej ul. 
uzatvorenej medzi prenajímateľom Mestom Sereď a nájomcom Petrom Pometlom,  bytom 
v Seredi,  Komenského ul., 3043/40 na nájomcu :   Pavol Jakubčin, Námestie slobody 30/10, 
926 01 Sereď, za cenu   2€/m2 / rok  
 
B. Ukladá  
Prednostke  MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve na pozemok 
s novým nájomcom do 31.12.2010. 
Hlasovanie: prítomných  12 , za  12, proti 0, zdržalo  sa 0 
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Uznesenie č. 207/2010 
A.   Schvaľuje  
Zmenu účastníka nájomnej zmluvy na pozemok pod prenosnou garážou na Čepeňskej ul.   
uzatvorenej  medzi prenajímateľom Mestom Sereď a nájomcom Dušanom Tóthom,bytom 
Lipová 2428/8,  Sereď, na  nájomcu :   Miloš Mitas, A. Hlinku 3058/17, 926 01 Sereď za  
cenu 2€/m2/rok  
 
B.  Ukladá  
 Prednostke MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve na pozemok 
s novým nájomcom do 31.12.2010. 
Hlasovanie: prítomných 15, za 15, proti  0, zdržalo  sa  0   
 
 

Uznesenie  č. 208/2010 
A. Schvaľuje   
Zmenu účastníka nájomnej zmluvy na pozemok pod prenosnou garážou na Čepenskej ul. 
uzatvorenej medzi  prenajímateľom Mestom Sereď a nájomcom Rastislavom Matušicom, 
Dolnomajerská 1132/29, Sereď na nájomcu : Roman Pauer,  KOVO PPP s.r.o. Veterná 
15 926 01 Sereď  za cenu   2 €/m2 /rok  
 
B. Ukladá  
Prednostke MsÚ 
Zabezpečiť vypracovanie a následné uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve na pozemok 
s novým nájomcom do 31.12.2010.      
Hlasovanie : prítomných  16, za  16, proti  0, zdržalo sa  0  
 
 

Uznesenie  č. 209/2010 
A. Berie na vedomie: 
Žiadosť Tibora Holúbeka, Autoškola PROFESIONÁL, Galanta  o zníženie výmery časti 
prenajatého nebytového priestoru a zrušenie prenájmu priľahlého pozemku,  
 
B. Súhlasí 
So  zmenou nájomnej zmluvy v časti predmet nájmu na výmeru 258. m2 nebytového priestoru  
a zrušením    prenájmu  priľahlého  pozemku vo výmere 2.924 m2  od 1.1.2011 pre Tibora 
Holúbka – Autoškola Profesionál,. 

 
C.  Ukladá  
Prednostke MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie dodatku k nájomnej zmluve do 31.12.2010. 
Hlasovanie: prítomných 15, za 14, proti  0, zdržalo sa  0,  nehlasoval 1  
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Uznesenie č. 210/2010 

A. Berie na vedomie 
 Žiadosť Občianskeho združenia materské centrum MAMA klub, Cukrovarská 757/22   
v Seredi o prenájom časti  nebytového  priestoru na  Garbiarskej ul. 3964  -  prízemie v  časti 
budovy ,  

   
B.   Konštatuje, 
že nebytové priestory na Garbiarskej ul. budú využívané na zabezpečovanie výchovno-
vzdelávacieho procesu, športového vyžitia rodín s maloletými deťmi, preto sa jedná o prípad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods.9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov  
 
C.  Schvaľuje  
Prenájom časti nebytových priestorov na Garbiarskej ul. 3964 vo výmere 184 m2, za cenu 
0,03 €/m2/rok, na dobu určitú od 1.1.2011 do 31.12.2015 Občianskemu združeniu materské 
centrum MAMAklub, Cukrovarská 757/22, 926 01 Sereď, 

 
D.  Ukladá 
Prednostke MsÚ   
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie dodatku k  nájomnej zmluve do 31.12.2010. 
Hlasovanie . prítomných 15, za  15, proti  0, zdržalo sa  0      
 
 

Uznesenie č. 211/2010 
A. Odkladá  z rokovania  
Na základe procedurálneho   návrhu žiadosť  spoločnosti  Tecom  s.r.o.  Sereď   o predĺženie  
doby nájmu nebytového  priestoru  v zmysle  nájomnej zmluvy 
Hlasovanie: prítomných  16, za 16, proti  0, zdržalo sa 0  
 

Uznesenie  č. 212/2010 
A. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledku zverejnenia podmienok obchodnej verejnej súťaže a ponuky 
na priamy prenájom voľných nebytových priestorov  
 
B. Schvaľuje 
v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a odst 9 písm. c/ 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom  rozhoduje  mestské  zastupiteľstvo 3/5-
tinovou väčšinou prítomných poslancov  zmenu nájomnej zmluvy č.4/43/NZ-29/2004., zo 
dňa30.12.2004, uzatvorenej medzi mestom Sereď a nájomcom Jánom Viskupom- VIJAMA, 
Komenského 1170, Šoporňa v časti doba nájmu,  cena a účel nájmu takto:   
- doba nájmu - neurčitá, s dvojmesačnou výpovednou lehotou  
- nájomné za celý predmet nájmu - 3.300,-€/rok. 
-  účel nájmu: sklady nábytku a doplnkového tovaru  
 
C. Ukladá 
 Prednostke MsÚ  
 Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie dodatku k nájomnej zmluve do 31.12.2010. 
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržalo sa  0  
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Uznesenie  213/2010 

A. Berie  na vedomie  
Žiadosť  Mgr. Márie  Chatrnúchovej   o predĺženie  nájomnej  zmluvy na nebytové priestory – 
lekáreň na Kuzmányho ul., súp. Číslo 3054  
 
B.  Schvaľuje   
v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a odst 9 písm. c/ 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom  rozhoduje  mestské  zastupiteľstvo 3/5-
tinovou väčšinou prítomných poslancov    zmenu nájomnej zmluvy   č. 4/65/NZ -37/2003 zo 
dňa 18.12. 2003,   uzatvorenej  medzi  Mestom  Sereď  a nájomcom Mgr. Máriou 
Chatrnúchovou, v časti 
-  doba nájmu   - neurčitá, s dvojmesačnou výpovednou  lehotou    
-  výmera  426 m2             
  
C. Ukladá 
Prednostke  MsÚ   
Zabezpečiť   vypracovanie  a následné  podpísanie dodatku k nájomnej zmluve  do 31.12. 
2010  
Hlasovanie : prítomných 14, za 13, proti 1, zdržalo sa 0   
 

Uznesenie č. 214/2010 
A. Berie na vedomie  
Informatívnu  správu  o stave projektu geotermálneho  vrtu  v meste  Sereď     
Hlasovanie: prítomných  14, za  14, proti  0, zdržalo sa  0  
 

Uznesenie č. 215/2010 
A. Neodporúča   
Predĺženie platnosti Memoranda o spolupráci zo dňa  20.12. 2004 v znení jeho dodatkov  so  
spoločnosťou Devecom s.r.o.  Sabinovská 10, Bratislava   
Hlasovanie: prítomných 14,  za predĺženie platnosti Memoranda  5, proti  predĺženiu 
platnosti Memoranda   6, zdržali sa  3   
Uznesenie  nebolo  schválené      
 

Uznesenie  č. 216/2010 
A. Odporúča  
Uzatvorenie  zmluvy o spolupráci najmä bez exkluzivity a paušálnych  mesačných úhrad  so 
spoločnosťou  Devecom s.r.o. Sabinovská  10  Bratislava   
Hlasovanie:    prítomných  14, za  11, proti 1, zdržal sa 1  
 

Uznesenie   č. 217/2010 
A. Berie  na vedomie   
Informáciu o majetkovo-právnom vysporiadaní pozemkov  pre výstavbu  chodníka na 
Vinárskej ulici  v Seredi  
Hlasovanie : prítomných  15, za 15, proti 0, zdržalo sa 0  
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Uznesenie  č. 218/2010 

A. Schvaľuje 
Procedurálny  návrh  na poskytnutie   finančných prostriedkov  vo výške  3333 € z rozpočtu 
mesta Sereď  na   rok  2011  pre Majko Desing Studio, Miloš Majko,  Sereď  na súkromné 
internetové  noviny  
Hlasovanie: prítomných  11, za 6, proti 1, zdržali sa 4  
 

Uznesenie č . 219/2010 
A. Berie na vedomie  
Informáciu o verejnom obstarávaní   pri zabezpečovaní  nakladania  s komunálnym   odpadom 
– zber a odvoz odpadov   v meste Sereď  a zabezpečovanie  verejno-prospešných  služieb 
v meste  Sereď    
Hlasovanie: prítomných  13, za 12, proti 1, zdržalo sa 0 
 

Uznesenie č. 220/2010 
A. Berie na vedomie  
Informáciu  o plnení  uznesenia MsZ č. 182/ 2010  zo dňa  7.9. 2010  
 
B. Ukladá 
Prednostke  MsÚ  
Zabezpečiť  vyhodnotenie  ekonomickej efektívnosti  vykurovania komplexu škôl  z kotolne  
ZŠ  P.O. Hviezdoslava  za vykurovacie  obdobie  2010/2011 a následné spracovanie  návrhu 
na riešenie  problematiky vykurovania . Návrh predložiť na rokovanie  MsZ najneskôr 
v septembri  2011.  
Hlasovanie: prítomných  13, za 12, proti 0, zdržalo sa  0, nehlasoval  1 
 
 

Uznesenie  č. 221/2010 
A. Berie na vedomie   
Informáciu  zo zasadnutie  komisie, ktorá  bola  MsZ schválená   na vyhodnotenie  
predložených návrhov  na ocenenie 
Hlasovanie:  prítomných  11, za  11, proti  0, zdržalo sa  0  
   
V Seredi, dňa  10.11. 2010  
 
Zapísala: Kolláriková  
 
 
        Mgr. Vladimír  Vranovič  
            primátor    mesta  
 
 
Návrhová  komisia: 
Božena Vydarená        ...................... 
 
Ing. Bystrík Horváth   ...................... 
 
Antónia  Bánovská      ..................... 
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Uznesenia 

z rokovania    Mestského   zastupiteľstva v Seredi  konaného  dňa   12.6. 2012 
 
Mestské  zastupiteľstvo  v Seredi prerokovalo  a prijalo   
 

Uznesenie č.  96/2012 
A. Schvaľuje  
1. Doplnenie  programu  
-  zmenu  uznesenia  č.38/2012  zo dňa 14.2. 2012    zmena     oprávneného    z vecného  

bremena     
Hlasovanie: prítomných 14, za  14, proti  0, zdržalo sa   0  
 
- presun bodu  č. 14  a č. 15  za bod   7  
Hlasovanie: prítomných  15, za  13, proti 0, zdržalo sa  0, nehlasovali  2  
 
-  vypustiť    z programu rokovania  v rámci   bodu č. 12 /nakladanie  s majetkom mesta  
Sereď   bod A .  zámer    na predaj  nehnuteľného  majetku   na Matičnej ulici  
Hlasovanie: prítomných  15, za   15, proti 0, zdržalo sa   0  
 
- odmenu  p. Vydarenej  za prácu   v návrhovej  komisii   
Hlasovanie: prítomných 14, za  11, proti 1,  zdržalo sa  0, nehlasovali   2     
 
2. program  rokovania: 
Hlasovanie: prítomných   15, za  14, proti  0, zdržalo sa  0, nehlasoval   1 
   
 

Uznesenie  č.  97/2012 
A. Berie  na  vedomie 
Informatívnu správu  o činnosti  Mestského  úradu  v Seredi   a mesta  Sereď   od ostatného  
rokovania  mestského  zastupiteľstva.  
Hlasovanie: prítomných  13, za  13, proti 0, zdržalo sa  0 
 
 

Uznesenie č.  98/2012 
A. Mení   
1/ Uznesenie  č.  206/2011  v časti  „B“ termín plnenia   do  30.6. 2012  
2/ Uznesenie č.   89/2012  v časti „B“  termín plnenia  do  30.6. 2012  
3/ Uznesenie  č.  90/2012  v časti „B“  termín plnenia  do  30.6. 2012  
Hlasovanie  : prítomných   14, za  13, proti 0, zdržalo sa  0, nehlasoval   1  
 

Uznesenie č.   99/2012 
A. Ruší 
Uznesenie  č.  243/2011  v celom rozsahu 
Hlasovanie: prítomných   13, za  13, proti 0, zdržalo sa   0  
 

Uznesenie  č. l00 /2012 
A. Berie  na vedomie 
Správu  o kontrole  plnenia    uznesení   mestského  zastupiteľstva   
Hlasovanie: prítomných  14, za   14, proti 0, zdržalo sa   0  
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Uznesenie č.  101/2012 
A. Súhlasí 
V súlade s  § 17, ods. l VZN mesta  Sereď  č.  1/2006 o hospodárení  a nakladaní  s majetkom  
mesta v platnom  znení  so  zmenou budúceho   oprávneného  zo „Zmluvy  o budúcej  zmluve  
o zriadení  vecného  bremena“ v súvislosti  s uložením dažďovej komunikácie  do pozemkov, 
ktoré sú  evidované   na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa  katastra Galanta v k.ú. Sereď: 
parcela  registra „C č.  2437 – záhrada,  evidovaná  na katastrálnej  mape na   LV  č.  4806 
a parcela   registra „E“ č.  1894/200 – ostatná plocha, evidovaná na mape   určeného  operátu  
na LV č.  4806, zo spoločnosti  Erstre Group  Immorent Slovensko s.r.o. Tomášikova  48, 
82104 Bratislava   na spoločnosť  SEEB s.r.o.  Priemyselná  l,  926 01 Sereď  .      
Hlasovanie: prítomných  14, za  14, proti   0, zdržalo sa   0  
    
 

Uznesenie č.  102/2012 
A. Berie  na vedomie   
Správu  z vykonanej  následnej  finančnej kontroly  dodržiavania   a uplatňovania  zákona č.  
211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe  k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej  už 
len  zákon)  na MŠ  Komenského ulica  Sereď   
Hlasovanie: prítomných  12, za  12, proti  0, zdržalo sa   0   
 

Uznesenie č.  103/2012 
A. Berie   na vedomie 
- Správu  z vykonanej   následnej finančnej  kontroly  hospodárenia   na úseku  spravovania  
verejnej zelene  
- opatrenia   prednostu  mestského  úradu  na odstránenie nedostatkov  zistených kontrolou    
Hlasovanie: prítomných  14, za  14, proti  0, zdržalo sa    0  
  
 

Uznesenie  č.  104/2012 
A. Schvaľuje   
Plán kontrolnej činnosti  hlavnej  kontrolórky  na II. polrok   2012  
Hlasovanie: prítomných 13, za  13, proti  0, zdržalo sa   0  
   
 

Uznesenie č.  105/2012 
A. Berie  na  vedomie 
Informatívnu správu   o príprave projektov   
Hlasovanie:  prítomných   12, za  12, proti 0, zdržalo sa   0  
 
 

Uznesenie   č.  106/2012 
A. Schvaľuje   
Zverenie nehnuteľného majetku do správy ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. č. 763/7A, 
926 01 Sereď  s účinnosťou od 1. júla 2012: 
 

a) stavba - telocvičňa (ako súčasť budovy základnej školy so súpisným č. 763/7A) 
postavená na parcele registra „C“   č. 2850/6, hodnota majetku v súlade so Zmluvou 
o zverení majetku do správy zo dňa 18.12.2002 v platnom znení  
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b) stavba - bazén (ako súčasť budovy základnej školy so súpisným č. 763/7A)  postavená 
na parcele  registra „C“  k.ú. Sereď  č.  2850/7, hodnota majetku v súlade s Dodatkom 
č. 1 zo dňa 30.12.2004 k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 18.12.2002 
v platnom znení   

c) stavba - átrium (ako súčasť budovy základnej školy so súpisným č. 763/7A) postavenú 
na parcele registra C č. 2850/8, hodnota majetku v súlade so Zmluvou o zverení 
majetku do správy zo dňa 18.12.2002 

d) stavba -  „viacúčelové ihrisko ZŠ J. Fándlyho, Sereď“ postavená na časti parcely 
registra „C“  č. 2850/9 (stavba bez súpisného čísla – ihrisko),   LV 591, Katastrálny 
úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota majetku v súlade 
s Dodatkom č. 3 zo dňa 16.12.2009 k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 
18.12.2002  

e) pozemok parcela registra „C“ č. 2850/6, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej 
výmere  965  m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra 
Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 4 804,82 €, slovom: štyritisícosemstoštyri eur, 
osemdesiatdva centov 

f)  pozemok  parcela registra „C“ č. 2850/7, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej 
výmere 874 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra 
Galanta, k.ú. Sereď, hodnota pozemku 4 351,72 €, slovom: 
štyritisíctristopäťdesiatjedna eur sedemdesiatdva centov 

g) pozemok  parcela registra „C“ č. 2850/8, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej 
výmere 164 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra 
Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 816,57 €, slovom: osemstošestnásť eur 
päťdesiatsedem centov 

h)  pozemok  parcela registra „C“ č. 2853, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej 
výmere 2741 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra 
Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 13 647,68 €, slovom: 
trinásťtisícšesťstoštyridsaťsedem eur šesťdesiatosem centov 

Hlasovanie: prítomných   12, za  12, proti  0, zdržalo sa   0  
 
 

Uznesenie  č.  107/2012 
A. Schvaľuje       
Zverenie nehnuteľného majetku do správy ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava,    
Komenského 3064/41, 926 01 Sereď s účinnosťou od 1. júla 2012: 

 
a) pozemok  parcela registra „C“ č. 733/3, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej 

výmere 305 m2,  vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra 
Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 1518,62 €, slovom: jedentisícpäťstoosemnásť 
eur šesťdesiatdva centov 

b)  pozemok  parcela registra „C“ č. 733/4, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej  
výmere 10 761 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra 
Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 53 579,96 €, slovom: 
päťdesiattritisícpäťstosedemdesiatdeväť eur deväťdesiatšesť centov 

c) pozemok  parcela registra „C“ č. 733/5 (pod budovou pavilónu A), zastavané plochy 
a nádvoria, v celkovej výmere 862 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, 
Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 4 291,97  €,  slovom: 
štyritisícdvestodeväťdesiatjedna eur deväťdesiatsedem centov 

d) pozemok parcela registra „C“ č. 733/7 (pod budovou pavilónu B), zastavané plochy 
a nádvoria, v celkovej výmere  585 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, 
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Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 2 912,77 €,  slovom: 
dvetisícdeväťstodvanásť eur sedemdesiatsedem centov 

e) pozemok  parcela registra „C“ č. 733/8 (pod budovou pavilónu C), zastavané plochy 
a nádvoria, v celkovej výmere  837 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, 
Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku  4 167,5 €,  slovom: 
štyritisícstošesťdesiatsedem eur  päťdesiat centov 

f) pozemok parcela registra „C“ č. 733/9 (pod budovou pavilónu D), zastavané plochy 
a nádvoria, v celkovej výmere  619 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, 
Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 3 082,05 €,  slovom: 
tristisícosemdesiatdva eur päťstotín centa 

g) pozemok parcela registra „C“ č. 733/10 (pod budovou pavilónu E), zastavané plochy 
a nádvoria, v celkovej výmere 1021 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, 
Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 5 083,65 €,  slovom: 
päťtisícosemdesiattri eur šesťdesiatpäť centov  

h) pozemok parcela registra „C“  č. 733/11 (pod budovou pavilónu F), zastavané plochy 
a nádvoria, v celkovej výmere 612 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, 
Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 3 047,2 €,  slovom: 
tritisícštyridsaťsedem eur dvadsať centov 

Hlasovanie:  prítomných   13, za  12, proti  0, zdržalo sa  0, nehlasoval  1  
 
 

Uznesenie   č. 108/2012 
A. Schvaľuje   
Odňatie nehnuteľného majetku zo správy ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava,   
 Komenského 3064/41, 926 01 Sereď s účinnosťou od 01.07.2004: 
    stavba - budova Základnej školy na Garbiarskej ulici v Seredi, súpis. číslo 3964, postavená 

na parcele registra „E“ č. 3063/93, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa 
katastra Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota majetku v súlade so  Zmluvou o prevode správy 
majetku štátu  č. 2004/445 zo dňa 21.07.2004.  

Hlasovanie:  prítomných 12, za   12, proti  0, zdržalo  sa  0  
   
 

Uznesenie  č.  109/2012 
A. Schvaľuje   
Zverenie nehnuteľného majetku do správy ZŠ Jana Amosa Komenského, Komenského 
1127/8, 926 01 Sereď s účinnosťou od 1. júla 2012: 
 

a) stavba - spojovacia chodba (ako súčasť budovy základnej školy so súpisným č. 1227/8)  
postavená na parcelách registra „C“ č. 780/13, 780/14, 780/15    v nadobúdacej 
hodnote 42 805,90 €, oprávky k 31.05.2012 predstavujú 11 594,33 €, zostatková cena 
31 211,57 € 

b) pozemok parcela registra „C“ č. 779/1 (pod budovou ZŠ), zastavané plochy a nádvoria, 
v celkovej výmere 1 078 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa 
katastra Galanta,  k.ú. Sereď,  hodnota pozemku 5 367,46  €,  slovom: 
päťtisíctristošesťdesiatsedem eur štyridsaťšesť centov 

c) pozemok parcela registra „C“  č. 779/2 (pod budovou ZŠ), zastavané plochy 
a nádvoria, v celkovej výmere  168 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, 
Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď,  hodnota pozemku 836,49  €,  slovom: 
osemstotridsaťšesť eur štyridsaťdeväť centov 
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d) pozemok parcela registra „C“ č. 779/3 (pod budovou ZŠ),  zastavané plochy 
a nádvoria, v celkovej výmere  3 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, 
Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď,   hodnota pozemku 14,94  €,  slovom: štrnásť eur, 
deväťdesiatštyri centov 

e) pozemok parcela registra „C“ č. 780/6, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  
136 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. 
Sereď,  hodnota pozemku 677,16  €,  slovom šesťstosedemdesiatsedem eur, šestnásť 
centov 

f) pozemok parcela registra „C“ č. 780/7, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  
494 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. 
Sereď,  hodnota pozemku 2 459,67  €,  slovom: dvetisícštyristopäťdesiatdeväť eur, 
šesťdesiatsedem centov 

g) pozemok parcela registra „C“ č. 780/8, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  
49 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. 
Sereď,  hodnota pozemku 2 493,98  €,  slovom: dvetisícštyristodeväťdesiattri eur 
deväťdesiatosem centov 

h) pozemok parcela registra „C“ č. 780/9, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  
260 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. 
Sereď,  hodnota pozemku 1 294,56  €,  slovom: tisícdvestodeväťdesiatštyri eur 
päťdesiatšesť centov 

i) pozemok parcela registra „C“ č. 780/10, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej 
výmere  268 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra 
Galanta,  k.ú. Sereď,  hodnota pozemku 1 334,40  €,  slovom: tisíctristotridsaťštyri eur 
štyridsaťcentov 

j) pozemok parcela registra „C“ č. 780/12, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej 
výmere  129 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra 
Galanta,  k.ú. Sereď,  hodnota pozemku 642,3  €,  slovom: šesťstoštyridsaťdva eur 
tridsať centov 

k) pozemok parcela registra „C“ č. 780/13, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej 
výmere  38 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  
k.ú. Sereď,  hodnota pozemku 1 044,51  €,  slovom: tisícštyridsaťštyri eur, 
päťdesiatjedna centov 

l) pozemok parcela registra „C“ č. 780/14, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej 
výmere  65 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  
k.ú. Sereď,  hodnota pozemku 323,64  €,  slovom: tristodvadsaťtri eur šesťdesiatštyri 
centov 

m) pozemok parcela registra „C“ č. 780/15, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej 
výmere  1 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  
k.ú. Sereď,  hodnota pozemku 27,49  €,  dvadsaťsedem eur štyridsaťdeväť centov 

Hlasovanie: prítomných   12,  za  12, proti  0, zdržalo sa  0   
 
 

Uznesenie č.  110/2012 
A. Schvaľuje    
Zverenie nehnuteľného majetku do správy Materskej školy, Ul. D. Štúra    č. 2116/36, 
926 01 Sereď s účinnosťou od 1. júla 2012: 
  

a) stavba – budova so súpisným číslom 752 postavená na časti parcely registra „C“ č. 
3535/1 a parcele č.  3535/3 (budova elokovaného pracoviska materskej školy na 
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Fándlyho ul. č. 752), hodnota majetku v súlade s Dodatkom č. 1 zo dňa 22.04.2008 
k Zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 18.12.2002 

b) stavba – budova so súpisným číslom 1016 postavená na časti parcely registra „C“        
č. 433 (budova elokovaného pracoviska materskej školy na Pažitnej ul. č. 1016), 
hodnota majetku v súlade s Dodatkom č. 1 zo dňa 22.04.2008 k Zmluve o zverení 
majetku do správy zo dňa 18.12.2002 

c) stavba – budova so súpisným číslom 730 postavená na  parcele registra „C“  č. 3410/2 
(budova elokovaného pracoviska materskej školy na Cukrovarskej ul.  č.730), hodnota 
majetku v súlade s Dodatkom č. 1 zo dňa 22.04.2008 k Zmluve o zverení majetku do 
správy zo dňa 18.12.2002 

d) pozemok parcela registra „C“ č. 2 852, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  
4 058  m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. 
Sereď,  hodnota pozemku 20 205,14  €,  slovom: dvadsaťtisícdvestopäť eur štrnásť 
centov 

e) pozemok  parcela registra „C“ č. 433, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere 
3 193 m2,  vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. 
Sereď,  hodnota pozemku 15 898,23  €,  slovom: pätnásťtisíc osemstodeväťdesiatosem 
eur, dvadsaťtri centov 

Hlasovanie: prítomných   12, za  12, proti  0, zdržalo sa   0   
 
 

Uznesenie č.  111/2012 
A. Schvaľuje   
Zverenie nehnuteľného majetku do správy Materskej školy, Komenského ul.  č. 1137/37,  
926 01 Sereď s účinnosťou od 1. júla 2012: 
 

a) stavba – budova so súpisným číslom 2 660 postavená na časti parcely registra „C“ č. 
1 209 (budova elokovaného pracoviska materskej školy na Podzámskej ul. č. 2660), 
hodnota majetku v súlade s Dodatkom č. 1 zo dňa 22.04.2008 k Zmluve o zverení 
majetku do správy zo dňa 18.12.2002 

b) stavba – budova so súpisným číslom 1991 postavená na parcele registra „C“ č. 975/2 
(budova elokovaného pracoviska materskej školy na Murgašovej ul. č. 1991), hodnota 
majetku v súlade s Dodatkom č. 1 zo dňa 22.04.2008 k Zmluve o zverení majetku do 
správy zo dňa 18.12.2002 

c) stavba – budova so súpisným číslom 1991 postavená na parcele registra „C“ č. 975/3 
(budova kotolne elokovaného pracoviska materskej školy na Murgašovej ul. č. 1991), 
hodnota majetku v súlade s Dodatkom č. 1 zo dňa 22.04.2008 k Zmluve o zverení 
majetku do správy zo dňa 18.12.2002 

d) pozemok parcela registra „C“ č. 975/1, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  
3 584 m2,  vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. 
Sereď, hodnota pozemku 17 845,05  €, slovom: sedemnásťtisícosemstoštyridsaťpäť eur 
päťstotín centa 

e) pozemok parcela registra „C“ č. 975/2, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  
908 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. 
Sereď, hodnota pozemku 4 521,01 €, slovom: štyritisícpäťstodvadsaťjedna eur 
jednastotina centa 

f) pozemok parcela registra „C“ č. 975/3, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  
64 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. 
Sereď, hodnota pozemku 318,66 €, slovom: tristoosemnásť eur šesťdesiatšesť centov 
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g) pozemok parcela registra „C“ č. 1209, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere    
2 082  m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. 
Sereď, hodnota pozemku 10 366,46 €, slovom: desaťtisíctristošesťdesiat eur 
štyridsaťšesť centov 

  Hlasovanie:  prítomných  12, za  12,  proti 0, zdržalo s a 0  
 
 

Uznesenie  č.  112/2012 
A.U k l a d á 
Prednostovi   mestského  úradu   
Spracovať zmluvy o zverení majetku do správy škôl v zmysle platnej legislatívy. 
Termín: do 30.11.2012 
 
B.Ukladá   
Riaditeľom  ZŠ a MŠ  
Vykonať návrh na zápis výkonu správy k nehnuteľnému majetku na príslušnú správu katastra 
Galanta. 
Termín: do 31.12.2012 
Hlasovanie: prítomných  12, za  12, proti  0, zdržalo sa   0  
 
 

Uznesenie  č.  113/2012 
A. Berie   na  vedomie   
Správu  o činnosti   Mestskej polikliniky  Sereď  s.r.o.   za  obdobie   2011 a I. Q 2012  
Hlasovanie:  prítomných  13, za  13, proti  0, zdržalo s a 0  
  
 

Uznesenie   č.  114/2012 
A. Schvaľuje  
Procedurálny  návrh poslanca  MsZ   
Uložiť  riaditeľom  škôl  a školských   zariadení v budúcich  rokoch  pri zabezpečovaní   
účtovníctva, rozpočtovníctva  a výkazníctva škôl a školských   zariadení prostredníctvom  
tretej osoby, využiť  verejné obstarávanie  a toto   zabezpečiť   minimálne   na  2 roky.    
Termín:31.12.2012  
Hlasovanie: prítomných   11, za  9, proti  0, zdržali sa 2  
 
 

Uznesenie  č.  115/2012 
A. Berie   na vedomie   
Analýzu   hospodárnosti   vynakladania   finančných   prostriedkov spojených  s vedením   
účtovníctva škôl a školských  zariadení, ktorých  zriaďovateľom  je  mesto  Sereď   
 
B. Ukladá 
Riaditeľom  škôl  a školských  zariadení    
ktoré budú v budúcich rokoch zabezpečovať účtovníctvo, rozpočtovníctvo a výkazníctvo škôl 
a školských zariadení prostredníctvom tretej osoby, aby jej výber zabezpečili aspoň na 2 roky 
verejným obstarávaním  
 
Termín:  31.12. 2012  
Hlasovanie:  prítomných   14, za  14, proti 0, zdržalo sa  0   
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Uznesenie  č.  116/2012 
A. Uznáša  sa  na  
Všeobecne  záväznom  nariadení  mesta  Sereď  č.  6/2012  o parkovaní  vozidiel  na  
verejných  priestranstvách  s nasledovnými pripomienkami: 
 
- v záhlaví    - s účinnosťou  od  1.10. 2012   
 
- v § 3  bod  4   -  zmeniť  znenie  nasledovne:  o vyhradenie   parkovacieho   miesta podľa 
ods. l  písmeno b./c./   môže požiadať  fyzická  osoba, ktorá je prihlásená na trvalý pobyt 
v meste Sereď  a je držiteľom motorového  vozidla. Musí  byť splnená podmienka, že adresa 
trvalého  pobytu   žiadateľa   je zhodná s ulicou, kde  má byť  vyhradené  parkovacie miesto. 
V prípade  ak  parkovací koeficient na  adrese  trvalého pobytu žiadateľa  neumožňuje  
vyhradiť  parkovacie miesto, bude mu ponúknutá   najbližšia  možná ulica, kde  je možné  
vyhradiť   parkovacie  miesto.   
 
- v  § 3 za bod    4 doplniť   bod  5  v tomto  znení: 
  „ o pridelení   parkovacieho  miesta  fyzickej osoby v danej  oblasti  rozhodne   losovanie „    
 
- nasledujúce   body, uvedené  v  §  3  sa prečísľujú     
 
- v § 9  bod  4  -   zmena  znenia - ...... nadobúda účinnosť  od  1.10.  2012  .    
Hlasovanie:    prítomných  15, za  14, proti 1, zdržalo  sa   0               
  
 

Uznesenie  č.  117/2012 
A. Berie  na vedomie  
- správu o výsledku  hospodárskej činnosti  Mestského bytového podniku spol. s..ro.  Sereď   
za rok  2011  
- výročnú správu za rok   2011  
Hlasovanie: prítomných 13, za  13, proti  0, zdržalo sa  0 
 
 

Uznesenie  č.  118/2012 
A.  Schvaľuje  

� 2. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2012         
� zvýšenie kapitálového rozpočtu DK na digitalizáciu kina  o čiastku  
       99 000 € 

 
B.Ukladá  
Prednostovi  MsÚ  a riaditeľovi  domu  kultúry  
Zapracovať schválené zmeny do rozpočtu na rok  2012  
T :  30.06.2012 
Hlasovanie: prítomných   11, za   11, proti  0, zdržalo sa   0   
 
 

Uznesenie  č.  119/2012 
A. Berie na vedomie: 
     zámer mesta predať časť pozemku na Hornočepenskej  ul. 
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B. Schvaľuje: 

v zmysle § 9, ods.2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
prevod  nehnuteľného majetku formou priameho predaja  -   časť parcely č. 110/3  -
záhrada,  o  výmere  cca  68 m2  evidovanej v   právnom  stave   na  Katastrálnom   úrade  
v Trnave,  Správa  katastra Galanta ako  parcela registra "E" evidovaná na   mape  
určeného operátu v k.ú. Sereď na LV č. 101, na zriadenie propagačnej plochy ,  

 
C.Ukladá 
 Prednostovi mestského úradu 
 zabezpečiť:  

- Vypracovanie geometrického plánu 

- Vypracovanie znaleckého posudku na hodnotu predávaného pozemku, 

- Následné zverejnenie zámeru predaja v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení. 

Hlasovanie: prítomných  13, za  13, proti  0, zdržalo sa  0.   
 
 

Uznesenie č.  120/2012 
A. Schvaľuje   
Procedurálny   návrh  poslanca   MsZ   - návrh  ceny  za prenájom  nebytových  priestorov      
na Kuzmányho ulici    určiť vo výške  14,-€/m2/rok  
Hlasovanie : prítomných  14, za  14, proti 0, zdržalo sa   0  
 
 

Uznesenie  č.  121/2012 
A. Berie na vedomie 
Zámer mesta prenajať časť nebytových priestorov – bývalá. lekáreň  na Kuzmányho ul. 
 
B. konštatuje: 
že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov. Dôvodom je   zriadenie nového zdroja tepla – kotolne, vrátane prípojky plynu do 
objektu na vlastné náklady nájomcu 
 
C. Schvaľuje: 
v zmysle § 9, ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenájom 
nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, časť nebytových priestorov na Kuzmányho ul.  s. č. 3054, na pozemku parc.č. 1881/1- 
zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Sereď, zapísaných na Katastrálnom úrade v Trnave, 
Správa katastra Galanta na LV č. 3505 vo výmere 391 m2 za cenu 14 €/m2/rok  a časť 
priľahlého pozemku parc. č. 1881/1-zast.plochy a nádvoria  vo výmere 100 m2  za cenu 0,033 
€/m2/rok,  na dobu určitú  5 rokov,  bez možnosti vrátenia vynaložených investičných 
nákladov v prípade predaja objektu, firme  PRO-TEC SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom 
v Seredi, Ivana Krasku 2464/38. 
     
D. Ukladá 
 Prednostovi mestského úradu  
zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 30.08.2012.  
Hlasovanie:  prítomných   14, za  13, proti 0, zdržal sa  1  
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Uznesenie  č.  122/2012 
A.  Berie na vedomie: 
Informáciu o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetku mesta – časť pozemku, 
nachádzajúceho sa na Železničnej ul. 
 
B.   konštatuje, 
 že  sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup prevodu majetku mesta 
z dôvodu hodného  osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje Mestské  zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov , pretože  v zmysle vyhl. MŽP č. 532/2002 Z.z.  
z 8. júla 2002 musí mať každá stavba odstavné a parkovacie stojisko riešené ako súčasť 
stavby  a pozemok je pre mesto z hľadiska územnoplánovacej koncepcie mesta inak  
nevyužiteľný, 
    
C. Schvaľuje 
 v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.9, písm.c,   
prenájom nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa – časť parcely registra č. 1893-zast.plochy , evidovaná v právnom stave  na  
Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta ako parcela registra „E“ na mape 
určeného operátu na LV č. 4806 v k.ú. Sereď, z dôvodu  zriadenia dvoch parkovacích miest  
vo výmere 35 m2 pre pripravovanú stavbu „rodinný dom a ambulancia“, za cenu  
0,40 €  /m2/rok, ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty  MV Dr. Radovanovi 
Bozalkovi a manželke Andrei, rod. Ivančíkovej, obaja bytom Fándlyho 747/1, 926 01 
Sereď. 
 
D. Ukladá: 
 Prednostovi mestského úradu 
Zabezpečiť vyhotovenie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 30.08.2012. 
Hlasovanie:    prítomných   13, za 13, proti 0, zdržalo s a 0 . 
 
 

Uznesenie  č.  123/2012 
A.  Schvaľuje 
v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
prenájom  parcely časti parcely „C“ č.  1036 - zastavané plochy a nádvoria, ktorá je  

evidovaná na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta ako  parcela  registra „E“ 
evidovaná  na mape určeného operátu na LV č. 591  v k. ú. Sereď, uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa , z dôvodu , že na pozemku je dlhodobo 
umiestnená prefabrikovaná garáž , ktorá je v súkromnom  vlastníctve, na dobu neurčitú s 
ročnou výpovednou lehotou , vo výmere 18 m2 , za cenu 2,-€/m2/rok ,  Kláre Medovarskej, 
bytom v Dolnej Strede, Kostolné námestie č. 273 

 
B. Ukladá 
Prednostovi mestského úradu  
zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 30.08.2012. 
Hlasovanie:  prítomných  13, za  12, proti 0, zdržalo s a 0, nehlasoval   1  
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Uznesenie  č.  124/2012 

A. Schvaľuje 
v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
prenájom  parcely časti parcely registra „C“ č.  1036  evidovanej na Katastrálnom úrade 
v Trnave, Správa katastra Galanta ako  parcela  registra „E“ evidovaná  na mape určeného 
operátu na LV č. 591  v k. ú. Sereď, ,   uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa , z dôvodu, že na pozemku je  dlhodobo umiestnená prefabrikovaná garáž, 
ktorá je v súkromnom  vlastníctve, na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou, vo výmere  
18m2  za cenu 2,-€/m2/rok ,  Jánovi  Bomberovi,  bytom v Seredi, Námestie slobody č. 
30/8, 
 
B. Ukladá 
Prednostovi mestského úradu  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 30.08.2012. 
Hlasovanie: prítomných   13, za  13, proti  0, zdržalo sa   0 
 
 

Uznesenie č.  125/2012 
A. Schvaľuje   
Procedurálny   návrh   poslanca  MsZ -  určiť   cenu  za   predaj   nehnuteľného  majetku   na 
Pažitnej ulici  vo  výške   24,-€ /m2 
Hlasovanie : prítomných   13, za   13, proti  0, zdržalo sa   0  
 
 

Uznesenie č. 126/2012 
A. Schvaľuje 
v zmysle § 9a, ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predaj  
nehnuteľného majetku : parcelu č. 432/9 - zastavané plochy  o výmere 89 m2 a   parcelu č. 
432/11 - zastavané  plochy o výmere 1.281m2 obe  evidované  na  Katastrálnom  úrade v 
Trnave,  Správa  katastra Galanta ako  parcely registra "C" evidované na  katastrálnej mape v 
k. ú. Sereď na LV č. 591 a  novovytvorenú  parcelu č. 432/20 - zastavané  plochy  o výmere 
360 m2, ktorá bola geometrickým plánom č. 54/2012 zo dňa 17.05.2012  odčlenená od 
pôvodnej parcely č. 432/11, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 
zreteľa  z dôvodu, že parcely tvoria súčasť    areálu,  ktorého  vlastníkom   je  Slovagro spol. s 
r.o.  Galanta a  sú  pre  mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie nevyužiteľné, za cenu  
24,- €/m2 , ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty,   spoločnosti SLOVAGRO 
spol. s.r.o, ul. Puškinova 2379/22, 924 01Galanta. 
 Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 
katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 

 
B. Ukladá 
Prednostovi mestského úradu  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 12.08.2012. 
Hlasovanie: prítomných 13, za  13, proti  0, zdržalo sa   0  
 

Uznesenie  č.  127/2012 
A. Schvaľuje 
V zmysle § 4, ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia  mesta Sereď č. 1/2006 o hospodárení    
a nakladaní s majetkom mesta v znení neskorších zmien a doplnkov nadobudnutie 
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nehnuteľností kúpou, a to parcelu č. 2803 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 107 m2 a 
parcelu č.   2804 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 432 m2,  evidovaných v právnom 
stave na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta ako parcely registra "C" 
evidované na katastrálnej mape v k.ú. Sereď  na LV č. 4534, ktorých vlastníkom je Jozef 
Svátek, bytom Poštová 8/6256, 926 01 Trnava, za cenu 28,-€/m2.  

B. Ukladá  

Prednostovi Mestského úradu  

Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 12.08.2012 .  

Hlasovanie: prítomných  15, za 14,  proti 0, zdržal  sa  1   

 
Uznesenie  č.  128/2012 

A. Berie na vedomie 

 Žiadosť Západoslovenskej energetiky, a.s. o umožnenie  zriadenia vecného bremena  

B. súhlasí 

s umožnením zriadenia vecného bremena pre energetické distribučné zariadenia, slúžiaceho  
len pre distribučné rozvody elektrickej energie v meste Sereď – IBV na uliciach Veterná, 
Severná a Jasná. 

Hlasovanie: prítomných 15, za  15, proti 0, zdržalo sa   0  

Uznesenie  č.  129/2012 

A. Schvaľuje   
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
 
odkúpenie nehnuteľnosti – diel „3“ vo výmere 9 m2 , ako novovytvorenú parcelu  č. 3004/2, 
zast. pl. odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 19.01.2012 vyhotoveným 
geodetom Petrom Černým od parcely registra „E“ č. 300/2 záhrady k.ú. Sereď, vedenej na LV 
č. 850 od  
Jaroslava Macku, Mierová 1434/6, Galanta v podiele 3/6 v pomere k celku 
za kúpnu cenu 17 €/m2 

 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 
katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
 
B. Ukladá   
Prednostovi MsÚ  
zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.06.2012    
Hlasovanie: prítomných  15, za  15, proti  0, zdržalo s a  0 
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Uznesenie  č.  130/2012 

A. Schvaľuje   
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
 
odkúpenie nehnuteľnosti – diel „4“ vo výmere 34 m2 , ako novovytvorenú parcelu    č. 3004/3, 
zast. pl. odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 19.01.2012 vyhotoveným 
geodetom Petrom Černým od parcely registra „E“ č. 291/2 záhrady k.ú. Sereď, vedenej na LV 
č. 1168 od  
Jaroslava Macku, Mierová 1434/6, Galanta v podiele 3/12 v pomere k celku 
za kúpnu cenu 17 €/m2 

 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 
katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
 
 
B. Ukladá    
Prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.06.2012    
Hlasovanie: prítomných   15, za 15, proti  0, zdržalo sa   0  
 
 

Uznesenie  č.  131/2012 
A. Schvaľuje   
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
 
odkúpenie nehnuteľnosti -  parcely   registra  „C“   evidovanej    na katastrálnej mape č. 
3004/10, zastavané plochy  a nádvoria  vo výmere  87 m2  v k.ú.  Sereď  vedenej  na  LV 6003 
od:  
 
Ing. Pavla Tulalu, Slnečná 961/7, Trnava v podiele 1/16 a 28/448 v pomere k celku 
Jarmily Sokolovej, rod. Tulalovej, Medveďovej 2495/17, Bratislava v podiele 28/448 
v pomere k celku 
Ivety Mazúrovej, rod. Štefanákovej, F. Štefinku 4684/18, Martin v podiele 28/448 v pomere k 
celku 
Ing. Evy Florišovej, rod. Tulalovej, Andreja Hlinku 3058/16 v podiele 18/448 a 9/224 
v pomere k celku 
Antona Tulalu, Nám. slobody 31/13, Sereď v podiele 4/448 a 2/224 v pomere k celku 
Ľuboša Tulalu, Garbiarska 51/56, Sereď v podiele 4/448 a 2/224 v pomere k celku 
Ivany Dubskej, Legionárska 1124/1, Sereď v podiele 2/448 a 1/224 v pomere k celku 
Bernardíny Tulalovej, rod. Kubalovej, Most pri Bratislave 120 v podiele 1/16 v pomere 
k celku 
za kúpnu cenu 17 €/m2 

 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 
katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
 
 
B.Ukladá   
Prednostovi MsÚ  
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Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.06.2012    
Hlasovanie: prítomných  15, za  15, proti  0, zdržalo sa   0 
 
 

Uznesenie  č.  132/2012 
A. Schvaľuje   
1. V zmysle § 9, ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  za     
účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
 prevod pozemku formou zámeny , a to zámeny novovytvorenej parcely č. 3005/27 zast. pl. 
vo výmere 28 m2  odčlenenej geometrickým plánom č. 82/2011  od parc. reg „E“ č. 278/2 
zastav. pl. v  k.ú. Sereď vedenej na LV č.4806 vo vlastníctve Mesta Sereď ( parc. KN-C 
3005/1)  za pozemok parcelu registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape č. 3004/9 zas. pl. 
vo výmere 55 m2  , vedenú na LV č. 6029  vo vlastníctve  doc. Ing. Štefana Hronského, CSc., 
Vinárska 124/7 Sereď v podiele ½ v pomere k celku , s finančným vyrovnaním rozdielu vo 
výmerách za cenu 17.- €/m2 
 
2. Ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a) ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu pozemku novovytvorenej parcely č. 
3005/27 zast. pl. vo výmere 28 m2,  ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 
82/2011vyhotoveným geodetom Petrom černým od parc. reg „E“ č. 278/2 zast. pl. k.ú. Sereď 
vedenej na LV č.4806 vo vlastníctve mesta Sereď ( parc. KN-C 3005/1)  za pozemok parcelu 
registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape č. 3004/9 zas. pl. vo výmere 55 m2  , vedenú na 
LV č. 6029  vo vlastníctve  doc. Ing. Štefana Hronského, CSc., Vinárska 124/7 Sereď 
v podiele ½ v pomere k celku , s finančným vyrovnaním rozdielu vo výmerách za cenu  
17,- €/m2 z dôvodu záujmu  mesta majetkovoprávne vysporiadať pozemok pre realizáciu 
stavby    „ Výstavba chodníka na ulici Vinárska“ 
 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do 
katastra nehnuteľností hradí mesto Sereď. 
 
 
B. Ukladá   
Prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vyhotovenie zámennej zmluvy do 30.06.2012    
Hlasovanie: prítomných   15, za  15, proti  0, zdržalo sa   0  
 
 

Uznesenie  č.  133/2012 
A. Schvaľuje    
Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“  
odkúpenie  nehnuteľnosti , parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape  č. 3004/13  
,zastavané  plochy a nádvoria vo výmere 160 m2  v k.ú. Sereď vedenej Správou katastra v  
Galante na LV č.6001  od  

• Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského – Slovenská provincia,  
                              Včelárska 8, Bratislava v podiele 111/360  v pomere k celku  

• Ing. Eleny Moravskej v podiele 3/360 v pomere k celku 
• Margity Masárovej v podiele 3/360 v pomere k celku 
• Emílie Hodekovej v podiele 3/360 v pomere k celku 

za kúpnu cenu  17 €/m2 
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Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do  
katastra nehnuteľností hradí kupujúci.  
 
B.Ukladá     
Prednostovi  mestského  úradu    
Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 15.07.2012   
Hlasovanie : prítomných   15, za  15, proti  0, zdržalo sa   0  
 
 

Uznesenie č.  134/2012 
A. Schvaľuje   

a) prevádzkovanie mestského rozhlasu za nasledovných podmienok: 
 

- frekvencia vysielania: dva-krát denne o 10.00 a 14.30  hod., prípadne podľa potreby 
 

- Sadzobník úhrad za vysielanie relácií v mestskom rozhlase: 
• bezplatne  

� oznamy mesta, 
� akcie, ktoré organizuje Dom kultúry a Mestské múzeum, školy a školské 

zariadenia,  
� straty a nálezy, 
� vyhlasovanie oznámení od plynárenských, energetických a vodárenských 

spoločností – poruchy , havarijné stavy a odstávka dodávky energií, 
� vyhlasovanie oznámení od orgánov štátnej a verejnej správy, 
� vyhlasovanie športovým klubom, zväzom a iným občianskym združenia, ktoré 

majú verejnoprospešný charakter, 
 

                         za úhradu vo výške 5 €/deň 
� vyhlasovanie občanom, 
� vyhlasovanie pracovných ponúk, 
� vyhlasovanie relácií politickým stranám, hnutiam a kandidátom pri voľbách, 
� vyhlasovanie podnikateľským subjektom, 
� vyhlasovanie komerčných produktov. 

      Hlasovanie:  prítomných   12,  za  12, proti 0,  zdržalo sa   0  
 

 

Uznesenie  č.  135/2012 
A. Schvaľuje    
zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Seredi, ktorý sa mení takto: 
1.  V § 11 ods. 4  sa text: „Uznesenia sa písomne doručujú od ich podpísania primátorom do 7 

dní“ nahrádza textom:  
     „Uznesenia sa elektronicky doručujú od ich podpísania primátorom do 7 dní“ , poslancom 

MsZ,  primátorovi mesta,  hlavnej kontrolórke , prednostovi  MsÚ, ďalším subjektom  tie  
uznesenia , ktorými  sú im uložené   úlohy alebo  je účelné  ich  s uzneseniami oboznámiť  

  
2.  V § 12 ods. 4 sa text: „Odpovede na interpelácie primátor mesta poskytuje priamo na 

zasadnutí MsZ, prípadne písomne do 15 dní od vznesenej interpelácie“ nahrádza textom: 
Odpovede na interpelácie primátor mesta poskytuje priamo na zasadnutí MsZ, prípadne 
elektronicky do 15 dní od vznesenej interpelácie“ 

Hlasovanie: prítomných  13, za  11, proti 1, zdržal  sa   1  
 
 



 16 

 
Uznesenie  č.  136/2012 

A. Schvaľuje   
Parkovací  box pre jedno osobné motorové   vozidlo v blízkosti   nehnuteľnosti pre žiadateľov 
Peter Snop  a manž. Erika Snopová rod. Sabová, bytom  Námestie  Slobody  1190/25, Sereď . 
Poloha bude upresnená  oddelením   pre rozvoj  mesta. 
Hlasovanie : prítomných 13, za  13, proti 0, zdržalo sa 0   
      
 

Uznesenie  č. 137/2012 
A. Schvaľuje   
Spoluprácu  medzi  Slovmedia  SK, spol.  s.r.o., Drevená   888/, Galanta ako 
prevádzkovateľom  vysielania Regionálnej  televízie KREA za cenu   3333,-€ od  1.7. 2012  
 
B. Ukladá 
Prednostovi  MsÚ  
Uzatvoriť zmluvu  medzi  Mestom Sereď , Krea TV Galanta s.r.o.  a Slovmedia SK, Drevená  
888, Galanta   
T: 30.6. 2012   
Hlasovanie  : prítomných   16, za  15, proti 0, zdržalo sa  0, nehlasoval   1   
 

Uznesenie  č.  138/2012 
A. Schvaľuje   
Odmenu  p. Božene Vydarenej  za prácu  v návrhovej  komisii   vo výške   100,-€  
Hlasovanie:   prítomných   13, za   13, proti  0, zdržalo sa   0  
 

V Seredi,  dňa   13.6. 2012  
 

Zapísala: Kolláriková 
 
 
 
        Ing. Martin Tomčányi 
           primátor   mesta 
 
 
 
 
 
Návrhová  komisia: 
 
Božena Vydarená             .................... 
 
Mgr. Marta Némethová    .....................    
 
Ing. arch. Róbert Kráľ    ..................... 
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Uznesenia   
z  Mestského   zastupiteľstva   v Seredi konaného  dňa  11.12. 2012  

 
Mestské   zastupiteľstvo  prerokovalo  a    prijalo  
 

Uznesenie  č.   240/2012 
A. Schvaľuje   
Doplnenie  programu 

 prerokovanie  odmien  pre poslancov  MsZ   a  návrh  odmeny  pre   hlavnú  kontrolórku  
            Hlasovanie:  prítomných  17, za  16, proti 1, zdržalo  sa  0 
 

 návrh   na  zvolanie verejného zhromaždenia    s občanmi  v zmysle   zákona  o obecnom 
zriadení     

           Hlasovanie:  prítomných  17, za  17, proti  0, zdržalo sa   0 
 

 prerokovanie  protestu    prokurátora  k VZN  o ochrane   nefajčiarov   
            Hlasovanie: prítomných   17, za  16, proti 0, zdržalo sa  0, nehlasoval  1  
 

  bod programu č. 14   Zmena  rozpočtu    na rok  2012  a  bod  16 návrh VZN  č.  14/2012  o 
určení  výšky  dotácie  na  prevádzku a  mzdy  na žiaka   ZUŠ,    dieťa MŠ a žiaka školského 
zariadenia    presunúť   za  bod rôzne    

            Hlasovanie :    prítomných  17, za  17, proti  0, zdržalo sa   0     
 
Program  rokovania:  
Hlasovanie:  prítomných 17, za  17, proti 0, zdržalo sa    0 
 

 
Uznesenie   č.   241/2012  

A. Berie  na  vedomie   
Informatívnu správu  o činnosti   mestského  úradu   a mesta   Sereď   od ostatného  zasadnutia   
Mestského  zastupiteľstva  v  Seredi  
Hlasovanie:  prítomných  16, za  16, proti  0, zdržalo sa   0  
 
 

Uznesenie   č.   242/2012    
A. Dopĺňa  
Uznesenie č. 106/2012 o:  
 - parcelu registra „C“ č. 2855, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 3 212 m2,  
- parcelu registra „C“ č. 2856, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere   495  m2 na ktorých je 
postavená budova ZŠ . 
 
B.  Ruší  
Uznesenie č. 184/2008 v celom rozsahu 
Uznesenie č. 185/2008 v celom rozsahu 
Uznesenie č. 56/2012  v celom rozsahu 
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C.  Mení  
Uznesenie  č.  70/2012 v časti „A . Schvaľuje“ nasledovne: 
Dotáciu vo výške 160.600.- € obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom 
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46439773, zapísanej v obchodnom registri 
Okresného súdu v Trnave oddiel: Sro, vložka č.: 28462/T na vybudovanie parkoviska na ul. 
Garbiarska vo výške  50.000.- €, rekonštrukciu vykurovania na štadióne vo výške 11.500.- €, 
vybudovanie cyklotrasy vo výške 99.100.- € 
 
Uznesenie  č.  165/2012  v časti „A. Schvaľuje“ nasledovne:              
Dotáciu vo výške 230.000.- € obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom 
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46439773, zapísanej v obchodnom registri 
Okresného súdu v Trnave oddiel: Sro, vložka č.: 28462/T na financovanie dostavby telocvične – 
bývalej Sokolovne.  
 
Uznesenie č.   174/2012 časti „C“ 
Slovenskej pošte, a.s. Banská Bystrica.   
 
D. Berie na vedomie  
Správu o kontrole plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva bez pripomienok   
Hlasovanie: prítomných  14, za  14, proti  0, zdržalo sa   0 
 
 

Uznesenie   č.   243/2012  
 A.  Berie   na   vedomie  
Správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č.:  
211/2000 Z .z  o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v oblasti zverejňovania zmlúv, faktúr 
a objednávok týkajúcich sa dodávky potravín pre školskú jedáleň, ktoré neboli predložené hlavnej 
kontrolórke ku kontrole  a  zákona  č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
 
Správu z kontroly plnenia prijatých opatrení kontrolovaného subjektu na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie ich príčin a ich vzniku, ktoré boli zistené pri kontrole v I. polroku 
2012.  
 
B/ Odporúča primátorovi mesta 
Uplatniť  voči zodpovedným zamestnancom za opakované porušenie platných  právnych predpisov 
opatrenia podľa osobitného predpisu.          
Hlasovanie: prítomných 11, za  11, proti  0, zdržalo  sa  0  
 
 

Uznesenie  č.  244/2012  
    A.   Berie   na   vedomie  
Správu o kontrole plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov z vykonaných kontrol v I. 
polroku 2012  
 
B/ Odporúča primátorovi mesta 
Uplatniť  voči zodpovedným zamestnancom za opakované porušenie platných  právnych predpisov 
opatrenia podľa osobitného predpisu  na MŠ  UL. Komenského  .          
Hlasovanie: prítomných   15, za   15, proti  0, zdržalo sa  0   
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Uznesenie    č.  245/2012 
A. Schvaľuje  
1.   Procedurálny     návrh  poslankyne  na   doplnenie  plánu   kontrolnej  činnosti na rok 2013  o 
kontrolu hospodárnosti,  efektívnosti  a  účinnosti  nakladania  s  finančnými prostriedkami  na  
položke 04.1.2  v časti  Kasárne 
Hlasovanie: prítomných   15, za  15, proti 0, zdržalo sa   0      
 
2.  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. Polrok 2013 
s  doplnením    kontroly   hospodárnosti,  efektívnosti  a účinnosti  nakladania   s finančnými  
prostriedkami  na položke  04.1.2  v časti  Kasárne  
Hlasovanie: prítomných  15, za  15, proti  0, zdržalo sa    0   
 
 

Uznesenie  č.  246/2012  
A. Berie   na  vedomie  
Informatívnu správu o príprave projektov   
 
B.  Schvaľuje  

spolufinancovanie projektu s názvom „Vybudovanie ekologického náučného chodníka v Seredi“ ( 

ďalej „projekt“ ) z vlastných zdrojov vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov čo činí 

2 000,- eur. Celková výška nákladov na projekt je 39 831,90 eur.  

Hlasovanie:prítomných  15, za  15, proti  0, zdržalo sa   0  

 

Uznesenie  č.  247/2012 

A.  Schvaľuje 
Procedurálny   návrh   poslanca  MsZ  k  návrhu   VZN  mesta   Sereď  č.  11/2012, ktorým  sa  mení   
a dopĺňa  VZN   mesta  Sereď  č.  7/2011  o určení výšky    príspevku   na čiastočnú  úhradu   
nákladov   v školách  a školských  zariadeniach,  ktorých   je  mesto   zriaďovateľom  
v článku  I.  bod  2 v § 3  ods.1 – výška  príspevku  za pobyt  dieťaťa  v materskej  škole  je 25,-€ .        
a uložiť   
riaditeľom  škôl   
pripraviť  podrobné   konkrétne   položkovité  rozpočty  na jednotlivé   účtovné   strediská  v školách  
podľa  aktuálnych  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov. T:  16.1.2013  
Hlasovanie:   prítomných  15, za  10, proti 2, zdržali sa  3  
 
 

Uznesenie    č.  248/2012 
A. Uznáša     sa 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 11/2012 zo dňa 11.12.2012, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 zo dňa 14. 06. 2011 o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď 
zriaďovateľom   
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B. Ukladá    

riaditeľom  škôl   

pripraviť  podrobné   konkrétne   položkovité  rozpočty  na jednotlivé   účtovné   strediská  v 

školách  podľa  aktuálnych  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov. T:  16.1.2013  

Hlasovanie:   prítomných  15, za  11,  proti 1, zdržali sa 2, nehlasoval  1  
 
 

Uznesenie  č.  249/2012  
A.  Uznáša  sa   
na Všeobecne záväznom nariadení č. 16/2012 o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady  s pripomienkou  zapracovať   číslovanie   paragrafov  podľa  poradia .  
Hlasovanie:  prítomných 15, za  15, proti 0, zdržalo sa   0  
 
 

Uznesenie   č.  250/2012  
A.   Uznáša   sa  
na Všeobecne záväznom nariadení č. 17/2012 o  nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi  
Hlasovanie: prítomných  15, za  15, proti  0, zdržalo sa   0  
 

Uznesenie  č.  251/2012  
A.  Schvaľuje 
predložený návrh Memoranda o súčinnosti a spolupráci a odporúča primátorovi mesta podpísať  
memorandum o spolupráci    
s pripomienkami  ,  aby  

 doteraz  vybudovaný  Priemyselný  park  bol  vylúčený z  Memoranda  o  súčinnosti  a  
spolupráci 

 Technické  riešenia, aby nepôsobili obmedzujúco na 1. etapu.            
Hlasovanie: prítomných  16, za  15,  proti 0, zdržalo sa   0,  nehlasoval   1 
 
 

Uznesenie  č.  252/2012  
A. Schvaľuje 
procedurálny   návrh   poslanca   MsZ   na zmenu  znenia  v §  4  nasledovne:   
1.  ak  záujemca   uhradí  pri podpísaní  zmluvy   50 %  ceny v hotovosti   zostatok  ceny   uhradí   
do  12 mesiacov  odo dňa    podpísania   zmluvy   
2.   ak záujemca   uhradí pri podpísaní zmluvy    100%  ceny   v hotovosti    poskytne   mu mesto  
Sereď    zľavu  vo výške   10 %  ceny  bytu  alebo nebytového priestoru. 
Hlasovanie:  prítomných 15, za  15. proti  0, zdržalo sa  0  
 
 

Uznesenie   č.  253/2012   
A. Uznáša  sa  
na Všeobecne záväznom nariadenie č. 18/2012 zo dňa 11. 12. 2012, ktorým sa upravuje postup pri 
prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Sereď 
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- so  schválenou    zmenou    znenia   §  4    
1.  ak  záujemca   uhradí  pri podpísaní  zmluvy   50 %  ceny v hotovosti   zostatok  ceny   uhradí   
do  12 mesiacov  odo dňa    podpísania   zmluvy   
2.   ak záujemca   uhradí pri podpísaní zmluvy    100%  ceny   v hotovosti    poskytne   mu mesto  
Sereď    zľavu  vo výške   10 %  ceny  bytu  alebo nebytového priestoru. 
Hlasovanie:  prítomných  16, za  16, proti  0, zdržalo sa    0   
 

Uznesenie  č.    254/2012  
A/   Uznáša   sa 
na Všeobecne záväznom nariadení č. 19/2012 zo dňa 11.12.2012, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 3/2012 zo dňa 14.2.2012 Prevádzkový poriadok 
pohrebísk v meste Sereď  
Hlasovanie:  prítomných  14, za  14, proti  0, zdržalo sa  0  
 

Uznesenie  č. 255/2012  
A. Súhlasí   
so záväzkom mesta, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie obce 
Územný plán mesta Sereď potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.   
 Hlasovanie:  prítomných  14, za  13, proti 0, zdržalo sa  0, nehlasoval  1  
 
 

Uznesenie  č.  256/2012  
A.Berie na vedomie  
Viacročný rozpočet Základnej školy J.Fándlyho v Seredi na roky 2013 – 2015 
 
B/ Schvaľuje 
Rozpočet Základnej školy J.Fándlyho v Seredi na rok 2013   
Hlasovanie:  prítomných  14, za 14, proti   0, zdržalo sa   0  
 

Uznesenie   č.  257/2012  
A. Berie na vedomie  
Viacročný rozpočet Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava v Seredi na roky 2013-2015 
 
B. Schvaľuje  
Rozpočet Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava v Seredi na rok 2013 
Hlasovanie: prítomných  15, za  15, proti  0, zdržalo sa   0  
 

Uznesenie  č.  258/2012  
A. Berie na vedomie  
Viacročný rozpočet ZŠ Jana Amosa Komenského na roky 2013 – 2015 

 
B.  Schvaľuje  
Rozpočet ZŠ Jana Amosa Komenského na rok 2013 
Hlasovanie:    prítomných 13, za  13, proti  0, zdržalo sa   0  
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Uznesenie   č.   259/2012  

A. Schvaľuje  
Procedurálny  návrh  poslanca   MsZ  -   MŠ Ul.  D.  Štúra  
zvýšiť   

 príjmy – položka  vlastné   príjmy   (príspevky   rodičov)  o  sumu  6500,-€ 
 výdavky – položka   632  energie  o sumu   6500,-€   

 Hlasovanie: prítomných  14, za  14, proti  0, zdržalo sa   0  
 

Uznesenie  č.   260/2012   
A.Berie na vedomie  
Viacročný  rozpočet Materskej školy na Ul. D. Štúra v Seredi na roky 2013 – 2015 
 
B. Schvaľuje  
Rozpočet Materskej školy na ul. D. Štúra v Seredi na rok 2013 
Hlasovanie: prítomných  15,  za  14, proti 0, zdržalo sa   0, nahlasoval  1   
 
 

Uznesenie  č.   261/2012  
A. Schvaľuje    
procedurálny   návrh poslanca  MsZ  - MŠ  Ul. Komenského  
znížiť  

 príjmy   - položka  vlastné  príjmy  (príspevky   rodičov)  o sumu  8200,-€ 
 výdavky  - položka   632  energie  o  sumu  8200,-€  

Hlasovanie:  prítomných 15,  za 14,  proti 0, zdržal sa  1,   
 
 

Uznesenie  č. 262 /2012  
A. Berie na vedomie  
Viacročný rozpočet Materskej školy  Ul. Komenského č.1337/37, 92601 Sereď   na roky 2013 – 
2015 

 
B. Schvaľuje  
Rozpočet Materskej školy  Ul. Komenského č.1337/37, 92601 Sereď   na rok 2013 
 Hlasovanie:   prítomných  15,  za  15, proti  0, zdržalo sa  0  
 
 

Uznesenie  č.   263/2012   
A. Berie na vedomie 
Viacročný rozpočet Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi  na roky 2013 – 
2015 
 
B. Schvaľuje  
Rozpočet Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi na rok 2013 
Hlasovanie: prítomných   15, za  15, proti 0, zdržalo sa   0   
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Uznesenie   č.  264/2012  

A.   Berie  na  vedomie   
Viacročný rozpočet Domu  kultúry  v  Seredi  na roky 2013 – 2015 
 
B. Schvaľuje 
Rozpočet Domu kultúry v Seredi na rok 2013 
Hlasovanie: prítomných  15, za  15, proti  0, zdržalo sa   0  
 
 

Uznesenie č.  265/2012 
 A. Neschvaľuje 
Procedurálny  návrh poslanca  MsZ -   zrušiť  investičnú  akciu   vybudovanie   umelého  trávnika  
Hlasovanie: prítomných 15, za  1, proti 8, zdržalo sa   6     
 
     

Uznesenie  č. 266 /2012  
A. Schvaľuje  
procedurálny   návrh  poslanca  MsZ   

 návrh na schválenie   zmeny  v programovom  rozpočte  na rok  2013 
     program e4.2  Materské  školy  -  celkový  rozpočet   800 652,-€ 
     v tom :  Materská škola Ul. Komenského                    429 364,-€ 
                  Materská škola Ul.   D.  Štúra                          371 288,-€  
  Hlasovanie:   prítomných 15,  za  14, proti 0, zdržal sa  1    
 
 

Uznesenie  č.   267/2012  
A. Berie na vedomie  
Viacročný rozpočet MESTA SEREĎ   na roky 2013-2015 
 
B. Schvaľuje    
 1/Zmenu  v programovom rozpočte  na rok  2013 
 program 4.2  Materské  školy  -  celkový  rozpočet   800 652,-€ 
     v tom :  Materská škola Ul. Komenského                    429 364,-€ 
                  Materská škola Ul.   D.  Štúra                          371 288,-€  
 
 
2/  programový rozpočet  MESTA SEREĎ na rok 2013 
 

 

 

 
Rozpočet na rok 

2013 
v € 

Bežné príjmy 7 341 163 

Kapitálové príjmy 802 500 

Finančné operácie príjmové  1 090 860 

Príjmy spolu 9 234 523 
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Rozpočet na rok 

2013 
v € 

Bežné výdavky 7 341 163 

Kapitálové výdavky 1 853 900 

Finančné operácie 
výdavkové 

39 460 

Výdavky spolu 9 234  523 

 
Hlasovanie:  prítomných   16, za  15, proti 0, zdržal sa   1   
 

Uznesenie  č. 268/2012  
A.  Uznáša sa 
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Sereď č. 15/2012 zo dňa 11.12.2012 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka 
školského zariadenia na území Mesta Sereď na rok 2013 
Hlasovanie: prítomných  13, za  13, proti  0,. zdržalo sa  0 
 

Uznesenie  č.  269/2012  
A. Zvoláva 
verejné  zhromaždenie  obyvateľov  mesta   Sereď   na  deň   16.2. 2013 o  16.00 hodine   s jediným  
bodom programu  „Práca, činnosť  a výsledky  volených   zástupcov  mesta  Sereď   za polovicu 
volebného   obdobia“  
 
B. Ukladá  
Prednostovi    MsÚ   
1.Zverejniť  konanie   verejného zhromaždenia   obyvateľov  mesta 
2.Organizačne   zabezpečiť  prípravu   a konanie  verejného zhromaždenia   obyvateľov  mesta    
Hlasovanie: prítomných  17, za  17, proti  0, zdržalo sa   0   
 
 

Uznesenie  č.   270/2012  
A. Schvaľuje  
Odmenu  hlavnej  kontrolórke    za  II. Polrok  2012  vo výške     1500,-€  
Hlasovanie:    prítomných   17, za  16, proti 0, zdržal sa  1   
 

Uznesenie  č.   271/2012  
A.Schvaľuje 
 v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov,  § 9a,  ods. 9,  písm. c)  
prenájom: 

a) nebytových priestorov  na miestnom cintoríne  v Seredi na Kasárenskej ul. – obslužný 
objekt  a  Dom smútku  vo výmere 535 m2, za cenu 3,50 €/m2/rok 

b) nebytových priestorov na cintoríne na Hornočepeňskej ul. – Dom smútku vo výmere 23 m2 , 
za cenu 3,319 €/m2/rok  
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c) hnuteľného majetku, nachádzajúceho sa na cintorínoch, 
 na dobu určitú do 31.12.2014,  s podmienkou, že nájomca zakúpi chladiaci box  do Domu 
smútku na Kasárenskej ul. a po ukončení nájmu tento bezodplatne prevedie do majetku mesta,  
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje 
mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože je v záujme mesta 
prenajať objekty cintorína nájomcovi, ktorý súčasne vykonáva  pohrebné služby a spravuje 
objekty cintorína na základe mandátnej zmluvy,  žiadateľovi  Jánovi Sojkovi – Memoria, 
Lipová 2414/15, Sereď. 

 
B.Ukladá  
Prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 31.12.2012 
Hlasovanie: prítomných   16, za  13, proti  1, zdržali sa   2  
 
 

Uznesenie   č.   272/2012  
A.Schvaľuje 
v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenájom  
časti parcely „C“ č.  1036 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere  18 m2, ktorá je  zapísaná na 
Správe katastra Galanta   ako  parcela    registra „E“ č. 764 ,  evidovaná  na mape určeného operátu 
na LV č. 591  v k. ú. Sereď, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa  
z dôvodu , že na pozemku je dlhodobo umiestnená prefabrikovaná garáž , ktorá je v súkromnom  
vlastníctve, na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou ,  za cenu 2,-€/m2/rok ,  Ing. Slávke 
Vidovičovej, bytom Vinohrady nad Váhom č.76 

 
 

B. Ukladá 
 Prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 31.12.2012. 
Hlasovanie: prítomných  13, za   13, proti  0, zdržalo sa  0   
 
 
 

Uznesenie  č.   273/2012 
A.Schvaľuje 
v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenájom  
časti parcely „C“ č.  1036 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, ktorá je  evidovaná na  
Správe katastra Galanta   ako  parcela    registra „E“ č. 764 ,   evidovaná  na mape určeného operátu 
na LV č. 591   v k. ú. Sereď, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa  
z dôvodu , že na pozemku je dlhodobo umiestnená prefabrikovaná garáž , ktorá je v súkromnom  
vlastníctve, na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou ,  za cenu 2,-€/m2/rok ,  Rastislavovi 
Hrašnovi, bytom v Seredi , Dolnomajerská 1129/D21, 

 
B. Ukladá 
Prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 31.12.2012. 
Hlasovanie: prítomných  13, za  13, proti 0, zdržalo sa   0 

 
Uznesenie  č.   274/2012 

A.Schvaľuje: 
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v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.8, písm. e)     prevod 
nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  
pretože  ide o úzky pás pozemku, pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak 
nevyužiteľný -  novovytvorenej parcely  č. 3270/5- zast.pl. vo výmere 51 m2, odčlenenej 
geometrickým  plánom  č. 76/2012 úradne overeným dňa 22.11.2012 pod číslom 1336/2012 
od pôvodnej parcely č. 3270/3- zast. plocha, vedenej na  Správe   katastra   Galanta na katastrálnej  
mape v k. ú. Sereď na LV č. 591, za cenu   50,00 €/m2, ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej 
hodnoty  Ing. Vladimírovi Kuchárovi,  bytom v Seredi, Cukrovarská č. 758/2. 
 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra 
nehnuteľností uhradí kupujúci. 

 
B. Ukladá 
Prednostovi MsÚ: 
 Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 31.12.2012. 
Hlasovanie: prítomných  13, za  13, proti  0, zdržalo sa   0 
 
 

Uznesenie  č.  275/2012  
A. Schvaľuje 
v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.8, písm. e)     prevod 
nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  
pretože  ide  o úzky pás pozemku, ktorý je ohradený a bol dlhodobo užívaný vlastníkom susednej 
nehnuteľnosti a je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný – parcelu  
č. 3270/3- zastav. plocha  vo výmere 67 m2, vedenú na  Správe   katastra   Galanta na katastrálnej 
mape v k. ú. Sereď na LV č. 591, zameranú geometrickým  plánom  č. 76/2012 úradne overeným 
dňa 22.11.2012 pod číslom 1336/2012, za cenu   50,00 €/m2, ktorá bude zvýšená o platnú daň 
z pridanej hodnoty  Zdenkovi Karellovi,  bytom v Galante, Hodská ul. 1242. 
 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra 
nehnuteľností uhradí kupujúci. 

 
B. Ukladá 
Prednostovi MsÚ 
 Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 31.12.2012. 
Hlasovanie: prítomných 12, za  12, proti  0, zdržalo sa   0    
 
 

Uznesenie  č.  276/2012 
A. Schvaľuje 
Procedurálny   návrh  poslanca  MsZ   -  návrh ceny   pri prevode   nehnuteľného   majetku  v 
čiastke  70,-€ /m2   , ktorá bude zvýšená  o DPH  a  o  cenu  geometrického plánu   
Hlasovanie:   prítomných 12, za  12, proti 0, zdržalo sa   0    

 
 
 

Uznesenie  č.   277/2012  
A.Schvaľuje 
v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.8, písm. e)     prevod 
nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  



11 

pretože  je  v záujme mesta vyriešiť prístup a vchod  do budovy pošty, ako i parkovanie pre občanov 
mesta Sereď, a to  novovytvorenú parcelu č. 136/2 – zast. plocha vo výmere 30 m2, ktorá bola 
geometrickým plánom č.79/2012 úradne overeným Správou katastra Galanta dňa 7.11.2012 pod  
 
číslom 1251/2012 , odčlenenú z parcely registra „E“ č. 596 - zast. plocha,  evidovanej  na mape 
určeného  operátu   na   LV 591  v  k. ú.  Sereď ako  diel „ 1“  vo výmere 11 m2    a z parcely  registra 
„E“ č. 919/2 – ostatná plocha , evidovanej na mape určeného operátu LV č. 4806 v k. ú. Sereď  ako 
diel „2“ vo výmere 19m2,  za cenu 70,- €/m2, ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty a 
o cenu geometrického plánu  227,00 €, Slovenskej pošte, a. s. Banská Bystrica   
 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra 
nehnuteľností uhradí kupujúci. 

 
B. Ukladá  
Prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 31.12.2012. 
Hlasovanie: prítomných  13, za  13, proti 0, zdržalo sa  0   
 
 
 

Uznesenie  č.  278/2012  
A. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledku výberu uchádzača o predaj nehnuteľného majetku mesta – Denné 
centrum  na Námestí slobody,  
 
B. Schvaľuje 
v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.1, písm. b)     predaj 
nehnuteľného majetku zapísaného  na Správe katastra v Galante ako parcely registra „C“ evidované 
na katastrálnej mape v k.ú. Sereď  na LV č. 591: parcela č. 77 - zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 397 m2 a stavba so súpisným číslom  1187 na tejto   parcele postavená, parcela č. 78 - 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2 a stavba bez súpisného čísla - garáž na  tejto parcele 
postavená, parcela č. 79 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 43 m2, parcela č. 80/1  - záhrady 
vo výmere 795 m2, za cenu 70 000,-€  slovom   sedemdesiattisíc   Eur,   Rudolfovi   Holbíkovi  , 
Hornočepenská  4322/128, 926 01  Sereď        
 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra 
nehnuteľností hradí  kupujúci. 

 
C. Ukladá  
Prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 31.12.2012. 
 Hlasovanie: prítomných  13, za  13, proti 0, zdržalo sa  0  
 
 

Uznesenie  č.  279/2012  
A. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledku výberu uchádzača o predaj nehnuteľného majetku mesta – Denné 
centrum  na  Jesenského  ulici   
  
B.  Neschvaľuje    
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Predaj nehnuteľného  majetku  mesta    Denné   centrum  na  Jesenského ulici   za  ponúknutú   cenu 
Hlasovanie: prítomných 12, za 0, proti  11,  zdržal sa   1   
 
   

Uznesenie  č.   280/2012  
A. Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledku výberu uchádzača o predaj nehnuteľného majetku mesta –   bývalá 
budova Mestskej polície na Poštovej ulici,  

 
B. Schvaľuje 
v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.1, písm. b)     predaj 
nehnuteľného majetku zapísaného  na Správe katastra v Galante ako parcely registra „C“  evidované  
na  katastrálnej  mape   v   k. ú. Sereď  na LV č. 591:   parcela  č. 240/2 - zastavaná plocha a 
nádvorie vo výmere 314 m2 a stavba  so súpisným číslom 3040 na tejto parcele  postavená, za cenu 
82 080,-€ slovom  osemdesiatdvatisícosemdesiat Eur, Ladislavovi  Godáňovi, Hlavná  10, 
Vinohrady  nad Váhom .  
 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do    katastra 
nehnuteľností hradí  kupujúci 
 
C. Ukladá  
Prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 31.12.2012. 
 Hlasovanie: prítomných  13, za  13,  proti  0, zdržalo sa   0    
 
 

Uznesenie  č.   281/2012 
 
A. Schvaľuje 
1. Opätovné vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku zapísaného  
na Správe katastra v Galante ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape v k. ú. Sereď  
na LV   č. 591 -   parcela č. 695 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 248 m2,    parcela č. 697/1- 
zastavané plochy a   nádvoria vo výmere 86 m2 a  stavba so súpisným   číslom   1103  na   týchto   
parcelách postavená,     parcela    č. 696-zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2 a stavba bez 
súpisného čísla na nej postavená,  parcela č. 697/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 121 m2,   
parcela č. 698/1 - záhrady vo výmere 44 m2,  parcela č. 698/2 - záhrady vo výmere 18m2, 

 
2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže   od  07. 01.2013  do  07.02. 2013  

           
3. Komisiu pre výber uchádzača o predaj majetku mesta  
V zložení: predseda: Ing. Bystrík Horváth    
                členovia: Ing. Norbert Kalinai,  JUDr. Michal  Irsák,   

              Ing. Arch.  Róbert Kráľ,   Darina Nagyová   
 

B. Ukladá  
Prednostovi Mestského úradu 
Zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže do 7. januára 2013. 
Hlasovanie: prítomných 13, za  13, proti 0, zdržalo sa   0     
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Uznesenie  č.  282/2012  

 A. Berie  na vedomie   
Zámer  mesta  Sereď   vo veci nakladania    s nehnuteľným  majetkom   - budovou Domu kultúry   a  
Mestského   kultúrneho    strediska  NOVA   
B. Schvaľuje 
a) Zámer vložiť nehnuteľný majetok ako nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti Správa 
majetku Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10, Sereď, IČO: 46439773, a to:  
- stavbu s. č. 795 - Mestského kultúrneho strediska NOVA, postavenú na parcele č. 3835/1 v k.ú. 
Sereď   
              s podmienkou: 
-  spoločnosť poskytne  Domu kultúry priestory potrebné pre jeho činnosť   
 
b) Zámer prenajať nehnuteľný majetok uplatnením výnimočného postupu podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa -  dosiahnutia optimalizácie nákladov na prevádzku, ako i zefektívnenia činností spojených 
s prevádzkou nehnuteľného majetku mesta, spoločnosti založenej mestom -  Správa majetku Sereď, 
s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10, Sereď  IČO: 46439773 na dobu určitú od 01.04.2013 
do 31.12.2016, a to:  

- stavbu s.č. 118 Dom kultúry postavenú na parcele č. 3050 a 3049 v k.ú. Sereď   
s podmienkami: 

- všetky záväzky prenajímateľa a podmienky  vyplývajúce z  uzatvorených nájomných zmlúv 
( dlhodobé nájmy ) prevezme v plnom rozsahu spoločnosť 

- spoločnosť poskytne  Domu kultúry priestory potrebné pre jeho činnosť   
 
 
C. Ukladá  
Prednostovi Mestského úradu  
Zabezpečiť všetky podklady a úkony k  realizácii schváleného zámeru vložiť majetok- stavbu s. č. 
795 - Mestské kultúrne stredisko NOVA, postavenú na parcele č. 3835/1 v k.ú. Sereď do základného 
imania spoločnosti a zverejnenie zámeru prenájmu stavby s. č. 118 Dom kultúry 15 dní pred 
schvaľovaním nájmu  mestským zastupiteľstvom  
  T: do  31.03.2013. 
Hlasovanie: prítomných   14, za  12, proti 0, zdržali sa   2    
 

Uznesenie  č.   283/2012  
A. Schvaľuje  
Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2013. 
Hlasovanie : prítomných  14, za  12,  proti 0, zdržalo sa  0, nehlasovali   2   
 
 

Uznesenie  č.  284/2012  
A. Schvaľuje 
 a/  investičný zámer na pozemku parc. č. 733/13– výstavbu 32 nájomných bytov  v dvoch       

bytových domoch, každý so 16 bytmi na Dolnomajerskej ulici v Seredi – II. Etapa, 
 b/     spôsob financovania zámeru 30%  z dotácie MDVRR SR a 70 % z úveru zo ŠFRB, 
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   c/     predloženie žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov MDVRR a ŠFRB vo výške podľa 
podmienok zákonných predpisov a nariadení, 

 d/ v prípade poskytnutia úveru záväzok mesta prehodnotiť rozpočet roka a    
vyčleniť v rozpočte finančnú čiastku na splácanie úveru v rámci roka 2013, 

  e/  záväzok mesta vyčleňovať v budúcich rokoch finančné prostriedky  v rozpočte  mesta 
a zabezpečovať splácanie poskytnutého úveru počas celej doby jeho splatnosti, 

     f/    zabezpečenie úveru bankovou zárukou, 
     g/    zabezpečiť nájomný charakter bytov počas trvania zmluvného vzťahu. 
Hlasovanie: prítomných   11, za  10, proti 0, zdržalo sa  0,  nehlasoval   1    
 

Uznesenie  č.  285/2012 
A. Berie na vedomie 
Ukončenie spolupráce s Ing. arch. Ľuborom Nešťákom ku dňu 31.12.2012. Činnosti, ktoré 
vykonával mestský architekt  bude v súlade s  Organizačným poriadkom Mestského úradu v Seredi  
vykonávať oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku,  referát územného plánovania.  
Hlasovanie: prítomných 15, za  13, proti 1, zdržal s a  1     
 

Uznesenie  č.  286/2012  
A.  Berie  na  vedomie   
Žiadosť Margity Stachovej  na usporiadanie pozemku parc.  č. 1874/51 – zast.pl. o výmere     
16 m2 , k.ú. Sereď zámenou -  poskytnutím náhradného pozemku na Novomestskej ulici v Seredi 
 
B.  Konštatuje      
Navrhované riešenie na usporiadanie pozemku parc.  č. 1874/51 – zast.pl. o výmere     
16 m2 , k.ú. Sereď zámenou -  poskytnutím náhradného pozemku na Novomestskej ulici v Seredi je 
z hľadiska možností mesta v predmetnej lokalite neaktuálne.   
 
C. Ukladá   
Prednostovi MsÚ 
Písomne oboznámiť žiadateľku so stanoviskom MsZ vo veci,  v termíne najneskôr 5 dní od 
podpísania uznesenia MsZ.  
Hlasovanie: prítomných  14, za  11,  proti  1, zdržali  sa  2   
 
 

Uznesenie  č.  287/2012 
A. Berie  na  vedomie 
Organizačnú   štruktúru  na Mestskom  úrade v  Seredi  platnú  od  01.01. 2013  
Hlasovanie: prítomných  13, za  12,  proti 0, zdržal  sa  1 
 
 

Uznesenie  č.   288/2012  
A. Schvaľuje 
Spoluprácu medzi Slovmedia Sk spol. s r.o. Drevená 888, Galanta ako prevádzkovateľom vysielania 
Regionálnej televízie KREA za cenu 3300,- € od 1.1.2013 do 31.12.2013. 
 
B. Ukladá 
Prednostovi MsÚ 
Uzatvoriť zmluvu medzi mestom Sereď, Krea TV Galanta s.r.o. a Slovmedia Sk, Drevená 888, 
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Galanta.   T: 31.12.2012 
Hlasovanie: prítomných  14, za  12, proti 0, zdržalo sa 0 , nehlasovali  2   
 
 

Uznesenie č.  289/2012  
A. Vyhovuje 
protestu Okresnej prokuratúry v Galante spis. zn. Pd 121/12-3 zo dňa 12.10.2012 proti Všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Sereď č. 4/2006 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území 
mesta 
 
B. Ruší  
VZN mesta Sereď č. 4/2006 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta 
 
C. Ukladá 
Prednostovi  MsÚ  
Vypracovať nové znenie VZN o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene na území mesta v súlade 
so zákonom a vykonávacou vyhláškou. 
 
Termín: do 31.3.2013                                           
Hlasovanie: prítomných   12, za  11, proti 0, zdržalo sa  0, nehlasoval   1   

 
 

Uznesenie  č.  290/2012  
A. Vyhovuje 
Protestu Okresnej prokuratúry v Galante spis. zn. Pd 121/12-3 zo dňa 30.11.2012 proti Všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Sereď č. 5/2007 o  ochrane  nefajčiarov  a proti  Dodatku č.  1/2008  k 
VZN č.  5/2007   
B. Ruší  
VZN mesta Sereď č. 5/2007 o ochrane nefajčiarov   a  Dodatok  č.  1/2008  k VZN č.  5/2007  
 
C. Ukladá 
Prednostovi   MsÚ  
Vypracovať nové znenie VZN o ochrane  nefajčiarov  na území mesta v súlade so zákonom 
a vykonávacou vyhláškou. 
 
Termín: do 31.3.2013                                          
Hlasovanie: prítomných 12, za  11, proti 0, zdržalo sa  0, nehlasoval   1   
 
 

Uznesenie  č.  291/2012  
A.  Ruší 
členstvo Ing. Tibora Krajčoviča v Dozornej rade Mestského bytového podniku, s.r.o., Sereď 
 
B. Schvaľuje 
Za člena  Dozornej rady Mestského bytového podniku, s.r.o., Sereď  Ing.  Mareka Loveckého  
Hlasovanie: prítomných  12, za  12, proti  0, zdržalo sa   0    
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Uznesenie  č.  292/2012  
A. Schvaľuje 
zmeny  
v programe   8  Správa  a manažment  
podprogram  8.1   Správa  mesta   01116    
znížiť  položku    637 035    o  20 000,-€ 
            položku    637 004     -      500,-€ 
            položku   637 026      -   3 300,-€ 
 
zvýšiť   
v programe   5.2  šport   
podprogram  5.2  Granty  TJ , ŠK  a  OZ  08.1.0 
na položke  642.001           +  20 000€  
Hlasovanie: prítomných  14, za 11, proti 1,  zdržali sa  2  
 
 

Uznesenie  č.  293/2012  
A. Schvaľuje 
zmenu    
v programe   4.  vzdelávanie  
v podprograme   4.9  
zvýšiť   
položku   633 006               +  3800€  
(nákup  stoličiek,  postielok,  bielizne)         
Hlasovanie: prítomných  15, za  15,  proti 0, zdržalo sa  0 
 
 

Uznesenie  č.   294/2012   
A. Schvaľuje   
1. Piatu zmenu  rozpočtu  mesta   Sereď  na rok   2012 
so  schválenými    zmenami  :  
1/1 v programe   8  Správa  a manažment  
podprogram  8.1   Správa  mesta   01116    
znížiť  položku    637 035    o  20 000,-€ 
            položku    637 004     -      500,-€ 
            položku   637 026      -   3 300,-€ 
 
zvýšiť   
v programe   5.2  šport   
podprogram  5.2  Granty  TJ , ŠK  a  OZ  08.1.0 
na položke  642.001           +  20 000€  
 
 
2/1 v programe   4.  vzdelávanie  
v podprograme   4.9  



17 

zvýšiť   
položku   633 006               +  3800€  
(nákup  stoličiek,  postielok,  bielizne)     
 
 2.  v súlade s  §  10 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov použitie finančných prostriedkov  rezervného fondu   
v celkovom objeme 33 105,77 €  s účelovým určením na riešenie nasledovných havarijných opráv 
na  majetku mesta:  

 
-  havárie na vodovodnej prípojke býv. MŠ Jesenského v čiastke       960,02  € 
-  havarijná oprava strechy špeciálnej ZŠ Fándlyho                          6 181,26  € 
-  havarijná oprava  prívodu a vnútorných rozvodov vody  

MŠ Murgašova                                                                               11 887,19 € 
-   havarijná oprava kanalizácie CVČ pri ZŠ Komenského              3 145,18 € 
-  havarijná oprava strechy mama centrum ,mestskej polície 

  a KD Jesenského 3015                                                                  9 860,40 € 
-  odstránenie havárie na vodovodnej prípojke  

 MŠ Komenského                                                                            1 071,72 €                                                                                    
 
 B. Ukladá 
 Prednostovi MsÚ a riaditeľom škôl  
 1. zapracovať schválené zmeny do rozpočtov 
T :  31.12.2012                                                        
Hlasovanie: prítomných  14, za   14, proti  0, zdržalo sa   0   
 

Uznesenie  č.  295/2012  
A. Uznáša    sa 
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Sereď č. 14/2012 zo dňa 11.12.2012, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN  mesta Sereď č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území Mesta 
Sereď na rok 2012 
Hlasovanie: prítomných  15, za  14, proti  0, zdržalo sa  0, nehlasoval  1 

 
v Seredi,  dňa  12.12. 2012 
Zapísala: Kolláriková  
       Ing.  Martin Tomčányi  

           primátor   mesta  
 
Návrhová  komisia: 
Božena    Vydarená                          ....................... 
 
Ing. Bystrík Horváth                        ........................ 
 
Pavlína  Karmažinová                     ..........................   
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Uznesenia   
 z  Mestského   zastupiteľstva  v  Seredi, konaného  dňa   18.2. 2014  

 
 
Mestské  zastupiteľstvo  v  Seredi  prerokovalo  a prijalo   
 

Uznesenie č.  1/2014 
A/ Schvaľuje   
1/ zmenu   programu     

 vypustenie  bodu č. 11  z programu rokovania -   návrh  VZN  o  spôsobe   náhradného 
zásobovania vodou    a náhradného  odvádzania   odpadových vôd   a o zneškodňovaní 
obsahu  žúmp 

Hlasovanie:  prítomných 14,  za  14, proti  0, zdržalo sa   0     
 
 
2/ program  rokovania 
Hlasovanie: prítomných  14, za  14, proti  0, zdržalo sa  0   
 
 
Uznesenie  č.  2/2014  
A. Berie  na  vedomie   
Informatívnu správu  o  činnosti  Mestského  úradu  v Seredi  a mesta  Sereď   od ostatného   
rokovania   mestského  zastupiteľstva  v Seredi   
Hlasovanie: prítomných 14, za  14, proti  0, zdržalo sa   0  
 
 

Uznesenie  č.  3/2014  
A. Berie   na  vedomie  
Správu o kontrole plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 
Hlasovanie:  prítomných 11, za  10, proti 0, zdržalo sa  0, nehlasoval   1  
 

Uznesenie  č.  4/2014 
A. Berie na vedomie  
Správu o výsledkoch následnej finančnej kontroly hospodárenia a nakladania  s verejnými 
finančnými prostriedkami na položke 610 Mzdy, a na položke 620, Poistné a príspevok do 
poisťovní vykonanej na Mestskej polícii v Seredi. 
Hlasovanie: prítomných  13, za  13, proti  0, zdržalo sa  0  
 

Uznesenie č.  5/2014  
A. Berie na vedomie  
Správu z vykonanej kontroly vybavovania sťažností a petícií podaných na Mesto Sereď v roku 2013  
Hlasovanie: prítomných 15, za  15, proti 0, zdržalo sa  0  
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Uznesenie č.  6/2014  
A. Berie na vedomie  
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2013 a činností vyplývajúcich zo 
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
Hlasovanie: prítomných   15, za  15, proti  0, zdržalo sa  0 
 
 

Uznesenie č. 7/2014  
A. Berie na vedomie  
Správu z následnej finančnej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, 
dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami 
vykonanej na ZUŠ J.F.Kvetoňa 
 Hlasovanie: prítomných 13, za  13, proti  0, zdržalo sa   0   
 
 

Uznesenie č.  8/2014  
 A/ Berie na vedomie  
Informatívnu správu o príprave projektov 

B/ Schvaľuje 
a/ Predloženie žiadosti o dotáciu Domom kultúry Sereď v rámci Výzvy 4/2014 Audiovizuálneho 
fondu na rok 2014, program 4/podprogram 4.3 za účelom realizácie projektu „Modernizácia 
vybavenia kina NOVA Sereď“ (ďalej „projekt“).  
b/ Po schválení žiadosti o dotáciu, zabezpečenie realizácie projektu Domom kultúry Sereď. 
c/ Dofinancovanie projektu vo výške 30 000,00 Eur z rozpočtu mesta Sereď.  
Hlasovanie: prítomných  15, za  15, proti  0, zdržalo sa   0  
 
  

Uznesenie č.  9/2014  
A. Berie   na  vedomie   
Informatívnu  správu  o  činnosti  Mestskej polície   v Seredi  za  rok  2013  
Hlasovanie: prítomných  15, za  15, proti  0, zdržalo sa   0   
 
 

Uznesenie č.  10/2014  
A. Ruší 
Poriadok odmeňovania príslušníkov mestskej  polície a  zamestnancov mesta, ktorých pracoviskom 
je Mestská polícia Sereď, ktorý bol prijatý uznesením  Mestského zastupiteľstva v Seredi   č. 
104/2006 bod B  zo dňa  19.9. 2006  . 
Hlasovanie: prítomných  15, za  15,  proti 0, zdržal 0  
 

Uznesenie č. 11/2014   
A. Schvaľuje   
1.Zmenu rozpočtu  mesta  Sereď   na  rok  2014  
s pripomienkami  
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       1. Presun bežných výdavkov v objeme 10000 € v programe 4. Vzdelávanie: 

a) zníženie o 10 000 € v podprograme 4.11. – oprava aúdržba, kap. 09.1.2.1 položky 635006 
– opravy a údržba  

b)  zvýšenie o 10 000 € v podprograme 4.2 materské školy –  4.2.1. rozpočet Materskej 
školy na Komenského ul. č. 1137/37 v Seredi , kap. 09.1.1.nasledovne:  
položka 611 + 7 410 € 
položka 621+ 600 € 
položka 623+ 141 € 
položka 625001 + 104 €  
položka 625002 +1 038 € 
položka 625003 +59 €  
položka 625004 +222 € 
položka 625005 +74 € 
položka 625007+352 €  
 

       2.  Presun bežných výdavkov v objeme 9 750 € v programe 4. Vzdelávanie: 
a) zníženie o 9750 € v podprograme 4.4.1 Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa 

Komenského, kap. 09.5.0.2 nasledovne: 
položka 611-2 500 € 
položka 621- 250 € 

položka 625001- 35 € 

položka 625002 - 350 € 

položka 625003- 20 € 

položka 625004 - 75 € 

položka 625005  - 25 € 

položka  625007  - 120 €  

položka  632002- 2 000 € 

položka  632003  - 500 € 

položka  636001 - 1 000 € 

položka  637004 - 875 €  

položka  637027 - 2 000 € 
 

b) zvýšenie o 9 750 € v podprograme 4.5.1. Školský klub detí pri ZŠ Jana Amosa 
Komenského, kap. 09.5.0.1 nasledovne: 
položka 611 +7 225 € 
položka 621 +723 € 
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položka 625001+101 € 
položka 625002 +1011 €  
položka 625003 +58 € 
položka 625004 +217 €  
položka 625005 +72 €  
položka 625007 +343 € 

 
B/ Ukladá  
Prednostovi MsÚ , riaditeľom škôl a riaditeľovi Domu kultúry 
zapracovať schválené zmeny do rozpočtov 
  
T:  28.2.2014 
  Z:  prednosta MsÚ, riaditelia  škôl 
a riaditeľ Domu kultúry 
Hlasovanie: prítomných    14, za  14, proti  0, zdržalo sa   0  
 
 

Uznesenie č .  12/2014  
  

A. Určuje  
V súlade s § 11 ods.  4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  
predpisov  rozsah zmien rozpočtu , ktoré vykonáva  a schvaľuje  primátor mesta  rozpočtovými  
opatreniami, ktorými sú na  základe  § 14  zákona   č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov: 
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové 

príjmy a celkové výdavky 
b) povolené prekročenie a viazanie príjmov  
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov.  
  vo výške   do  33 000 €   ročne  na jedno rozpočtové opatrenie  v rámci  jednej  rozpočtovej  
položky. 
Hlasovanie: prítomných  16,  za  11, proti 1, zdržali  sa  4 

 
Uznesenie č.  13/2014 

 A. Uznáša  s a  
Na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č.  1/2014  zo dňa 18. 02. 2014 o financovaní 
základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení na rok 2014  
  
 s pripomienkami 
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1. V § 1 vymeniť poradie odsekov  
  
 
 
2. v odvolávke pod čiarou č. 2 vynechať názov zákona 
  
3. v § 2 zmeniť  znenie ods. c) – e) nasledovne:  

  
c) podľa § 1 ods. 1 písm. d) až f) podľa počtu detí prijatých do školského klubu detí podľa 
stavu           k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,  
  
d) podľa § 1 ods. 1 písm. g) a h) podľa počtu detí prijatých do centier voľného času podľa 
stavu         k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, 
  
e) podľa § 1 ods. 1 písm. i) a j) podľa počtu všetkých žiakov v základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta alebo štátom uznanej cirkvi a žiakov špeciálnej základnej 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obvodného úradu Trnava podľa stavu k 15. septembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka.  

  
4.  znenie  § 3 zmeniť nasledovne: 
  

1) Údaj o počte detí prijatých do školského klubu detí podľa § 1 ods. 1 písm. d) a e) a počte 
detí prijatých do centra voľného času podľa § 1 ods. 1 písm. g) a h) k 15. septembru oznámi 
písomne riaditeľ zriaďovateľovi do 30. 09. podľa skutočného počtu detí prijatých v súlade 
s osobitným predpisom 4. 
  
2) Údaj o počte detí prijatých do školského klubu detí k 15. septembru podľa § 1 ods. 1 písm. 
f) oznámi písomne riaditeľ mestu Sereď do 30. 09. podľa skutočného počtu detí prijatých 
v súlade s osobitným predpisom 4. 

  
5. doplniť znak „§“ a číslo „4“ v paragrafe Výška finančných prostriedkov a upraviť číslovanie 
nasledujúcich paragrafov, 
  
6. v § 4 Výška finančných prostriedkov vymeniť poradie odsekov 1 a 2,  
  
7. v § 4 ods. 1 upraviť koniec vety: „ podľa odseku 2“, 
  
8. v § 4 ods. 3 doplniť za slovné spojenie „školskému zariadeniu“ slovo „spravidla“, 
  

9. v prílohe k VZN č 1/2014 zmeniť výšku finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na 
žiaka na rok 2014 nasledovne: 

 
 Škola  , školské  zariadenie       Výška finančných prostriedkov  na mzdy   a 

prevádzku   na žiaka  na rok 2014 v €  
Materská   škola  Komenského ul.  1137 /37, 
Sereď  

1596 

Školský  klub  detí pri ZŠ  Jana Amosa  
Komenského , Komenského  ul.  1227/8, Sereď   

367,61 
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Centrum voľného času  pri ZŠ  Jana Amosa 
Komenského, Komenského  ul. 1227/8 , Sereď    

210 

  
 Hlasovanie:  prítomných   12, za  12, proti  0, zdržalo sa   0  
  

  

Uznesenie č.  14/2014   
  A/  Schvaľuje 
 Procedurálny   návrh poslanca  -     cenu  za prenájom  nebytového priestoru  na M.R. Štefánika  vo 
výške  60,-€/m2/rok   
Hlasovanie: prítomných 15, za   15, proti 0, zdržalo sa  0 
 
 
 

Uznesenie č.  15/2014  
A. Schvaľuje   
V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájom  
nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí  bytového domu na ul. M. R. Štefánika  súpisné 
číslo 3080, evidovaného Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na LV č.3697 vo výmere 
37,75  m2,  za cenu 60,-€ /m2/rok, na dobu určitú 5 rokov nájomcovi: ATS Slovakia, s. r. o. 
Partizánska 97, 974 01 Banská Bystrica uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 
  osobitného   zreteľa  z dôvodu , že v nebytovom priestore sú  umiestnené technické zariadenie pre 
vysielanie signálu  káblovej televízie pre občanov mesta Sereď. 

  
B/Ukladá  
Prednostovi MsÚ 
 
 Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 28.02.2014.  
Hlasovanie:  prítomných   15, za   15, proti  0, zdržalo sa   0  
 
 

Uznesenie č.  16/2014  
  
 A/ Schvaľuje  
1. V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájom  
časti parcely č. 579/3 – záhrada  a  časti parcely č. 580/5 – záhrada,  obe  evidované  Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor  na   mape určeného operátu    ako parcely registra „E“  v  k. ú. 
Sereď, na LV č. 591, spolu vo výmere 423 m2 za  cenu   1,00  €/rok, na  dobu   určitú do 
31.12.2017, s podmienkou akýchkoľvek úprav a opráv predmetu nájmu na náklady nájomcu a 
trvalého zabezpečenia uvoľnenia vjazdu k predmetu nájmu,   na časti parcely č. 580/5 a časti 
parcely č. 596 v k. ú. Sereď,  v šírke najmenej 3 m, bez možnosti odstaviť motorové vozidlo v ňom, 
vzhľadom na to, že tento vjazd sa používa ako čerpacie miesto vody pre potreby  Hasičského 
a záchranného zboru v Seredi,  nájomcovi: Občan rozhodni, o. z. Trnavská 867/53, 926 01 Sereď, 
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný   osobitného   zreteľa   z dôvodu , že pozemok 
bude  nájomca využívať  ako stabilný priestor pre rozkladanie mobilného dopravného ihriska pre 
deti.  
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B/Ukladá  
Prednostovi MsÚ 
 Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 28.02.2014 
 Hlasovanie:  prítomných  15, za  15, proti 0, zdržalo sa   0  
 
 

Uznesenie č.  17/2014 
 A/ Schvaľuje 
 V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájom  časti 
parcely  č. 1840/118 - orná pôda  vo výmere 287 m2,  ktorá je  evidovaná  Okresným úradom v 
Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“  v  k. ú. Sereď, na LV 
č. 4806,  za  cenu   0,40 €/m2/rok, na  dobu   neurčitú   žiadateľovi:  Milan Chlebík, bytom v 
Seredi, Trnavská 2976/31a, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný   osobitného  
 zreteľa z dôvodu , že pozemok  sa nachádza  pri prevádzke nájomcu, ktorý ho udržiava, čistí  a pre 
mesto je   z hľadiska územnoplánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný. 

 
B/Ukladá  
Prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 18.04.2014. 
Hlasovanie: prítomných  14, za  14, proti  0, zdržalo sa   0  
 
 
 

 Uznesenie č. 18/2014  
A/  Berie na vedomie 
Informáciu o  zámere mesta prenajať  nehnuteľný majetok mesta - pozemok,   nachádzajúci  sa na 
Parkovej ul.- bývalé záhradníctvo, 

 
B/ Konštatuje, 
že  sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup nájmu majetku mesta z dôvodu 
hodného  osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje Mestské  zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov z  dôvodu, že nájomca sa bude  podieľať na vybudovaní nového tenisového 
areálu pre zabezpečenie športových aktivít občanov mesta, 

 
C/ Schvaľuje 
V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zámer nájmu 
parcely  č. 5/1 - záhrada, evidovanej na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na 
katastrálnej mape  ako parcela registra "C" na LV č. 591 , v k. ú. Sereď vo výmere 7.626 m2, za 
cenu 1,0 €/rok, na dobu určitú 20 rokov nájomcovi Tenisovému klubu Sereď, 
  
D/ Ukladá  
Prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru  najneskôr v zákonom stanovenej lehote. 
Hlasovanie: prítomných 15, za  15, proti  0, zdržalo  sa  0  
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Uznesenie č.  19/2014  
A. Schvaľuje 
 V zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.1, písm. b) predaj 
nehnuteľného majetku,   evidovaného  Okresným  úradom v Galante, katastrálny odbor ako parcely 
registra  „C“  na katastrálnej mape, v k.u.  Sereď na LV  č. 591:

parcela č. 2813/1- zastavané plocha  vo výmere 4.009 m2, na ktorej je zriadené vecné 
bremeno spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez parcelu č.2813/1 v prospech  Tecom 
Sereď s r.o. a umiestnené „prefagaráže“ vo vlastníctve Tecom-u Sereď s r. o., 

parcela č. 2813/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 717 m2, na ktorom je postavená 
stavba (garáže a sklady) vo vlastníctve Tecom Sereď s. r. o., 

parcela č. 2813/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere  542 m2 a stavba bez súpisného 
čísla - hala sklad na tejto   parcele postavená, 

parcela č. 2813/4- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 68 m2 a stavba bez súpisného 
čísla  (pôvodné čerpadlo PH) na tejto parcele postavená,

parcela  č. 2813/5-zastavané plochy a nádvoria vo výmere 295 m2 a stavba bez súpisného 
čísla – administratívna budova na tejto parcele postavená,

parcela č. 2813/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 33m2 a stavba bez súpisného 
čísla  – kotolňa na tejto parcele postavená,  

parcela č. 2813/7- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2 a stavba so súpisným 
číslom 798 – vrátnica Tekom, 

novovytvorená parcela registra „C“ č. 2813/9- zastav. plocha vo výmere 139 m2, ktorá bola 
geometrickým plánom č. 50/2013 zo dňa 27.08.2013, overeným pod  číslom 894/2013,  
odčlenená od parcely registra  „E“ č. 1106/2- ostatné plochy , evidovanej na mape 
určeného operátu  na LV č. 4806 v   k. ú. Sereď,  

všetko za cenu 145.000,00 €, nadobúdateľovi: Miloš Hracho,  bytom v Seredi, 
Novomestská 43/43.  

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra 
nehnuteľností hradí  kupujúci. 

B. Ukladá  
Prednostovi MsÚ 
 Zabezpečiť  podpísanie kúpnej zmluvy do 28.02.2014. 
 Hlasovanie: prítomných  15,  za  12, proti 0, zdržali sa 3 

 
 

Uznesenie č.  20/2014  
  
A /  Berie na vedomie 
Informáciu o zámere mesta predať  nehnuteľný majetok mesta – časť  parcely,   nachádzajúcej  sa 
na Cukrovarskej ul. 
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B/Konštatuje 
 Že  sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup prevodu majetku mesta z dôvodu 
hodného  osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje Mestské  zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou  
 
všetkých poslancov , z dôvodu estetickej a funkčnej úpravy terénu, ako funkčnej súčasti objektu 
parkoviska pripravovanej stavby „ručná umyváreň“ na náklady žiadateľa. 
  
C/Schvaľuje 
V zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9, ods.2, písm. a) spôsob prevodu 
nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa s 
podmienkou odstránenia múrika na náklady žiadateľa: časť parcely  č. 962/1 - ostatná plocha  vo 
 výmere  6,2 m2,  zapísanej  na Okresnom   úrade v Galante, katastrálny odbor  na mape určeného 
operátu ako parcela registra  "E",  v k. ú. Sereď  na  LV 591  žiadateľovi  Radoslavovi  Viskupovi, 
 bytom v Seredi, Železničná 1064/48. 

  
 Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľa. 
  
D/  Ukladá 
Prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť zverejnenie zámeru  najneskôr v zákonom stanovenej lehote. 
Hlasovanie: prítomných   13, za   13, proti  0, zdržalo sa  0  
 
 

Uznesenie č.  21/2014 
  
A/ Súhlasí 
V  súlade  s  § 11, ods. ) Zásad  hospodárenia  a  nakladania  s majetkom mesta  v platnom   znení, 
so  zriadením  vecného bremena   formou    uzavretia   zmluvy   o   budúcej   zmluve o zriadení 
vecného bremena pre stavbu "DS_Sereď, TS, VNK, NNK, NNV“".  Vecné bremeno spočíva 
v práve  spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,  Bratislava, uložiť 
elektrické rozvody do časti parcely zapísanej na Okresnom úrade  v Galante, katastrálny 
odbor ako parcela registra "E"  č. 1841/301  - ostatné plochy,  evidovaná na mape určeného  
operátu v k. ú. Sereď na LV 4806,   v dĺžke podľa   vyznačenia  a  zamerania v geometrickom pláne 
, ktorý bude vypracovaný na náklady oprávneného z vecného bremena, 
Vecné bremeno sa zriaďuje odplatne, za cenu  určenú podľa znaleckého posudku, vypracovaného na 
náklady oprávneného z vecného bremena.  

  
B/Ukladá  
Prednostovi MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie  zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena.          termín: 18.04.2014 
Hlasovanie: prítomných  14, za  14, proti  0, zdržalo sa  0 

 
 
 
 
 
 

Uznesenie  č.  22/2014  
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 A./  Schvaľuje 
V zmysle § 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď  zverenie 
nehnuteľného majetku na dobu určitú od 1.3.2014 do 31.12.2025 do správy Domu kultúry 
v Seredi, a to:  

 
1.      stavby  

a)       stavba so súpisným číslom 1, zapísaná na Okresnom úrade v Galante, katastrálny 
odbor na LV č. 591 ako kaštieľ, nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna 
pamiatka), postavená na parcele č. 1 v k. ú. Sereď.  
 
 
b) stavba so súpisným číslom 4288 , zapísaná na Okresnom úrade v Galante, katastrálny 
odbor na LV č. 591 ako vstupný objekt - park, postavená na parcele č. 2/8 v k. ú. Sereď, 
c) stavba so súpisným číslom 4289, zapísaná na Okresnom úrade v Galante, katastrálny 
odbor na LV č. 591 ako  verejné WC -park, postavená na parcele č. 2/9 v k.ú. Sereď,  

 Obstarávacia cena stavieb je 423.084,30 €, oprávky k 28. 02. 014 sú vo výške  347.872,12 €, 
zostatková cena k 28.02.2014 je 75.212,18 €, 
  

2. drobné stavby – oplotenia, chodníky v obstarávacej cene 87.499,23 €, oprávky k 28.02.2014  sú 
 vo výške  2.679,00 €, zostatková  cena   k  28.02.2014   je  84.820,23 €.  
  
3. pozemky 

a) parcela č. 1 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2.529 m2, zapísaná na 
Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor ako parcela registra „C“ na  katastrálnej 
mape v k. ú. Sereď na LV č. 591, v obstarávacej cene  12.592,11 €, 
b) parcela č. 2/7 – ostatná plocha vo výmere 43.002 m2, zapísaná na Okresnom úrade 
v Galante, katastrálny odbor ako parcela registra „C“ na  katastrálnej mape v k. ú. Sereď 
na LV č. 591, v obstarávacej cene  21.411,07 €, 
c) parcela č. 2/8 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 16 m2, zapísaná na Okresnom 
úrade v Galante, katastrálny odbor ako parcela registra „C“ na  katastrálnej mape v k. ú. 
Sereď na LV č. 591, v obstarávacej cene  79,67 €, 
d) parcela č. 2/9 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 33 m2, zapísaná na Okresnom 
úrade v Galante, katastrálny odbor ako parcela registra „C“ na  katastrálnej mape v k. ú. 
Sereď na LV č. 591, v obstarávacej cene  164,31€, 
e) parcela č. 4/1 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere  2.712 m2, zapísaná na 
Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor ako parcela registra „C“ na  katastrálnej 
mape v k. ú. Sereď na LV č. 591, v obstarávacej cene  13.503,29 €, 
f) parcela č. 9/1 – ostatná plocha vo výmere 27.632 m2, zapísaná na Okresnom úrade 
v Galante, katastrálny odbor ako parcela registra „C“ na  katastrálnej mape v k. ú. Sereď 
na LV č. 591, v obstarávacej cene  13.758,22 €. 

 
B/ Ukladá  
Prednostovi MsÚ 
Zabezpečiť vypracovanie a následné  podpísanie zmluvy o zverení majetku mesta do správy Domu 
kultúry. 
 termín: do 21.02.2014 

Hlasovanie: prítomných 12, za   12, proti  0, zdržalo  sa   0 
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Uznesenie č. 23/2014  

A/ Schvaľuje 

Spoluprácu medzi Slovmedia  SK   s r.o., Drevená 888, Galanta ako prevádzkovateľom vysielania 
Regionálnej televízie KREA za cenu  3300,- € od 1.3.2014 do 31.12.2014. 
  

B.       Ukladá 
Prednostovi MsÚ 
Uzatvoriť zmluvu medzi mestom Sereď a Slovmedia  SK  s.r.o., Drevená 888, Galanta. 
T: do 28.02.2014 
Hlasovanie: prítomných 13,  za 12,  proti  0, zdržal  sa  1   
 
 

Uznesenie č.  24/2014  
A/ Schvaľuje   
Za člena stálej komisie vytvorenej v súlade so Zmluvou o nájme nehnuteľností a technologických 
zariadení medzi prenajímateľom MsBP Sereď, s.r.o. a nájomcom V. I. Trade Nitra s.r.o. zo dňa 
12.11.2013:  
 Ing. Bystríka Horvátha 
 

B/ Ukladá  
Konateľovi   spoločnosti   Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. 
Zabezpečiť oznámenie schválených členov komisie nájomcovi, t.j. spoločnosti  
V. I. Trade Nitra, s.r.o. 
Termín: do 14 dní od ich schválenia Mestským zastupiteľstvom 
Hlasovanie: prítomných 10, za   9, proti  0,  zdržalo  sa  0, nehlasoval  1 
 

Uznesenie č.  25/2014  
A/  Schvaľuje   
Za člena stálej komisie vytvorenej v súlade so Zmluvou o nájme nehnuteľností a technologických 
zariadení medzi prenajímateľom MsBP Sereď, s.r.o. a nájomcom V. I. Trade Nitra s.r.o. zo dňa 
12.11.2013:  

Ing. arch. Róberta Kráľa  
 
 

B/ Ukladá   
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Konateľovi   spoločnosti   Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. 
Zabezpečiť oznámenie schválených členov komisie nájomcovi, t.j. spoločnosti  
V. I. Trade Nitra, s.r.o. 
 Termín: do 14 dní od ich schválenia Mestským zastupiteľstvom 
 Hlasovanie: prítomných 11, za  11, proti  0, zdržalo sa   0  
 

Uznesenie č.  26/2014  
A/ Schvaľuje   
Za člena stálej komisie vytvorenej v súlade so Zmluvou o nájme nehnuteľností a technologických 
zariadení medzi prenajímateľom MsBP Sereď, s.r.o. a nájomcom V. I. Trade Nitra s.r.o. zo dňa 
12.11.2013:  
 Ing. Norberta  Kalinaia   
 

B/  Ukladá   
Konateľovi   spoločnosti   Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. 
Zabezpečiť oznámenie schválených členov komisie nájomcovi, t.j. spoločnosti  
V. I. Trade Nitra, s.r.o. 
 Termín: do 14 dní od ich schválenia Mestským zastupiteľstvom 
 Hlasovanie: prítomných 11, za   11, proti  0, zdržalo sa  0  
 
 

Uznesenie č.  27/2014 
 A/Schvaľuje   
Za člena stálej komisie vytvorenej v súlade so Zmluvou o nájme nehnuteľností a technologických 
zariadení medzi prenajímateľom MsBP Sereď, s.r.o. a nájomcom V. I. Trade Nitra s.r.o. zo dňa 
12.11.2013:  
  
Ing. Martina  Káčera  

 
B/ Ukladá  
Konateľovi   spoločnosti   Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. 
Zabezpečiť oznámenie schválených členov komisie nájomcovi, t.j. Spoločnosti 
 V. I. Trade Nitra, s.r.o.  
Termín: do 14 dní od ich schválenia Mestským zastupiteľstvom 
 Hlasovanie: prítomných 11, za  11, proti  0, zdržalo sa   0 
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Uznesenie   č. 28/2014      
A/ Schvaľuje 
Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Domu kultúry. 

 
bez pripomienok 

 
 
B/ Ukladá 
 Riaditeľovi DK 
 
 Zabezpečiť podpísanie Dodatku č.1  k Zriaďovacej  listine Domu kultúry  v Seredi  
 
 Termín: ihneď 
 
 Hlasovanie: prítomných 12, za  12, proti  0, zdržalo sa   0 
  
 
v Seredi,  dňa  19.2. 2014  
 
 
Zapísala  Kolláriková  
 
 
      Ing.   Martin Tomčányi  
         primátor   mesta   
 
 
 
 
 
Návrhová  komisia: 
 
Božena  Vydarená                     ................................ 
Ing.arch. Róbert Kráľ                ................................ 
JUDr.  Michal  Irsák        ............................ 
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Uznesenia 
z Mestského   zastupiteľstva  v Seredi,  konaného  dňa   12.2. 2015 

 
Mestské   zastupiteľstvo   v Seredi  prerokovalo  a prijalo    
 

Uznesenie  č. 1 /2015 
A.  Schvaľuje   

1. Doplnenie    programu   
-  Vystúpenie    zástupcu  spoločnosti  SITA s.r.o.  Ing. Konráda     vo  veci zabezpečenia  
zimnej  údržby  a poskytovania  služieb    v meste  Sereď    
Hlasovanie: 18, za   18,  proti 0, zdržalo sa   0  
 
- Prerokovanie  spolufinancovanie projektu   „Obnova   časti  južného   krídla  kaštieľa   v 
Seredi“ 
Hlasovanie:  18,  za  18, proti   0, zdržalo sa    0  
 
-Vypustenie   bodu  č.  20/ Vyhodnotenie    stanovísk  a pripomienok  k Návrhu  Územného 
plánu  mesta  Sereď       
Hlasovanie: prítomných   18,  za  11, proti   2, zdržali sa   5  
 
2. Program  rokovania   
Hlasovanie:   prítomných   18, za   15,  proti  2, zdržal  sa   1    
 

B. Neschvaľuje    
Návrh   poslanca   MsZ   na  vyradenie   bodu č.  3/  Voľba  hlavného   kontrolóra  na roky   
2015 -2021   z programu  rokovania   MsZ   
Hlasovanie:  prítomných   18, za 7,  proti  6, zdržali  sa    5  
 
 

Uznesenie č.       2 /2015 
A. Neschvaľuje   

Procedurálny   návrh poslanca  MsZ   na   zrušenie     uznesenia  č . 210/2014  zo  dňa    9.12. 
2014.   
týkajúceho  sa  voľby hlavného  kontrolóra   
Hlasovanie:  prítomných  18, za  6, proti  6,   zdržalo sa   6  
 

Uznesenie č. 3/2015 
A.Volí    
Mgr.   Zuzanu  Horváthovú   za  hlavnú kontrolórku mesta  Sereď   so začiatkom funkčného   
obdobia   dňa   1.4. 2015  
Hlasovanie: prítomných   18,  za  11,  proti  5, zdržali  sa   2 
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B.Konštatuje, 
že  na voľbe hlavného kontrolóra    mesta  Sereď   sa  zúčastnili    títo kandidáti: 
1.Mgr. Zuzana  Horváthová 
2. Ing. Jozef   Prívozník 
3. Ing. František  Veselický  
 
C. Berie  na  vedomie    
Výsledky  voľby  hlavného  kontrolóra , ktoré  boli   uskutočnené    formou  tajného  
hlasovania     
Hlasovanie  :  prítomných  17, za   16,  proti 0,  zdržal  sa  1 
 
 

Uznesenie č.      4 /2015 
A.  Berie   na  vedomie   

Informatívnu správu  o činnosti   Mestského  úradu  v Seredi    a mesta   Sereď   od  ostatného    
zasadnutia    MsZ   
Hlasovanie:  prítomných   18, za   18, proti  0, zdržalo sa   0 
 
 

Uznesenie  č.  5/2015 
A. Berie  na vedomie 

Informáciu  zástupcu   spoločnosti  SITA s.r.o. Ing. Konráda  o zabezpečovaní     zimnej  
údržby  a poskytovaní     služieb v meste  Sereď    
Hlasovanie:   prítomných   16, za   16, proti  0,  zdržalo sa   0    
 
 

Uznesenie č. 6 /2015 
A. Ruší   

Uznesenie  č.  243/2013  v celom  rozsahu   
    
B. Berie   na  vedomie  
Správu o kontrole plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 
Hlasovanie:  prítomných   18, za   18,  proti 0,  zdržalo  sa    0 
 
 

Uznesenie č.     7/2015 
A. Žiada    

Riaditeľa   Domu   kultúry  v Seredi   
Zabezpečiť   opravu   údajov  uvedených   v záhlaví  Zmlúv o poskytnutí   finančných 
prostriedkov  z audiovizuálneho fondu  uzatvorených  dňa   30.07. 2014 a 10.09. 2012   
v termíne    do   28.02. 2015   
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B. Berie  na  vedomie   
Správu o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin, 
zistených pri vykonaných kontrolách v II. polroku 2014. 
Hlasovanie:  prítomných   18, za   18, proti  0, zdržalo sa    0  
 
 

Uznesenie č.    8 /2015 
A. Berie   na  vedomie     

Správu z vykonanej kontroly    vybavovania sťažností a petícií podaných na mesto Sereď 
 v roku 2014 
Hlasovanie:  prítomných   18, za   18,   proti  0, zdržalo  sa   0  
 
 

Uznesenie č.      9 /2015 
A. Berie   na  vedomie       

Správu o kontrolnej činnosti a ostatných činnostiach hlavnej kontrolórky mesta za rok 2014 
vyplývajúcich zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Hlasovanie:  prítomných   18,  za   18,  proti   0, zdržalo   sa  0 
 

Uznesenie č.     10 /2015 
A. Neschvaľuje   
V zmysle § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov   vykonanie kontroly v zmysle žiadosti poslanca MsZ Pavla Kurbela.  
Hlasovanie: prítomných   18, za   8, proti  4,  zdržalo sa 5, nehlasoval  1   
 
 

Uznesenie č.    11/2015 
A. Berie  na vedomie. 

Informatívnu správu o príprave projektov  

Hlasovanie: prítomných  17,  za 17,  proti  0,  zdržalo  sa   0     
 
 

Uznesenie č.      12 /2015 
A.Schvaľuje   
      a)  1. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2015          

b) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ D. Štúra 
c) rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZUŠ Jána Fischera-   

            Kvetoňa   
      d)   rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom  ZŠ Juraja Fándlyho 
      e)   rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Jana Amosa   
            Komenského 
     f)    rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ Komenského 
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B. Žiada   
Prednostu  MsÚ a  riaditeľov škôl                   
Zapracovať schválené zmeny do rozpočtov 
                                          T :  do 28.2.2015 
                                          Z :  prednosta MsÚ, riaditelia  škôl   
Hlasovanie: prítomných  18, za   18,  proti  0, zdržalo sa   0  
 
 

Uznesenie č.      13/2015 
A. Uznáša  sa  

na  Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď  č. 1/2015  zo dňa 12. 02. 2015 o financovaní 
základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď 
bez pripomienok 
Hlasovanie: prítomných  18, za   17,  proti 0, zdržalo sa   0, nehlasoval   1   
 

 
Uznesenie č.  14/2015 

A.  Schvaľuje   
Procedurálny   návrh  poslankyne  MsZ   doplniť   do  Štatútu  mesta   Sereď   § 17, ods.  3, 
písm. e/ 
...prerokováva  materiály  predkladané   na rokovanie  MsZ , vypracováva  k nim stanoviská   
a odporúčania.   
Hlasovanie:  prítomných  18, za  17, proti  0, zdržalo sa   0, nehlasoval   1  
 
 

Uznesenie č.  15 /2015 
A. Schvaľuje  

Dodatok č. 2 k Štatútu mesta Sereď 
so  schválenou   pripomienkou  
Hlasovanie: prítomných   16, za   16, proti 0,  zdržalo sa  0 
 

Uznesenie č.       16 /2015 
A. Schvaľuje  

Procedurálny   návrh poslanca  MsZ  k Rokovaciemu poriadku  MsZ  v nasledovnom   znení: 
 
Vypustiť  § 11,  ods.  2, písm.  e/   ukladá úlohy    : 

- Prednostovi   MsÚ 
- Náčelníkovi  MsP  
- Riaditeľom    mestom   zriadených  právnických osôb, konateľom obchodných 

spoločností so  100-%tnou   majetkovou  účasťou mesta 
Hlasovanie: prítomných  17,  za   17,  proti  0, zdržalo sa   0 
 
§ 9, ods.  11, písm.  h/- vypustiť     slová  
....“v bode rôzne“  a nahradiť   novým znením ...“v schválenom   bode  programu „     
Hlasovanie: prítomných  15, za  14, proti  0, zdržalo sa  0, nehlasoval  1 
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§ 13 vypustiť   celé   znenie    
Hlasovanie: prítomných  16, za  16, proti  0, zdržalo sa   0  
 
 

Uznesenie č. 17/2015 
A. Schvaľuje  

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Seredi 
so schválenými   pripomienkami  
Hlasovanie: prítomných   16, za   16, proti  0,  zdržalo  sa   0 
 
 

Uznesenie č.      18/2015 
A. Schvaľuje  

Zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov   komisií  
Hlasovanie: prítomných   17,  za   16, proti 0,  zdržalo sa   0,  nehlasoval   1  
 
 

Uznesenie č.    19 /2015 
A. Berie na vedomie    

Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície Sereď  za rok 2014  
Hlasovanie: prítomných   17,  za   17,  proti  0, zdržalo sa   0 
 

 
Uznesenie č.     20 /2015 

A.  Schvaľuje    
Procedurálny   návrh    poslanca MsZ  -  upraviť   zmluvnú  mzdu  zamestnancov  MsP  o 2% 
na rok  2015 
Hlasovanie: prítomných   17,  za  15, proti  2, zdržalo  sa   0 

 
Uznesenie č.  21/2015 

A. Schvaľuje   
Úpravu zmluvnej   mzdy zamestnancov MsP  v Seredi o 2 %  s účinnosťou   od  1.2. 2015  
so  schválenou   pripomienkou  
Hlasovanie: prítomných 17,  za  14,  proti 1,  zdržalo  sa  0, nehlasovali 2       
 
 

Uznesenie  č.  22/2015 
A. Schvaľuje   

Procedurálny  návrh poslanca   MsZ  -  odporúča   cenu  za   prenájom   nebytových  
priestorov  vo výške    15,-€/m2/rok  podľa  cenovej mapy    
Hlasovanie:  prítomných   13,  za   13,  proti  0, zdržalo  sa    0          
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Uznesenie č.      23/2015 
A.Schvaľuje  
V zmysle  § 9a, ods. 9, písm. c )  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov nájom nehnuteľného majetku,  časti nebytových priestorov vo výmere 129 m2, na 
Kuzmányho ul. súpisné číslo 3054,  zapísaných na Okresnom úrade v Galante, katastrálny 
odbor  na LV č. 3505, za cenu 15,- €/m2/rok,   na dobu  určitú do 30. 06. 2017,  uplatnením 
výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľ užíva na 
základe nájomnej zmluvy  celé 1. nadzemné podlažie  budovy a časť priľahlého pozemku, na 
vlastné náklady vykonáva jeho rekonštrukciu, zabezpečuje vykurovanie celého objektu 
a majetok je  pre mesto dočasne nevyužiteľný,  žiadateľovi:  PRO-TEC Slovakia, spol. s 
r.o., so sídlom v Seredi,  I. Krasku 2464/38. 
 

B.  Žiada  
Prednostu  MsÚ 
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie dodatku k nájomnej zmluve  

           termín: do31.03.2015 
Hlasovanie: prítomných 13, za  13, proti  0, zdržalo  sa   0     

 
 

Uznesenie č.     24 /2015 
A.Schvaľuje   
v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, nájom 
nehnuteľného majetku,:  časť parcely  č. 1109/100 - orná pôda  vo výmere 40 m2, evidovanej 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor ako parcela registra „E“ určeného operátu na  
LV č.  591 v k. ú. Sereď, za cenu 0,40 €/m2/rok,  ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej 
hodnoty,  na  dobu   neurčitú, na vybudovanie verejne prístupnej parkovacej plochy na 
náklady žiadateľa, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pred prevádzkovou 
jednotkou vo vlastníctve žiadateľa, ktorý ho  dlhodobo užíva na parkovanie vozidiel 
zákazníkov firmy a je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, 
žiadateľovi Milošovi Sabovi, so sídlom v Seredi, Námestie slobody 28/2. 
 
A. Žiada  
Prednostu MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy.  

            Termín: do 31.03.2015 
 

Hlasovanie: prítomných   15, za   14,  proti 0, zdržalo sa  0, nehlasoval  1 
 

Uznesenie č.     25 /2015 
A. Schvaľuje 

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení nájom  
časti parcely  č.  764 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 18 m2, ktorá je  zapísaná na 
Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor  ako  parcela registra  „E“ určeného operátu na 
LV č. 591, v k. ú. Sereď,  za cenu 2,03 €/m2/rok,  na  dobu  neurčitú s ročnou výpovednou  
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lehotou,   uplatnením  výnimočného  postupu  ako    prípad   hodný  osobitného   zreteľa  z 
dôvodu, že na pozemku je dlhodobo umiestnená prefabrikovaná garáž, ktorá je vo vlastníctve 
žiadateľa, Zuzane Polednákovej, bytom v Seredi, Garbiarska 51/55. 
 
B.Žiada  
Prednostu MsÚ 
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 12. 04. 2015. 
Hlasovanie: prítomných  15,  za   15,  proti 0, zdržalo  sa   0  
 

Uznesenie č.  26 /2015 
A. Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  prevod nehnuteľného majetku -  novovytvorenej parcely č . 210/2– orná pôda vo 
výmere 230 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 4-7/2014, od pôvodnej  
parcely č. 163/101 - ostatná  plocha, evidovanej ako parcela registra „E“ určeného operátu na 
LV č. 591 v k. ú. Stredný Čepeň, za cenu 10,00 €/m2, ktorá bude zvýšená  o platnú daň 
z pridanej hodnoty, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
pretože ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pri rodinnom dome vo 
vlastníctve žiadateľa, ktorý ho  dlhodobo užíva ako dvor a záhradku  a  je z hľadiska územno-
plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, žiadateľovi Ivanovi Biharimu, bytom 
v Seredi, Strednočepenská 3090/82. 

 
B. Žiada   
Prednostu  MsÚ 
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 12.04.2015 
Hlasovanie: prítomných 16, za   16,  proti 0,  zdržalo  sa   0     
 
 

Uznesenie č. 27 /2015 
A.Schvaľuje  
V zmysle §-u 9a, ods.8, písm. e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  prevod nehnuteľného majetku -  časť parcely č. 427/1 – ostatná plocha vo výmere 
6 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako 
parcela registra „C“, v k. ú. Sereď na LV č. 591, ktorá bude pričlenená   geometrickým 
plánom č. 2/2015, úradne overeným pod číslom  71/2015 dňa 29. 01. 2015,  k  parcele č. 
427/2 - ostatná plocha, za cenu 50,00 €/m2, ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej 
hodnoty, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide 
o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pri parcele určenej na výstavbu 
garáže, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa a  je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre 
mesto inak nevyužiteľný, žiadateľovi  Tomášovi Weissovi,  bytom v Seredi, Pažitná 1014/15. 
 
B. Žiada  
Prednostu MsÚ  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 12. 04. 2015 
Hlasovanie: prítomných   16, za   16,  proti  0,  zdržalo  sa   0  
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Uznesenie č.    28/2015 
A. Schvaľuje  

1. v súlade s §-om  9a, ods.1, písm. a) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov,  prevod nehnuteľného majetku - rozostavanej stavby pavilónu G na   
parcele   č.  780/11 - zastavaná plocha  a nádvorie  vo  výmere  569 m2  a  parcele  č. 733/6 - 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 151 m2, obe zapísané v právnom stave na Okresnom 
úrade v Galante, katastrálny odbor na LV č. 591 ako parcely registra „C“ na katastrálnej mape 
v  k. ú. Sereď, za cenu 42.000,-€, slovom štyridsaťdvatisíc eur spoločnosti LRL 
PROFITECH, s.r.o. Slnečná 1408, 926 01 Sereď  
2.  v súlade s §-om 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších  
predpisov nájom nehnuteľného majetku:   parcely   č.  780/11 - zastavané plochy  a nádvoria  
vo  výmere  569 m2,   parcely  č. 733/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 151 m2, obe 
zapísané v právnom stave Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej 
mape ako parcely registra „C“ na LV č. 591,  v  k. ú. Sereď, na realizáciu výstavby 
nájomných bytov s polyfunkciou a      parcely č. 1873/2 – zastavaná  plocha a nádvorie vo 
výmere 400 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor  ako parcela 
registra „E“ určeného operátu,  v k. ú. Sereď, na LV č. 4806,  na vybudovanie nevyhnutnej 
parkovacej plochy, za cenu 1,00 €/m2/rok, slovom jedno euro,  spoločnosti LRL 
PROFITECH, s.r.o. Slnečná 1408, 926 01 Sereď  
 
 

B. Žiada  
Prednostu MsÚ 
Zabezpečiť podpísanie  zmlúv do 12. 04. 2015. 
Hlasovanie: prítomných   17, za   17,  proti  0, zdržalo sa   0  
 
 

Uznesenie č. 29/2015 
A.Schvaľuje  

 
Delegovanie zástupcov mesta Sereď, ako zriaďovateľa škôl,  do príslušných rád škôl 
nasledovne: 

 
     ZŠ Juraja Fándlyho                                   1. PhDr. Michal Hanus 
                    2. Božena Vydarená 
            3. Bc. Ľubomír Veselický 
                                                                                  4. Ing. Iveta Belányiová 
      
    ZŠ Jana Amosa Komenského:                              1. Bc. Ľubomír  Veselický  
                    2. Róbert Stareček 
            3. Dušan Irsák 
                                                                                  4. Bc. Anton Dúbravec 
      

       ZUŠ Jana Fischera-Kvetoňa:                    1. JUDr. Michal Irsák 
                     2. Pavol Kurbel 
             3. Daniela Matušková 
                                                                                   4.  Ing. Iveta Belányiová 
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   MŠ Dionýza Štúra            1. Božena Vydarená 
                                         2. Pavlína Karmažínová 
                                3. Michal   Koričanský  
                                                                                    4. PhDr. Michal Hanus 

     
   MŠ Komenského:             1. Mgr. Marta Némethová 
                                                      2. Daniela Matušková 
                                                      3. Mgr. Tomáš Karmažín 
                                                                                       4. Dušan Irsák      

B. Žiada    
Prednostu MsÚ  
Oznámiť príslušným radám škôl delegovanie zástupcov zriaďovateľa v termíne do 28. 02. 
2015 
Hlasovanie: prítomných 16, za   16,  proti  0, zdržalo  sa   0   
 

Uznesenie č.  30 /2015 
 
A. Schvaľuje  
1. členov dozornej rady MsBP,  s. r. o.   
1. Bc. Ľubomír Veselický 
2. Ing. Marek Lovecký 
3. Ing.  Miroslav   Marko  
4. Ing. Iveta  Belányiová 
5.Mgr. Tomáš   Karmažin  
Hlasovanie: prítomných  17, za   15,  proti 0, zdržal  sa  1, nehlasoval   1   

2. členov dozornej rady SMS, s. r. o.   
1. Mgr. Marcel Královič 
2. Ing. Marek Lovecký 
3. Mgr. Marta Némethová 
4. Dušan  Irsák    
5. Róbert Stareček   
Hlasovanie:  prítomných   17,  za 15, proti 0, zdržali  sa  2 

3. Doplnenie členov Rady pre určenie ceny tepla 
1. Ing Bystrík Horváth 
2. Ing. Martin Káčer 
3.Ing.  Iveta  Belányiová  
4. Mgr. Tomáš   Karmažin   
Hlasovanie:  prítomných   17, za   17,  proti 0,  zdržalo  sa   0 
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B. Žiada   
Konateľov obchodných spoločností  
Zabezpečiť potrebné úkony na zápis do príslušných registrov. 
Hlasovanie: prítomných   16,  za   16, proti 0, zdržalo  sa  0 
 

Uznesenie č. 31 /2015 
A. Berie na vedomie 
Informáciu Ing. Tibora Krajčoviča   o ukončení výkonu funkcie konateľa   obchodnej 
spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o., Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 
k termínu 30.04.2015 
 
B. Schvaľuje 
Vymenovanie  Ing. Mgr. Daniely  Vargovej , bytom Brezová  2074/25, 927 01  Šaľa,  do 
funkcie konateľky  obchodnej spoločnosti  Správa majetku Sereď, s.r.o., Námestie republiky 
1176/10, 926 01    Sereď od 01.05.2015 na dobu neurčitú. 
 
C.Žiada  
Konateľa spoločnosti  
Zabezpečiť vykonanie všetkých potrebných  úkonov súvisiacich so zmenou konateľa 
spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o., Námestie republiky 1176/10, 926 01  Sereď 
Hlasovanie: prítomných   17, za   17,  proti  0,  zdržalo  sa   0  
 
 

Uznesenie č.  32 /2015 
A. Berie   na  vedomie   

Predložený prvý návrh strategického dokumentu „ Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Sereď na roky 2015 – 2024“. 
Hlasovanie: prítomných  16, za   16,  proti  0, zdržalo  sa   0 
 

B. Schvaľuje   
Predĺženie platnosti súčasného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď      
( 2004-2013) do 31.12.2015. 
Hlasovanie: prítomných   16,  za  16, proti  0, zdržalo  sa   0  
 

Uznesenie č.    33 /2015 
A. Berie  na  vedomie     
Urbanistickú štúdiu „IBV Šulekovská ulica, Sereď“ 
Hlasovanie: prítomných 14,   za   14,  proti  0, zdržalo  sa   0   
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Uznesenie č.  34/2015 
A.Schvaľuje    
Procedurálny   návrh poslanca  MsZ  -  výšku príspevku  pre  Slovmedia  SK  spol.  s.r.o  
Galanta   v čiastke  4000,-€  
Hlasovanie:  prítomných  17,   za   13,  proti  2, zdržali  sa   2   
 

Uznesenie č.   35 /2015 
A.Schvaľuje 
Spoluprácu mesta Sereď a spoločnosti Slovmedia SK spol s r.o., Drevená 888, 924 01 
Galanta  ako prevádzkovateľom vysielania Regionálnej televízie KREA za cenu 4000,- € od 
1.3.2015 do 31.12.2015. 
 
B.Žiada 
Prednostu MsÚ 
Uzatvoriť zmluvu medzi mestom Sereď a spoločnosťou Slovmedia SK spol s r.o., Drevená 
888, Galanta. 
T: do 27.02.2015 
Hlasovanie: prítomných   18,  za  17,  proti  0, zdržalo  sa   0,  nehlasoval   1  
 
 

Uznesenie  č.  36/2015 
A. Schvaľuje    

Procedurálny   návrh  poslankyne  MsZ : 
1.Sobášne dni na uzavretie manželstva pred Matričným úradom v Seredi na základe žiadosti 
snúbencov každú  sobotu od 13,00 hod. do 19,00 hod. a posledný piatok v mesiaci od 13,00 
hod. do 17,00 hod., 
2. Sobášnu miestnosť na uzavretie manželstva, ktorou je obradná sieň Mestského úradu 
v Seredi, 
3. Poplatok za občiansky obrad uzavretia manželstva mimo určených sobášnych dní vo výške 
50 € 
Hlasovanie:  17, za    14,  proti 1, zdržali  sa   2 

 
Uznesenie č.   37 /2015 

A. Schvaľuje 
1.Sobášne dni na uzavretie manželstva pred Matričným úradom v Seredi na základe žiadosti 

snúbencov každú  sobotu od 13,00 hod. do 19,00 hod. a posledný piatok v mesiaci od 
13,00 hod. do 17,00 hod., 

2. Sobášnu miestnosť na uzavretie manželstva, ktorou je obradná sieň Mestského úradu 
v Seredi, 

3. Poplatok za občiansky obrad uzavretia manželstva mimo určených sobášnych dní vo výške 
50 €, 

so  schváleným     návrhom    
Hlasovanie: prítomných17, za  16,  proti 0, zdržal  sa   1  
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Uznesenie č.  38/2015 
A. Schvaľuje 

a/ Predloženie  žiadosti  o NFP  v rámci  výzvy  ROP-3.1-2014/01 ROP   za  účelom  
realizácie  projektu „Obnova  časti  južného   krídla   kaštieľa   v Seredi“,  ktorého   ciele  sú    
v súlade  s platným  územným  plánom  obce   /samosprávneho  kraja   a platným    
programom  hospodárskeho   rozvoja  a sociálneho  rozvoja  obce  / samosprávneho   kraja    
 
b/ Zabezpečenie      realizácie  projektu    po  schválení     žiadosti   o NFP, 
 
c/  Financovanie projektu  vo výške  5 % z celkových   oprávnených    výdavkov  na projekt    
t.j.  vo výške  23 077,88  Eur.   
Hlasovanie:  prítomných  17,  za   17,  proti  0, zdržalo  sa   0   
 
    
v Seredi,  dňa  12.2. 2015  
Zapísala  Kolláriková  
 
      Ing.   Martin Tomčányi  
         primátor   mesta   
 
Návrhová  komisia: 
Božena  Vydarená                     ................................ 
Daniela  Matušková                  ................................ 
Michal  Koričanský          ............................... 
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Uznesenia 

z Mestského   zastupiteľstva  v Seredi,  konaného dňa    18.2. 2016 

Mestské   zastupiteľstvo   v Seredi   prerokovalo  a prijalo 

 
Uznesenie č.  l /2016 

Schvaľuje  
1. Doplnenie  programu   MsZ 

1.Zámer mesta Sereď na ďalšie rozšírenie kapacity materských škôl  na  prerokovanie   ako 
bod  12/D 
Hlasovanie: prítomných 14, za   14, proti  0,  zdržalo  sa    0 
 
2.Stiahnutie  z programu  rokovania  bod   10/B/1 prevod   majetku   na  Novomestskej ulici   
Hlasovanie:  prítomných   15, za   14, proti 1,  zdržalo  sa   0 
 
3.  Protest prokurátora Okresnej  prokuratúry  v Galante   proti   VZN  č.  3/2012 Prevádzkový 
poriadok   pohrebísk  -  na   prerokovanie zaradiť     ako  bod   8/A 
Hlasovanie: prítomných  15, za   15, proti  0,  zdržalo  sa   0  
 

2.Program  rokovania   MsZ  

Hlasovanie: prítomných  15, za   15, proti  0, zdržalo  sa    0     
 

Uznesenie č.   2/2016 
Berie  na  vedomie 
Informatívnu   správu  o činnosti    mestského  úradu  a mesta   Sereď  od ostatného  
rokovania   MsZ   
Hlasovanie:  prítomných  15, za   15, proti  0, zdržalo  sa   0  
 

Uznesenie  č.  3/2016 
A/ Ruší 
Uznesenie č. 103/2015 v celom rozsahu 
 
B/ Berie na vedomie 
Správu o kontrole plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva  
bez pripomienok   
Hlasovanie: prítomných 13,  za   12,  proti  0,  zdržalo  sa  0,  nehlasoval   l     
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Uznesenie  č.  4/2016 

Berie  na  vedomie  
Správu z vykonanej kontroly hospodárneho, efektívneho a účinného nakladania s verejnými 
finančnými prostriedkami vynakladanými z  

 rozpočtu mesta Sereď a štátneho rozpočtu  na regionálne školstvo - rozpočtové 
organizácie – Školy a školské zariadenia v Seredi v rokoch 2011-2015 

bez pripomienok 
Hlasovanie: prítomných  15,  za   15,  proti  0,  zdržalo  sa   0  
 
 

Uznesenie č.  5/2016 
Berie  na  vedomie   
Správu o výsledku finančnej kontroly použitia a zúčtovania verejných finančných 
prostriedkov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi /VZPP/ poskytnutých 
z rozpočtu mesta Sereď v roku 2015 na základe predložených:  

- Zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov, ktorých originály  boli predložené ku 
kontrole.  

- Dokladov k zúčtovaniu poskytnutých dotácií 
bez pripomienok 
Hlasovanie: prítomných 16,  za   16,  proti  0,  zdržalo  sa    0   
 
 

Uznesenie č.  6/2016 
Berie  na  vedomie   
Správu o kontrole vybavovaných sťažností a petícií podaných na mesto Sereď v roku 2015  
Hlasovanie:  prítomných   15,  za   15,  proti  0,  zdržalo  sa    0  
 
 

Uznesenie č.  7/2016 
Berie  na  vedomie   
Správu o kontrolnej činnosti a ostatných činnostiach hlavnej kontrolórky mesta vyplývajúcich 
zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  za rok 2015 
Hlasovanie:  prítomných  16, za   16,  proti  0,  zdržalo  sa    0    
 
 

Uznesenie č.   8/2016 
Schvaľuje   
a)   1. zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2016          
b)   rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ D. Štúra 
c)   rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa   
d)   rozpočtové opatrenia predložené riaditeľom  ZŠ Juraja Fándlyho 
e)   rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  ZŠ Jana Amosa  Komenského 
f)    rozpočtové opatrenia predložené riaditeľkou  MŠ Komenského 
g)   rozpočtové opatrenie predložené riaditeľom Domu kultúry 
Hlasovanie: prítomných 17,  za   17,  proti  0,  zdržalo  sa   0 
 
 



3 

 

 
 

Uznesenie č.   9/2016 
Uznáša  sa   
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č. 1/2016, ktorým sa mení Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2015 zo dňa 12. 02. 2015 o financovaní základnej 
umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď 
Hlasovanie: prítomných   15,  za  15, proti  0,  zdržalo  sa   0  
 
 

Uznesenie č.   10/2016 
Vyhovuje   
Protestu  prokurátora  Okresnej prokuratúry   v Galante  spis. Zn.  Pd  70/15/2202-7  zo  dňa   
21.12. 2015 proti  Všeobecne  záväznému   nariadeniu  mesta  Sereď  č.  3/2012  Prevádzkový 
poriadok  pohrebísk  v meste  Sereď  v znení   VZN č. 19/2012   a VZN č.  11/2014 
Hlasovanie:  prítomných   17, za  16,  proti  0,  zdržal  sa  1   

 
 

Uznesenie č. 11/2016  
Schvaľuje   
Procedurálny   návrh poslanca  MsZ    - vypustiť   v čl. 4, ods.  2   v celom znení    
a prečíslovať    ods.  3-15  na ods.  2-14  
Hlasovanie: prítomných   17, za  15, proti  0,  zdržali  sa   2 
 
 

Uznesenie č.   12/2016 
Uznáša  sa 
na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2016, ktorým mesto Sereď  schvaľuje  Prevádzkový 
poriadok pohrebísk mesta Sereď  so  zapracovanými    pripomienkami    
Hlasovanie:  prítomných  17,  za  16,  proti  0, zdržal  sa   1       
 
 

Uznesenie  č.  13/2016 
Berie na vedomie 
Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície Sereď  za rok 2015  
Hlasovanie: prítomných   16, za   16,  proti  0, zdržalo  sa     0  
 
 

Uznesenie  č.  14/2016 
Berie  na  vedomie   
Informáciu  zástupcov  spoločnosti  Meander  Sereď  s.r.o.   o pokračovaní    realizácie     
projektu  Meander  v Seredi 
Hlasovanie: prítomných   15,  za   14, proti  0,  zdržalo   sa  0,  nehlasoval   1 
 

Uznesenie č.   15/2016 
Schvaľuje 
V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov nájom  časti parcely  č.  764 - záhrada  vo výmere 18 m2, ktorá je  zapísaná na 
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Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako  parcela registra  
„E“,  na   LV  č.  591, v  k. ú. Sereď,  za cenu  2,00 €/m2/rok,  na  dobu   neurčitú s ročnou 
výpovednou lehotou,   uplatnením  výnimočného  postupu  ako    prípad   hodný  osobitného   
zreteľa  z dôvodu, že na pozemku je dlhodobo umiestnená prefabrikovaná garáž, ktorá je vo 
vlastníctve žiadateľa: Dušanovi Irsákovi,  bytom v  Seredi,  Pivovarská 3220/29. 
Hlasovanie:  prítomných  16, za  15,  proti  0,  zdržal  sa  1     
 

Uznesenie č.  16/2016 
Schvaľuje 
V zmysle § 9a, ods. 9, písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
nájom nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  
zreteľa,  časť strechy bytového domu na Čepenskej ul. so súpisným číslom 4305, postaveného 
na parcele registra „C“ č. 765/4, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor 
na LV č. 591 v k. ú. Sereď, vo výmere 1 m2, za cenu 150,00 €/predmet nájmu/rok, na dobu 
neurčitú, za účelom umiestnenia telekomunikačného zariadenia, z dôvodu, že zariadenie 
skvalitní prístup obyvateľom mesta Sereď k internetovému pripojeniu, žiadateľovi:  
Exprestech, s.r.o. so sídlom Hlavná ul. č. 41, 925 55 Vinohrady nad Váhom. 
Hlasovanie: prítomných  16,  za    16,  proti 0,  zdržalo  sa    0   

  

Uznesenie č.  17/2016 
Schvaľuje 
Prevod majetku  v zmysle  §  9a ods. 8,  písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku obcí 
v znení  neskorších  predpisov, ako  prípad  hodný  osobitného  zreteľa  z  dôvodu,  že  je v 
záujme mesta usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom  tak, aby boli  zachované podmienky 
pre riadnu prevádzku predškolského zariadenia a priestorovo sa neobmedzil dvor  objektu 
užívaného špeciálnou základnou školou formou zámeny parciel,  a to: novovytvorenej parcely 
3534/3 - orná pôda, diel (1) vo výmere 43 m2, ktorá bola geometrickým plánom odčlenená od 
pôvodnej  parcely č. 1088 - ostatná plocha, evidovanej  Okresným   úradom v Galante, 
katastrálny odbor na  mape určeného operátu ako parcela registra „E“, na LV č. 591, v k. ú. 
Sereď,  novovytvorenej parcely č. 3533/13 - zastavaná plocha, ktorá bola geometrickým 
plánom odčlenená od pôvodnej  parcely č. 3533/12 - zastavaná plocha, diel (6) vo výmere  92 
m2  a od pôvodnej parcely č. 3533/8 - zastavaná plocha diel (7) vo výmere  18 m2, obe   
evidované Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcely 
registra „C“,  na LV č. 591, v k. ú. Sereď,  v celkovej výmere 153 m2,  formou zámeny za 
novovytvorenú parcelu č. 3535/5 -  zastavaná plocha, diel (5) vo výmere 100 m2  a za 
novovytvorenú parcelu č. 3535/6 - zastavaná plocha, diel (6) vo výmere 47 m2,  ktoré boli 
geometrickým plánom odčlenené od pôvodnej  parcely č. 1073 - orná pôda, evidovanej 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako parcela 
registra „E“, v k. ú. Sereď na LV č. 5122, vo vlastníctve žiadateľky, a to bez vzájomného 
finančného vyrovnania, z dôvodu, že je v záujme mesta usporiadať vlastnícke vzťahy 
k pozemkom tak, aby boli zachované podmienky pre riadnu prevádzku predškolského 
zariadenia a priestorovo sa neobmedzil dvor objektu užívaného špeciálnou základnou školou s 
Lenkou Domčekovou, bytom v Seredi, Cukrovarská 146/5.   

Hlasovanie: prítomných   16, za   15,  proti  0, zdržalo  sa   0, nehlasoval   1  
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Uznesenie č.   18/2016 
Schvaľuje  
V zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
a v zmysle zákona NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v platnom znení, prevod nehnuteľného majetku: 
 
-bytu č. 58 vo výmere 36,52 m2 na 4.poschodí bytového domu súpisné číslo 1235 na ul. 
Dolnomajerská,  číslo vchodu 9  v Seredi postaveného na parcele registra „C“ č. 374/15 
a prislúchajúcu pivnicu č.58 vo výmere 2,25 m2, 
 
-spoluvlastníckeho podielu 100/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
bytového domu a príslušenstve,  
 
-spoluvlastníckeho podielu 100/10 000-in na pozemku, parcely registra „C“ č. 374/15 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 788 m2 evidovanej na katastrálnej mape 
v katastrálnom území Sereď, 
 
-nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave Okresným úradom Galanta, Katastrálnym 
odborom, katastrálne územie Sereď  na LV 3317.  
 
Žiadateľovi Františkovi Dlábikovi rod. Dlábik, trvale bytom Sereď, Dolnomajerská  
1235/9,  za kúpnu cenu 1 598,21€. 
Hlasovanie : prítomných  15,  za    15,  proti  0,  zdržalo  sa    0    
 

Uznesenie č.  19/2016 
Súhlasí 
V súlade s § 29, ods. 4) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,   s technickým  
zhodnotením časti prenajatých nebytových priestorov na ul. Ivana Krasku 2464/38,  a to: 
montáž protipožiarnych dverí v počte 5 kusov  v hodnote 26.025,00 € a rekonštrukčné práce 
na strešnom plášti bloku A (vestibul polikliniky) a bloku F (zubné oddelenie) v hodnote 
12.840,00 €, t. j., s technickým zhodnotením v celkovej výške 38.865,00 €, slovom 
tridsaťosemtisícosemsto šesťdesiatpäť eur,   žiadateľovi Mestskej poliklinike Sereď, s.r.o., 
Ivana Krasku 2464/38, 926 01  Sereď. 
Hlasovanie: prítomných  15,  za   15, proti 0, zdržalo   sa  0   
 

Uznesenie  č.  20/2016 
Schvaľuje  
 
V súlade s §11, ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, zriadenie vecného 
bremena k nehnuteľnostiam 
 

Parcelné 
číslo 

Regist
er KN LV č. Výmer

a v m2 Druh pozemku K.ú. Obec Okres 

3995/25 C 591 1 088 Zastavané plochy a nádvoria  Sereď Sereď Galanta 
3995/22 C 591 247 Zastavané plochy a nádvoria  Sereď Sereď Galanta 
3995/19 C 4806 3 989 Zastavané plochy a nádvoria  Sereď Sereď Galanta 
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3992/109 C 4806 442 Orná pôda Sereď Sereď Galanta 
3992/86 C 4806 289 Ostatné plochy Sereď Sereď Galanta 
3995/30 C 4806 525 Zastavané plochy a nádvoria  Sereď Sereď Galanta 
4058/15 C 4806 146 Ostatné plochy Sereď Sereď Galanta 
3992/90 C 4806 811 Ostatné plochy Sereď Sereď Galanta 
3995/32 C 4806 1 651 Zastavané plochy a nádvoria  Sereď Sereď Galanta 
4058/17 C 4806 612 Ostatné plochy Sereď Sereď Galanta 

 
v súvislosti so stavbou „Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba 
Sereď“, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o prekládku  elektroenergetických zariadení 
v súvislosti s ďalším rozvojom  priemyselného parku Sereď - Juh.  
Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného ako vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na 
zaťaženej nehnuteľnosti: 

a)  zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení;   
            b)  užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a  
                 akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení  a ich odstránenie, 
            c)  vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami,   

     strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu povolenej činnosti a činností   
     uvedených v bode a) a b); 

Vecné bremeno podľa  písm. a) a b) sa vzťahuje na časť zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu  
vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena č. 83/2015 zo dňa 13.11.2015. 
Vecné bremeno podľa písm. c) sa vzťahuje na celú zaťaženú nehnuteľnosť. 
Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne, na dobu neurčitú,  „in personam“  v prospech oprávneného 
Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava.  
Hlasovanie: prítomných  15,  za 15, proti   0,  zdržalo  sa   0     
 

Uznesenie č.  21/2016 
Schvaľuje 
S účinnosťou od 01. marca 2016 zverenie majetku mesta Sereď „Nábytok pre materskú 
školu“ do správy Materskej školy Ul. D. Štúra č. 2116/36 926 01 Sereď v celkovej hodnote   
1 600,00 € (slovom: tisíc šesťsto Eur) nasledovne:  

 
Účet 

Názov 
Obstarávacia 

cena Číslo Názov 

771028 Dlhodobý drobný hmotný majetok Nábytok pre MŠ - kancelársky 1 600,00 € 

Hlasovanie: prítomných   15,  za 14,  proti  0,  zdržalo  sa  0, nehlasoval   1   
 

Uznesenie  č.  22/2016 
Schvaľuje 
S účinnosťou od 01. marca 2016 zverenie majetku mesta Sereď „Rekonštrukcia kanalizácie MŠ 
Komenského A - havária“ v obstarávacej hodnote  20 008,91 € -  do správy Materskej školy 
Komenského ul. 1137/37, 926 01 Sereď nasledovne:  
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Účet 

Názov 
Obstarávacia 

cena Číslo Názov 

021 2 
Budovy, haly, 
stavby Kanalizácia MŠ Komenského A - rekonštrukcia  20 008,91 € 

Hlasovanie:  prítomných  15,  za   15,  proti  0,  zdržalo  sa   0   
 

Uznesenie č. 23 /2016 
Schvaľuje: 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt:  

 s názvom „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského A  
v Seredi“ 

 v rámci  výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6  
 s výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany mesta  

15 % z celkových oprávnených výdavkov 
Hlasovanie:  prítomných15,  za   15, proti  0,  zdržalo  sa   0 

 
 

Uznesenie č.   24/2016 
Schvaľuje: 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt:  
 s názvom „Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Murgašova ulica  

v Seredi“  
 v rámci  výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6  
 s výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany mesta  

15 % z celkových oprávnených výdavkov 
Hlasovanie: prítomných  14,  za   14, proti  0,  zdržalo  sa   0  
 
 

Uznesenie č.  25/2016 
Berie na vedomie 
Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov  
Hlasovanie:  prítomných  16,  za   16, proti  0,  zdržalo  sa    0  
 

Uznesenie č.  26/2016 
Schvaľuje  
Spoluprácu mesta Sereď a spoločnosti Slovmedia SK s. r.o., Drevená 888, 924 01 Galanta ako 
prevádzkovateľom vysielania Regionálnej televízie KREA za cenu 4 000,000 €    od 1.3.2016 do 
31.12.2016.  
Hlasovanie:  prítomných   16,  za   15,  proti 0,  zdržal   sa  1  
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Uznesenie č.  27/2016 
Súhlasí   
S obstaraním územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky 
č. 1/2016“  za nasledovných podmienok: 
1. Navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď uhradí všetky náklady spojené 

s obstaraním predmetnej územnoplánovacej dokumentácie, 
2. Pred uzatvorením zmluvy o spolupráci navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď 

predloží súhlas vlastníkov pozemkov k navrhovanej zmene funkčného využívania 
územia. 

Hlasovanie:  prítomných 16,  za   15,  proti 0,  zdržalo  sa  0, nehlasoval   1  
 

Uznesenie č.  28/2016 
Schvaľuje   
Zámer mesta Sereď na ďalšie rozšírenie kapacity materských škôl 
Hlasovanie:  prítomných     15, za 14, proti  0,  zdržalo  sa    0,  nehlasoval    1     
 

Uznesenie č.   29/2016 
Schvaľuje  
Procedurálny   návrh  predložený  poslankyňou   MsZ    
Rozšírenie kapacity materských škôl v priestoroch Ul. D. Štúra B – výpoveď z nájmu pre 
detské jasle Slniečko k 30. 06. 2017 a úpravu a rozšírenie priestorov na 2 triedy materskej 
školy - žiadať finančné prostriedky na dostavbu cca 120 m2, rekonštrukciu hygienických 
zariadení, zariadenie priestorov a vybavenie jedálne. 
Hlasovanie:  prítomných  14,  za  13 , proti  0,   zdržal  sa    1   
 
V Seredi, dňa  18.2. 2016 
 
Zapísala:  Kolláriková   
 
 
 
         Ing.  Martin Tomčányi  
           primátor   mesta   
 
Návrhová   komisia:    

Vydarená  Božena            ....................... 

Ing. Bystrík  Horváth       ......................... 

Pavlína  Karmažinová     ......................... 
 
 
 
 



Zmluva o vysielaní obrazového a videotextového spravodajstva 
(ďalej len „zmluva") 

uzatvorená podľa ustanovenia§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník") 

Článok 1 
Zmluvné strany 

Obchodné meno: KREATIV SK spol. s r.o. 
Drevená 888, 924 01 Galanta Sídlo: 

IČO: 
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, 

Vložka číslo: 21279/T 
Štatutárny orgán: Tomáš Szabo - konateľ 
(ďalej len „vysielateľ") 

a 

Názov: Mesto Sereď 
Sídlo: Mestský úrad, Námestie republiky 1176/10 Sereď 
IČO: 00306169 
štatutárny orgán: Mgr. Vladimír Vranovič - primátor mesta 
(ďalej len „objednávate!"') 

Článok II 
Úvodné ustanovenia 

1. Vysielateľ je výhradným zástupcom spoločnosti KREATIV GA spol. s r.o., ktorý je 
vysielateľom programovej ponuky RTV KREA v súlade so zákonom č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní 
a retransmisii"), ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie č. T/191 
udelenej rozhodnutím Rady pre vysielanie a retransmisiu č. T/191/2006, podľa 
zákona o vysielaní a retransmisii. 

2. Obrazovým spravodajským príspevkom je príspevok, ktorý je technicky spôsobilý 
na televízne vysielanie v rámci spravodajstva RTV KREA a ktorého časový 
rozsah sú približne 2 minúty. 

Článok III 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok vysielateľa zabezpečiť spracovanie a 
odvysielanie vysielateľom spracovaných obrazových spravodajských príspevkov 
a videotextového spravodajstva, z rokovaní mestského zastupiteľstva, 
pracovných stretnutí primátora s predstaviteľmi štátnych orgánov, 
podnikateľských subjektov, kultúrno-spoločenských podujatí a športových 
podujatí organizovaných mestom Sereď v RTV KREA podľa požiadaviek 



objednávateľa a záväzok objednávateľa poskytnúť a dodať vysielateľovi údaje 
a uhradiť cenu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 

2. Vysielateľ sa zaväzuje spracovať objednané spravodajské príspevky podľa 
možnosti a počtu podujatí s tým, že náklad na jeden príspevok predstavuje 4000,
Sk /slovom: štyritisíc slovenských korún/ a odvysielať ich v rámci spravodajstva 
RTV KREA najmenej 12 krát v časovom období 2 dní. Vysielateľ sa zaväzuje 
odvysielať obrazové spravodajské príspevky najneskôr do 5 dní, z pravidla pri 
najbližšej spravodajskej premiére. 

3. Táto zmluva sa nevzťahuje na výrobu a vysielanie reklamy. 

Článok IV 
Práva a povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že vysielateľa včas oboznámi s pokynmi ktoré sa 
vzťahujú k obrazovému spravodajstvu a videotextovému spravodajstvu. , 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplati vysielateľovi cenu podľa tejto zmluvy. 
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť vysielateľovi potrebnú súčinnosť. 
4. Objednávateľ sa zaväzuje predložiť do videotextového spravodajstva informácie a 

údaje, ktorých obsah, forma a realizácia sú v súlade s platnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky, a ktoré neporušujú akékoľvek práva tretích osôb. 
V prípade uplatnenia finančných nárokov tretích osôb voči vysielateľovi z dôvodu 
rozporu videotextového spravodajstva s vyššie uvedeným, sa zadávateľ zaväzuje 
uhradiť vysielateľovi všetky nároky uplatňované tretími osobami voči vysielateľovi 
v nadväznosti na obsah už odvysielaného videotextového spravodajstva, najmä 
nároky uplatňované v súvislosti s právom na ochranu osobnosti, právom 
duševného vlastníctva, autorským právom a všetky ďalšie náklady, ktoré 
vysielateľovi vzniknú v súvislosti s uplatnenim nárokov tretích osôb v zmysle tohto 
článku. Tým nie je dotknutý nárok vysielateľa na náhradu škody. 

5. Objednávateľ preberá plnú zodpovednosť za jazykovú stránku videotextového 
spravodajstva a zaväzuje sa znášať prípadné sankcie alebo pokuty uplatňované 
voči vysielateľovi alebo prevádzkovateľovi retransmisie z titulu porušenia 
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich použitie jazyka. Na 
požiadanie vysielateľa je objednávateľ povinný preukázať, že text videotextového 
spravodajstva nie je v rozpore s týmito predpismi. 

6. Objednávateľ je zodpovedný za aktuálnosť a obsah ním zadaného 
videotextového spravodajstva. Objednávateľ je zodpovedný za správnosť údajov, 
ktoré poskytne vysielateľovi v súvislosti s obrazovými spravodajskými 
príspevkami. 

Článok V 
Práva a povinnosti vysielateľa 

1. Vysielateľ sa zaväzuje, že činnosti podľa tejto zmluvy vykoná sám, na vlastnú 
zodpovednosť, s odbornou starostlivosťou a to v rozsahu, kvalite, za odplatu a v 
čase podľa ustanovení tejto zmluvy, podľa pokynov objednávateľa na svoje 
náklady a na vlastné nebezpečenstvo; pokiaľ by vysielate!' mal vykonávať časti 
činností prostredníctvom tretích osôb, je povinný vyžiadať si písomný súhlas 
objednávateľa. Za výkony tretích osôb zodpovedá vysielateľ v plnom rozsahu tak, 
ako by predmetné činnosti uskutočňoval sám. 



2. Vysielateľ sa zaväzuje na požiadanie informovať objednávateľa o vykonávaní 
činností podľa tejto zmluvy. 

3. Vysielateľ sa zaväzuje, že objednávateľa bez zbytočného odkladu upozorní na 
nevhodnosť objednávateľových pokynov a na nedostatky objednávateľom 
dodaného materiálu, ktoré bránia riadnemu vykonaniu činností; ak objednávateľ 
napriek upozorneniu trvá na objednávke, pokynoch a materiáloch, vysielateľ 
môže od zmluvy odstúpiť. 

4. Vysielateľ je oprávnený odmietnuť vysielanie obrazových spravodajských 
príspevkov a videotextového spravodajstva a nezabezpečiť ich vysielanie 
v prípade ak podľa uváženia vysielateľa by ich vysielaním mohlo prísť: 

a) k porušeniu platných právnych predpisov Slovenskej republiky; 
b) k porušeniu povinností a podmienok stanovených licenciou na 

prevádzkovanie televízneho vysielania; 
c) k možnému postihu vysielateľa zo strany tretích subjektov (napr. sporom 

vzniknutých v súvislosti s ochranou práv duševného vlastníctva, ochrany 
osobnosti); 

d) ohrozeniu oprávnených záujmov vysielateľa vo vzťahu k tretím subjektom, 
najmä však k prevádzkovateľom rozhlasového a televízneho vysielania; 

e} ohrozovaniu mravnosti mladistvých; 
f} k znevažovaniu rasy a náboženstva; 
g) k rozporu s dobrými mravmi či zásadami poctivého obchodného styku. 

5. V prípade chybne odvysielaného obrazového spravodajského prfspevku 
preukázateľne zavineného vysielateľom, má objednávateľ nárok na náhradné 
odvysielanie v dohodnutom termíne. Objednávateľ môže uplatniť reklamáciu 
chybne odvysielaného obrazového spravodajského príspevku alebo 
neodvysielaného obrazového spravodajského príspevku do 30 kalendárnych dní 
odo dňa chybne odvysielaného obrazového spravodajského príspevku, resp. dňa, 
v ktorom mal byt' obrazový spravodajský príspevok odvysielaný, inak tieto jeho 
práva zanikajú. 

6. V prípade mimoriadnych programových zmien a mimoriadnych udalostí má 
vysielateľ právo presunúť vysielanie obrazových spravodajských príspevkov na 
najbližší možný termín. 

7. Vysielateľ má právo ukončiť vysielanie obrazových spravodajských príspevkov 
a videotextového spravodajstva a vypovedať zmluvu v prípade, že objednávateľ 
neplní svoje finančné alebo iné zmluvné záväzky, ktoré má voči vysielateľovi. V 
takomto prípade objednávateľ uhradí vysielateľovi splatné čiastky spoločne s 
náhradou škody a dodatočnými výdajmi vysielateľa v dôsledku ukončenia 
vysielania. 

8. Vysielateľ si vyhradzuje výhradné právo na šírenie spotu vyrobeného 
vysielateľom. 

Článok Vl 
Zodpovednosť za vady 

1. Ak vysielateľ nedodrží kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky podľa zmluvy, 
činnosť, alebo hmotne zachytený výsledok činnosti vysielateľa má vady. 
Objednávateľ má právo reklamovať vady u vysielateľa v lehote 30 dní od 
odvysielania obrazových spravodajských príspevkov a videotextového 
spravodajstva. 

2. Vysielateľ zodpovedá za vady vykonanej činnosti a hmotne zachyteného výsledku 
jeho činnosti, ktorých príčinou je vadnosť materiálu dodaného objednávateľom 



alebo nevhodnosť jeho pokynov, len ak objednávateľa na vadnosť materiálu 
alebo nevhodnosť jeho pokynov neupozornil. 

3. Vysielateľ zodpovedá za vady, ktoré má oprava alebo úprava vykonaná na 
základe reklamácie objednávateľa. 

4. V prípade uplatnenia reklamácie vady vystaví objednávateľ písomné oznámenie, 
ktoré obsahuje najmä: 
a) špecifikáciu zmluvného vzťahu; 
b) popis reklamovanej vady; 
e) voľbu nároku, ktorý si objednávateľ uplatňuje. 

5. Nahlásenie vady vysielateľ bezodkladne potvrdí objednávateľovi písomnou 
formou. 

6. Vysielateľ si z titulu poskytnutia záručného plnenia nebude uplatňovať voči 
objednávateľovi žiadne finančné nároky. 

Článok VII 
Cena a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za výkony podľa tejto zmluvy je 200 000,-Sk 
(slovom: dvestotisíc Slovenských korún). 

2. Cena podľa odseku 1. je cena za obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008. 
Vysielateľ vystaví faktúry vo výške 50.000,- Sk 4x do roka nasledovne : 
1. faktúra do 30. 4. 2008 
2. faktúra do 30. 6. 2008 
3. faktúra do 30. 9. 2008 
4. faktúra do10.12. 2008. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu poukázaním na 
účet vysielateľa do 15 dní od doručenia faktúry. 

3. Vysielateľ si môže uplatniť v prípade omeškania s plnením peňažných záväzkov 
zadávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z faktúrovanej sumy za každý deň 
omeškania aj formou vystavenia faktúry splatnej 30 dní od jej doručenia 
objednávateľovi. 

4. Ak faktúra nebude spÍňať náležitosti daňového dokladu, nebude vystavená 
v súlade s touto zmluvou, má zadávateľ právo vrátiť ju v termíne splatnosti 
vysielateľovi na prepracovanie. Týmto prestáva platiť pôvodný termín splatnosti 
faktúry a zadávateľ nie je v omeškaní. Nový termín splatnosti faktúry začína 
plynúť dňom doručenia prepracovanej faktúry. 

Článok VIII 
Ochrana údajov 

1. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú ochraňovať informácie podľa tejto zmluvy 
a jej obsah, resp. iné informácie o druhej zmluvnej strane, ktoré nie sú verejne 
prístupné a zmluvná strana ich označí za „dôverné", ako aj informácie, ktoré sú 
predmetom obchodného tajomstva v zmysle § 17 obchodného zákonníka, pokiaľ 
spÍňajú pojmové znaky, ktoré ich kvalifikujú ako predmet obchodného tajomstva. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva a jej obsah tvoria predmet obchodného 
tajomstva oboch zmluvných strán, pričom sa zaväzujú zabezpečiť ochranu 
všetkých údajov, ktoré si poskytnú v súvislosti s realizáciou predmetu tejto 
zmluvy. 



Článok IX 
Neodvrátiteľné okolnosti 

1. Neodvrátiteľné okolnosti, ktoré vylučujú zodpovednosť za nedodržanie záväzkov 
zo zmluvy a za škodu, sa rozumejú najmä udalosti: 
a) spôsobené vyššou mocou (najmä prfrodnými silami, počasie); 
b) osobitné okolnosti, ktorých vznik nemá pôvod v realizácii obchodných vzťahov 

(napr. násilné akcie a z nich vyplývajúce dôsledky, respektíve opatrenie štátu 
politického charakteru, priemyselné a iné katastrofy, občianske nepokoje, 
vojenské operácie, štátne alebo regionálne stavy pohotovosti, zásahy štátu , 
alebo iných príslušných autorít, poruchy spojových služieb, technické závady 
vysielania, nedostatok elektriny, dodržiavanie zákonných predpisov alebo 
licenčných podmienok zo strany prevádzkovateľa vysielania, vrátane 
dodržiavania zákonných povinností, akými je napríklad poskytovanie 
informácií verejnosti). 

2. Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné 
nesplnenie zmluvných záväzkov, pokiaľ ich splnenie bolo ovplyvnené alebo 
znemožnené neodvrátiteľnými okolnosťami. 

Článok X 
Doručovanie 

1. Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace so zmluvou, budú vyhotovené 
písomne a doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou, ak 
v zmluve nie je uvedené inak. 

2. Odstúpenie od zmluvy a výpoveď doručujú zmluvné strany formou doporučenej 
zásielky, alebo osobne a druhá zmluvná strana prevzatie písomne potvrdí. 

3. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky 
odoslanej poštou zmluvnou stranou na adresu sídla alebo miesta podnikania 
druhej zmluvnej strany alebo na adresu uvedenú v Článku 1 zmluvy, pričom za 
deň doručenia sa považuje prvý deň nasledujúceho mesiaca po odoslaní 
písomnosti zmluvnou stranou. 

Článok XI 
Trvanie a zánik zmluvy 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.01.2008 do 31.12.2008. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť: 

a) výpoveďou bez udania dôvodu v jednojmesačnej výpovednej lehote, ktorá 
začína plynúť od prvého kalendárneho dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane; 

b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v zmluve. 



4. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia zmluvnej strane, ak v zmluve 
nie je uvedené inak. 

Článok XII 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany môžu zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve robiť len v písomnej 
forme po vzájomnej dohode. 

2. Vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej 
republiky. Práva a povinnosti bližšie neupravené v tejto zmluve sa riadia 
príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka, ako aj ďalšími všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. $ 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku z ktorých 
každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé na právne úkony, že 
ich vôľa pri uzatváraní tejto zmluvy bola slobodná a vážna, že jej prejav je im 
úplne zrozumiteľný a určitý, že túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
toho a úplného súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú. 

V Galante, dňa 23.4.2008 

Vysielate!' 

Tomáš Szabo 
konateľ 

KREATIV SK spol. s r.o. 

V Galante, dňa 23.4.2008 

Objednávateľ 

Mgr. Vladimír Vranovič 
primátor 
Mesto Sereď 



„ 

Zmluva o spolupráci pri televíznom vysielaní 

(ďalej len „zmluva") 

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník") 

Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
štatutárny orgán: 

( (ďalej len „objednávate!"') 

a 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
Zapísaný v: 

Štatutárny orgán: 

(ďalej len „vysielate!"') 

( a 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
Zapísaný v: 

Štatutárny orgán: 

(ďalej len „KREATIV SK") 

Článok 1 

Zmluvné strany 

Mestský úrad Sereď 
Námestie republiky č. 1176/1 O, 
00306169 
Mgr. Vladimír Vranovič - primátor mesta 

KREATIV GA spol. s r.o. 
Drevená 888, 924 01 Galanta 
36 679 046 
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19035/T 
Tomáš Szabo - konateľ 

KREATIV SK spol. s r.o. 
Drevená 888, 924 01 Galanta 
43 930 280 
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21279/T 
Tomáš Szabo - konateľ 

Objednávateľ, vysielateľ a KREATIV SK sú ďalej v tejto zmluve spoločne označovaní 
aj ako „zmluvné strany". 



Článok II 

Úvodné ustanovenia 

1. Vysielateľ je vysielateľom programovej ponuky RTV KREA v súlade so zákonom 
č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní 
a retransmisii"), ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie č. T/191 
udelenej rozhodnutím Rady pre vysielanie a retransmisiu č. T/191 /2006, podľa 
zákona o vysielaní a retransmisii. 

2. Obrazovým spravodajským príspevkom je príspevok, ktorý je technicky spôsobilý 
na televízne vysielanie v rámci spravodajstva RTV KREA a ktorého časový 
rozsah je najviac 2 (slovom: dve) minúty. 

3. Obrazovým príspevkom je príspevok, ktorý je technicky spôsobilý na televízne 
vysielanie v RTV KREA a ktorého časový rozsah je viac ako 2 (slovom: dve) 
minúty a menej ako 5 (slovom: päť) minút. Obrazové príspevky vysielateľ 
odvysiela mimo spravodajstva RTV KREA. Cena spracovania a odvysielania 
obrazových príspevkov je súčasťou ceny podľa článku IV zmluvy. 

4. Tlačová konferencia je obrazovým spravodajským príspevkom pokiaľ jej časový 
rozsah nepresiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku podľa 
článku II ods. 2. zmluvy. Tlačová konferencia je obrazovým príspevkom pokiaľ jej 
časový rozsah nepresiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku 
podľa článku II ods. 3. zmluvy. Tlačová konferencia ktorej časový rozsah 
presiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku podľa článku II 
ods. 2. zmluvy a časový rozsah obrazového príspevku podľa článku II ods. 3. 
zmluvy bude zverejnená v plnom rozsahu len na internetovej stránke vysielateľa 
a vysielateľ z nej odvysiela zostrih v časovom rozsahu obrazového 
spravodajského príspevku alebo obrazového príspevku podľa pokynu 
objednávateľa. 

Článok III 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok vysielateľa spracovať obrazové spravodajské 
príspevky o udalostiach v meste Sereď podľa požiadaviek objednávateľa a tieto 
v RTV KREA odvysielať. 

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok vysielateľa spracovať obrazové príspevky 
o udalostiach v meste Sereď podľa požiadaviek objednávateľa a tieto v RTV 
KREA odvysielať. 

3. Predmetom tejto zmluvy je záväzok KREATIV SK zabezpečiť, aby vysielateľ 

spracoval a odvysielal obrazové spravodajské príspevky: 
a) zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta Sereď, 
b) z pracovných stretnutí primátora Mesta Sereď s predstaviteľmi štátnych 

orgánov, podnikateľských subjektov, 
c) z kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných 

objed návatel'om, 
v RTV KREA podľa požiadaviek objednávateľa. Za týmto účelom sa KREATIV SK 
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zaväzuje sledovať kultúrne, spoločenské, športové a iné udalosti v Meste Sereď. 
4. Predmetom tejto zmluvy je záväzok objednávateľa poskytnúť a dodať KREATIV 

SK údaje, informácie, podnety a podklady a uhradiť cenu v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený poskytnúť a dodať 
údaje, informácie, podnety a podklady priamo vysielateľovi. 

5. Vysielateľ spracovaný spravodajský príspevok odvysiela do 3 dní odo dňa 
poskytnutia všetkých informácií a podkladov, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

6. Táto zmluva sa nevzťahuje na výrobu a vysielanie reklamy. 

Článok IV 

Cena a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za výkony podľa tejto zmluvy je 6638,78 € 
(slovom: šesťtisícšestotridsaťosem Euro a sedemdesiatosem Centov). 

2. Cena podľa odseku 1. je cena za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009 
3. KREATIV SK vystaví 4 faktúry - daňové doklady na úhradu za plnenie poskytnuté 

podľa zmluvy. Prvú do 30 dní od podpísania zmluvy, druhú do 30. 4. 2009, tretiu 
do 31 júla a štvrtú do 30 novembra 2009. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť 

faktúry na účet KREATIV SK do 30 dní odo dňa ich doručenia. 
4. KREATIV SK si môže uplatniť v prípade omeškania s plnením peňažných 

záväzkov objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z faktúrovanej sumy 
za každý deň omeškania aj formou vystavenia faktúry splatnej 30 dní odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi. 

Článok V 

Práva a povinnosti objednávatel'a 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť KREATIV SK a vysielateľovi potrebnú 
súčinnosť, včas oboznámiť vysielateľa a KREATIV SK s pokynmi, informáciami 
a údajmi potrebnými na vykonanie činností podľa tejto zmluvy. Objednávateľ je 
zodpovedný za správnosť informácií a údajov, ktoré poskytne vysielateľovi alebo 
KREATIV SK. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí KREATIV SK cenu podľa tejto zmluvy. 
3. V prípade chybne odvysielaného obrazového spravodajského príspevku alebo 

obrazového príspevku, preukázateľne zavineného vysielateľom, má objednávateľ 
nárok na náhradné odvysielanie v dohodnutom termíne. Objednávateľ môže 
uplatniť reklamáciu chybne odvysielaného obrazového spravodajského príspevku 
alebo obrazového príspevku alebo neodvysielaného obrazového spravodajského 
príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa chybne odvysielaného obrazového 
spravodajského príspevku alebo obrazového príspevku, resp. dňa, v ktorom mal 
byť obrazový spravodajský príspevok alebo obrazový príspevok odvysielaný, inak 
tieto jeho práva zanikajú. Objednávateľ uplatňuje reklamáciu u vysielateľa. 

„. 



4. Objednávateľ má právo vyjadriť sa k investigatívnym reportážam vyhotoveným 
vysielateľom, ktorých objektom je činnosť objednávateľa, jeho orgánov 
alebo organizácií v jeho zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti. 

5. Ak vysielateľ nesplní svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a bez zavinenia 
objednávateľa poruší svoj záväzok vykonať riadne a včas objednané činnosti, 

objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť. 

Článok Vl 

Práva a povinnosti vysielateľa 

1. Vysielateľ sa zaväzuje, že činnosti podľa tejto zmluvy vykoná sám, na vlastnú 
zodpovednosť, s odbornou starostlivosťou a to v rozsahu, kvalite, za odplatu a v 
čase podľa ustanovení tejto zmluvy, podľa pokynov objednávateľa na svoje 
náklady a na vlastné nebezpečenstvo; pokiaľ by vysielateľ mal vykonávať časti 
činností prostredníctvom tretích osôb, je povinný vyžiadať si písomný súhlas. 
objednávateľa a KREATIV SK. Za výkony tretích osôb zodpovedá vysielateľ v 
plnom rozsahu tak, ako by predmetné činnosti uskutočňoval sám. 

2. Vysielateľ sa zaväzuje na požiadanie informovať objednávateľa a KREATIV SK 
o vykonávaní činností podľa tejto zmluvy. 

3. Vysielateľ sa zaväzuje, že objednávateľa a KREATIV SK bez zbytočného odkladu 
upozorní na nevhodnosť pokynov, ktoré bránia riadnemu vykonaniu činností; ak 
objednávateľ napriek upozorneniu trvá na objednávke a pokynoch, vysielateľ 

môže od zmluvy odstúpiť. 
4. Vysielateľ odvysiela tlačovú konferenciu objednávateľa v plnom rozsahu, pokiaľ 

jej časový rozsah nepresiahne časový rozsah obrazového spravodajského 
príspevku podľa článku II ods. 2. zmluvy, alebo obrazového príspevku podľa 
článku II ods. 3. zmluvy. Tlačová konferencia ktorej časový rozsah presiahne 
časový rozsah obrazového spravodajského príspevku podľa článku II ods. 2. 
zmluvy a časový rozsah obrazového príspevku podľa článku II ods. 3. zmluvy 
bude zverejnená v plnom rozsahu len na internetovej stránke vysielateľa 

a vysielateľ z nej odvysiela zostrih v časovom rozsahu obrazového 
spravodajského príspevku alebo obrazového príspevku podľa pokynu 
objednávateľa. 

5. Vysielateľ je oprávnený ukončiť vysielanie obrazových spravodajských príspevkov 
a obrazových príspevkov a vypovedať zmluvu v prípade, že objednávateľ neplní 
svoje finančné alebo iné zmluvné záväzky, ktoré má podľa tejto zmluvy. 

6. Vysielateľ je oprávnený odmietnuť vysielanie obrazových spravodajských 
príspevkov a nezabezpečiť ich vysielanie v prípade ak podľa uváženia vysielateľa 
by ich vysielaním mohlo prísť: 

a) k porušeniu platných právnych predpisov Slovenskej republiky; 
b) k porušeniu povinností a podmienok stanovených licenciou na 

prevádzkovanie televízneho vysielania; 
c) k možnému postihu vysielateľa zo strany tretích subjektov (napr. sporom 

vzniknutých v súvislosti s ochranou práv duševného vlastníctva, ochrany 
osobnosti); 

d) ohrozeniu oprávnených záujmov vysielateľa vo vzťahu k tretím subjektom, 
najmä však k prevádzkovateľom rozhlasového a televízneho vysielania. 



7. V prípade mimoriadnych programových zmien a mimoriadnych udalostí má 
vysielateľ právo presunúť vysielanie obrazových spravodajských príspevkov na 
najbližší možný termín. 

8. Vysielateľ zodpovedá za objektívnosť obrazových spravodajských príspevkov 
9. Vysielateľ má výhradné právo na vysielanie a šírenie obrazových spravodajských 

príspevkov a obrazových príspevkov vyrobených vysielateľom. 
1 O. Vysielateľ je zodpovedný za spôsobenú škodu v rozsahu stanovenom zmluvou. 

Vysielateľ nezodpovedá objednávateľovi za žiadne výdavky, pohľadávky, škody 
alebo náklady vrátane straty zisku alebo za iné ekonomické straty v dôsledku 
akéhokoľvek porušenia zmluvy alebo zo zákona vychádzajúcej povinnosti mimo 
rámca čiastok za neodvysielané a zadávateľom uhradených obrazových 
spravodajských príspevkov. 

Článok VII 

Práva a povinnosti KREATIV SK 

1. KREATIV SK sa zaväzuje, že činnosti podľa tejto zmluvy vykoná sám, na vlastnú 
zodpovednosť, s odbornou starostlivosťou a to v rozsahu, kvalite, za odplatu a v 
čase podľa ustanovení tejto zmluvy, podľa pokynov objednávateľa na svoje 
náklady a na vlastné nebezpečenstvo; pokiaľ by mal vykonávať časti činností 

prostredníctvom tretích osôb, je povinný vyžiadať si písomný súhlas 
objednávateľa a vysielateľa. Za výkony tretích osôb zodpovedá KREATIV SK v 
plnom rozsahu tak, ako by predmetné činnosti uskutočňoval sám. 

2. KREATIV SK sa zaväzuje na požiadanie informovať objednávateľa a vysielateľa 
o vykonávaní činností podľa tejto zmluvy. 

3. KREATIV SK sa zaväzuje upozorniť objednávateľa a vysielateľa bez zbytočného 
odkladu na nevhodnosť objednávateľových alebo vysielateľových pokynov, ktoré 
bránia riadnemu vykonaniu činností; ak objednávateľ napriek upozorneniu trvá na 
objednávke, pokynoch, KREATIV SK môže od tejto zmluvy odstúpiť. 

Článok VIII 

Zodpovednosť za vady 

1. Ak vysielateľ nedodrží kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky podľa zmluvy, 
činnosť, alebo hmotne zachytený výsledok činnosti vysielateľa má vady. 
Objednávateľ má právo reklamovať vady u vysielateľa v lehote 30 dní od 
odvysielania obrazových spravodajských príspevkov. 

2. Vysielateľ zodpovedá za vady vykonanej činnosti a hmotne zachyteného výsledku 
jeho činnosti, ktorých príčinou je vadnosť materiálu dodaného objednávateľom 
alebo nevhodnosť jeho pokynov, ak objednávateľa na vadnosť materiálu alebo 
nevhodnosť jeho pokynov neupozornil. 



3. Vysielateľ zodpovedá za vady, ktoré má oprava alebo úprava vykonaná na 
základe reklamácie objednávateľa. 

4. V prípade uplatnenia reklamácie vady vystaví objednávateľ písomné oznámenie, 
ktoré obsahuje najmä: 
a) špecifikáciu zmluvného vzťahu, na základe ktorého bolo vykonané plnenie 

(číslo zmluvy a označenie zmluvných strán); 
b) názov reklamovanej činnosti, alebo hmotne zachyteného výsledku činnosti 

vysielateľa; 

c) termín vykonania činnosti, alebo hmotne zachyteného výsledku činnosti 

vysielateľa; 

d) popis reklamovanej vady; 
e) voľbu nároku, ktorý si objednávateľ uplatňuje a primeranú lehotu, v ktorej má 

vysielateľa poskytnúť zvolené záručné plnenie. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že vysielateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi 

ním zvolené záručné plnenie. 
6. Nahlásenie vady vysielateľ bezodkladne potvrdí objednávateľovi písomnou 

formou. 
7. Vysielateľ si z titulu poskytnutia záručného plnenia nebude uplatňovať voči. 

objednávateľovi žiadne finančné nároky. 
8. Uplatnením práva na reklamáciu vád zo strany objednávateľa nie je dotknuté 

právo objednávateľa požadovať od vysielateľa náhradu škody. 

Článok IX 

Ochrana údajov 

1. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú ochraňovať informácie podľa tejto zmluvy 
a jej obsah, resp. iné informácie o druhej zmluvnej strane, ktoré nie sú verejne 
prístupné a zmluvná strana ich označí za „dôverné", ako aj informácie, ktoré sú 
predmetom obchodného tajomstva v zmysle § 17 obchodného zákonníka, pokiaľ 
spÍňajú pojmové znaky, ktoré ich kvalifikujú ako predmet obchodného tajomstva. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva a jej obsah tvoria predmet obchodného 
tajomstva zmluvných strán, pričom sa zaväzujú zabezpečiť ochranu všetkých 
údajov, ktoré si poskytnú v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú informácie, definované v odseku 1., neposkytnúť bez 
písomného súhlasu ostatných zmluvných strán inej osobe, nezneužiť tieto 
informácie vo svoj vlastný prospech ani v prospech inej osoby a urobiť všetky 
potrebné opatrenia pred sprístupnením týchto informácií neoprávnenou osobou. 

Článok X 

Neodvrátiteľné okolnosti 

1. Neodvrátiteľné okolnosti, ktoré vylučujú zodpovednosť za nedodržanie záväzkov 
zo zmluvy a za škodu, sa rozumejú najmä udalosti: 
a) spôsobené vyššou mocou (najmä prírodnými silami, počasie); 
b) osobitné okolnosti, ktorých vznik nemá pôvod v realizácii obchodných vzťahov 



(napr. násilné akcie a z nich vyplývajúce dôsledky, respektíve opatrenie štátu 
politického charakteru, priemyselné a iné katastrofy, občianske nepokoje, 
vojenské operácie, štátne alebo regionálne stavy pohotovosti, zásahy štátu 
alebo iných príslušných autorít, poruchy spojových služieb, technické závady 
vysielania, nedostatok elektriny, dodržiavanie zákonných predpisov alebo 
licenčných podmienok zo strany prevádzkovateľa vysielania, vrátane 
dodržiavania zákonných povinností, akými je napríklad poskytovanie 
informácií verejnosti). 

2. Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné 
nesplnenie zmluvných záväzkov, pokiaľ ich splnenie bolo ovplyvnené alebo 
znemožnené neodvrátiteľnými okolnosťami. 

Článok XI 

Doručovanie 

1. Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace so zmluvou, budú vyhotovené 
písomne a doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou, ak 
v zmluve nie je uvedené inak. 

2. Odstúpenie od zmluvy a výpoveď doručujú zmluvné strany formou doporučenej 
zásielky, alebo osobne a druhá zmluvná strana prevzatie písomne potvrdí. 

3. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky 
odoslanej poštou zmluvnou stranou na adresu sídla alebo miesta podnikania 
druhej zmluvnej strany alebo na adresu uvedenú v Článku 1 zmluvy, pričom za 
deň doručenia sa považuje prvý deň nasledujúceho mesiaca po odoslaní 
písomnosti zmluvnou stranou. 

4. V prípade doručovania písomnosti elektronicky alebo faxom, druhá zmluvná 
strana bezodkladne potvrdí prijatie tejto písomnosti preukaznou formou 
(elektronicky, faxom). 

Článok XII 

Trvanie a zánik zmluvy 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť od doby, ktorá je definovaná v bode číslo 2 tohto článku. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do od 01.01.2009 do 31.12.2009 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť: 

a) výpoveďou bez udania dôvodu v jednojmesačnej výpovednej lehote, ktorá 
začína plynúť od prvého kalendárneho dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane; 

b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v zmluve. 

íl 



4. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia zmluvnej strane, ak v zmluve 
nie je uvedené inak. 

Článok XIII 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez 
písomného súhlasu ostatných zmluvných strán previesť svoje práva a povinnosti 
vyplývajúce z tejto zmluvy na inú osobu. 

2. Pri plnení svojich povinností sú zmluvné strany povinné postupovať tak, aby 
nedošlo k poškodeniu práv a oprávnených záujmov zmluvných strán. 

3. Ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, neplatné 
ustanovenie sa pokladá za zmenené alebo vynechané v rozsahu požadovanom 
pre odstránenie neplatnosti, a zostávajúca časť tejto zmluvy bude naďalej platná $ 

a účinná. 
4. Zmluvné strany môžu zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve robiť len v písomnej 

forme po vzájomnej dohode. 
5. Vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej 

republiky. Práva a povinnosti bližšie neupravené v tejto zmluve sa riadia 
príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka, ako aj ďalšími všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch v slovenskom jazyku z ktorých 
každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé na právne úkony, že 
ich vôľa pri uzatváraní tejto zmluvy bola slobodná a vážna, že jej prejav je im 
úplne zrozumiteľný a určitý, že túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
toho a úplného súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú. 

V Seredi, dňa 05.01.2009 

Mgr. Vladimír Vranovič 
primátor mesta 

KREATIV GA spol. s r.o. 

-::-::·/· -· . c: 
KREA1Í·~--~K spol. s r.o. 



Zmluva o spolupráci pri televíznom vysielaní 

(ďalej len „zmluva") 

uzatvorená podľa ustanovenia§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník") 

Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
Štatutárny orgán: 

Článok 1 

Zmluvné strany 

Mesto Sereď 
Námestie republiky č. 1176/1 O, 
306 185 
Mgr. Vladimír Vranovič - primátor mesta 

( (ďalej len „objednávateľ") 

( 

a 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
Zapísaný v: 

Štatutárny orgán: 

(ďalej len „vysielate!"') 

a 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
Zapísaný v: 

Štatutárny orgán: 

(ďalej len „KREATIV SK") 

KREATIV GA spol. s r.o. 
Drevená 888, 924 01 Galanta 
36 679 046 
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19035/T 
Tomáš Szabo - konateľ 

KREATIV SK spol. s r.o. 
Drevená 888, 924 01 Galanta 
43 930 280 
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21279/T 
Tomáš Szabo - konateľ 

Objednávateľ, vysielateľ a KREATIV SK sú ďalej v tejto zmluve spoločne označovaní 
aj ako „zmluvné strany". 

--. 



Článok II 

Úvodné ustanovenia 

1. Vysielateľ je vysielateľom programovej ponuky RTV KREA v súlade so zákonom 
č. 30812000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní 
a retransmisii"), ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie č. T/191 
udelenej rozhodnutím Rady pre vysielanie a retransmisiu č. T/191/2006, podľa 
zákona o vysielaní a retransmisii. 

2. Obrazovým spravodajským príspevkom je príspevok, ktorý je technicky spôsobilý 
na televízne vysielanie v rámci spravodajstva RTV KREA a ktorého časový 
rozsah je najviac 2 (slovom: dve) minúty. 

3. Obrazovým príspevkom je príspevok, ktorý je technicky spôsobilý na televízne 
vysielanie v RTV KREA a ktorého časový rozsah je viac ako 2 (slovom: dve) 
minúty a menej ako 5 (slovom: päť) minút. Obrazové príspevky vysielateľ 
odvysiela mimo spravodajstva RTV KREA. Cena spracovania a odvysielania · 
obrazových príspevkov je súčasťou ceny podľa článku IV zmluvy. 

4. Tlačová konferencia je obrazovým spravodajským príspevkom pokiaľ jej časový 
rozsah nepresiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku podľa 
článku II ods. 2. zmluvy. Tlačová konferencia je obrazovým príspevkom pokiaľ jej 
časový rozsah nepresiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku 
podľa článku II ods. 3. zmluvy. Tlačová konferencia ktorej časový rozsah 
presiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku podľa článku II 
ods. 2. zmluvy a časový rozsah obrazového príspevku podľa článku II ods. 3. 
zmluvy bude zverejnená v plnom rozsahu len na internetovej stránke vysielateľa 
a vysielateľ z nej odvysiela zostrih v časovom rozsahu obrazového 
spravodajského príspevku alebo obrazového príspevku podľa pokynu 
objednávateľa. 

Článok III 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok vysielateľa spracovať obrazové spravodajské 
príspevky o udalostiach v meste Sereď podľa požiadaviek objednávateľa a tieto 
v RTV KREA odvysielať. 

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok vysielateľa spracovať obrazové príspevky 
o udalostiach v meste Sereď podľa požiadaviek objednávateľa a tieto v RTV 
KREA odvysielať. 

3. Predmetom tejto zmluvy je záväzok KREATIV SK zabezpečiť, aby vysielateľ 
spracoval a odvysielal obrazové spravodajské príspevky: 
a) zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta Sereď, 
b) z pracovných stretnutí primátora Mesta Sereď s predstaviteľmi štátnych 

orgánov, podnikateľských subjektov, 
c) z kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných 

objednávateľom, 
v RTV KREA podľa požiadaviek objednávateľa. Za týmto účelom sa KREATIV SK 



zaväzuje sledovať kultúrne, spoločenské, športové a iné udalosti v Meste Sereď. 
4. Predmetom tejto zmluvy je záväzok objednávateľa poskytnúť a dodať KREATIV 

SK údaje, informácie, podnety a podklady a uhradiť cenu v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený poskytnúť a dodať 
údaje, informácie, podnety a podklady priamo vysielateľovi. 

5. Vysielateľ spracovaný spravodajský príspevok odvysiela do 3 dní odo dňa 
poskytnutia všetkých informácií a podkladov, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

6. Táto zmluva sa nevzťahuje na výrobu a vysielanie reklamy. 

Článok IV 

Cena a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za výkony podľa tejto zmluvy je 6638, 78 € 
(slovom: šesťtisícšestotridsaťosem Euro a sedemdesiatosem Centov). 

2. Cena podľa odseku 1. je cena za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010 
3. KREATIV SK vystaví 4 faktúry - daňové doklady na úhradu za plnenie poskytnuté 

podľa zmluvy. Prvú do 30 dní od podpísania zmluvy, druhú do 30. 4. 2010, tretiu 
do 31 júla a štvrtú do 30 novembra 201 O. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť 
faktúry na účet KREATIV SK do 30 dní odo dňa ich doručenia. 

4. KREATIV SK si môže uplatniť v prípade omeškania s plnením peňažných 
záväzkov objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z faktúrovanej sumy 
za každý deň omeškania aj formou vystavenia faktúry splatnej 30 dní odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi. 

Článok V 

Práva a povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť KREATIV SK a vysielateľovi potrebnú 
súčinnosť, včas oboznámiť vysielateľa a KREATIV SK s pokynmi, informáciami 
a údajmi potrebnými na vykonanie činností podľa tejto zmluvy. Objednávateľ je 
zodpovedný za správnosť informácií a údajov, ktoré poskytne vysielateľovi alebo 
KREATIV SK. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí KREATIV SK cenu podľa tejto zmluvy. 
3. V prípade chybne odvysielaného obrazového spravodajského príspevku alebo 

obrazového príspevku, preukázateľne zavineného vysielateľom, má objednávateľ 
nárok na náhradné odvysielanie v dohodnutom termíne. Objednávateľ môže 
uplatniť reklamáciu chybne odvysielaného obrazového spravodajského príspevku 
alebo obrazového príspevku alebo neodvysielaného obrazového spravodajského 
príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa chybne odvysielaného obrazového 
spravodajského príspevku alebo obrazového príspevku, resp. dňa, v ktorom mal 
byť obrazový spravodajský príspevok alebo obrazový príspevok odvysielaný, inak 
tieto jeho práva zanikajú. Objednávateľ uplatňuje reklamáciu u vysielateľa. 



4. Objednávateľ má právo vyjadriť sa k investigatívnym reportážam vyhotoveným 
vysielateľom, ktorých objektom je činnosť objednávateľa, jeho orgánov 
alebo organizácií v jeho zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti. 

5. Ak vysielateľ nesplní svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a bez zavinenia 
objednávateľa poruší svoj záväzok vykonať riadne a včas objednané činnosti, 
objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť. 

Článok Vl 

Práva a povinnosti vysielateľa 

1. Vysielateľ sa zaväzuje, že činnosti podľa tejto zmluvy vykoná sám, na vlastnú 
zodpovednosť, s odbornou starostlivosťou a to v rozsahu, kvalite, za odplatu a v 
čase podľa ustanovení tejto zmluvy, podľa pokynov objednávateľa na svoje 
náklady a na vlastné nebezpečenstvo; pokiaľ by vysielateľ mal vykonávať časti 
činností prostredníctvom tretích osôb, je povinný vyžiadať si písomný súhlas· 
objednávateľa a KREATIV SK. Za výkony tretích osôb zodpovedá vysielateľ v 
plnom rozsahu tak, ako by predmetné činnosti uskutočňoval sám. 

2. Vysielateľ sa zaväzuje na požiadanie informovať objednávateľa a KREATIV SK 
o vykonávaní činností podľa tejto zmluvy. 

3. Vysielateľ sa zaväzuje, že objednávateľa a KREATIV SK bez zbytočného odkladu 
upozorní na nevhodnosť pokynov, ktoré bránia riadnemu vykonaniu činností; ak 
objednávateľ napriek upozorneniu trvá na objednávke a pokynoch, vysielateľ 

môže od zmluvy odstúpiť. 
4. Vysielateľ odvysiela tlačovú konferenciu objednávateľa v plnom rozsahu, pokiaľ 

jej časový rozsah nepresiahne časový rozsah obrazového spravodajského 
príspevku podľa článku II ods. 2. zmluvy, alebo obrazového príspevku podľa 
článku II ods. 3. zmluvy. Tlačová konferencia ktorej časový rozsah presiahne 
časový rozsah obrazového spravodajského príspevku podľa článku II ods. 2. 
zmluvy a časový rozsah obrazového príspevku podľa článku II ods. 3. zmluvy 
bude zverejnená v plnom rozsahu len na internetovej stránke vysielateľa 

a vysielateľ z nej odvysiela zostrih v časovom rozsahu obrazového 
spravodajského príspevku alebo obrazového príspevku podľa pokynu 
objednávateľa. 

5. Vysielateľ je oprávnený ukončiť vysielanie obrazových spravodajských príspevkov 
a obrazových príspevkov a vypovedať zmluvu v prípade, že objednávateľ neplní 
svoje finančné alebo iné zmluvné záväzky, ktoré má podľa tejto zmluvy. 

6. Vysielateľ je oprávnený odmietnuť vysielanie obrazových spravodajských 
príspevkov a nezabezpečiť ich vysielanie v prípade ak podľa uváženia vysielateľa 
by ich vysielaním mohlo prísť: 

a) k porušeniu platných právnych predpisov Slovenskej republiky; 
b) k porušeniu povinností a podmienok stanovených licenciou na 

prevádzkovanie televízneho vysielania; 

jl~ 

c) k možnému postihu vysielateľa zo strany tretích subjektov (napr. sporom 
vzniknutých v súvislosti s ochranou práv duševného vlastníctva, ochrany 
osobnosti); 

d) ohrozeniu oprávnených záujmov vysielateľa vo vzťahu k tretím subjektom, 
najmä však k prevádzkovateľom rozhlasového a televízneho vysielania. 



7. V prípade mimoriadnych programových zmien a mimoriadnych udalostí má 
vysielateľ právo presunúť vysielanie obrazových spravodajských príspevkov na 
najbližší možný termín. 

8. Vysielateľ zodpovedá za objektívnosť obrazových spravodajských príspevkov 
9. Vysielateľ má výhradné právo na vysielanie a šírenie obrazových spravodajských 

príspevkov a obrazových príspevkov vyrobených vysielateľom. 
1 O. Vysielateľ je zodpovedný za spôsobenú škodu v rozsahu stanovenom zmluvou. 

Vysielateľ nezodpovedá objednávateľovi za žiadne výdavky, pohľadávky, škody 
alebo náklady vrátane straty zisku alebo za iné ekonomické straty v dôsledku 
akéhokoľvek porušenia zmluvy alebo zo zákona vychádzajúcej povinnosti m.imo 
rámca čiastok za neodvysielané a zadávateľom uhradených obrazových 
spravodajských príspevkov. 

Článok VII 

Práva a povinnosti KREATIV SK 

1. KREATIV SK sa zaväzuje, že činnosti podľa tejto zmluvy vykoná sám, na vlastnú 
zodpovednosť, s odbornou starostlivosťou a to v rozsahu, kvalite, za odplatu a v 
čase podľa ustanovení tejto zmluvy, podľa pokynov objednávateľa na svoje 
náklady a na vlastné nebezpečenstvo; pokiaľ by mal vykonávať časti činností 
prostredníctvom tretích osôb, je povinný vyžiadať si písomný súhlas 
objednávateľa a vysielateľa. Za výkony tretích osôb zodpovedá KREATIV SK v 
plnom rozsahu tak, ako by predmetné činnosti uskutočňoval sám. 

2. KREATIV SK sa zaväzuje na požiadanie informovať objednávateľa a vysielateľa 
o vykonávaní činností podľa tejto zmluvy. 

3. KREATIV SK sa zaväzuje upozorniť objednávateľa a vysielateľa bez zbytočného 
odkladu na nevhodnosť objednávateľových alebo vysielateľových pokynov, ktoré 
bránia riadnemu vykonaniu činností; ak objednávateľ napriek upozorneniu trvá na 

~. objednávke, pokynoch, KREATIV SK môže od tejto zmluvy odstúpiť. 

Článok VIII 

Zodpovednosť za vady 

1. Ak vysielateľ nedodrží kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky podľa zmluvy, 
činnosť, alebo hmotne zachytený výsledok činnosti vysielateľa má vady. 
Objednávateľ má právo reklamovať vady u vysielateľa v lehote 30 dní od 
odvysielania obrazových spravodajských príspevkov. 

2. Vysielateľ zodpovedá za vady vykonanej činnosti a hmotne zachyteného výsledku 
jeho činnosti, ktorých príčinou je vadnosť materiálu dodaného objednávateľom 
alebo nevhodnosť jeho pokynov, ak objednávateľa na vadnosť materiálu alebo 
nevhodnosť jeho pokynov neupozornil. 



3. Vysielateľ zodpovedá za vady, ktoré má oprava alebo úprava vykonaná na 
základe reklamácie objednávateľa. 

4. V prípade uplatnenia reklamácie vady vystaví objednávateľ písomné oznámenie, 
ktoré obsahuje najmä: 
a) špecifikáciu zmluvného vzťahu, na základe ktorého bolo vykonané plnenie 

(číslo zmluvy a označenie zmluvných strán); 
b) názov reklamovanej činnosti, alebo hmotne zachyteného výsledku činnosti 

vysielateľa; 

c) termín vykonania činnosti, alebo hmotne zachyteného výsledku činnosti 
vysielateľa; 

d) popis reklamovanej vady; 
e) voľbu nároku, ktorý si objednávateľ uplatňuje a primeranú lehotu, v ktorej má 

vysielateľa poskytnúť zvolené záručné plnenie. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že vysielateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi 

ním zvolené záručné plnenie. 
6. Nahlásenie vady vysielateľ bezodkladne potvrdí objednávateľovi písomnou 

formou. 
7. Vysielateľ si z titulu poskytnutia záručného plnenia nebude uplatňovať voči. 

objednávateľovi žiadne finančné nároky. 
8. Uplatnením práva na reklamáciu vád zo strany objednávateľa nie je dotknuté 

právo objednávateľa požadovať od vysielateľa náhradu škody. 

Článok IX 

Ochrana údajov 

1. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú ochraňovať informácie podľa tejto zmluvy 
a jej obsah, resp. iné informácie o druhej zmluvnej strane, ktoré nie sú verejne 
prístupné a zmluvná strana ich označí za „dôverné", ako aj informácie, ktoré sú 
predmetom obchodného tajomstva v zmysle § 17 obchodného zákonníka, pokiaľ 
spÍňajú pojmové znaky, ktoré ich kvalifikujú ako predmet obchodného tajomstva. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva a jej obsah tvoria predmet obchodného 
tajomstva zmluvných strán, pričom sa zaväzujú zabezpečiť ochranu všetkých 
údajov, ktoré si poskytnú v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú informácie, definované v odseku 1., neposkytnúť bez 
písomného súhlasu ostatných zmluvných strán inej osobe, nezneužiť tieto 
informácie vo svoj vlastný prospech ani v prospech inej osoby a urobiť všetky 
potrebné opatrenia pred sprístupnením týchto informácií neoprávnenou osobou. 

Článok X 

Neodvrátiteľné okolnosti 

1. Neodvrátiteľné okolnosti, ktoré vylučujú zodpovednosť za nedodržanie záväzkov 
zo zmluvy a za škodu, sa rozumejú najmä udalosti: 
a) spôsobené vyššou mocou (najmä prírodnými silami, počasie); 
b) osobitné okolnosti, ktorých vznik nemá pôvod v realizácii obchodných vzťahov 



(napr. násilné akcie a z nich vyplývajúce dôsledky, respektíve opatrenie štátu 
politického charakteru, priemyselné a iné katastrofy, občianske nepokoje, 
vojenské operácie, štátne alebo regionálne stavy pohotovosti, zásahy štátu 
alebo iných príslušných autorít, poruchy spojových služieb, technické závady 
vysielania, nedostatok elektriny, dodržiavanie zákonných predpisov alebo 
licenčných podmienok zo strany prevádzkovateľa vysielania, vrátane 
dodržiavania zákonných povinností, akými je napríklad poskytovanie 
informácií verejnosti). 

2. Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné 
nesplnenie zmluvných záväzkov, pokiaľ ich splnenie bolo ovplyvnené alebo 
znemožnené neodvrátiteľnými okolnosťami. 

Článok XI 

Doručovanie 

1. Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace so zmluvou, budú vyhotovené 
písomne a doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou, ak 
v zmluve nie je uvedené inak. 

2. Odstúpenie od zmluvy a výpoveď doručujú zmluvné strany formou doporučenej 
zásielky, alebo osobne a druhá zmluvná strana prevzatie písomne potvrdí. 

3. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky 
odoslanej poštou zmluvnou stranou na adresu sídla alebo miesta podnikania 
druhej zmluvnej strany alebo na adresu uvedenú v Článku 1 zmluvy, pričom za 
deň doručenia sa považuje prvý deň nasledujúceho mesiaca po odoslaní 
písomnosti zmluvnou stranou. 

4. V prípade doručovania písomnosti elektronicky alebo faxom, druhá zmluvná 
strana bezodkladne potvrdí prijatie tejto písomnosti preukaznou formou 
(elektronicky, faxom). 

Článok XII 

Trvanie a zánik zmluvy 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť od doby, ktorá je definovaná v bode číslo 2 tohto článku. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do od 01.01.2010 do ~1.12.2019 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť: 

a) výpoveďou bez udania dôvodu v jednojmesačnej výpovednej lehote, ktorá 
začína plynúť od prvého kalendárneho dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane; 

b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v zmluve. 



4. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia zmluvnej strane, ak v zmluve 
nie je uvedené inak. 

Článok XIII 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez 
písomného súhlasu ostatných zmluvných strán previesť svoje práva a povinnosti 
vyplývajúce z tejto zmluvy na inú osobu. 

2. Pri plnení svojich povinností sú zmluvné strany povinné postupovať tak, aby 
nedošlo k poškodeniu práv a oprávnených záujmov zmluvných strán. 

3. Ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, neplatné 
ustanovenie sa pokladá za zmenené alebo vynechané v rozsahu požadovanom 
pre odstránenie neplatnosti, a zostávajúca časť tejto zmluvy bude naďalej platná 
a účinná 

4. Zmluvné strany môžu zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve robiť len v písomnej 
forme po vzájomnej dohode. 

5. Vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej 
republiky. Práva a povinnosti bližšie neupravené v tejto zmluve sa riadia 
príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka, ako aj ďalšími všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch v slovenskom jazyku z ktorých 
každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé na právne úkony, že 
ich vôľa pri uzatváraní tejto zmluvy bola slobodná a vážna, že jej prejav je im 
úplne zrozumiteľný a určitý, že túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
toho a úplného súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú. 

V Seredi, dňa 19.01.201 O 

/_ 
Mgr. Vladimír Vranovič 
primátor mesta 

KREATIV GA spol. s r.o. 
Tomáš Szabo 
konateľ 

KREATIV7SK spol. s r.o. 
Tomáš Szabo 
konateľ 



Zmluva o spolupráci pri televíznom vysielaní 

(ďalej len „zmluva") 

uzatvorená podľa ustanovenia§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník") 

Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
Štatutárny orgán: 

Článok 1 

Zmluvné strany 

Mesto Sereď 
Námestie republiky č. 1176/1 O, 
306 169 
Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta 

({ 1 (ďalej len „objednávateľ") 

( 1 

a 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
Zapísaný v: 

Štatutárny orgán: 

(ďalej len „vysielateľ") 

a 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
Zapísaný v: 

štatutárny orgán: 

(ďalej len „KREATIV SK") 

KREATIV GA spol. s r.o. 
Drevená 888, 924 01 Galanta 
36 679 046 
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19035/T 
Vladimír Hulík - konateľ 

KREATIV SK spol. s r.o. 
Drevená 888, 924 01 Galanta 
43 930 280 
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21279/T 
Vladimír Hulík - konateľ 

Objednávateľ, vysielateľ a KREATIV SK sú ďalej v tejto zmluve spoločne označovaní 
aj ako „zmluvné strany". 



Článok II 

Úvodné ustanovenia 

1. Vysielate!' je vysielatel'om programovej ponuky RTV KREA v súlade so zákonom 
č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní 
a retransmisii"), ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie č. T/191 
udelenej rozhodnutím Rady pre vysielanie a retransmisiu č. T/191/2006, podl'a 
zákona o vysielaní a retransmisii. 

2. Obrazovým spravodajským príspevkom je príspevok, ktorý je technicky spôsobilý 
na televízne vysielanie v rámci spravodajstva RTV KREA a ktorého časový 

rozsah je najviac 2 (slovom: dve) minúty. 
3. Obrazovým príspevkom je príspevok, ktorý je technicky spôsobilý na televízne 

vysielanie v RTV KREA a ktorého časový rozsah je viac ako 2 (slovom: dve) 
minúty a menej ako 5 (slovom: päť) minút. Obrazové príspevky vysielate!' 
odvysiela mimo spravodajstva RTV KREA. Cena spracovania a odvysielani? 
obrazových príspevkov je súčasťou ceny podl'a článku IV zmluvy. 

4. Tlačová konferencia je obrazovým spravodajským príspevkom pokial' jej časový 
rozsah nepresiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku podl'a 
článku II ods. 2. zmluvy. Tlačová konferencia je obrazovým príspevkom pokial' jej 
časový rozsah nepresiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku 
podl'a článku II ods. 3. zmluvy. Tlačová konferencia ktorej časový rozsah 
presiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku podl'a článku II 
ods. 2. zmluvy a časový rozsah obrazového príspevku podl'a článku II ods. 3. 
zmluvy bude zverejnená v plnom rozsahu len na internetovej stránke vysielatel'a 
a vysielate!' z nej odvysiela zostrih v časovom rozsahu obrazového 
spravodajského príspevku alebo obrazového príspevku podl'a pokynu 
objednávatel'a. 

Článok III 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok vysielatel'a spracovať obrazové spravodajské 
príspevky o udalostiach v meste Sereď podl'a požiadaviek objednávatel'a a tieto 
v RTV KREA odvysielať. 

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok vysielatel'a spracovať obrazové príspevky 
o udalostiach v meste Sereď podl'a požiadaviek objednávatel'a a tieto v RTV 
KREA odvysielať. 

3. Predmetom tejto zmluvy je záväzok KREATIV SK zabezpečiť, aby vysielateľ 
spracoval a odvysielal obrazové spravodajské príspevky: 
a) zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta Sereď, 
b) z pracovných stretnutí primátora Mesta Sereď s predstaviteľmi štátnych 

orgánov, podnikateľských subjektov, 
c) z kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných 

objednávateľom, 
v RTV KREA podľa požiadaviek objednávateľa. Za týmto účelom sa KREATIV SK 



zaväzuje sledovať kultúrne, spoločenské, športové a iné udalosti v Meste Sereď. 
4. Predmetom tejto zmluvy je záväzok objednávateľa poskytnúť a dodať KREATIV 

SK údaje, informácie, podnety a podklady a uhradiť cenu v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený poskytnúť a dodať 
údaje, informácie, podnety a podklady priamo vysielateľovi. 

5. Vysielateľ spracovaný spravodajský príspevok odvysiela do 3 dní odo dňa 
poskytnutia všetkých informácií a podkladov, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

6. Táto zmluva sa nevzťahuje na výrobu a vysielanie reklamy. 

Článok IV 

Cena a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za výkony podľa tejto zmluvy je 6639 ~ 
(slovom: šesťtisícšestotridsaťdeväť Eur). 

2. Cena podľa odseku 1. je cena za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011 
3. KREATIV SK vystaví 4 faktúry - daňové doklady na úhradu za plnenie poskytnuté 

podľa zmluvy. Prvú do konca marca, druhú do 30. 4. 2011, tretiu do 31. júla 
a štvrtú do 30. novembra 2011. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry na účet 
KREATIV SK do 30 dní odo dňa ich doručenia. 

4. KREATIV SK si môže uplatniť v prípade omeškania s plnením peňažných 
záväzkov objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z faktúrovanej sumy 
za každý deň omeškania aj formou vystavenia faktúry splatnej 30 dní odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi. 

Článok V 

Práva a povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ sa zavazuJe poskytnúť KREATIV SK a vysielateľovi potrebnú 
súčinnosť, včas oboznámiť vysielateľa a KREATIV SK s pokynmi, informáciami 
a údajmi potrebnými na vykonanie činností podľa tejto zmluvy. Objednávateľ je 
zodpovedný za správnosť informácií a údajov, ktoré poskytne vysielateľovi alebo 
KREATIVSK. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí KREATIV SK cenu podľa tejto zmluvy. 
3. V prípade chybne odvysielaného obrazového spravodajského príspevku alebo 

obrazového príspevku, preukázateľne zavineného vysielateľom, má objednávateľ 
nárok na náhradné odvysielanie v dohodnutom termíne. Objednávateľ môže 
uplatniť reklamáciu chybne odvysielaného obrazového spravodajského príspevku 
alebo obrazového príspevku alebo neodvysielaného obrazového spravodajského 
príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa chybne odvysielaného obrazového 
spravodajského príspevku alebo obrazového príspevku, resp. dňa, v ktorom mal 
byť obrazový spravodajský príspevok alebo obrazový príspevok odvysielaný, inak 
tieto jeho práva zanikajú. Objednávateľ uplatňuje reklamáciu u vysielateľa. 



4. Objednávateľ má právo vyjadriť sa k investigatívnym reportážam vyhotoveným 
vysielateľom, ktorých objektom je činnosť objednávateľa, jeho orgánov 
alebo organizácií v jeho zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti. 

5. Ak vysielateľ nesplní svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a bez zavinenia 
objednávateľa poruší svoj záväzok vykonať riadne a včas objednané činnosti, 
objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť. 

Článok Vl 

Práva a povinnosti vysielateľa 

1. Vysielateľ sa zaväzuje, že činnosti podľa tejto zmluvy vykoná sám, na vlastnú 
zodpovednosť, s odbornou starostlivosťou a to v rozsahu, kvalite, za odplatu a v 
čase podľa ustanovení tejto zmluvy, podľa pokynov objednávateľa na svoje 
náklady a na vlastné nebezpečenstvo; pokiaľ by vysielateľ mal vykonávať časti 
činností prostredníctvom tretích osôb, je povinný vyžiadať si písomný súhl~s 
objednávateľa a KREATIV SK. Za výkony tretích osôb zodpovedá vysielateľ v 
plnom rozsahu tak, ako by predmetné činnosti uskutočňoval sám. 

2. Vysielateľ sa zaväzuje na požiadanie informovať objednávateľa a KREATIV SK 
o vykonávaní činností podľa tejto zmluvy. 

3. Vysielateľ sa zaväzuje, že objednávateľa a KREATIV SK bez zbytočného odkladu 
upozorní na nevhodnosť pokynov, ktoré bránia riadnemu vykonaniu činností; ak 
objednávateľ napriek upozorneniu trvá na objednávke a pokynoch, vysielateľ 
môže od zmluvy odstúpiť. 

4. Vysielateľ odvysiela tlačovú konferenciu objednávateľa v plnom rozsahu, pokiaľ 
jej časový rozsah nepresiahne časový rozsah obrazového spravodajského 
príspevku podľa článku II ods. 2. zmluvy, alebo obrazového príspevku podľa 
článku II ods. 3. zmluvy. Tlačová konferencia ktorej časový rozsah presiahne 
časový rozsah obrazového spravodajského príspevku podľa článku II ods. 2. 
zmluvy a časový rozsah obrazového príspevku podľa článku II ods. 3. zmluvy 
bude zverejnená v plnom rozsahu len na internetovej stránke vysielateľa 
a vysielateľ z nej odvysiela zostrih v časovom rozsahu obrazového 
spravodajského príspevku alebo obrazového príspevku podľa pokynu 
objednávateľa. 

5. Vysielateľ je oprávnený ukončiť vysielanie obrazových spravodajských príspevkov 
a obrazových príspevkov a vypovedať zmluvu v prípade, že objednávateľ neplní 
svoje finančné alebo iné zmluvné záväzky, ktoré má podľa tejto zmluvy. 

6. Vysielateľ je oprávnený odmietnuť vysielanie obrazových spravodajských 
príspevkov a nezabezpečiť ich vysielanie v prípade ak podľa uváženia vysielateľa 
by ich vysielaním mohlo prísť: 

a) k porušeniu platných právnych predpisov Slovenskej republiky; 
b) k porušeniu povinností a podmienok stanovených licenciou na 

prevádzkovanie televízneho vysielania; 
c) k možnému postihu vysielateľa zo strany tretích subjektov (napr. sporom 

vzniknutých v súvislosti s ochranou práv duševného vlastníctva, ochrany 
osobnosti); 

d) ohrozeniu oprávnených záujmov vysielateľa vo vzťahu k tretím subjektom, 
najmä však k prevádzkovateľom rozhlasového a televízneho vysielania. 



7. V prípade mimoriadnych programových zmien a mimoriadnych udalostí má 
vysielate!' právo presunúť vysielanie obrazových spravodajských príspevkov na 
najbližší možný termín. 

8. Vysielate!' zodpovedá za objektívnosť obrazových spravodajských príspevkov 
9. Vysielate!' má výhradné právo na vysielanie a šírenie obrazových spravodajských 

príspevkov a obrazových príspevkov vyrobených vysielateľom. 
1 O. Vysielate!' je zodpovedný za spôsobenú škodu v rozsahu stanovenom zmluvou. 

Vysielate!' nezodpovedá objednávateľovi za žiadne výdavky, pohľadávky, škody 
alebo náklady vrátane straty zisku alebo za iné ekonomické straty v dôsledku 
akéhokol'vek porušenia zmluvy alebo zo zákona vychádzajúcej povinnosti mimo 
rámca čiastok za neodvysielané a zadávatel'om uhradených obrazových 
spravodajských príspevkov. 

Článok VII 

Práva a povinnosti KREATIV SK 

1. KREATIV SK sa zaväzuje, že činnosti podl'a tejto zmluvy vykoná sám, na vlastnú 
zodpovednosť, s odbornou starostlivosťou a to v rozsahu, kvalite, za odplatu a v 
čase podl'a ustanovení tejto zmluvy, podl'a pokynov objednávateľa na svoje 
náklady a na vlastné nebezpečenstvo; pokial' by mal vykonávať časti činností 
prostredníctvom tretích osôb, je povinný vyžiadať si písomný súhlas 
objednávateľa a vysielateľa. Za výkony tretích osôb zodpovedá KREATIV SK v 
plnom rozsahu tak, ako by predmetné činnosti uskutočňoval sám. 

2. KREATIV SK sa zaväzuje na požiadanie informovať objednávateľa a vysielateľa 
o vykonávaní činností podl'a tejto zmluvy. 

3. KREATIV SK sa zaväzuje upozorniť objednávatel'a a vysielateľa bez zbytočného 
odkladu na nevhodnosť objednávatel'ových alebo vysielatel'ových pokynov, ktoré 
bránia riadnemu vykonaniu činností; ak objednávateľ napriek upozorneniu trvá na 
objednávke, pokynoch, KREATIV SK môže od tejto zmluvy odstúpiť. 

Článok VIII 

Zodpovednosť za vady 

1. Ak vysielateľ nedodrží kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky podl'a zmluvy, 
činnosť, alebo hmotne zachytený výsledok činnosti vysielateľa má vady. 
Objednávate!' má právo reklamovať vady u vysielateľa v lehote 30 dní od 
odvysielania obrazových spravodajských príspevkov. 

2. Vysielate!' zodpovedá za vady vykonanej činnosti a hmotne zachyteného výsledku 
jeho činnosti, ktorých príčinou je vadnosť materiálu dodaného objednávateľom 
alebo nevhodnosť jeho pokynov, ak objednávateľa na vadnosť materiálu alebo 
nevhodnosť jeho pokynov neupozornil. 



3. Vysielateľ zodpovedá za vady, ktoré má oprava alebo úprava vykonaná na 
základe reklamácie objednávateľa. 

4. V prípade uplatnenia reklamácie vady vystaví objednávateľ písomné oznámenie, 
ktoré obsahuje najmä: 
a) špecifikáciu zmluvného vzťahu, na základe ktorého bolo vykonané plnenie 

(číslo zmluvy a označenie zmluvných strán); 
b) názov reklamovanej činnosti, alebo hmotne zachyteného výsledku činnosti 

vysielateľa; 
c) termín vykonania činnosti, alebo hmotne zachyteného výsledku činnosti 

vysielateľa; 
d) popis reklamovanej vady; 
e) voľbu nároku, ktorý si objednávateľ uplatňuje a primeranú lehotu, v ktorej má 

vysielateľa poskytnúť zvolené záručné plnenie. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že vysielateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi 

ním zvolené záručné plnenie. 
6. Nahlásenie vady vysielateľ bezodkladne potvrdí objednávateľovi písomnou 

formou. 
7. Vysielateľ si z titulu poskytnutia záručného plnenia nebude uplatňovať voč! 

objednávateľovi žiadne finančné nároky. 
8. Uplatnením práva na reklamáciu vád zo strany objednávateľa nie je dotknuté 

právo objednávateľa požadovať od vysielateľa náhradu škody. 

Článok IX 

Ochrana údajov 

1. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú ochraňovať informácie podľa tejto zmluvy 
a jej obsah, resp. iné informácie o druhej zmluvnej strane, ktoré nie sú verejne 
prístupné a zmluvná strana ich označí za „dôverné", ako aj informácie, ktoré sú 
predmetom obchodného tajomstva v zmysle § 17 obchodného zákonníka, pokiaľ 
spÍňajú pojmové znaky, ktoré ich kvalifikujú ako predmet obchodného tajomstva. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva a jej obsah tvoria predmet obchodného 
tajomstva zmluvných strán, pričom sa zaväzujú zabezpečiť ochranu všetkých 
údajov, ktoré si poskytnú v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú informácie, definované v odseku 1., neposkytnúť bez 
písomného súhlasu ostatných zmluvných strán inej osobe, nezneužiť tieto 
informácie vo svoj vlastný prospech ani v prospech inej osoby a urobiť všetky 
potrebné opatrenia pred sprístupnením týchto informácií neoprávnenou osobou. 

Článok X 

Neodvrátiteľné okolnosti 

1. Neodvrátiteľné okolnosti, ktoré vylučujú zodpovednosť za nedodržanie záväzkov 
zo zmluvy a za škodu, sa rozumejú najmä udalosti: 
a) spôsobené vyššou mocou (najmä prírodnými silami, počasie); 
b) osobitné okolnosti, ktorých vznik nemá pôvod v realizácii obchodných vzťahov 



( 

(napr. násilné akcie a z nich vyplývajúce dôsledky, respektíve opatrenie štátu 
politického charakteru, priemyselné a iné katastrofy, občianske nepokoje, 
vojenské operácie, štátne alebo regionálne stavy pohotovosti, zásahy štátu 
alebo iných príslušných autorít, poruchy spojových služieb, technické závady 
vysielania, nedostatok elektriny, dodržiavanie zákonných predpisov alebo 
licenčných podmienok zo strany prevádzkovateľa vysielania, vrátane 
dodržiavania zákonných povinností, akými je napríklad poskytovanie 
informácií verejnosti). 

2. Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné 
nesplnenie zmluvných záväzkov, pokiaľ ich splnenie bolo ovplyvnené alebo 
znemožnené neodvrátiteľnými okolnosťami. 

Článok XI 

Doručovanie 

1. Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace so zmluvou, budú vyhotovené 
písomne a doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou, ak 
v zmluve nie je uvedené inak. 

2. Odstúpenie od zmluvy a výpoveď doručujú zmluvné strany formou doporučenej 
zásielky, alebo osobne a druhá zmluvná strana prevzatie písomne potvrdí. 

3. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky 
odoslanej poštou zmluvnou stranou na adresu sídla alebo miesta podnikania 
druhej zmluvnej strany alebo na adresu uvedenú v Článku 1 zmluvy, pričom za 
deň doručenia sa považuje prvý deň nasledujúceho mesiaca po odoslaní 
písomnosti zmluvnou stranou. 

4. V prípade doručovania písomnosti elektronicky alebo faxom, druhá zmluvná 
strana bezodkladne potvrdí prijatie tejto písomnosti preukaznou formou 
(elektronicky, faxom). 

Článok XII 

Trvanie a zánik zmluvy 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť od doby, ktorá je definovaná v bode číslo 2 tohto článku. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do od 01.01.2011 do 31.12.2011. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť: 

a) výpoveďou bez udania dôvodu v jednojmesačnej výpovednej lehote, ktorá 
začína plynúť od prvého kalendárneho dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane; 

b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v zmluve. 



4. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia zmluvnej strane, ak v zmluve 
nie je uvedené inak. 

Článok XIII 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez 
písomného súhlasu ostatných zmluvných strán previesť svoje práva a povinnosti 
vyplývajúce z tejto zmluvy na inú osobu. 

2. Pri plnení svojich povinností sú zmluvné strany povinné postupovať tak, aby 
nedošlo k poškodeniu práv a oprávnených záujmov zmluvných strán. 

3. Ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, neplatné 
ustanovenie sa pokladá za zmenené alebo vynechané v rozsahu požadovanom 
pre odstránenie neplatnosti, a zostávajúca časť tejto zmluvy bude naďalej platná 
a účinná. 

4. Zmluvné strany môžu zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve robiť len v písomnej 
forme po vzájomnej dohode. 

5. Vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej 
republiky. Práva a povinnosti bližšie neupravené v tejto zmluve sa riadia 
príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka, ako aj ďalšími všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých 
každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé na právne úkony, že 
ich vôľa pri uzatváraní tejto zmluvy bola slobodná a vážna, že jej prejav je im 
úplne zrozumiteľný a určitý, že túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
toho a úplného súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú. 

V Seredi, dňa 30.12.201 O 

~~S\," 
~~~----:--~~--t'--c~-..-~~ 

Ing. Martin To , canyi\ , 
primátor mesta "'·~~-'!_&' 

KKE,ATIV-GA spol. s r.o. 
Vladimír Hulík 

konrr _ 

-J{REA--l'IV--_ GA spol. s r.o. 
orevená 888, 924 01 Gal~4649~ 

ltO: 36679046, IČ DPH: SK20 



Zmluva o spolupráci pri televíznom vysielaní
číslo 5/41/2012

 (ďalej len „zmluva“)

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“)

Článok I

Zmluvné strany

Názov:            Mesto Sereď
Sídlo:            Námestie republiky č. 1176/10, 
IČO: 306 169
Štatutárny orgán:  Ing. Martin Tomčányi – primátor mesta

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Obchodné meno: KREATIV GA spol. s r.o.
Sídlo: Drevená 888, 924 01  Galanta
IČO: 36 679 046
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19035/T
Štatutárny orgán: Vladimír Hulík - konateľ

(ďalej len „vysielateľ“)

a

Obchodné meno: SLOVMEDIA SK spol. s r.o.
Sídlo: Drevená 888, 924 01  Galanta 
IČO: 43 930 280
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21279/T
Štatutárny orgán: Vladimír Hulík - konateľ

(ďalej len „SLOVMEDIA SK“)

Objednávateľ,  vysielateľ  a  SLOVMEDIA  SK  sú  ďalej  v tejto  zmluve  spoločne 
označovaní aj ako „zmluvné strany“.



Článok II

Úvodné ustanovenia

1. Vysielateľ je vysielateľom programovej ponuky RTV KREA v súlade so zákonom 
č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách,  v znení  neskorších  predpisov (ďalej  len  „zákon o vysielaní 
a retransmisii“), ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie č. T/191 
udelenej  rozhodnutím Rady pre vysielanie a retransmisiu č.  T/191/2006,  podľa 
zákona o vysielaní a retransmisii.

2. Obrazovým spravodajským príspevkom je príspevok, ktorý je technicky spôsobilý 
na  televízne  vysielanie  v rámci  spravodajstva  RTV  KREA  a ktorého  časový 
rozsah je najviac 3 (slovom: tri) minúty. 

3. Obrazovým príspevkom je príspevok, ktorý je technicky spôsobilý na televízne 
vysielanie  v RTV KREA a ktorého časový  rozsah je  viac  ako 2  (slovom:  dve) 
minúty  a menej  ako  5  (slovom:  päť)  minút.  Obrazové  príspevky  vysielateľ 
odvysiela  mimo  spravodajstva  RTV  KREA.  Cena  spracovania  a  odvysielania 
obrazových príspevkov je súčasťou ceny podľa článku IV zmluvy.  

4. Tlačová konferencia je obrazovým spravodajským príspevkom pokiaľ jej časový 
rozsah nepresiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku podľa 
článku II ods. 2. zmluvy.  Tlačová konferencia je obrazovým príspevkom pokiaľ jej 
časový rozsah nepresiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku 
podľa  článku  II  ods.  3.  zmluvy.  Tlačová  konferencia  ktorej  časový  rozsah 
presiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku podľa článku II 
ods. 2. zmluvy a časový rozsah obrazového príspevku podľa článku II  ods. 3. 
zmluvy bude zverejnená v plnom rozsahu len na internetovej stránke vysielateľa 
a vysielateľ  z nej  odvysiela  zostrih  v časovom  rozsahu  obrazového 
spravodajského  príspevku  alebo  obrazového  príspevku  podľa  pokynu 
objednávateľa.

Článok III

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok vysielateľa spracovať obrazové spravodajské 
príspevky o udalostiach v meste Sereď podľa požiadaviek objednávateľa a tieto 
v RTV KREA odvysielať. 

2. Predmetom tejto  zmluvy je  záväzok vysielateľa  spracovať  obrazové  príspevky 
o udalostiach  v meste  Sereď  podľa  požiadaviek  objednávateľa  a tieto  v RTV 
KREA odvysielať. 

3. Predmetom tejto zmluvy je záväzok SLOVMEDIA SK zabezpečiť, aby vysielateľ 
spracoval a odvysielal obrazové spravodajské príspevky:
a) zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta Sereď,
b) z pracovných  stretnutí  primátora  Mesta  Sereď  s predstaviteľmi  štátnych 

orgánov, podnikateľských subjektov,
c) z kultúrnych,  spoločenských  a  športových  podujatí  organizovaných 

objednávateľom,
v RTV  KREA  podľa  požiadaviek  objednávateľa.  Za  týmto  účelom  sa 



SLOVMEDIA SK zaväzuje sledovať kultúrne, spoločenské, športové a iné udalosti 
v Meste Sereď.   

4. Predmetom  tejto  zmluvy  je  záväzok  objednávateľa  poskytnúť  a  dodať 
SLOVMEDIA SK údaje, informácie, podnety a podklady a uhradiť cenu v súlade 
s ustanoveniami  tejto  zmluvy.  Objednávateľ  je  oprávnený  poskytnúť  a  dodať 
údaje, informácie, podnety a podklady priamo vysielateľovi. 

5. Vysielateľ  spracovaný  spravodajský  príspevok  odvysiela  do  3  dní  odo  dňa 
poskytnutia  všetkých  informácií  a podkladov,  pokiaľ  sa  zmluvné  strany 
nedohodnú inak.

6. Táto zmluva sa nevzťahuje na výrobu a vysielanie reklamy.

Článok IV

Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli,  že cena za výkony podľa tejto zmluvy je 3 333 € 
(slovom: tritisíctristotridsaťtri Eur).

2. Cena podľa odseku 1. je cena za obdobie od 01.07.2012 do 31.12.2012
3. SLOVMEDIA SK vystaví 1 faktúru  na úhradu za plnenie poskytnuté podľa zmluvy 

do  konca  júla  2012.  Objednávateľ  sa  zaväzuje  uhradiť  faktúru  na  účet 
SLOVMEDIA SK do 30 dní odo dňa doručenia. 

4. SLOVMEDIA SK si  môže uplatniť  v prípade omeškania  s  plnením peňažných 
záväzkov objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z faktúrovanej sumy 
za každý deň omeškania aj formou vystavenia faktúry splatnej 30 dní odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi. 

Článok V

Práva a povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ  sa zaväzuje poskytnúť  SLOVMEDIA SK a vysielateľovi  potrebnú 
súčinnosť,  včas  oboznámiť  vysielateľa  a SLOVMEDIA  SK s pokynmi, 
informáciami  a údajmi  potrebnými  na  vykonanie  činností  podľa  tejto  zmluvy. 
Objednávateľ  je zodpovedný za správnosť informácií  a údajov,  ktoré poskytne 
vysielateľovi alebo SLOVMEDIA SK.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí SLOVMEDIA SK cenu podľa tejto zmluvy.
3. V prípade chybne odvysielaného obrazového spravodajského príspevku  alebo 

obrazového príspevku, preukázateľne zavineného vysielateľom, má objednávateľ 
nárok  na  náhradné  odvysielanie  v  dohodnutom  termíne.  Objednávateľ  môže 
uplatniť reklamáciu chybne odvysielaného obrazového spravodajského príspevku 
alebo obrazového príspevku alebo neodvysielaného obrazového spravodajského 
príspevku  do 30 kalendárnych dní odo dňa chybne odvysielaného obrazového 
spravodajského príspevku alebo obrazového príspevku, resp. dňa, v ktorom mal 
byť obrazový spravodajský príspevok alebo obrazový príspevok odvysielaný, inak 
tieto jeho práva zanikajú.  Objednávateľ uplatňuje reklamáciu u vysielateľa.



4. Objednávateľ  má právo vyjadriť  sa k investigatívnym reportážam vyhotoveným 
vysielateľom,  ktorých  objektom  je  činnosť  objednávateľa,  jeho  orgánov 
alebo organizácií v jeho zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti.

5. Ak  vysielateľ  nesplní  svoje  povinnosti  podľa  tejto  zmluvy  a bez  zavinenia 
objednávateľa poruší  svoj  záväzok  vykonať  riadne  a včas  objednané  činnosti, 
objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť.

Článok VI

Práva a povinnosti vysielateľa

1. Vysielateľ  sa zaväzuje, že činnosti  podľa tejto zmluvy vykoná sám, na vlastnú 
zodpovednosť, s odbornou starostlivosťou a to v rozsahu, kvalite, za odplatu a v 
čase  podľa  ustanovení  tejto  zmluvy,  podľa  pokynov  objednávateľa  na  svoje 
náklady a na vlastné nebezpečenstvo; pokiaľ by vysielateľ mal vykonávať časti 
činností  prostredníctvom  tretích  osôb,  je  povinný  vyžiadať  si  písomný  súhlas 
objednávateľa a SLOVMEDIA SK. Za výkony tretích osôb zodpovedá vysielateľ v 
plnom rozsahu tak, ako by predmetné činnosti uskutočňoval sám.

2. Vysielateľ sa zaväzuje na požiadanie informovať objednávateľa a  SLOVMEDIA 
SK o vykonávaní činností podľa tejto zmluvy.

3. Vysielateľ  sa  zaväzuje,  že  objednávateľa  a  SLOVMEDIA SK bez  zbytočného 
odkladu  upozorní  na  nevhodnosť  pokynov,  ktoré  bránia  riadnemu  vykonaniu 
činností; ak objednávateľ napriek upozorneniu trvá na objednávke a pokynoch, 
vysielateľ môže od zmluvy odstúpiť.

4. Vysielateľ odvysiela tlačovú konferenciu objednávateľa v plnom rozsahu, pokiaľ 
jej  časový  rozsah  nepresiahne  časový  rozsah  obrazového  spravodajského 
príspevku  podľa  článku  II  ods.  2.  zmluvy,  alebo  obrazového  príspevku  podľa 
článku II  ods.  3.  zmluvy.  Tlačová  konferencia  ktorej  časový  rozsah presiahne 
časový  rozsah  obrazového  spravodajského  príspevku  podľa  článku  II  ods.  2. 
zmluvy a časový rozsah obrazového príspevku podľa článku II  ods. 3. zmluvy 
bude  zverejnená  v plnom  rozsahu  len  na  internetovej  stránke  vysielateľa 
a vysielateľ  z nej  odvysiela  zostrih  v časovom  rozsahu  obrazového 
spravodajského  príspevku  alebo  obrazového  príspevku  podľa  pokynu 
objednávateľa.

5. Vysielateľ je oprávnený ukončiť vysielanie obrazových spravodajských príspevkov 
a obrazových príspevkov a vypovedať zmluvu v prípade, že objednávateľ neplní 
svoje finančné alebo iné zmluvné záväzky, ktoré má podľa tejto zmluvy.

6. Vysielateľ  je  oprávnený  odmietnuť  vysielanie  obrazových  spravodajských 
príspevkov a nezabezpečiť ich vysielanie v prípade ak podľa uváženia vysielateľa 
by ich vysielaním mohlo prísť: 

a) k porušeniu platných právnych predpisov Slovenskej republiky;
b) k  porušeniu  povinností  a  podmienok  stanovených  licenciou  na 

prevádzkovanie televízneho vysielania;
 c) k možnému postihu vysielateľa zo strany tretích subjektov (napr. sporom 

vzniknutých v súvislosti s ochranou práv duševného vlastníctva, ochrany 
osobnosti);

 d) ohrozeniu oprávnených záujmov vysielateľa vo vzťahu k tretím subjektom, 
najmä však k prevádzkovateľom rozhlasového a televízneho vysielania.



7. V  prípade  mimoriadnych  programových  zmien  a  mimoriadnych  udalostí  má 
vysielateľ  právo presunúť vysielanie obrazových spravodajských príspevkov na 
najbližší možný termín.

8. Vysielateľ zodpovedá za objektívnosť obrazových spravodajských príspevkov
9. Vysielateľ má výhradné právo na vysielanie a šírenie obrazových spravodajských 

príspevkov a obrazových príspevkov vyrobených vysielateľom. 
10.Vysielateľ je zodpovedný za spôsobenú škodu v rozsahu stanovenom zmluvou. 

Vysielateľ nezodpovedá objednávateľovi za žiadne výdavky, pohľadávky, škody 
alebo náklady vrátane straty zisku alebo za iné ekonomické straty v dôsledku 
akéhokoľvek porušenia zmluvy alebo zo zákona vychádzajúcej povinnosti mimo 
rámca  čiastok  za  neodvysielané  a  zadávateľom  uhradených  obrazových 
spravodajských príspevkov.

   Článok VII

Práva a povinnosti SLOVMEDIA SK

1. SLOVMEDIA SK sa zaväzuje,  že činnosti  podľa tejto  zmluvy vykoná sám, na 
vlastnú  zodpovednosť,  s odbornou  starostlivosťou  a  to  v  rozsahu,  kvalite,  za 
odplatu a v čase podľa ustanovení tejto zmluvy, podľa pokynov objednávateľa na 
svoje  náklady  a na  vlastné  nebezpečenstvo;  pokiaľ  by  mal  vykonávať  časti 
činností  prostredníctvom  tretích  osôb,  je  povinný  vyžiadať  si  písomný  súhlas 
objednávateľa a vysielateľa. Za výkony tretích osôb zodpovedá SLOVMEDIA SK 
v plnom rozsahu tak, ako by predmetné činnosti uskutočňoval sám.

2. SLOVMEDIA  SK sa  zaväzuje  na  požiadanie  informovať  objednávateľa 
a vysielateľa o vykonávaní činností podľa tejto zmluvy.

3. SLOVMEDIA  SK sa  zaväzuje  upozorniť  objednávateľa  a  vysielateľa  bez 
zbytočného  odkladu  na  nevhodnosť  objednávateľových  alebo  vysielateľových 
pokynov,  ktoré  bránia  riadnemu  vykonaniu  činností;  ak  objednávateľ  napriek 
upozorneniu  trvá  na  objednávke,  pokynoch,  SLOVMEDIA  SK môže  od  tejto 
zmluvy odstúpiť.

Článok VIII

Zodpovednosť za vady

1. Ak vysielateľ nedodrží kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky podľa zmluvy, 
činnosť,  alebo  hmotne  zachytený  výsledok  činnosti  vysielateľa  má  vady. 
Objednávateľ  má  právo  reklamovať  vady  u  vysielateľa  v lehote  30  dní  od 
odvysielania obrazových spravodajských príspevkov.

2. Vysielateľ zodpovedá za vady vykonanej činnosti a hmotne zachyteného výsledku 
jeho činnosti,  ktorých príčinou je vadnosť materiálu dodaného objednávateľom 
alebo nevhodnosť jeho pokynov, ak objednávateľa na vadnosť materiálu alebo 
nevhodnosť jeho pokynov neupozornil.



3. Vysielateľ  zodpovedá  za  vady,  ktoré  má  oprava  alebo  úprava  vykonaná  na 
základe reklamácie objednávateľa.

4. V prípade uplatnenia reklamácie vady vystaví objednávateľ písomné oznámenie, 
ktoré obsahuje najmä:
a) špecifikáciu  zmluvného  vzťahu,  na  základe  ktorého  bolo  vykonané  plnenie 

(číslo zmluvy a označenie zmluvných strán);
b) názov  reklamovanej  činnosti,  alebo  hmotne  zachyteného  výsledku  činnosti 

vysielateľa;
c) termín  vykonania  činnosti,  alebo  hmotne  zachyteného  výsledku  činnosti 

vysielateľa;
d) popis reklamovanej vady; 
e) voľbu nároku, ktorý si objednávateľ uplatňuje a primeranú lehotu, v ktorej má 

vysielateľa poskytnúť zvolené záručné plnenie.
5. Zmluvné strany sa dohodli,  že vysielateľ  je povinný poskytnúť  objednávateľovi  

ním zvolené záručné plnenie.
6. Nahlásenie  vady  vysielateľ  bezodkladne  potvrdí  objednávateľovi  písomnou 

formou.
7. Vysielateľ  si  z titulu  poskytnutia  záručného  plnenia  nebude  uplatňovať  voči 

objednávateľovi žiadne finančné nároky.
8. Uplatnením práva na reklamáciu  vád zo  strany objednávateľa  nie  je  dotknuté 

právo objednávateľa požadovať od vysielateľa náhradu škody.

Článok IX

Ochrana údajov

1. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú ochraňovať informácie podľa tejto zmluvy 
a jej obsah, resp. iné informácie o druhej zmluvnej strane, ktoré nie sú verejne 
prístupné a zmluvná strana ich označí za „dôverné“, ako aj informácie, ktoré sú 
predmetom obchodného tajomstva v zmysle § 17 obchodného zákonníka, pokiaľ 
spĺňajú pojmové znaky, ktoré ich kvalifikujú ako predmet obchodného tajomstva.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva a jej obsah tvoria predmet obchodného 
tajomstva  zmluvných  strán,  pričom sa  zaväzujú  zabezpečiť  ochranu  všetkých 
údajov, ktoré si poskytnú v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú informácie, definované v odseku 1., neposkytnúť bez 
písomného  súhlasu  ostatných  zmluvných  strán  inej  osobe,  nezneužiť  tieto 
informácie vo svoj  vlastný prospech ani v prospech inej osoby a urobiť všetky 
potrebné opatrenia pred sprístupnením týchto informácií neoprávnenou osobou.

Článok X

Neodvrátiteľné okolnosti

1. Neodvrátiteľné okolnosti, ktoré vylučujú zodpovednosť za nedodržanie záväzkov 
zo zmluvy a za škodu, sa rozumejú najmä udalosti:
a) spôsobené vyššou mocou (najmä prírodnými silami, počasie);
b) osobitné okolnosti, ktorých vznik nemá pôvod v realizácii obchodných vzťahov 



(napr. násilné akcie a z nich vyplývajúce dôsledky, respektíve opatrenie štátu 
politického  charakteru,  priemyselné  a  iné  katastrofy,  občianske  nepokoje, 
vojenské operácie,  štátne alebo regionálne stavy pohotovosti,  zásahy štátu 
alebo iných príslušných autorít, poruchy spojových služieb, technické závady 
vysielania,  nedostatok  elektriny,  dodržiavanie  zákonných  predpisov  alebo 
licenčných  podmienok  zo  strany  prevádzkovateľa  vysielania,  vrátane 
dodržiavania  zákonných  povinností,  akými  je  napríklad  poskytovanie 
informácií verejnosti).

2. Zmluvné  strany  sa  oslobodzujú  od  zodpovednosti  za  čiastočné  alebo  úplné 
nesplnenie  zmluvných  záväzkov,  pokiaľ  ich  splnenie  bolo  ovplyvnené  alebo 
znemožnené neodvrátiteľnými okolnosťami.

Článok XI

Doručovanie

1. Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace so zmluvou, budú vyhotovené 
písomne a doručené druhej  zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou, ak 
v zmluve nie je uvedené inak. 

2. Odstúpenie od zmluvy a výpoveď doručujú zmluvné strany formou doporučenej 
zásielky, alebo osobne a druhá zmluvná strana prevzatie písomne potvrdí.

3. Všetky písomnosti  sa považujú za doručené aj  v prípade neprevzatia  zásielky 
odoslanej  poštou  zmluvnou  stranou  na  adresu  sídla  alebo  miesta  podnikania 
druhej zmluvnej strany alebo na adresu uvedenú v Článku I zmluvy, pričom za 
deň  doručenia  sa  považuje  prvý  deň  nasledujúceho  mesiaca  po  odoslaní 
písomnosti zmluvnou stranou.

4. V prípade  doručovania  písomnosti  elektronicky  alebo  faxom,  druhá  zmluvná 
strana  bezodkladne  potvrdí  prijatie  tejto  písomnosti  preukaznou  formou 
(elektronicky, faxom). 

Článok XII

Trvanie a zánik zmluvy

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej  podpísania  zástupcami  oboch zmluvných 
strán a účinnosť od doby, ktorá je definovaná v bode číslo 2 tohto článku.

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do od 01.07.2012 do 31.12.2012.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:

a) výpoveďou  bez  udania  dôvodu  v jednojmesačnej  výpovednej  lehote,  ktorá 
začína  plynúť  od  prvého  kalendárneho  dňa  kalendárneho  mesiaca 
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane; 

b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v zmluve. 



4. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia zmluvnej strane, ak v zmluve 
nie je uvedené inak.

Článok XIII

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená 
bez  písomného  súhlasu  ostatných  zmluvných  strán  previesť  svoje  práva 
a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na inú osobu.

2. Pri  plnení  svojich  povinností  sú  zmluvné  strany  povinné  postupovať  tak,  aby 
nedošlo k poškodeniu práv a oprávnených záujmov zmluvných strán.

3. Ak  niektoré  ustanovenie  tejto  zmluvy  je  alebo  sa  stane  neplatným,  neplatné 
ustanovenie sa pokladá za zmenené alebo vynechané v rozsahu požadovanom 
pre odstránenie neplatnosti, a zostávajúca časť tejto zmluvy bude naďalej platná 
a účinná.

4. Zmluvné strany môžu zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve robiť len v písomnej 
forme po vzájomnej dohode.

5. Vzťahy  vyplývajúce  z tejto  zmluvy  sa  riadia  právnym  poriadkom  Slovenskej 
republiky.  Práva  a  povinnosti  bližšie  neupravené  v tejto  zmluve  sa  riadia 
príslušnými  ustanoveniami  obchodného  zákonníka,  ako  aj  ďalšími  všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých 
každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé na právne úkony, že 
ich vôľa pri uzatváraní tejto zmluvy bola slobodná a vážna, že jej  prejav je im 
úplne zrozumiteľný a určitý, že túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, zmluvu si  prečítali,  jej  obsahu porozumeli  a na znak 
toho a úplného súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.

V Seredi, dňa 22.06.2012             

         podpísané

   za objednávateľa
Ing. Martin Tomčányi
    primátor mesta

          podpísané                                                              podpísané
______________________                                ________________________
KREATIV GA spol. s r.o.               SLOVMEDIA SK spol. s r.o.
       Vladimír Hulík Vladimír Hulík
           konateľ       konateľ



Zmluva o spolupráci pri televíznom vysielaní 
číslo 5/61/2012 

 (ďalej len „zmluva“) 
 

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) 

 
 

Článok I 
 

Zmluvné strany 
 
 
Názov:              Mesto Sereď 
Sídlo:               Námestie republiky č. 1176/10, Sereď, 926 01 
IČO:     306 169 
Štatutárny orgán:    Ing. Martin Tomčányi – primátor mesta 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
a 
 
Obchodné meno:   SLOVMEDIA SK spol. s r.o. 
Sídlo:     Drevená 888, 924 01  Galanta  
IČO:     43 930 280 
Zapísaný v:  Obchodnom registri Okresného súdu Trnava 

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21279/T 
Štatutárny orgán:  Vladimír Hulík - konateľ 
 
(ďalej len „SLOVMEDIA SK“) 
 
 
Objednávateľ a SLOVMEDIA SK sú ďalej v tejto zmluve spoločne označovaní aj ako 
„zmluvné strany“. 
 
 
 
 

Článok II 
 

Úvodné ustanovenia 
 
 

1. Vysielateľ je vysielateľom programovej ponuky RTV KREA v súlade so zákonom 
č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní 
a retransmisii“), ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie č. T/191 
udelenej rozhodnutím Rady pre vysielanie a retransmisiu č. T/191/2006, podľa 
zákona o vysielaní a retransmisii. 



2. Obrazovým spravodajským príspevkom je príspevok, ktorý je technicky spôsobilý 
na televízne vysielanie v rámci spravodajstva RTV KREA a ktorého časový 
rozsah je najviac 3 (slovom: tri) minúty.  

3. Obrazovým príspevkom je príspevok, ktorý je technicky spôsobilý na televízne 
vysielanie v RTV KREA a ktorého časový rozsah je viac ako 2 (slovom: dve) 
minúty a menej ako 5 (slovom: päť) minút. Obrazové príspevky vysielateľ 
odvysiela mimo spravodajstva RTV KREA. Cena spracovania a odvysielania 
obrazových príspevkov je súčasťou ceny podľa článku IV zmluvy.   

4. Tlačová konferencia je obrazovým spravodajským príspevkom pokiaľ jej časový 
rozsah nepresiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku podľa 
článku II ods. 2. zmluvy.  Tlačová konferencia je obrazovým príspevkom pokiaľ jej 
časový rozsah nepresiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku 
podľa článku II ods. 3. zmluvy. Tlačová konferencia ktorej časový rozsah 
presiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku podľa článku II 
ods. 2. zmluvy a časový rozsah obrazového príspevku podľa článku II ods. 3. 
zmluvy bude zverejnená v plnom rozsahu len na internetovej stránke vysielateľa 
a vysielateľ z nej odvysiela zostrih v časovom rozsahu obrazového 
spravodajského príspevku alebo obrazového príspevku podľa pokynu 
objednávateľa. 

 
 
 
 

Článok III 
 

Predmet zmluvy 
 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok SLOVMEDIA SK zabezpečiť, aby vysielateľ 

spracoval a odvysielal obrazové spravodajské príspevky: 
a) zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta Sereď, 
b) z pracovných stretnutí primátora Mesta Sereď s predstaviteľmi štátnych 

orgánov, podnikateľských subjektov, 
c) z kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných 

objednávateľom, 
v RTV KREA podľa požiadaviek objednávateľa. Za týmto účelom sa   
SLOVMEDIA SK zaväzuje sledovať kultúrne, spoločenské, športové a iné udalosti 
v Meste Sereď.    

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok objednávateľa poskytnúť a dodať 
SLOVMEDIA SK údaje, informácie, podnety a podklady a uhradiť cenu v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy.  

3. SLOVMEDIA SK zabezpečí u vysielateľa spracovaný spravodajský príspevok 
odvysielanie do 3 dní odo dňa poskytnutia všetkých informácií a podkladov, 
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

4. Táto zmluva sa nevzťahuje na výrobu a vysielanie reklamy. 
 
 
 
 
 

 



Článok IV 
 

Cena a platobné podmienky 
 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za výkony podľa tejto zmluvy je 3 300 € 

(slovom: tritisíctristo eur). 
2. Cena podľa odseku 1. je cena za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013. 
3. SLOVMEDIA SK vystaví 1 faktúru-daňový doklad  na úhradu za plnenie 

poskytnuté podľa zmluvy do konca januára 2013. Objednávateľ sa zaväzuje 
uhradiť faktúru na účet SLOVMEDIA SK do 30 dní odo dňa doručenia.  

4. SLOVMEDIA SK si môže uplatniť v prípade omeškania s plnením peňažných 
záväzkov objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z faktúrovanej sumy 
za každý deň omeškania aj formou vystavenia faktúry splatnej 30 dní odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi.  

 
Článok V 

 
Práva a povinnosti objednávateľa 

 
 
1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť SLOVMEDIA SK  potrebnú súčinnosť, včas 

oboznámiť SLOVMEDIA SK s pokynmi, informáciami a údajmi potrebnými na 
vykonanie činností podľa tejto zmluvy. Objednávateľ je zodpovedný za správnosť 
informácií a údajov, ktoré poskytne SLOVMEDIA SK. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí SLOVMEDIA SK cenu podľa tejto zmluvy. 
3. V prípade chybne odvysielaného obrazového spravodajského príspevku  alebo 

obrazového príspevku, preukázateľne zavineného vysielateľom, má objednávateľ 
nárok na náhradné odvysielanie v dohodnutom termíne. Objednávateľ môže 
uplatniť reklamáciu chybne odvysielaného obrazového spravodajského príspevku 
alebo obrazového príspevku alebo neodvysielaného obrazového spravodajského 
príspevku  do 30 kalendárnych dní odo dňa chybne odvysielaného obrazového 
spravodajského príspevku alebo obrazového príspevku, resp. dňa, v ktorom mal 
byť obrazový spravodajský príspevok alebo obrazový príspevok odvysielaný, inak 
tieto jeho práva zanikajú.  Objednávateľ uplatňuje reklamáciu u SLOVMEDIA SK. 

4. Objednávateľ má právo vyjadriť sa k investigatívnym reportážam vyhotoveným 
vysielateľom, ktorých objektom je činnosť objednávateľa, jeho orgánov 
alebo organizácií v jeho zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti. 

5. Ak SLOVMEDIA SK u vysielateľa nesplní svoje povinnosti podľa tejto zmluvy 
a bez zavinenia objednávateľa poruší svoj záväzok vykonať riadne a včas 
objednané činnosti, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť. 

 
 
 

Článok VI 
 

Práva a povinnosti SLOVMEDIA SK 
 

 
1. SLOVMEDIA SK sa zaväzuje, že činnosti podľa tejto zmluvy vykoná sám, na 

vlastnú zodpovednosť, s odbornou starostlivosťou a to v rozsahu, kvalite, za 



odplatu a v čase podľa ustanovení tejto zmluvy, podľa pokynov objednávateľa na 
svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo; pokiaľ by  mal vykonávať časti 
činností prostredníctvom tretích osôb, je povinný vyžiadať si písomný súhlas 
objednávateľa a vysielateľa. Za výkony tretích osôb zodpovedá SLOVMEDIA SK 
v plnom rozsahu tak, ako by predmetné činnosti uskutočňoval sám. 

2. SLOVMEDIA SK sa zaväzuje na požiadanie informovať objednávateľa a 
vysielateľa o vykonávaní činností podľa tejto zmluvy. 

3. SLOVMEDIA SK sa zaväzuje upozorniť objednávateľa a vysielateľa na 
nevhodnosť objednávateľových alebo vysielateľových pokynov, ktoré bránia 
riadnemu vykonaniu činností; ak objednávateľ napriek upozorneniu trvá na 
objednávke,  pokynoch, SLOVMEDIA SK môže od zmluvy odstúpiť. 

4. SLOVMEDIA SK zadá odvysielanie tlačovej konferencie objednávateľa v plnom 
rozsahu, pokiaľ jej časový rozsah nepresiahne časový rozsah obrazového 
spravodajského príspevku podľa článku II ods. 2. zmluvy, alebo obrazového 
príspevku podľa článku II ods. 3. zmluvy. Tlačová konferencia ktorej časový 
rozsah presiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku podľa 
článku II ods. 2. zmluvy a časový rozsah obrazového príspevku podľa článku II 
ods. 3. zmluvy bude zverejnená v plnom rozsahu len na internetovej stránke 
vysielateľa a vysielateľ z nej odvysiela zostrih v časovom rozsahu obrazového 
spravodajského príspevku alebo obrazového príspevku podľa pokynu 
objednávateľa. 

5. SLOVMEDIA SK je oprávnená odmietnuť zadanie obrazových spravodajských 
príspevkov a nezabezpečiť ich vysielanie v prípade,ak podľa uváženia vysielateľa 
by ich vysielaním mohlo prísť:  

a)  k porušeniu platných právnych predpisov Slovenskej republiky; 
b) k porušeniu povinností a podmienok stanovených licenciou na 

prevádzkovanie televízneho vysielania; 
 c) k možnému postihu vysielateľa zo strany tretích subjektov (napr. sporom 

vzniknutých v súvislosti s ochranou práv duševného vlastníctva, ochrany 
osobnosti); 

 d)  ohrozeniu oprávnených záujmov vysielateľa vo vzťahu k tretím subjektom, 
najmä však k prevádzkovateľom rozhlasového a televízneho vysielania. 

6. V prípade mimoriadnych programových zmien a mimoriadnych udalostí má 
vysielateľ právo presunúť vysielanie obrazových spravodajských príspevkov na 
najbližší možný termín. 

7. SLOVMEDIA SK zodpovedá za objektívnosť obrazových spravodajských 
príspevkov 

8. Vysielateľ má výhradné právo na vysielanie a šírenie obrazových spravodajských 
príspevkov a obrazových príspevkov vyrobených vysielateľom.  

9. SLOVMEDIA SK je zodpovedná za spôsobenú škodu v rozsahu stanovenom 
zmluvou. SLOVMEDIA SK nezodpovedá objednávateľovi za žiadne výdavky, 
pohľadávky, škody alebo náklady vrátane straty zisku alebo za iné ekonomické 
straty v dôsledku akéhokoľvek porušenia zmluvy alebo zo zákona vychádzajúcej 
povinnosti mimo rámca čiastok za neodvysielané a zadávateľom uhradených 
obrazových spravodajských príspevkov. 

 
 
 
 
 
 



    Článok VII 
 

Zodpovednosť za vady 
 

 
1. Ak SLOVMEDIA SK nedodrží kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky podľa 

zmluvy, činnosť, alebo hmotne zachytený výsledok činnosti vysielateľa má vady 
objednávateľ má právo reklamovať vady u SLOVMEDIA SK v lehote 30 dní od 
odvysielania obrazových spravodajských príspevkov. 

2. SLOVMEDIA SK zodpovedá za chyby vykonanej činnosti a hmotne zachyteného 
výsledku jeho činnosti, ktorých príčinou je vadnosť materiálu dodaného 
objednávateľom alebo nevhodnosť jeho pokynov, ak objednávateľa na vadnosť 
materiálu alebo nevhodnosť jeho pokynov neupozornil. 

3. SLOVMEDIA SK zodpovedá za vady, ktoré má oprava alebo úprava vykonaná na 
základe reklamácie objednávateľa. 

4. V prípade uplatnenia reklamácie vady vystaví objednávateľ písomné oznámenie, 
ktoré obsahuje najmä: 
a) špecifikáciu zmluvného vzťahu, na základe ktorého bolo vykonané plnenie 

(číslo zmluvy a označenie zmluvných strán); 
b) názov reklamovanej činnosti, alebo hmotne zachyteného výsledku činnosti 

vysielateľa; 
c) termín vykonania činnosti, alebo hmotne zachyteného výsledku činnosti 

vysielateľa; 
d) popis reklamovanej vady; 
e) voľbu nároku, ktorý si objednávateľ uplatňuje a primeranú lehotu, v ktorej má 
vysielateľa poskytnúť zvolené záručné plnenie. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že SLOVMEDIA SK je povinná poskytnúť 
objednávateľovi ním zvolené záručné plnenie. 

6. Nahlásenie chyy SLOVMEDIA SK bezodkladne potvrdí objednávateľovi 
písomnou formou. 

7. SLOVMEDIA SK si z titulu poskytnutia záručného plnenia nebude uplatňovať voči 
objednávateľovi žiadne finančné nároky. 

8. Uplatnením práva na reklamáciu vád zo strany objednávateľa nie je dotknuté 
právo objednávateľa požadovať od vysielateľa náhradu škody. 

 
 

Článok VIII 
 

Ochrana údajov 
 

 
1. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú ochraňovať informácie podľa tejto zmluvy 

a jej obsah, resp. iné informácie o druhej zmluvnej strane, ktoré nie sú verejne 
prístupné a zmluvná strana ich označí za „dôverné“, ako aj informácie, ktoré sú 
predmetom obchodného tajomstva v zmysle § 17 obchodného zákonníka, pokiaľ 
spĺňajú pojmové znaky, ktoré ich kvalifikujú ako predmet obchodného tajomstva. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva a jej obsah tvoria predmet obchodného 
tajomstva zmluvných strán, pričom sa zaväzujú zabezpečiť ochranu všetkých 
údajov, ktoré si poskytnú v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú informácie, definované v odseku 1., neposkytnúť bez 
písomného súhlasu ostatných zmluvných strán inej osobe, nezneužiť tieto 



informácie vo svoj vlastný prospech ani v prospech inej osoby a urobiť všetky 
potrebné opatrenia pred sprístupnením týchto informácií neoprávnenou osobou. 

 
 
 
 
 
 
 

Článok IX 
 

Neodvrátiteľné okolnosti 
 

 
1. Neodvrátiteľné okolnosti, ktoré vylučujú zodpovednosť za nedodržanie záväzkov 

zo zmluvy a za škodu, sa rozumejú najmä udalosti: 
a)  spôsobené vyššou mocou (najmä prírodnými silami, počasie); 
b)  osobitné okolnosti, ktorých vznik nemá pôvod v realizácii obchodných vzťahov 

(napr. násilné akcie a z nich vyplývajúce dôsledky, respektíve opatrenie štátu 
politického charakteru, priemyselné a iné katastrofy, občianske nepokoje, 
vojenské operácie, štátne alebo regionálne stavy pohotovosti, zásahy štátu 
alebo iných príslušných autorít, poruchy spojových služieb, technické závady 
vysielania, nedostatok elektriny, dodržiavanie zákonných predpisov alebo 
licenčných podmienok zo strany prevádzkovateľa vysielania, vrátane 
dodržiavania zákonných povinností, akými je napríklad poskytovanie 
informácií verejnosti). 

2.  Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné 
nesplnenie zmluvných záväzkov, pokiaľ ich splnenie bolo ovplyvnené alebo 
znemožnené neodvrátiteľnými okolnosťami. 

 
 
 
 
 

Článok X 
 

Doručovanie 
 

 
1. Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace so zmluvou, budú vyhotovené      

písomne a doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou, ak 
v zmluve nie je uvedené inak.  

2. Odstúpenie od zmluvy a výpoveď doručujú zmluvné strany formou doporučenej 
zásielky, alebo osobne a druhá zmluvná strana prevzatie písomne potvrdí. 

3. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky 
odoslanej poštou zmluvnou stranou na adresu sídla alebo miesta podnikania 
druhej zmluvnej strany alebo na adresu uvedenú v Článku I zmluvy, pričom za 
deň doručenia sa považuje prvý deň nasledujúceho mesiaca po odoslaní 
písomnosti zmluvnou stranou. 



4. V prípade doručovania písomnosti elektronicky alebo faxom, druhá zmluvná 
strana bezodkladne potvrdí prijatie tejto písomnosti preukaznou formou 
(elektronicky, faxom).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Článok XI 
 

Trvanie a zánik zmluvy 
 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na stránke mesta. 
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do od 01.01.2013 do 31.12.2013. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť: 

a) výpoveďou bez udania dôvodu v jednojmesačnej výpovednej lehote, ktorá 
začína plynúť od prvého kalendárneho dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane;  

b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v zmluve.  
4. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia zmluvnej strane, ak v zmluve 

nie je uvedené inak. 
 
 
 

Článok XII 
 

Záverečné ustanovenia 
 

 
1.  Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez 
     písomného súhlasu ostatných zmluvných strán previesť svoje práva 
     a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na inú osobu. 
2.  Pri plnení svojich povinností sú zmluvné strany povinné postupovať tak, aby 
     nedošlo k poškodeniu práv a oprávnených záujmov zmluvných strán. 
3.  Ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, neplatné 
     ustanovenie sa pokladá za zmenené alebo vynechané v rozsahu požadovanom 
     pre odstránenie neplatnosti, a zostávajúca časť tejto zmluvy bude naďalej platná a 
     účinná. 
4.  Zmluvné strany môžu zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve robiť len v písomnej 
     forme po vzájomnej dohode. 
5.  Vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej 
     republiky. Práva a povinnosti bližšie neupravené v tejto zmluve sa riadia 
     príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka, ako aj ďalšími všeobecne 
     záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
6.  Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých 
      každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 



7.  Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé na právne úkony, že 
    ich vôľa pri uzatváraní tejto zmluvy bola slobodná a vážna, že jej prejav je im úplne 
     zrozumiteľný a určitý, že túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne 
     nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
     toho a úplného súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Seredi, dňa 18.12.2012                 
 
         podpísané                                                                    podpísané 
______________________                                         ______________________            
    za objednávateľa                                                   SLOVMEDIA SK spol. s r.o. 
 Ing. Martin Tomčányi                                                        Vladimír Hulík 
     primátor mesta                                                                    konateľ 
                                                                                                                                                                                       
  
 
     

 
 

 
 
                           



Zmluva o spolupráci pri televíznom vysielaní
číslo 85/2014

 (ďalej len „zmluva“)

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“)

Článok I

Zmluvné strany

Názov:            Mesto Sereď
Sídlo:            Námestie republiky č. 1176/10, Sereď, 926 01
IČO: 306 169
Štatutárny orgán:  Ing. Martin Tomčányi – primátor mesta

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Obchodné meno: SLOVMEDIA SK spol. s r.o.
Sídlo: Drevená 888, 924 01  Galanta 
IČO: 43 930 280
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21279/T
Štatutárny orgán: Vladimír Hulík - konateľ

(ďalej len „SLOVMEDIA SK“)

Objednávateľ a SLOVMEDIA SK sú ďalej v tejto zmluve spoločne označovaní aj ako 
„zmluvné strany“.

Článok II

Úvodné ustanovenia

1. Vysielateľ je vysielateľom programovej ponuky RTV KREA v súlade so zákonom 
č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách,  v znení  neskorších  predpisov (ďalej  len  „zákon o vysielaní 
a retransmisii“), ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie č. T/191 
udelenej  rozhodnutím Rady pre vysielanie a retransmisiu č.  T/191/2006,  podľa 
zákona o vysielaní a retransmisii.



2. Obrazovým spravodajským príspevkom je príspevok, ktorý je technicky spôsobilý 
na  televízne  vysielanie  v rámci  spravodajstva  RTV  KREA  a ktorého  časový 
rozsah je najviac 3 (slovom: tri) minúty. 

3. Obrazovým príspevkom je príspevok, ktorý je technicky spôsobilý na televízne 
vysielanie  v RTV KREA a ktorého časový  rozsah je  viac  ako 2  (slovom:  dve) 
minúty  a menej  ako  5  (slovom:  päť)  minút.  Obrazové  príspevky  vysielateľ 
odvysiela  mimo  spravodajstva  RTV  KREA.  Cena  spracovania  a  odvysielania 
obrazových príspevkov je súčasťou ceny podľa článku IV zmluvy.  

4. Tlačová konferencia je obrazovým spravodajským príspevkom pokiaľ jej časový 
rozsah nepresiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku podľa 
článku II ods. 2. zmluvy.  Tlačová konferencia je obrazovým príspevkom pokiaľ jej 
časový rozsah nepresiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku 
podľa  článku  II  ods.  3.  zmluvy.  Tlačová  konferencia  ktorej  časový  rozsah 
presiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku podľa článku II 
ods. 2. zmluvy a časový rozsah obrazového príspevku podľa článku II  ods. 3. 
zmluvy bude zverejnená v plnom rozsahu len na internetovej stránke vysielateľa 
a vysielateľ  z nej  odvysiela  zostrih  v časovom  rozsahu  obrazového 
spravodajského  príspevku  alebo  obrazového  príspevku  podľa  pokynu 
objednávateľa.

Článok III

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok SLOVMEDIA SK zabezpečiť, aby vysielateľ 
spracoval a odvysielal obrazové spravodajské príspevky:
a) zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi,
b) z pracovných  stretnutí  primátora  mesta  Sereď  s predstaviteľmi  štátnych 

orgánov, podnikateľských subjektov,
c) z kultúrnych,  spoločenských  a  športových  podujatí  organizovaných 

objednávateľom,
v RTV  KREA  podľa  požiadaviek  objednávateľa.  Za  týmto  účelom  sa 
SLOVMEDIA SK zaväzuje sledovať kultúrne, spoločenské, športové a iné udalosti 
v Meste Sereď.   

2. Predmetom  tejto  zmluvy  je  záväzok  objednávateľa  poskytnúť  a  dodať 
SLOVMEDIA SK údaje, informácie, podnety a podklady a uhradiť cenu v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy. 

3. SLOVMEDIA  SK  zabezpečí  u  vysielateľa  spracovaný  spravodajský  príspevok 
odvysielanie  do  3  dní  odo  dňa  poskytnutia  všetkých  informácií  a podkladov, 
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4. Táto zmluva sa nevzťahuje na výrobu a vysielanie reklamy.



Článok IV

Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli,  že cena za výkony podľa tejto zmluvy je 3 300 € 
(slovom: tritisíctristo eur).

2. Cena podľa odseku 1. je cena za obdobie od 01.03.2014 do 31.12.2014.
3. SLOVMEDIA  SK vystaví  1  faktúru-daňový  doklad   na  úhradu  za  plnenie 

poskytnuté  podľa  zmluvy  do  konca  marca  2014.  Objednávateľ  sa  zaväzuje 
uhradiť faktúru na účet SLOVMEDIA SK do 30 dní odo dňa doručenia. 

4. SLOVMEDIA SK si  môže uplatniť  v prípade omeškania  s  plnením peňažných 
záväzkov objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z faktúrovanej sumy 
za každý deň omeškania aj formou vystavenia faktúry splatnej 30 dní odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi. 

Článok V

Práva a povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť SLOVMEDIA SK  potrebnú súčinnosť, včas 
oboznámiť  SLOVMEDIA  SK s pokynmi,  informáciami  a údajmi  potrebnými  na 
vykonanie činností podľa tejto zmluvy. Objednávateľ je zodpovedný za správnosť 
informácií a údajov, ktoré poskytne SLOVMEDIA SK.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí SLOVMEDIA SK cenu podľa tejto zmluvy.
3. V prípade chybne odvysielaného obrazového spravodajského príspevku  alebo 

obrazového príspevku, preukázateľne zavineného vysielateľom, má objednávateľ 
nárok  na  náhradné  odvysielanie  v  dohodnutom  termíne.  Objednávateľ  môže 
uplatniť reklamáciu chybne odvysielaného obrazového spravodajského príspevku 
alebo obrazového príspevku alebo neodvysielaného obrazového spravodajského 
príspevku  do 30 kalendárnych dní odo dňa chybne odvysielaného obrazového 
spravodajského príspevku alebo obrazového príspevku, resp. dňa, v ktorom mal 
byť obrazový spravodajský príspevok alebo obrazový príspevok odvysielaný, inak 
tieto jeho práva zanikajú.  Objednávateľ uplatňuje reklamáciu u SLOVMEDIA SK.

4. Objednávateľ  má právo vyjadriť  sa k investigatívnym reportážam vyhotoveným 
vysielateľom,  ktorých  objektom  je  činnosť  objednávateľa,  jeho  orgánov 
alebo organizácií v jeho zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti.

5. Ak SLOVMEDIA SK u  vysielateľa nesplní  svoje povinnosti  podľa tejto  zmluvy 
a bez  zavinenia  objednávateľa poruší  svoj  záväzok  vykonať  riadne  a včas 
objednané činnosti, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť.

Článok VI

Práva a povinnosti SLOVMEDIA SK

1. SLOVMEDIA SK sa zaväzuje,  že činnosti  podľa tejto  zmluvy vykoná sám, na 
vlastnú  zodpovednosť,  s odbornou  starostlivosťou  a  to  v  rozsahu,  kvalite,  za 



odplatu a v čase podľa ustanovení tejto zmluvy, podľa pokynov objednávateľa na 
svoje  náklady  a na  vlastné  nebezpečenstvo;  pokiaľ  by   mal  vykonávať  časti 
činností  prostredníctvom  tretích  osôb,  je  povinný  vyžiadať  si  písomný  súhlas 
objednávateľa a vysielateľa. Za výkony tretích osôb zodpovedá SLOVMEDIA SK 
v plnom rozsahu tak, ako by predmetné činnosti uskutočňoval sám.

2. SLOVMEDIA  SK  sa  zaväzuje  na  požiadanie  informovať  objednávateľa  a 
vysielateľa o vykonávaní činností podľa tejto zmluvy.

3. SLOVMEDIA  SK  sa  zaväzuje  upozorniť  objednávateľa  a  vysielateľa  na 
nevhodnosť  objednávateľových  alebo  vysielateľových  pokynov,  ktoré  bránia 
riadnemu  vykonaniu  činností;  ak  objednávateľ  napriek  upozorneniu  trvá  na 
objednávke,  pokynoch, SLOVMEDIA SK môže od zmluvy odstúpiť.

4. SLOVMEDIA SK zadá odvysielanie tlačovej konferencie objednávateľa v plnom 
rozsahu,  pokiaľ  jej  časový  rozsah  nepresiahne  časový  rozsah  obrazového 
spravodajského  príspevku  podľa  článku  II  ods.  2.  zmluvy,  alebo  obrazového 
príspevku  podľa  článku  II  ods.  3.  zmluvy.  Tlačová  konferencia  ktorej  časový 
rozsah  presiahne  časový  rozsah  obrazového  spravodajského  príspevku  podľa 
článku II ods. 2. zmluvy a časový rozsah obrazového príspevku podľa článku II  
ods.  3.  zmluvy  bude  zverejnená  v plnom rozsahu  len  na  internetovej  stránke 
vysielateľa  a vysielateľ  z nej  odvysiela  zostrih  v časovom rozsahu  obrazového 
spravodajského  príspevku  alebo  obrazového  príspevku  podľa  pokynu 
objednávateľa.

5. SLOVMEDIA SK je  oprávnená odmietnuť  zadanie  obrazových spravodajských 
príspevkov a nezabezpečiť ich vysielanie v prípade,ak podľa uváženia vysielateľa 
by ich vysielaním mohlo prísť: 

a) k porušeniu platných právnych predpisov Slovenskej republiky;
b) k  porušeniu  povinností  a  podmienok  stanovených  licenciou  na 

prevádzkovanie televízneho vysielania;
 c) k možnému postihu vysielateľa zo strany tretích subjektov (napr. sporom 

vzniknutých v súvislosti s ochranou práv duševného vlastníctva, ochrany 
osobnosti);

 d) ohrozeniu oprávnených záujmov vysielateľa vo vzťahu k tretím subjektom, 
najmä však k prevádzkovateľom rozhlasového a televízneho vysielania.

6. V  prípade  mimoriadnych  programových  zmien  a  mimoriadnych  udalostí  má 
vysielateľ  právo presunúť vysielanie obrazových spravodajských príspevkov na 
najbližší možný termín.

7. SLOVMEDIA  SK  zodpovedá  za  objektívnosť  obrazových  spravodajských 
príspevkov

8. Vysielateľ má výhradné právo na vysielanie a šírenie obrazových spravodajských 
príspevkov a obrazových príspevkov vyrobených vysielateľom. 

9. SLOVMEDIA SK je  zodpovedná  za  spôsobenú  škodu  v  rozsahu  stanovenom 
zmluvou.  SLOVMEDIA  SK  nezodpovedá  objednávateľovi  za  žiadne  výdavky, 
pohľadávky, škody alebo náklady vrátane straty zisku alebo za iné ekonomické 
straty v dôsledku akéhokoľvek porušenia zmluvy alebo zo zákona vychádzajúcej 
povinnosti  mimo  rámca  čiastok  za  neodvysielané  a  zadávateľom  uhradených 
obrazových spravodajských príspevkov.



   Článok VII

Zodpovednosť za vady

1. Ak SLOVMEDIA SK nedodrží kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky podľa 
zmluvy, činnosť, alebo hmotne zachytený výsledok činnosti vysielateľa má vady 
objednávateľ má právo reklamovať vady u SLOVMEDIA SK v lehote 30 dní od 
odvysielania obrazových spravodajských príspevkov.

2. SLOVMEDIA SK zodpovedá za chyby vykonanej činnosti a hmotne zachyteného 
výsledku  jeho  činnosti,  ktorých  príčinou  je  vadnosť  materiálu  dodaného 
objednávateľom alebo nevhodnosť jeho pokynov, ak objednávateľa na vadnosť 
materiálu alebo nevhodnosť jeho pokynov neupozornil.

3. SLOVMEDIA SK zodpovedá za vady, ktoré má oprava alebo úprava vykonaná na 
základe reklamácie objednávateľa.

4. V prípade uplatnenia reklamácie vady vystaví objednávateľ písomné oznámenie, 
ktoré obsahuje najmä:
a) špecifikáciu  zmluvného  vzťahu,  na  základe  ktorého  bolo  vykonané  plnenie 

(číslo zmluvy a označenie zmluvných strán);
b) názov  reklamovanej  činnosti,  alebo  hmotne  zachyteného  výsledku  činnosti 

vysielateľa;
c) termín  vykonania  činnosti,  alebo  hmotne  zachyteného  výsledku  činnosti 

vysielateľa;
d) popis reklamovanej vady;
e) voľbu nároku, ktorý si objednávateľ uplatňuje a primeranú lehotu, v ktorej má 
vysielateľa poskytnúť zvolené záručné plnenie.

5. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  SLOVMEDIA  SK  je  povinná  poskytnúť 
objednávateľovi ním zvolené záručné plnenie.

6. Nahlásenie  chyy  SLOVMEDIA  SK  bezodkladne  potvrdí  objednávateľovi 
písomnou formou.

7. SLOVMEDIA SK si z titulu poskytnutia záručného plnenia nebude uplatňovať voči 
objednávateľovi žiadne finančné nároky.

8. Uplatnením práva na reklamáciu  vád zo  strany objednávateľa  nie  je  dotknuté 
právo objednávateľa požadovať od vysielateľa náhradu škody.

Článok VIII

Ochrana údajov

1. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú ochraňovať informácie podľa tejto zmluvy 
a jej obsah, resp. iné informácie o druhej zmluvnej strane, ktoré nie sú verejne 
prístupné a zmluvná strana ich označí za „dôverné“, ako aj informácie, ktoré sú 
predmetom obchodného tajomstva v zmysle § 17 obchodného zákonníka, pokiaľ 
spĺňajú pojmové znaky, ktoré ich kvalifikujú ako predmet obchodného tajomstva.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva a jej obsah tvoria predmet obchodného 
tajomstva  zmluvných  strán,  pričom sa  zaväzujú  zabezpečiť  ochranu  všetkých 
údajov, ktoré si poskytnú v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú informácie, definované v odseku 1., neposkytnúť bez 
písomného  súhlasu  ostatných  zmluvných  strán  inej  osobe,  nezneužiť  tieto 



informácie vo svoj  vlastný prospech ani v prospech inej osoby a urobiť všetky 
potrebné opatrenia pred sprístupnením týchto informácií neoprávnenou osobou.

Článok IX

Neodvrátiteľné okolnosti

1. Neodvrátiteľné okolnosti, ktoré vylučujú zodpovednosť za nedodržanie záväzkov 
zo zmluvy a za škodu, sa rozumejú najmä udalosti:
a) spôsobené vyššou mocou (najmä prírodnými silami, počasie);
b) osobitné okolnosti, ktorých vznik nemá pôvod v realizácii obchodných vzťahov 

(napr. násilné akcie a z nich vyplývajúce dôsledky, respektíve opatrenie štátu 
politického  charakteru,  priemyselné  a  iné  katastrofy,  občianske  nepokoje, 
vojenské operácie,  štátne alebo regionálne stavy pohotovosti,  zásahy štátu 
alebo iných príslušných autorít, poruchy spojových služieb, technické závady 
vysielania,  nedostatok  elektriny,  dodržiavanie  zákonných  predpisov  alebo 
licenčných  podmienok  zo  strany  prevádzkovateľa  vysielania,  vrátane 
dodržiavania  zákonných  povinností,  akými  je  napríklad  poskytovanie 
informácií verejnosti).

2. Zmluvné  strany  sa  oslobodzujú  od  zodpovednosti  za  čiastočné  alebo  úplné 
nesplnenie  zmluvných  záväzkov,  pokiaľ  ich  splnenie  bolo  ovplyvnené  alebo 
znemožnené neodvrátiteľnými okolnosťami.

Článok X

Doručovanie

1. Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace so zmluvou, budú vyhotovené 
písomne a doručené druhej  zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou, ak 
v zmluve nie je uvedené inak. 

2. Odstúpenie od zmluvy a výpoveď doručujú zmluvné strany formou doporučenej 
zásielky, alebo osobne a druhá zmluvná strana prevzatie písomne potvrdí.

3. Všetky písomnosti  sa považujú za doručené aj  v prípade neprevzatia  zásielky 
odoslanej  poštou  zmluvnou  stranou  na  adresu  sídla  alebo  miesta  podnikania 
druhej zmluvnej strany alebo na adresu uvedenú v Článku I zmluvy, pričom za 
deň  doručenia  sa  považuje  prvý  deň  nasledujúceho  mesiaca  po  odoslaní 
písomnosti zmluvnou stranou.

4. V prípade  doručovania  písomnosti  elektronicky  alebo  faxom,  druhá  zmluvná 
strana  bezodkladne  potvrdí  prijatie  tejto  písomnosti  preukaznou  formou 
(elektronicky, faxom). 



Článok XI

Trvanie a zánik zmluvy

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej  podpísania  zástupcami  oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na stránke mesta.

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do od 01.03.2014 do 31.12.2014.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:

a) výpoveďou  bez  udania  dôvodu  v jednojmesačnej  výpovednej  lehote,  ktorá 
začína  plynúť  od  prvého  kalendárneho  dňa  kalendárneho  mesiaca 
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane; 

b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v zmluve. 
4. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia zmluvnej strane, ak v zmluve 

nie je uvedené inak.

Článok XII

Záverečné ustanovenia

1.  Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez
     písomného súhlasu ostatných zmluvných strán previesť svoje práva
     a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na inú osobu.
2.  Pri plnení svojich povinností sú zmluvné strany povinné postupovať tak, aby
     nedošlo k poškodeniu práv a oprávnených záujmov zmluvných strán.
3.  Ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, neplatné
     ustanovenie sa pokladá za zmenené alebo vynechané v rozsahu požadovanom
     pre odstránenie neplatnosti, a zostávajúca časť tejto zmluvy bude naďalej platná a
     účinná.
4.  Zmluvné strany môžu zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve robiť len v písomnej
     forme po vzájomnej dohode.
5.  Vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej
     republiky. Práva a povinnosti bližšie neupravené v tejto zmluve sa riadia
     príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka, ako aj ďalšími všeobecne
     záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.



6.  Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých
      každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
7.  Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé na právne úkony, že
    ich vôľa pri uzatváraní tejto zmluvy bola slobodná a vážna, že jej prejav je im úplne
     zrozumiteľný a určitý, že túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne
     nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
     toho a úplného súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.

V Seredi, dňa 26.02.2014             

        podpísané                                                                         podpísané 
______________________                                         ______________________ 
    za objednávateľa                                                   SLOVMEDIA SK spol. s r.o.
 Ing. Martin Tomčányi                                                        Vladimír Hulík
   primátor mesta                                                                     konateľ

                                                                                                                   

    

                          



Zmluva o spolupráci pri televíznom vysielaní 
číslo 129/2015 

(ďalej len „zmluva“) 
 

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) 

 
 

Článok I 

Zmluvné strany 

 
Názov: mesto Sereď 
Sídlo: Námestie republiky č. 1176/10, Sereď, 926 01 
IČO: 306 169 
Štatutárny orgán: Ing. Martin Tomčányi – primátor mesta 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., 
IBAN: SK 7409000000000203505156 

 
(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

Obchodné meno: SLOVMEDIA SK  s r.o. 
Sídlo: Drevená 888, 924 01 Galanta 
IČO: 43 930 280 
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trnava 

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21279/T 
Štatutárny orgán: Mgr. Daniela Horváthová - konateľ 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s 
IBAN: SK 0511110000001020447007 

 
(ďalej len „SLOVMEDIA SK“) 

 
Objednávateľ a SLOVMEDIA SK sú ďalej v tejto zmluve spoločne označovaní aj ako 
„zmluvné strany“. 

 
 

Článok II 

Úvodné ustanovenia 

 
1. Vysielateľ je vysielateľom programovej ponuky RTV KREA v súlade so zákonom 

č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní 
a retransmisii“), ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie č. T/191 
udelenej rozhodnutím Rady pre vysielanie a retransmisiu č. T/191/2006, podľa 
zákona o vysielaní a retransmisii. 



2. Obrazovým spravodajským príspevkom je príspevok, ktorý je technicky spôsobilý 
na televízne vysielanie v rámci spravodajstva RTV KREA a ktorého časový 
rozsah je najviac 3 (slovom: tri) minúty. 

3. Obrazovým príspevkom je príspevok, ktorý je technicky spôsobilý na televízne 
vysielanie v RTV KREA a ktorého časový rozsah je viac ako 2 (slovom: dve) 
minúty a menej ako 5 (slovom: päť) minút. Obrazové príspevky vysielateľ 
odvysiela mimo spravodajstva RTV KREA. Cena spracovania a odvysielania 
obrazových príspevkov je súčasťou ceny podľa článku IV zmluvy. 

4. Tlačová konferencia je obrazovým spravodajským príspevkom pokiaľ jej časový 
rozsah nepresiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku podľa 
článku II ods. 2. zmluvy. Tlačová konferencia je obrazovým príspevkom pokiaľ jej 
časový rozsah nepresiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku 
podľa článku II ods. 3. zmluvy. Tlačová konferencia ktorej časový rozsah 
presiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku podľa článku II 
ods. 2. zmluvy a časový rozsah obrazového príspevku podľa článku II ods. 3. 
zmluvy bude zverejnená v plnom rozsahu len na internetovej stránke vysielateľa 
a vysielateľ z nej odvysiela zostrih v časovom rozsahu obrazového 
spravodajského príspevku alebo obrazového príspevku podľa pokynu 
objednávateľa. 

 
 
 
 

Článok III 

Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok SLOVMEDIA SK zabezpečiť, aby vysielateľ 

spracoval a odvysielal obrazové spravodajské príspevky: 
a) zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta Sereď, 
b) z pracovných  stretnutí  primátora  Mesta  Sereď  s predstaviteľmi  štátnych 

orgánov, podnikateľských subjektov, 
c) z kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných 

objednávateľom, 
v RTV KREA podľa požiadaviek objednávateľa. Za týmto účelom sa 
SLOVMEDIA SK zaväzuje sledovať kultúrne, spoločenské, športové a iné udalosti 
v Meste Sereď. 

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok objednávateľa poskytnúť a dodať 
SLOVMEDIA SK údaje, informácie, podnety a podklady a uhradiť cenu v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy. 

3. SLOVMEDIA SK zabezpečí u vysielateľa spracovaný spravodajský príspevok 
odvysielanie do 3 dní odo dňa poskytnutia všetkých informácií  a podkladov, 
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

4. Táto zmluva sa nevzťahuje na výrobu a vysielanie reklamy. 



Článok IV 
 

Cena a platobné podmienky 
 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za výkony podľa tejto zmluvy je 4 000 € 

(slovom: štyritisíc eur). 
2. Cena podľa odseku 1. je cena za obdobie od 01.03.2015 do 31.12.2015. 
3. SLOVMEDIA SK vystaví 1 faktúru - daňový doklad na úhradu za plnenie 

poskytnuté podľa zmluvy do 15. marca 2015. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť 
faktúru na účet SLOVMEDIA SK do 30 dní odo dňa doručenia. 

4. SLOVMEDIA SK si môže uplatniť v prípade omeškania s plnením peňažných 
záväzkov objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z faktúrovanej sumy 
za každý deň omeškania aj formou vystavenia faktúry splatnej 30 dní odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi. 

 
 
 
 

Článok V 
 

Práva a povinnosti objednávateľa 
 
 
1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť SLOVMEDIA SK potrebnú súčinnosť, včas 

oboznámiť SLOVMEDIA SK s pokynmi, informáciami a údajmi potrebnými na 
vykonanie činností podľa tejto zmluvy. Objednávateľ je zodpovedný za správnosť 
informácií a údajov, ktoré poskytne SLOVMEDIA SK. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí SLOVMEDIA SK cenu podľa tejto zmluvy. 
3. V prípade chybne odvysielaného obrazového spravodajského príspevku alebo 

obrazového príspevku, preukázateľne zavineného vysielateľom, má objednávateľ 
nárok na náhradné odvysielanie v dohodnutom termíne. Objednávateľ môže 
uplatniť reklamáciu chybne odvysielaného obrazového spravodajského príspevku 
alebo obrazového príspevku alebo neodvysielaného obrazového spravodajského 
príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa chybne odvysielaného obrazového 
spravodajského príspevku alebo obrazového príspevku, resp. dňa, v ktorom mal 
byť obrazový spravodajský príspevok alebo obrazový príspevok odvysielaný, inak 
tieto jeho práva zanikajú.  Objednávateľ uplatňuje reklamáciu u SLOVMEDIA SK. 

4. Objednávateľ má právo vyjadriť sa k investigatívnym reportážam vyhotoveným 
vysielateľom,  ktorých  objektom  je  činnosť  objednávateľa,  jeho  orgánov 
alebo organizácií v jeho zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti. 

5. Ak SLOVMEDIA SK u vysielateľa nesplní svoje povinnosti podľa tejto zmluvy 
a bez zavinenia objednávateľa poruší svoj záväzok vykonať riadne a včas 
objednané činnosti, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť. 



Článok VI 
 

Práva a povinnosti SLOVMEDIA SK 
 
 
1. SLOVMEDIA SK sa zaväzuje, že činnosti podľa tejto zmluvy vykoná sám, na 

vlastnú zodpovednosť, s odbornou starostlivosťou a to v rozsahu, kvalite, za 
odplatu a v čase podľa ustanovení tejto zmluvy, podľa pokynov objednávateľa na 
svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo; pokiaľ by mal vykonávať časti 
činností prostredníctvom tretích osôb, je povinný vyžiadať si písomný súhlas 
objednávateľa a vysielateľa. Za výkony tretích osôb zodpovedá SLOVMEDIA SK 
v plnom rozsahu tak, ako by predmetné činnosti uskutočňoval sám. 

2. SLOVMEDIA SK sa zaväzuje na požiadanie informovať objednávateľa a 
vysielateľa o vykonávaní činností podľa tejto zmluvy. 

3. SLOVMEDIA SK sa zaväzuje upozorniť objednávateľa a vysielateľa na 
nevhodnosť objednávateľových alebo vysielateľových pokynov, ktoré bránia 
riadnemu vykonaniu činností; ak objednávateľ napriek upozorneniu trvá na 
objednávke, pokynoch, SLOVMEDIA SK môže od zmluvy odstúpiť. 

4. SLOVMEDIA SK zadá odvysielanie tlačovej konferencie objednávateľa v plnom 
rozsahu, pokiaľ jej časový rozsah nepresiahne časový rozsah obrazového 
spravodajského príspevku podľa článku II ods. 2. zmluvy, alebo obrazového 
príspevku podľa článku II ods. 3. zmluvy. Tlačová konferencia ktorej  časový 
rozsah presiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku podľa 
článku II ods. 2. zmluvy a časový rozsah obrazového príspevku podľa článku II 
ods. 3. zmluvy bude zverejnená v plnom rozsahu len na internetovej stránke 
vysielateľa a vysielateľ z nej odvysiela zostrih v časovom rozsahu obrazového 
spravodajského príspevku alebo obrazového príspevku podľa pokynu 
objednávateľa. 

5. SLOVMEDIA SK je oprávnená odmietnuť zadanie obrazových spravodajských 
príspevkov a nezabezpečiť ich vysielanie v prípade, ak podľa uváženia vysielateľa 
by ich vysielaním mohlo prísť: 

a) k porušeniu platných právnych predpisov Slovenskej republiky; 
b) k porušeniu povinností a podmienok stanovených licenciou na 

prevádzkovanie televízneho vysielania; 
c) k možnému postihu vysielateľa zo strany tretích subjektov (napr. sporom 

vzniknutých v súvislosti s ochranou práv duševného vlastníctva, ochrany 
osobnosti); 

d) ohrozeniu oprávnených záujmov vysielateľa vo vzťahu k tretím subjektom, 
najmä však k prevádzkovateľom rozhlasového a televízneho vysielania. 

6. V prípade mimoriadnych programových zmien a mimoriadnych udalostí má 
vysielateľ právo presunúť vysielanie obrazových spravodajských príspevkov na 
najbližší možný termín. 

7. SLOVMEDIA SK zodpovedá za objektívnosť obrazových spravodajských 
príspevkov 

8. Vysielateľ má výhradné právo na vysielanie a šírenie obrazových spravodajských 
príspevkov a obrazových príspevkov vyrobených vysielateľom. 



9, SLOVMEDIA SK je zodpovedná za spôsobenú škodu v rozsahu stanovenom 
zmluvou. SLOVMEDIA SK nezodpovedá objednávateľovi za žiadne výdavky, 
pohľadávky, škody alebo náklady vrátane straty zisku alebo za iné ekonomické 
straty v dôsledku akéhokoľvek porušenia zmluvy alebo zo zákona vychádzajúcej 
povinnosti mimo rámca čiastok za neodvysielané a zadávateľom uhradených 
obrazových spravodajských príspevkov. 

 
 
 

Článok VII 

Zodpovednosť za vady 

 
1. Ak SLOVMEDIA SK nedodrží kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky podľa 

zmluvy, činnosť, alebo hmotne zachytený výsledok činnosti vysielateľa má vady 
objednávateľ má právo reklamovať vady u SLOVMEDIA SK v lehote 30 dní od 
odvysielania obrazových spravodajských príspevkov. 

2. SLOVMEDIA SK zodpovedá za chyby vykonanej činnosti a hmotne zachyteného 
výsledku jeho činnosti, ktorých príčinou je vadnosť materiálu dodaného 
objednávateľom alebo nevhodnosť jeho pokynov, ak objednávateľa na vadnosť 
materiálu alebo nevhodnosť jeho pokynov neupozornil. 

3. SLOVMEDIA SK zodpovedá za vady, ktoré má oprava alebo úprava vykonaná na 
základe reklamácie objednávateľa. 

4. V prípade uplatnenia reklamácie vady vystaví objednávateľ písomné oznámenie, 
ktoré obsahuje najmä: 
a) špecifikáciu zmluvného vzťahu, na základe ktorého bolo vykonané plnenie 

(číslo zmluvy a označenie zmluvných strán); 
b) názov  reklamovanej  činnosti,  alebo  hmotne  zachyteného  výsledku  činnosti 

vysielateľa; 
c) termín  vykonania  činnosti,  alebo  hmotne  zachyteného  výsledku  činnosti 

vysielateľa; 
d) popis reklamovanej vady; 
e) voľbu nároku, ktorý si objednávateľ uplatňuje a primeranú lehotu, v ktorej má 
vysielateľa poskytnúť zvolené záručné plnenie. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že SLOVMEDIA SK je povinná poskytnúť 
objednávateľovi ním zvolené záručné plnenie. 

6. Nahlásenie chyy SLOVMEDIA SK bezodkladne potvrdí objednávateľovi 
písomnou formou. 

7. SLOVMEDIA SK si z titulu poskytnutia záručného plnenia nebude uplatňovať voči 
objednávateľovi žiadne finančné nároky. 

8. Uplatnením práva na reklamáciu vád zo strany objednávateľa nie je dotknuté 
právo objednávateľa požadovať od vysielateľa náhradu škody. 



Článok VIII 

Ochrana údajov 

 
1. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú ochraňovať informácie podľa tejto zmluvy 

a jej obsah, resp. iné informácie o druhej zmluvnej strane, ktoré nie sú verejne 
prístupné a zmluvná strana ich označí za „dôverné“, ako aj informácie, ktoré sú 
predmetom obchodného tajomstva v zmysle § 17 obchodného zákonníka, pokiaľ 
spĺňajú pojmové znaky, ktoré ich kvalifikujú ako predmet obchodného tajomstva. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva a jej obsah tvoria predmet obchodného 
tajomstva zmluvných strán, pričom sa zaväzujú zabezpečiť ochranu všetkých 
údajov, ktoré si poskytnú v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú informácie, definované v odseku 1., neposkytnúť bez 
písomného súhlasu ostatných zmluvných strán inej osobe, nezneužiť tieto 
informácie vo svoj vlastný prospech ani v prospech inej osoby a urobiť všetky 
potrebné opatrenia pred sprístupnením týchto informácií neoprávnenou osobou. 

 
 
 

Článok IX 

Neodvrátiteľné okolnosti 

 
1. Neodvrátiteľné okolnosti, ktoré vylučujú zodpovednosť za nedodržanie záväzkov 

zo zmluvy a za škodu, sa rozumejú najmä udalosti: 
a) spôsobené vyššou mocou (najmä prírodnými silami, počasie); 
b) osobitné okolnosti, ktorých vznik nemá pôvod v realizácii obchodných vzťahov 

(napr. násilné akcie a z nich vyplývajúce dôsledky, respektíve opatrenie štátu 
politického charakteru, priemyselné a iné katastrofy, občianske nepokoje, 
vojenské operácie, štátne alebo regionálne stavy pohotovosti, zásahy štátu 
alebo iných príslušných autorít, poruchy spojových služieb, technické závady 
vysielania, nedostatok elektriny, dodržiavanie zákonných predpisov alebo 
licenčných podmienok zo strany prevádzkovateľa vysielania, vrátane 
dodržiavania zákonných povinností, akými je napríklad poskytovanie 
informácií verejnosti). 

2. Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné 
nesplnenie zmluvných záväzkov, pokiaľ ich splnenie bolo ovplyvnené alebo 
znemožnené neodvrátiteľnými okolnosťami. 



Článok X 

Doručovanie 

 
1. Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace so zmluvou, budú vyhotovené 

písomne a doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou, ak 
v zmluve nie je uvedené inak. 

2. Odstúpenie od zmluvy a výpoveď doručujú zmluvné strany formou doporučenej 
zásielky, alebo osobne a druhá zmluvná strana prevzatie písomne potvrdí. 

3. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky 
odoslanej poštou zmluvnou stranou na adresu sídla alebo miesta podnikania 
druhej zmluvnej strany alebo na adresu uvedenú v Článku I zmluvy, pričom za 
deň doručenia sa považuje prvý deň nasledujúceho mesiaca po odoslaní 
písomnosti zmluvnou stranou. 

4. V prípade doručovania písomnosti elektronicky alebo faxom, druhá zmluvná 
strana bezodkladne potvrdí prijatie tejto písomnosti preukaznou formou 
(elektronicky, faxom). 

 
 
 

Článok XI 

Trvanie a zánik zmluvy 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom 01.03.2015. 
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.03.2015 do 31.12.2015. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť: 

a) výpoveďou bez udania dôvodu v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá 
začína plynúť od prvého kalendárneho dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane; 

b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v zmluve. 
4. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia zmluvnej strane, ak v zmluve 

nie je uvedené inak. 
 
 
 

Článok XII 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez 

písomného súhlasu ostatných zmluvných strán previesť svoje práva 
a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na inú osobu. 

2. Pri plnení svojich povinností sú zmluvné strany povinné postupovať tak, aby 
nedošlo k poškodeniu práv a oprávnených záujmov zmluvných strán. 



3. Ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, neplatné 
ustanovenie sa pokladá za zmenené alebo vynechané v rozsahu požadovanom 
pre odstránenie neplatnosti, a zostávajúca časť tejto zmluvy bude naďalej platná a 
účinná. 

4. Zmluvné strany môžu zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve robiť len v písomnej 
forme po vzájomnej dohode. 

5. Vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej 
republiky. Práva a povinnosti bližšie neupravené v tejto zmluve sa riadia 
príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka, ako aj ďalšími všeobecne 
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých 
každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé na právne úkony, že 
ich vôľa pri uzatváraní tejto zmluvy bola slobodná a vážna, že jej prejav je im úplne 
zrozumiteľný a určitý, že túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak  
toho a úplného súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Seredi, dňa 25.02.2015 

 
 
 
 

  

za objednávateľa SLOVMEDIA SK spol. s r.o. 
Ing. Martin Tomčányi Mgr. Daniela Horváthová 

primátor mesta  konateľ 



Zmluva o spolupráci pri televíznom vysielaní 
číslo 119/2016 

 (ďalej len „zmluva“) 
 

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) 

 
 

Článok I 
 

Zmluvné strany 
 
 
Názov:                      Mesto Sereď 
Sídlo:                      Námestie republiky č. 1176/10, Sereď, 926 01 
IČO:             306 169 
Štatutárny orgán:             Ing. Martin Tomčányi – primátor mesta 
Bankové spojenie:            Slovenská sporiteľňa, a.s.,  
IBAN:                                SK 7409000000000203505156 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Obchodné meno:   SLOVMEDIA SK  s r.o. 
Sídlo:     Drevená 888, 924 01  Galanta  
IČO:     43930280 
Zapísaný v:  Obchodnom registri Okresného súdu Trnava 

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21279/T 
Štatutárny orgán:  Mgr. Daniela Horváthová - konateľ 
Bankové spojenie:             UniCredit Bank Slovakia a.s 
IBAN:                                 SK 0511110000001020447007 
 
(ďalej len „SLOVMEDIA SK“) 
 
Objednávateľ a SLOVMEDIA SK sú ďalej v tejto zmluve spoločne označovaní aj ako 
„zmluvné strany“. 
 
 

Článok II 
 

Úvodné ustanovenia 
 
 

1. Vysielateľ je vysielateľom programovej ponuky RTV KREA v súlade so zákonom 
č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní a 
retransmisii“), ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie č. T/191 
udelenej rozhodnutím Rady pre vysielanie a retransmisiu č. T/191/2006, podľa 
zákona o vysielaní a retransmisii. 

 



2. Obrazovým spravodajským príspevkom je príspevok, ktorý je technicky spôsobilý 
na televízne vysielanie v rámci spravodajstva RTV KREA a ktorého časový 
rozsah je najviac 3 (slovom: tri) minúty.  

3. Obrazovým príspevkom je príspevok, ktorý je technicky spôsobilý na televízne 
vysielanie v RTV KREA a ktorého časový rozsah je viac ako 2 (slovom: dve) 
minúty a menej ako 5 (slovom: päť) minút. Obrazové príspevky vysielateľ 
odvysiela mimo spravodajstva RTV KREA. Cena spracovania a odvysielania 
obrazových príspevkov je súčasťou ceny podľa článku IV zmluvy.   

4. Tlačová konferencia je obrazovým spravodajským príspevkom pokiaľ jej časový 
rozsah nepresiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku podľa 
článku II ods. 2. zmluvy.  Tlačová konferencia je obrazovým príspevkom pokiaľ jej 
časový rozsah nepresiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku 
podľa článku II ods. 3. zmluvy. Tlačová konferencia ktorej časový rozsah 
presiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku podľa článku II 
ods. 2. zmluvy a časový rozsah obrazového príspevku podľa článku II ods. 3. 
zmluvy bude zverejnená v plnom rozsahu len na internetovej stránke vysielateľa 
a vysielateľ z nej odvysiela zostrih v časovom rozsahu obrazového 
spravodajského príspevku alebo obrazového príspevku podľa pokynu 
objednávateľa. 

 
 
 
 

Článok III 
 

Predmet zmluvy 
 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok SLOVMEDIA SK zabezpečiť, aby vysielateľ 

spracoval a odvysielal obrazové spravodajské príspevky: 
a) zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta Sereď, 
b) z pracovných stretnutí primátora Mesta Sereď s predstaviteľmi štátnych 

orgánov, podnikateľských subjektov, 
c) z kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných 

objednávateľom, 
v RTV KREA podľa požiadaviek objednávateľa. Za týmto účelom sa   
SLOVMEDIA SK zaväzuje sledovať kultúrne, spoločenské, športové a iné udalosti 
v Meste Sereď.    

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok objednávateľa poskytnúť a dodať 
SLOVMEDIA SK údaje, informácie, podnety a podklady a uhradiť cenu v súlade s 
ustanoveniami tejto zmluvy.  

3. SLOVMEDIA SK zabezpečí u vysielateľa spracovaný spravodajský príspevok 
odvysielanie do 3 dní odo dňa poskytnutia všetkých informácií a podkladov, 
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

4. Táto zmluva sa nevzťahuje na výrobu a vysielanie reklamy. 
 
 
 
 
 

 



Článok IV 
 

Cena a platobné podmienky 
 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za výkony podľa tejto zmluvy je 4 000 € 

(slovom: štyritisíc eur). 
2. Cena podľa odseku 1. je cena za obdobie od 01.03.2016 do 31.12.2016. 
3. SLOVMEDIA SK vystaví 1 faktúru-daňový doklad  na úhradu za plnenie 

poskytnuté podľa zmluvy do 15. marca 2016. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť 
faktúru na účet SLOVMEDIA SK do 30 dní odo dňa doručenia.  

4. SLOVMEDIA SK si môže uplatniť v prípade omeškania s plnením peňažných 
záväzkov objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z faktúrovanej sumy 
za každý deň omeškania aj formou vystavenia faktúry splatnej 30 dní odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi.  

 
 
 
 

Článok V 
 

Práva a povinnosti objednávateľa 
 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť SLOVMEDIA SK  potrebnú súčinnosť, včas 

oboznámiť SLOVMEDIA SK s pokynmi, informáciami a údajmi potrebnými na 
vykonanie činností podľa tejto zmluvy. Objednávateľ je zodpovedný za správnosť 
informácií a údajov, ktoré poskytne SLOVMEDIA SK. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí SLOVMEDIA SK cenu podľa tejto zmluvy. 
3. V prípade chybne odvysielaného obrazového spravodajského príspevku  alebo 

obrazového príspevku, preukázateľne zavineného vysielateľom, má objednávateľ 
nárok na náhradné odvysielanie v dohodnutom termíne. Objednávateľ môže 
uplatniť reklamáciu chybne odvysielaného obrazového spravodajského príspevku 
alebo obrazového príspevku alebo neodvysielaného obrazového spravodajského 
príspevku  do 30 kalendárnych dní odo dňa chybne odvysielaného obrazového 
spravodajského príspevku alebo obrazového príspevku, resp. dňa, v ktorom mal 
byť obrazový spravodajský príspevok alebo obrazový príspevok odvysielaný, inak 
tieto jeho práva zanikajú.  Objednávateľ uplatňuje reklamáciu u SLOVMEDIA SK. 

4. Objednávateľ má právo vyjadriť sa k investigatívnym reportážam vyhotoveným 
vysielateľom, ktorých objektom je činnosť objednávateľa, jeho orgánov alebo 
organizácií v jeho zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti. 

5. Ak SLOVMEDIA SK u vysielateľa nesplní svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a 
bez zavinenia objednávateľa poruší svoj záväzok vykonať riadne a včas 
objednané činnosti, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Článok VI 

 
Práva a povinnosti SLOVMEDIA SK 

 
 
1. SLOVMEDIA SK sa zaväzuje, že činnosti podľa tejto zmluvy vykoná sám, na 

vlastnú zodpovednosť, s odbornou starostlivosťou a to v rozsahu, kvalite, za 
odplatu a v čase podľa ustanovení tejto zmluvy, podľa pokynov objednávateľa na 
svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo; pokiaľ by  mal vykonávať časti 
činností prostredníctvom tretích osôb, je povinný vyžiadať si písomný súhlas 
objednávateľa a vysielateľa. Za výkony tretích osôb zodpovedá SLOVMEDIA SK 
v plnom rozsahu tak, ako by predmetné činnosti uskutočňoval sám. 

2. SLOVMEDIA SK sa zaväzuje na požiadanie informovať objednávateľa a 
vysielateľa o vykonávaní činností podľa tejto zmluvy. 

3. SLOVMEDIA SK sa zaväzuje upozorniť objednávateľa a vysielateľa na 
nevhodnosť objednávateľových alebo vysielateľových pokynov, ktoré bránia 
riadnemu vykonaniu činností; ak objednávateľ napriek upozorneniu trvá na 
objednávke,  pokynoch, SLOVMEDIA SK môže od zmluvy odstúpiť. 

4. SLOVMEDIA SK zadá odvysielanie tlačovej konferencie objednávateľa v plnom 
rozsahu, pokiaľ jej časový rozsah nepresiahne časový rozsah obrazového 
spravodajského príspevku podľa článku II ods. 2. zmluvy, alebo obrazového 
príspevku podľa článku II ods. 3. zmluvy. Tlačová konferencia ktorej časový 
rozsah presiahne časový rozsah obrazového spravodajského príspevku podľa 
článku II ods. 2. zmluvy a časový rozsah obrazového príspevku podľa článku II 
ods. 3. zmluvy bude zverejnená v plnom rozsahu len na internetovej stránke 
vysielateľa a vysielateľ z nej odvysiela zostrih v časovom rozsahu obrazového 
spravodajského príspevku alebo obrazového príspevku podľa pokynu 
objednávateľa. 

5. SLOVMEDIA SK je oprávnená odmietnuť zadanie obrazových spravodajských 
príspevkov a nezabezpečiť ich vysielanie v prípade,ak podľa uváženia vysielateľa 
by ich vysielaním mohlo prísť:  

a)  k porušeniu platných právnych predpisov Slovenskej republiky; 
b) k porušeniu povinností a podmienok stanovených licenciou na 

prevádzkovanie televízneho vysielania; 
 c) k možnému postihu vysielateľa zo strany tretích subjektov (napr. sporom 

vzniknutých v súvislosti s ochranou práv duševného vlastníctva, ochrany 
osobnosti); 

 d)  ohrozeniu oprávnených záujmov vysielateľa vo vzťahu k tretím subjektom, 
najmä však k prevádzkovateľom rozhlasového a televízneho vysielania. 

6. V prípade mimoriadnych programových zmien a mimoriadnych udalostí má 
vysielateľ právo presunúť vysielanie obrazových spravodajských príspevkov na 
najbližší možný termín. 

7. SLOVMEDIA SK zodpovedá za objektívnosť obrazových spravodajských 
príspevkov 

8. Vysielateľ má výhradné právo na vysielanie a šírenie obrazových spravodajských 
príspevkov a obrazových príspevkov vyrobených vysielateľom.  

 
 
 
 



 
9,  SLOVMEDIA SK je zodpovedná za spôsobenú škodu v rozsahu stanovenom          
     zmluvou. SLOVMEDIA SK nezodpovedá objednávateľovi za žiadne výdavky,         
     pohľadávky, škody alebo náklady vrátane straty zisku alebo za iné ekonomické     
     straty v dôsledku akéhokoľvek porušenia zmluvy alebo zo zákona vychádzajúcej  
     povinnosti mimo rámca čiastok za neodvysielané a zadávateľom uhradených   
     obrazových spravodajských príspevkov. 

 
 
 
 
 
 

    Článok VII 
 

Zodpovednosť za vady 
 

 
1. Ak SLOVMEDIA SK nedodrží kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky podľa 

zmluvy, činnosť, alebo hmotne zachytený výsledok činnosti vysielateľa má vady 
objednávateľ má právo reklamovať vady u SLOVMEDIA SK v lehote 30 dní od 
odvysielania obrazových spravodajských príspevkov. 

2. SLOVMEDIA SK zodpovedá za chyby vykonanej činnosti a hmotne zachyteného 
výsledku jeho činnosti, ktorých príčinou je vadnosť materiálu dodaného 
objednávateľom alebo nevhodnosť jeho pokynov, ak objednávateľa na vadnosť 
materiálu alebo nevhodnosť jeho pokynov neupozornil. 

3. SLOVMEDIA SK zodpovedá za vady, ktoré má oprava alebo úprava vykonaná na 
základe reklamácie objednávateľa. 

4. V prípade uplatnenia reklamácie vady vystaví objednávateľ písomné oznámenie, 
ktoré obsahuje najmä: 
a) špecifikáciu zmluvného vzťahu, na základe ktorého bolo vykonané plnenie 

(číslo zmluvy a označenie zmluvných strán); 
b) názov reklamovanej činnosti, alebo hmotne zachyteného výsledku činnosti 

vysielateľa; 
c) termín vykonania činnosti, alebo hmotne zachyteného výsledku činnosti 

vysielateľa; 
d) popis reklamovanej vady; 
e) voľbu nároku, ktorý si objednávateľ uplatňuje a primeranú lehotu, v ktorej má 
vysielateľa poskytnúť zvolené záručné plnenie. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že SLOVMEDIA SK je povinná poskytnúť 
objednávateľovi ním zvolené záručné plnenie. 

6. Nahlásenie chyby SLOVMEDIA SK bezodkladne potvrdí objednávateľovi 
písomnou formou. 

7. SLOVMEDIA SK si z titulu poskytnutia záručného plnenia nebude uplatňovať voči 
objednávateľovi žiadne finančné nároky. 

8. Uplatnením práva na reklamáciu vád zo strany objednávateľa nie je dotknuté 
právo objednávateľa požadovať od vysielateľa náhradu škody. 

 
 
 
 



 
Článok VIII 

 
Ochrana údajov 

 
 
1. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú ochraňovať informácie podľa tejto zmluvy 

a jej obsah, resp. iné informácie o druhej zmluvnej strane, ktoré nie sú verejne 
prístupné a zmluvná strana ich označí za „dôverné“, ako aj informácie, ktoré sú 
predmetom obchodného tajomstva v zmysle § 17 obchodného zákonníka, pokiaľ 
spĺňajú pojmové znaky, ktoré ich kvalifikujú ako predmet obchodného tajomstva. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva a jej obsah tvoria predmet obchodného 
tajomstva zmluvných strán, pričom sa zaväzujú zabezpečiť ochranu všetkých 
údajov, ktoré si poskytnú v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú informácie, definované v odseku 1., neposkytnúť bez 
písomného súhlasu ostatných zmluvných strán inej osobe, nezneužiť tieto 
informácie vo svoj vlastný prospech ani v prospech inej osoby a urobiť všetky 
potrebné opatrenia pred sprístupnením týchto informácií neoprávnenou osobou. 

 
 
 

Článok IX 
 

Neodvrátiteľné okolnosti 
 

 
1. Neodvrátiteľné okolnosti, ktoré vylučujú zodpovednosť za nedodržanie záväzkov 

zo zmluvy a za škodu, sa rozumejú najmä udalosti: 
a)  spôsobené vyššou mocou (najmä prírodnými silami, počasie); 
b)  osobitné okolnosti, ktorých vznik nemá pôvod v realizácii obchodných vzťahov 

(napr. násilné akcie a z nich vyplývajúce dôsledky, respektíve opatrenie štátu 
politického charakteru, priemyselné a iné katastrofy, občianske nepokoje, 
vojenské operácie, štátne alebo regionálne stavy pohotovosti, zásahy štátu 
alebo iných príslušných autorít, poruchy spojových služieb, technické závady 
vysielania, nedostatok elektriny, dodržiavanie zákonných predpisov alebo 
licenčných podmienok zo strany prevádzkovateľa vysielania, vrátane 
dodržiavania zákonných povinností, akými je napríklad poskytovanie 
informácií verejnosti). 

2.  Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné 
nesplnenie zmluvných záväzkov, pokiaľ ich splnenie bolo ovplyvnené alebo 
znemožnené neodvrátiteľnými okolnosťami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Článok X 
 

Doručovanie 
 

 
1. Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace so zmluvou, budú vyhotovené      

písomne a doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou, ak 
v zmluve nie je uvedené inak.  

2. Odstúpenie od zmluvy a výpoveď doručujú zmluvné strany formou doporučenej 
zásielky, alebo osobne a druhá zmluvná strana prevzatie písomne potvrdí. 

3. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky 
odoslanej poštou zmluvnou stranou na adresu sídla alebo miesta podnikania 
druhej zmluvnej strany alebo na adresu uvedenú v Článku I zmluvy, pričom za 
deň doručenia sa považuje prvý deň nasledujúceho mesiaca po odoslaní 
písomnosti zmluvnou stranou. 

4. V prípade doručovania písomnosti elektronicky alebo faxom, druhá zmluvná 
strana bezodkladne potvrdí prijatie tejto písomnosti preukaznou formou 
(elektronicky, faxom).  

 
 
 

Článok XI 
 

Trvanie a zánik zmluvy 
 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom 01.03.2016. 
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od  01.03.2016 do 31.12.2016. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť: 

a) výpoveďou bez udania dôvodu v jednojmesačnej výpovednej lehote, ktorá 
začína plynúť od prvého kalendárneho dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane;  

b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v zmluve.  
4. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia zmluvnej strane, ak v zmluve 

nie je uvedené inak. 
 
 
 

Článok XII 
 

Záverečné ustanovenia 
 

 
1.  Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez 
     písomného súhlasu ostatných zmluvných strán previesť svoje práva 
     a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na inú osobu. 
2.  Pri plnení svojich povinností sú zmluvné strany povinné postupovať tak, aby 
     nedošlo k poškodeniu práv a oprávnených záujmov zmluvných strán. 
 
 



3.  Ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, neplatné 
     ustanovenie sa pokladá za zmenené alebo vynechané v rozsahu požadovanom 
     pre odstránenie neplatnosti, a zostávajúca časť tejto zmluvy bude naďalej platná a 
     účinná. 
4.  Zmluvné strany môžu zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve robiť len v písomnej 
     forme po vzájomnej dohode. 
5.  Vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej 
     republiky. Práva a povinnosti bližšie neupravené v tejto zmluve sa riadia 
     príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka, ako aj ďalšími všeobecne 
     záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
6.  Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých 
      každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 
7.  Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé na právne úkony, že 
    ich vôľa pri uzatváraní tejto zmluvy bola slobodná a vážna, že jej prejav je im úplne 
     zrozumiteľný a určitý, že túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne 
     nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
     toho a úplného súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Seredi, dňa: 25.02.2016                  
 
          podpísané                                                                     podpísané 
______________________                                         ______________________            
    za objednávateľa                                                   SLOVMEDIA SK spol. s r.o. 
 Ing. Martin Tomčányi                                                 Mgr. Daniela Horváthová 
     primátor mesta                                                                     konateľ 
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