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AMAZON v Seredi predstavil svoje 
logistické centrum verejnosti

Rozlúčkový koncert SEREDSKÉHO DIXIELAND BANDU

Nadnárodný internetový 
obchod AMAZON otvoril 
svoju pobočku v Seredi 
už pred niekoľkými týžd-
ňami, no verejnosti bola 
spoločnosť predstavená 
až  14. novembra.
 
Najväčšie reverzné logistic-
ké centrum sa rozkladá na 
ploche 60  000 štvorcových 
metrov.  Zameranie centra je 
na vybavenie nedoručených 
alebo vrátených zásielok 
v  rámci európskych aktivít 
Amazonu.

Matt Greene, generálny 
manažér novootvoreného 
centra reverznej logistiky 
v  Seredi uviedol:  „Naši zá-
kazníci nakupujú na Ama-
zone kvôli širokému výberu, 
konkurencieschopným ce-
nám a  skvelej pohodlnosti 
nákupu. Prevádzka v  Seredi 
predstavuje dôležitú súčasť 
nášho poslania stať sa naj-
viac zákaznícky zameranou 
spoločnosťou na svete.

Spoločnosť Amazon   v  Se-
redi vytvorilo až 1000 tr-
valých pracovných miest. 
Náborová kampaň ale stále 
prebieha a to v rámci celého 

Slovenska. Prevádzku v  cen-
tre zabezpečujú zamestnanci 
na dve zmeny. Okrem stálych 
zamestnancov bude spoloč-
nosť potrebovať aj sezón-
nych pracovníkov

Podľa spoločnosti Amazon 
zamestnanci na vstupnej 

úrovni získajú plat, začínajú-
ci od 4,60 € za hodinu,   me-
sačný bonus do výšky 20% 
plus balíček výhod, ktorý za-
hŕňa ročný bonus, doplnkový 
systém zdravotnej starostli-
vosti, životné poistenie, plán 
dôchodkového sporenia, ce-

novo zvýhodnené stravova-
nie aj zvozovú dopravu na 10 
trasách. Amazon taktiež pod-
poruje rodičov a  poskytuje 
im rodinný bonus a program 
postupného návratu do za-
mestnania.

Primátor mesta Sereď 
Martin Tomčányi uviedol:  „ 
Vítam každú  investíciu, kto-
rá by mohla zveľadiť región 
a zvýšiť jeho životnú úroveň. 
Výhodu mať v našom regióne 
takúto nadnárodnú spoloč-
nosť vnímam hlavne z  hľa-
diska vytvorenia nových pra-
covných miest. Dnes môžem 
povedať, že práca tu je, neza-
mestnanosť je tu na úrovni 3 
až 3,2 percenta, takže nikto 
nemôže povedať, že nemá ro-
botu. Výhodu mať v  regióne 
takúto spoločnosť vnímam 
pozitívne aj z hľadiska platov. 
Tým, že jedna firma ponúkne 
vyššie ohodnotenie zamest-
nancov, motivuje aj ostatné 
firmy stimulovať a  udržať si 
svojich zamestnancov. A  čo 
sa týka dane z nehnuteľnosti 
- bude tu priamy dopad v po-
zitívnom zmysle na rozpočet 
mesta Sereď.“

IvetA tóthOvá

SEREREDSKÝ DIXIELAND 
BAND vznikol v roku 2000 ako 
pokračovanie   bývalej veľmi 
známej a populárnej skupiny 
ALLI JAZZ BAND. Ich hudob-
né zameranie bolo počas celej 
doby najmä na tradičný jazz. 
Kapela koncertovala na rôz-
nych podujatiach a  všade zís-
kala veľký ohlas.

Kapela nedávno ohlásila 
svoje ukončenie kariéry. Ako 
už býva zvykom - bez rozlúč-
ky sa neodchádza,   preto na 
11. novembra SEREREDSKÝ 
DIXIELAND BAND usporiadal 
rozlúčkový koncert. Ten bol zá-
roveň venovaný nedožitým 80 
– tym narodeninám Jaroslava 
Červenku. 

Viliam Ondruška, jeden 
z  členov kapely   však úplnú 
bodku za koncertovaním neu-
robil. Ako sám povedal  „ Nikdy 
nehovor nikdy „ . Jednoducho 
sa v  určitom bode stretlo via-
cero faktorov, ktoré ovplyvnili 
našu ďalšiu činnosť.  Nemáme 
stabilného trúbkara, niektorí 
členovia kapely ešte pracujú 
a tak tie podmienky prestali 
byť optimálne na naše ďalšie 
koncertovanie. Ale nevyluču-
jem, že sa raz v  nejakej inej 
formácii na hudobnej scéne 
objavíme.

  Moderátorom večera bol 

herec Michal Domonkoš, kto-
rý sa mikrofónu zhostil bra-
vúrne. Moderovať toto poduja-
tie prijal z  osobných dôvodov 
: Jarka Červenku som spoznal 
ešte keď som začínal s  ume-
ním. Keď som prišiel prvýkrát 
na konzervatórium, tak som 
bol v  spojení najprv s  Petrom 
Lipom a  Jarkom Červenkom. 
Konzervatóriu som napokon 
musel dať zbohom, lebo som 
praktik a  išiel som študovať 
priemyslovku. Ale srdcu ne-
rozkážeme, tak som popri 
tom spieval, tancoval a  pre-
nikal som do hereckej sféry. 
Po strednej škole som predsa 

len vyštudoval VŠMU.   Toto 
moderovanie beriem ako takú 
srdcovú záležitosť a je pre mňa 
cťou, že som vôbec bol oslove-
ný ako moderátor pri 80 nedo-
žitom výročí p. Červenku. O to 
väčšie je pre mňa uctenie si 
jeho osoby.

 Na úvod koncertu vystúpila 
Natália Kóšová, vnučka Jaro-
slava Červenku. Publikum oča-
rila nielen svojim dokonalým 
hlasom ale aj krásou. Jej hlas 
sa rokmi zdokonaľoval a dnes 
môžeme smelo povedať, že je 
z  nej profesionálna speváčka, 
ktorá postupne získava nielen 
ocenenia ale aj srdcia poslu-

cháčov. Vystupovať na rozlúč-
kovom koncerte si veľmi váži 
no ako povedala nie vždy boli 
časy, kedy sa spevu chcela ve-
novať: Aj keď mi doma hovori-
li, aby som sa spevu venovala, 
nikto ma vyslovene nenútil. 
Ja som zo začiatku ani neve-
dela, či je spev to čo chcem 
robiť, ale potom prišiel taký 
impulz a  ja som si povedala, 

že áno budem sa mu veno-
vať. Mala som podporu rodiny 
a  výsledok stojí zato, pretože 
spev je to čo ma napĺňa a baví. 
Momentálne cítim nostalgiu 
aj smútok.  Kapela je totiž vý-
borná a na okolí jediná čo hra-
jú takúto hudbu. 

Natáliu na pódiu vystrieda-
li ďalšie tri krásne dievčatá zo 
skupiny PAPER MOON TRIO. 

S  historickými nástrojmi, 
v dobových kostýmoch a úče-
soch navodili atmosféru 30 ro-
kov. Publikum ich vystúpenie 
ocenilo veľkým potleskom. 
Jedna z  členiek je dcérou 
operného speváka Martina 
Babjaka, ktorý sa sobotňaj-
šieho rozlúčkového večera aj 
osobne zúčastnil. 

Pokračovanie na strane 2
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Od 1.10.2017 do 31.3.2018 trvá 
obdobie vegetačného pokoja, 
kedy už nie je možné vyko-
návať orezávanie stromov. 
Stromy nemajú vhodné pod-
mienky nato, aby stihli zace-
liť svoje rany hojivým pleti-
vom. V tomto období sa môžu 
realizovať iba výruby drevín 
a zmladzovacie rezy starých, 
zdrevnatených kríkov. V mi-
moriadnych prípadoch je 
možné výruby drevín vyko-
nať aj mimo tohto obdobia, 
ale tieto podmienky sú pres-
ne určené v zákone NR SR č. 
543/2002 Z. z. o  ochrane prí-
rody a  krajiny v  znení a  do-
plnení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o  ochrane 
prírody a krajiny“).

Ak chcú občania drevinu 
(strom, krík) vyrúbať, musia 
si podať žiadosť, ktorú si je 

možné stiahnuť zo stránky 
Mesta Sereď  www.sered.sk/
tlaciva-ziadosti. K  vypísa-
nému tlačivu je potrebné 
doložiť situačný nákres s vy-
značením dreviny a potvr-
denie o zaplatení správneho 
poplatku. Ak sa jedná o  dre-
vinu, ktorá sa nachádza na 
súkromnom pozemku, musí 
vlastník pozemku predložiť 
aj kópiu listu vlastníctva. 
Žiadosť je vybavená vyda-
ním rozhodnutia, t.j. výrub 
je možné zrealizovať až po 
nadobudnutí právoplatnosti 
rozhodnutia a  po predchá-
dzajúcom označení stromu 
orgánom ochrany prírody 
– referátom životného pros-
tredia MsÚ Sereď.

 
Podľa zákona o  ochrane 

prírody a krajiny sa vyžaduje 

súhlas orgánu ochrany prí-
rody:

• na stromy s  obvodom 
kmeňa nad 40 cm, meraným 
vo výške 130 cm na zemou, 
a  súvislé krovité porasty 
v  zastavanom území obce 
s  výmerou nad 10 m2  a  za 
hranicami zastavaného úze-
mia nad 20 m2.

• na stromy s  obvodom 
kmeňa nad 80 cm meraným 
vo výške 130 cm nad zemou, 
ak rastú v  záhradách a  zá-
hradkárskych osadách,

• na dreviny rastúce na 
cintorínoch alebo ako súčasť 
verejnej zelene.

 
Treba mať na pamäti, že 

drevinu je možné vyrúbať 
len v  dostatočne odôvod-
nených prípadoch. Často si 
žiadosti chcú podať občania 

len z  dôvodu prevencie (čo 
ak náhodou spadne), pada-
nia ihličia a  listov na zem, 
tienenia, hniezdenia vtákov 
v  korene stromov (prekáža 
im ich štebot) a  pod. Zákon 
o  ochrane prírody a  krajiny 
takéto dôvody pre výrub ne-
pozná.

 Referát životného prostre-
dia zabezpečuje vo vegetač-
nom období orezávanie dre-
vín na základe požiadaviek 
občanov (nie na súkrom-
ných pozemkoch občanov), 
či z  vlastného zistenia. Aj 
v  tomto prípade sa berie do 
úvahy odôvodnenosť požia-
davky a  jeho rozsah. Ďalšie 
orezy (redukčné, zdravotné 
a výchovné) sa budú realizo-
vať až od 1.4.2018. 

DANIelA vAškOvá 
kASákOvá

V  dňoch 16.10.2017 do 
20.10.2017 uskutočnili pove-
rení zamestnanci mestské-
ho úradu    v Seredi výmenu 
jódových profilaktík. Tab-
letky si počas tohto týždňa 
vymenilo 7560 obyvateľov 
mesta Sereď čo je 47,75% 
z  celkového počtu   obyvate-
ľov mesta.

Občania s  trvalým poby-
tom v meste Sereď si môžu aj 
naďalej nevyzdvihnuté jódo-
vé profilaktiká vyzdvihnúť 

na prvom kontakte mest-
ského úradu v  Seredi počas 
stránkových hodín.
 
tabletky neužívajte svojvoľne 
Tabletky sa užijú len v prípa-
de jadrovej havárie, ak je to 
oznámené príslušným štát-
nym orgánom. Ak sa chcete 
čo najlepšie ochrániť počas 
radiačnej udalosti, je potreb-
né tabletu užiť čo najskôr, 
najlepšie do dvoch hodín po 
oznámení o  úniku rádioak-

tívneho jódu – a  o  tom roz-
hodne Úrad verejného zdra-
votníctva SR, po 12 hodinách 
od ožiarenia je to už zbytoč-
né. Ak by únik rádioaktivity 
pokračoval, ďalšiu tabletku 
užite po 24 hodinách.
 

„Ak by sa stala jadrová 
havária, pozorne sledujte 
oznámenia obce a  verejno-
právnych médií a  riaďte sa 
oficiálnymi informáciami. 
Ľudia vydávajúci pokyny pre 

obyvateľstvo vedia presne 
opísať, ako sa vyvíja situácia 
z  pohľadu ohrozenia oby-
vateľov v  prípade radiačnej 
udalosti, aj to, kedy treba vy-
hlásiť jódovú profylaxiu.“
 
Prečo práve jodid draselný?
Ak nastane radiačná nehoda 
alebo havária na jadrovom 
zariadení, môže uniknúť do 
životného prostredia izotop 
jódu-131, ktorý sa hromadí 
práve v štítnej žľaze. „Tomu-
to môžeme zabrániť užitím 
tabliet jodidu draselného, 
keď sa štítna žľaza nasýti ne-
aktívnym jódom a nedovolí, 
aby sa tam akumuloval rá-
dioaktívny jód-131,“

Ak ste alergický na jodid 
draselný alebo jeho zložku, 
môžu vám pomôcť výživové 
doplnky s vysokým obsahom 
prírodného jódu. 
 
Čo je to štítna žľaza?
Štítna žľaza je jedna z väč-
ších endokrinných žliaz 
v tele, umiestnená je v krku 
a  produkuje hormóny, kto-
ré regulujú metabolizmus 
a ovplyvňujú rast. Pre tvorbu 
týchto hormónov je dôležitý 
jód, čo ho robí významným 
pre ľudské zdravie. Bežne sa 
stretáme napríklad s jodido-
vanou soľou či múkou. 

RefeRát 
kRíZOvéhO RIADeNIA 

A cIvIlNej OchRANy

11.novembra sa o 11:11 
hodine na celom svete 
rozozvučali zvony na 
počesť obetí padlých 
vo vojnách. k tejto uda-
losti sa pripojili aj hlasy 
zvonov v Seredi.

Symbol vznikol v  talian-
skom meste Rovereto, kde 
jeho obyvatelia odliali 
v roku 1925 ZVON MIE-
RU o  hmotnosti   22 ton zo 
zbraní a nábojníc, ktoré po 
podpísaní prímeria v neďa-
lekom zámočku, pozbiera-
li   na okolitých bojiskách. 
Piliere, ktoré ho nesú, boli 
zhotovené z peňažných da-
rov 114 štátov sveta a ich 
zástavy vejú na počesť pad-

lých.
Tento deň bol vyhlásený 

za Deň vojnových veterá-
nov. Zvonenie zvonov v  Se-
redi nás oslovilo k  tichej 
spomienke a  vzdaniu úcty 
všetkým ľuďom, ktorí hr-
dinsky padli vo vojnách 
a  položili svoj život za slo-
bodu a mier.

Andrej Macho za farnosť 
v Seredi potvrdil, že aj tento 
rok sa naše mesto pripojílo 
k tejto spomienke hlaho-
lom 3 zvonov od 11:11 do 
11:15, kedy sú ľudia dobrej 
vôle i počas tohto času po-
zvaní myšlienkami i mod-
litbami spomenúť si na 
padlých vojakov a prosiť o 
mier. IvetA tóthOvá  

V  roku 2017 záštitu nad pro-
jektom prebral prezident SR 
pán Andrej Kiska. Projekt pre-
bieha pod záštitou Minister-
stva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR.
Hlasovaním v  detskej porote 
podporia deti dobro svojich 
rovesníkov a  zároveň môžu 
pomôcť aj svojej škole.

Detská porota
Nominované dobré skutky 
boli v septembri uverejnené 
na webovej stránke www.det-
skycin.sk  a zaslané formou 
pedagogického materiálu 
opäť do škôl s výzvou, aby deti 
venovali svoj hlas tomu skut-
ku v každej kategórii, ktorý 
považujú za najcennejší .
Učitelia s tlačeným pedago-
gickým materiálom pracujú 
na hodinách etickej výchovy, 
slovenského jazyka či v škol-
skom klube. Čítajú si príbe-
hy spolu s deťmi a hlavne sa 
rozprávajú o tom, čo príbehy 
prinášajú.
Deti dávajú hlasy skutkom, 
ktoré považujú za najcennej-

šie a rozhodnú o tom, ktoré 
skutky budú vyhlásené za 
Detské činy roka.
link na nominované príbehy:
http://www.detskycin.sk/sk/
Pribehy/pribehy-2017.html
Hlasovanie sa uskutoční 
prostredníctvom formulára 
na uvedenej webovej strán-
ke  www.detskycin.sk  alebo 
zaslaním poštou na adresu:
OZ Detský čin roka
Ševčenkova 21
851 01 Bratislava
Do hlasovania sa môžu za-
pojiť žiaci 1. - 9. ročníka zák-
ladných škôl a špeciálnych 
základných škôl a žiaci primy 
až kvarty osemročných gym-
názií.
link na hlasovací formulár:
http://www.detskycin.sk/
sk/Pribehy/Hlasovaci-listok.
html
Skutok, ktorý získa vo svojej 
kategórii najväčšiu podporu, 
bude v decembri vyhlásený za 
Detský čin roka 2017. 

ODDeleNIe škOlStvA, 
RODINy, kultúRy 

A šPORtu MSú SeReď  

Rozlúčkový koncert SEREDSKÉHO 
DIXIELAND BANDU

Bezplatné 
právne 
poradenstvo

Aj stromy potrebujú pokoj

Dôležité informácie o jódových tabletkách

11. novembra sa 
rozozvučali zvony

Detský čin roka

Pokračovanie zo strany 1 
Pódium už potom patrilo 
SEREDSKÉMU DIXIELAND 
BANDU. Niekoľko odohra-
ných a  odspievaných piesní 
bolo zárukou toho, že chlap-
com z  kapely to ešte stále 
dobre hrá.

  Na všetkých z  výšky hľa-
del Jaroslav Červenka.   Na 
svojich priateľov by bol hrdý. 
Ako povedal trombónista Vi-
liam Ondruška : Jarko bol vý-
borný muzikant, veľmi dobrý 
človek so širokým srdcom, 
priateľský a  preto  v nás žije 
stále a  nikdy na neho neza-
budneme.

  To, že na Jarka Červenku 
priatelia nezabúdajú si váži 
aj jeho rodina. Dcéra Katarí-
na Kóšová iba ťažko dokáza-
la opísať svoje pocity : My sa 
ako rodina veľmi tešíme tejto 
myšlienke, že vôbec koncerty 
na počesť môjho otca  vznikli 
a toľko rokov opakovali. Je to 

úžasný pocit. A  to že dixie-
land končí ja osobne ani tak 
neberiem. Skôr si myslím, že 
chlapci potrebujú odpočinok, 
veď jazzová muzika nikdy 
nekončí. Takže možno príde 
nejaká nová formácia a  jazz 
sa bude   hrať ďalej ... Možno 
aj pod záštitou môjho otca 
Jarka Červenku.

  Hudobníci z  bandu boli 
celý večer dobre naladení, 
prirodzení a  nielen spevom 
ale aj hovoreným slovom 
bavili publikum. To ich na 
záver ocenilo neutíchajúcim 
potleskom. A  ako bodka za 
nádherným večerom bolo 
uctenie si členov pamätný-
mi listami, ktoré si prevza-
li   z  rúk zástupcu primátora 
Ľubomíra Veselického. A hoci 
rozlúčkový večer skončil, 
publikum tajne dúfa, že SE-
REDSKÝ DIXIELAND BAND 
nekončí ... 

IvetA tóthOvá

V prvom polroku bude JUDr. 
Martin Hudák poskytovať ob-
čanom Serede bezplatné práv-
ne poradenstvo v  malej zasa-
dačke Mestského úradu vždy 
od 9.00 do 10.00 hod. v  termí-
noch : 

22. januára,   12. Februára,   12. 
Marca,   9. Apríla,   23. Apríla   a  
21.mája 2018.

 ĽubOMíR veSelIcký
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Tretieho novembra 2017 
uverejnil  Miloš Majko člá-
nok s  názvom „vychcaný 
ťah vedenia mesta ako oby-
vateľom nášho mesta nie 
pomôcť ale práve naopak, 
ako vás ešte viac zaťažiť no-
vým poplatkom“

Vlastník  média píše: Vy-
zerá to tak, že vedenie mesta 
na obyvateľov chystá ďalší 
poplatok. Tentokrát si pe-
niaze od nás budú vyberať 
za tzv.  „malé zdroje znečis-
tenia, teda kotlíky, ktorými 
si ľudia prikurujú, kachle, 
krby a  podobne. Samozrej-
me, keď poslanci – nami 
volení zástupcovia, VZN pri-
pravené na najbližšie roko-
vanie schvália. 

Čo predchádzalo prijatiu 
nového VZN ? 

26. septembra vyhotovi-
la  a  mestu Sereď odoslala 
prokurátorka Mgr. Zuzana 
Hozová protest prokurátora 
proti Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Sereď č. 
12/2012  o ochrane ovzdušia 
a  poplatkoch za znečisťo-
vanie ovzdušia na území 
mesta Sereď z  dôvodu, že 
napadnuté VZN vymedzilo 
aj základné pojmy (§2) a  to 
spôsobom nerešpektujúcim 
zákonnú úpravu v  danej 
oblasti. Zároveň upravovalo  
tzv. všeobecné povinnosti 
na úseku ochrany ovzdušia 
(§3 VZN), povinnosti pre-
vádzkovateľov malého zdro-
ja znečisťovania ovzdušia 
(§4 VZN), pôsobnosť mesta 
pri prenesenom výkone 
štátnej správy (§5)k výpo-
čet a platenie poplatkov (§6 
VZN) a pokuty (§7).

Zastupiteľstvo protestu 
vyhovelo a zároveň preroko-
valo a uznieslo sa na novom 
Všeobecne záväznom naria-
dení mesta Sereď (č. 4/2017) o 
poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia na území mesta 
Sereď. 

Podľa Miloša Majka to vy-
zerá tak, že vedenie mesta 
na obyvateľov chystá ďalší 
poplatok.

Aká je skutočnosť? 
Zrušené Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 12/2012 zo dňa 
6.11.2012 obsahovalo 

§ 6 Výpočet a platenie po-
platkov

1) Mesto Sereď preskúma 
údaje uvedené v oznámení a 
vydá rozhodnutie, v ktorom 
určí ročný poplatok pre-
vádzkovateľa MZZO za zne-
čisťovanie ovzdušia v pred-
chádzajúcom roku a ďalšie 
podmienky týkajúce sa 
poplatkovej povinnosti pre-
vádzkovateľa malého zdroja.

 2) Ročný poplatok pre-
vádzkovateľa pozostáva zo 
súčtu poplatkov za všetky 
ním prevádzkované MZZO.

 3) Výška poplatku za zne-
čisťovanie ovzdušia zariade-
niami s tepelným príkonom 
do 0,3 MW spaľujúcimi pev-
né, kvapalné a plynné palivá 
sa stanovuje na 5 eur, ak v 
ňom za obdobie uplynulé-
ho roku spálil: a) 20 000 m3 
zemného plynu, b) 0,5 t čier-
neho uhlia, hnedého uhlia, 

koksu, c) 0,5 t vykurovacie-
ho oleja, d) 0,5 t nafty, e) 0,5 
t dreva.

 4) Výška poplatku pri vyš-
šej spotrebe paliva ako je 
uvedené v odseku 3) sa urču-
je násobkom 5 eur a podielu 
skutočnej spotreby k spotre-
be uvedenej v ods. 3), najviac 
však 663,87 eur. 

5) Výška poplatku za plo-
chy znečisťujúce ovzdušie, 
skládky odpadu, palív, suro-
vín, produktov sa vyrúbi za 
obdobie kalendárneho roka 
paušálnou sumou 0,25 eur/
m2 prevádzkovanej plochy, 
najviac však 663,87 eur.

6) Výška poplatku za za-
riadenia technologických 
procesov nespadajúcich do 
kategórie veľkých a stred-
ných zdrojov sa vyrúbi za 
obdobie kalendárneho roka 
paušálnou sumou 35 eur/
rok.

7) Poplatok vyrúbi mesto 
Sereď rozhodnutím. Popla-
tok je prevádzkovateľ malé-
ho zdroja povinný uhradiť 
do 15 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia o výške poplat-
ku. Ak toto nariadenie ne-
určuje inak, vzťahuje sa na 
konanie o určení poplatku 
osobitný predpis.

Všeobecne záväzné na-
riadenie č. 4/2017 zo dňa 
9.11.2017

§ 3 Poplatky 
1) Ročný poplatok pre-

vádzkovateľa malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia po-
zostáva zo súčtu poplatkov 
za všetky ním prevádzkova-
né malé zdroje znečisťova-
nia ovzdušia.

 2) Výška poplatku za zne-
čisťovanie ovzdušia zariade-
niami s tepelným príkonom 
do 0,3 MW spaľujúcimi pev-
né, kvapalné a plynné palivá 
sa stanovuje na 5 eur, ak v 
ňom prevádzkovateľ ma-
lého zdroja znečisťovania 
ovzdušia za obdobie uply-
nulého roku spálil: a) 20 000 
m3 zemného plynu, b) 0,5 t 
čierneho uhlia, hnedého uh-
lia, koksu, c) 0,5 t vykurova-
cieho oleja, d) 0,5 t nafty, e) 
0,5 t dreva. 

3) Výška poplatku pri vyš-
šej spotrebe paliva ako je 
uvedené v odseku 2) sa urču-
je násobkom 5 eur a podielu 
skutočnej spotreby k spotre-
be uvedenej v ods. 2), najviac 
však 663,87 eur.

4) Výška poplatku za plo-
chy znečisťujúce ovzdušie, 
skládky odpadu, palív, suro-
vín, produktov sa vyrúbi za 
obdobie kalendárneho roka 
paušálnou sumou 0,25 eur/
m2 prevádzkovanej plochy, 
najviac však 663,87 eur.

5) Výška poplatku za za-
riadenia technologických 
procesov nespadajúcich do 
kategórie veľkých a stred-
ných zdrojov znečisťovania 
ovzdušia sa vyrúbi za ob-
dobie kalendárneho roka 
paušálnou sumou 35 eur/
rok.

6) Poplatok vyrúbi mesto 
Sereď rozhodnutím. Popla-
tok je prevádzkovateľ ma-
lého zdroja znečisťovania 
ovzdušia povinný uhradiť 

do 15 dní odo dňa právoplat-
nosti rozhodnutia. 

Ani v jednej položke nedo-
šlo k zvýšeniu poplatku o je-
diný eurocent! Nepribudol 
žiadny ďalší poplatok. 

Nezávislý novinár  ale 
potreboval, tak ako to má 
vo zvyku, aj použitím  ano-
nymného autora pošpiniť 
vedenie mesta. Možno si ani 
neuvedomil, že tým bezdô-
vodne obvinil  aj všetkých 
poslancov, ktorí sa uzniesli 
na novom znení príslušné-
ho VZN.  Nuž veru ťažko sa 
žije v meste, kde je iba jeden 
spravodlivý a tí, ktorí dostali 
dôveru občanov, robia všet-
ko iba proti nim. 

                                                                                                                                    

Na margo výmyslov hr-
dinu od klávesnice - obyva-
tela 1 /03-11-2017 11:44:28/, 
ktoré Miloš Majko k svojmu 
článku priložil ako podklad 
k  verejnej diskusii, a ktorá 
sa vôbec neuskutočnila,  iba 
krátko. 

Mgr. Zuzana Hozová po-
vedala jasne, že uvedené 
poplatky sa vzťahujú iba na 
fyzické a  právnické osoby 
oprávnené na podnikanie. 
Poslanec Michal Hanus sa 
v rozprave opýtal : Či to dob-
re chápem. Ja som  prostý 
občan tohto mesta, mám 
doma krb. Budem platiť za 
to alebo nie?

Odpoveď zástupkyne pro-
kuratúry: NEBUDETE. 

ĽubOMíR veSelIcký

Klasická perla z kuchyne SOL Občianske združenie Komé-
nium pripravilo v spolupráci 
s mestským múzeom v pia-
tok 27. októbra prvý Literárny 
salón. Bol venovaný nielen 
milovníkom hovoreného slo-
va, ale aj hudbe. Večer, ktorý 
pod taktovkou výboru OZ re-
zonoval nádhernými ukážka-
mi poézie a prózy z rôznych 
období našej histórie, precíte-
ne recitovali učiteľky, členky 
Koménia. Prekvapením veče-
ra bola pani Sláviková, ktorá 
napriek svojmu úctyhodne 
vysokému veku prišla medzi 
účinkujúcich a s jedinečným 
pátosom a gráciou zarecito-
vala literárny skvost roman-
tizmu – Mor ho! Nezabudlo 
sa ani na vlastnú tvorbu. Tú 
si predstavila hosťka literár-
neho salóna, poetka Ružena 
Šípková, a pridala ako ochut-
návku niekoľko svojich je-

dinečných básní. Prózu zase 
prezentovala Seredčanka Ru-
žena Scherhauferová úryvka-
mi zo svojich kníh.

Atmosféru večera doko-
nale dopĺňali a prepájali 
ukážky klavírnych skladieb 
a spev študentiek Gymnázia 
Vojtecha Mihálika v Seredi. 
Tieto mladé talentované štu-
dentky úspešne pracujú pod 
vedením Mgr. Andrey Ruczo-
vej. Literárny salón vznikol 
spoluprácou mladej, nastá-
vajúcej generácie s aktívny-
mi seniormi, učiteľmi. Je to 
príklad dokonalej symbiózy 
mladého a starého, ktoré ni-
jako nenarušilo čaro večera, 
naopak pozdvihlo jeho úro-
veň.

Po príjemnom literárnom 
zážitku sa prítomní zišli na 
malej recepcii. 

RužeNA ScheRhAufeROvá

Literárny salón

Mesto Sereď a Dom kultúry v Seredi 
Vás srdečne pozývajú na

VIANOCE V SEREDI 2017
14. až 17. 12. 2017, Námestie slobody
Čas predajných trhov: 10.00  - 22.00 h

VIANOČNÉ TRHY 
2017

ŠTVRTOK 14. 12. 2017

17.00 h  Slávnostné otvorenie Vianočných trhov
17.15 h  Spevácky zbor ZVON
18.00 h  Vianočné pásmo CZŠ
19.00 h  Známe vianočné melódie spieva JANESSA

PIATOK 15. 12. 2017  
BLUESOVÉ VIANOCE 
16.00 – 16.30 h   Vianočné pásmo  
       ZŠ J. A. Komenského
17.00 – 18.30 h   Ľuboš Beňa & Bonzo Radványi 
19.00 – 20.30 h   Jura Blues Club

SOBOTA 16. 12. 2017  
FOLKLÓRNE a FOLKOVÉ VIANOCE 
10:00 – 12:00 h   BOROVIENKA dychová hudba
15:00 – 16:30 h   ANNA BARBARA DIAN – She&Me   
      (SK/PL)
17:00 – 18:30 h   V.A.U. folková hudobná skupina
19:00 h     ZENIT - seredská hudobná skupina
 
NEDEĽA 17. 12. 
ROZPRÁVKOVÉ VIANOCE 

10.00 – 12.00 h   PRÍBEH RYTIERA hra o rytierovi,  
                                 hľadajúcom to najobyčajnejšie  
      ľudské šťastie
15.00 – 16.00 h   ČERT A KAČA – Drevené divadlo           
                                 Bratislava  
17.00 – 19.00 h   ČAROVNÝ FLAŠINET hudba  
                                 z unikátneho hudobného nástroja  
                                 francúzskych ulíc osemnásteho 
                                 storočia
19.00 h           Slávnostné ukončenie  
                                 Vianočných trhov
                                 The Beatles Revival BROUCI BAND

5. 12. o 14.00 h

MIKULÁŠ IDE MESTOM

5. 12. 2017 o 17.00 h, Estrádna sála DK

ĎAKOVANIE ANJELOM STRÁŽNYM
Hudobno-dramatické predstavenie žiakov hudobného,  

tanečného a výtvarného odboru ZUŠ J. Fischera - Kvetoňa 

7. – 8. 12. 2017 o 17.00 h, Mestské múzeum 

VIANOCE PRICHÁDZAJÚ
Vianočné tvorivé dielne pre deti i dospelých 

(skupiny treba prihlásiť) 

14. 12. 2017 o 16.30 h, Mestské múzeum

PRIŠLI SME K VÁM S KOLEDAMI
Vianočný koncert žiakov školy ZUŠ J. Fischera - Kvetoňa

16. 12. 2017 o 17.00 h, Divadelná sála DK 

VIANOČNÉ ZVONENIE
Vianočný program študentov Gymnázia V. Mihálika

31. 12. 2017, zač. 19.00 h, Estrádna sála DK 

SILVESTROVSKÁ TANEČNÁ ZÁBAVA 

31. 12. 2017 od 20.00 – 02.00 h 

SILVESTROVSKÝ KAMIÓN
Hudobná show v uliciach mesta 

1. január 2018, 00.30 h,   

parkovisko  

oproti Gymnáziu, 

NOVOROČNÝ 

OHŇOSTROJ
V prípade nepriaznivého počasia 

sa prekladá na 19.00 h. 
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Už sa stalo tradíciou, že sa na 
prelome mesiacov október 
a november konajú v  Seredi 
lampiónové sprievody.   Čaro 
lampiónov ani po rokoch ne-
vymrelo a teší sa obľube nie-
len detí ale aj ich rodičov.

  Vo štvrtok 26. októbra   
lampiónový sprievod zorga-
nizovala  ZŠ Juraja Fándlyho. 
V podvečerných hodinách sa 
žiaci stretli pred školou, aby 
spoločne rozžiarili ulice mes-
ta. So zapálenými lampiónmi 
vyvolali úsmev na tvári kaž-
dého okolidúceho. Po večer-
nej prechádzke mestom sa 
vrátili späť do školy, kde ich 
čakal teplý čaj a niekoľko de-
siatok minút v  spoločnosti 
kamarátov.

  V  piatok 27. októbra sa 
uskutočnil   lampiónový 
sprievod  RC Mama klu-
bu.  Účasť na tomto sprievo-
de sa už niekoľko rokov teší 
veľkej obľube. Tí najmenší sa 
niekoľko dní vopred nevedia 
dočkať, kedy si hrdo ponesú 
rozsvietený lampión. Členky 
Mama klubu sa spolu s deťmi 
a rodičmi na sprievod pripra-
vovali niekoľko dní vopred. 
Vyrezávali tekvice, s ktorými 
napokon vyzdobili mestský 

park. Sprievod začal v  pod-
večerných hodinách a  deti 
so svojimi rodičmi, starými 
rodičmi a  súrodencami pre-
šli ulicami mesta. Pomoc-
nú ruku podala aj Mestská 
polícia, ktorá zabezpečila 
bezpečný prechod účastní-
kov cez cesty.  Cieľ sprievodu  
bol mestský park, kde tma 
a  okolité stromy navodili tú 
správnu magickú atmosféru. 
V  parku čakal na deti teplý 
čaj a spoločné posedenie.

Lampiónový sprievod ča-
kal aj na žiakov zo  ZŠ J.A.
Komenského  a to v piatok 
3.10.2017. Na úvod sprievodu 
sa žiaci podpísali na pamät-
nú tabuľu, následne si roz-
svietili lampióny a vybrali 
sa na prechádzku mestom. 
Dlhý rad očaril okoloidúcich 
a deti neskrývali nadšenie. 
Sprievod mal cieľ na Námes-
tí slobody, kde si spoločne 
vypustili lampióny šťastia. 
Kto si čo želal ostane tajom-
stvom. No tajomstvom určite 
nie je, že tento rok vyšli všet-
ky sprievody podľa predstáv 
organizátorov a čo je najdô-
ležitejšie k spokojnosti tých 
najmenších.
       IvetA tóthOvá

V  tomto roku je Sloven-
sko ťažko skúšané silnými 
vetrami. Meteorológovia 
ich označujú až za víchri-
ce. Vietor sa niekoľkokrát 
nevyhol ani Seredi a napá-
chal veľa škôd. Naše mesto 
sa muselo vysporiadať s 
vyvrátenými stromami, 
polámanými konármi, vy-
trhnutými žalúziami na 
balkónoch, odtrhnutými 
strešnými krytinami, anté-
nami, vyvráteným stĺpom 
verejného osvetlenia ale aj 
poškodenými vozidlami od 
padajúcich konárov.

Podľa Daniely Vaškovej – 
Kasákovej ,vedúcej referátu 
ochrany prírody a  krajiny 
na MsÚ   v  Serediz  dôvodu 
posledného silného vetra, 
ktorý sa prehnal mestom 
29. októbra, ešte v  ten deň 
zamestnanci spomínaného 
referátu v spolupráci s prí-
slušníkmi Mestskej polície 
prostredníctvom kamier 
a  osobnou obhliadkou mo-
nitorovali na území mesta 
stav stromov. V  priebehu 
týždňa poverení pracovníci 
vykonali orezy nebezpeč-
ných konárov, pri ktorých 
by bola narušená prevádz-
ková bezpečnosť.

Občania majú možnosť 
ohlásiť popadané či zlo-
mené konáre na referáte 
životného prostredia osob-
ne, telefonicky alebo e-
-mailom. Všetky podnety 
sú preverené pracovníkmi 
MsÚ Sereď v teréne a riešia 
sa podľa aktuálnosti. Stro-
my možno rúbať v  období 
od 1.10. do 31.3., v  zákone 
o ochrane prírody a krajiny 
sú výnimky, kedy je možné 
výrub realizovať aj mimo 

tohto obdobia.
Poverení pracovníci vy-

konali orez stromu aj na 
Pažitnej ulici, kde mala 
tam rastúca vŕba narušený 
kostrový konár.

  Pre objektivitu musíme 
napísať, že mesto Sereď ne-
pristupuje iba k  výrubom 
stromov. Počas roka sa vy-
konáva aj výsadba nových 
listnatých stromov, kríkov 
a  rastlín.  Kto sa zaujíma 
o  dianie v  meste a  navšte-
vuje jeho webovú strán-
ku, môže medzi faktúrami 
nájsť nákupy jednotlivých 
sadbových materiálov 
v  priebehu celého roka. 
Daniela Vašková – Kasáko-
vá  nám poskytla informá-
ciu,  že v  mesiaci septem-
ber prebehla výsadba 4980 
ks dvojročiek. Kvety boli 
vysadené predovšetkým 
do kvetinových záhonov 
nachádzajúcich sa v parku 
na Nám. Slobody, v parku D. 
Štúra (Kubačov park), na ul. 
Cukrovarská a Nám. repub-
liky (oproti COOP Jednota). 
Taktiež bola zrealizovaná 
výsadba 200 ks okrasných 
kríkov. Časť bola dosadená 
do záhonov a  časť ako ná-
hradná výsadba za vyrúba-
né stromy.

V tomto roku bola na jar 
zrealizovaná výsadba stro-
mov v  parčíku na ul. Ko-
menského. Ďalšie stromy 
boli vysadené napr. na cin-
toríne na ul. Kasárenská, 
v  Hornom Čepeni, na ul. 
Mlynárska, na ul. D. Štúra 
atď. V  niektorých prípa-
doch sa jednalo o  náhrad-
nú výsadbu za vyschnuté 
stromy.
      IvetA tóthOvá

Lampióny rozžiarili ulice Serede

Z dôvodu bezpečnosti boli 
na území mesta Sereď 
vykonané orezy stromov

Výber taekwondistov z via-
cerých slovenských klubov 
sa v sobotu 21. októbra 2017 
zúčastnil na medzinárodnej 
súťaži Lehel Vezér Open 2017 
v maďarskom meste Jászbe-
rény. Za Sereď a  Slovensko 
bojovala o medaily Nina Ko-
pajová.

Konkurenciou pre sloven-
ských zástupcov boli tímy z 
Bosny a Hercegoviny, Česka, 
Rumunska, Srbska a domáce-
ho Maďarska. Nina Kopajová 
sa okrem súťaženia vo svojej 
žiackej kategórii (do 13 rokov) 
predstavila aj medzi junior-
kami (vek 14-17). Úspešné 
výsledky na seba nenechali 
dlho čakať.

V technických zostavách 
porazila Nina medzi žiačka-
mi všetky svoje súperky a zís-
kala zlato. Medzi juniorkami 
našla iba jednu premožiteľku 
a obsadila taktiež výborné 

druhé miesto. Na medailové 
úspechy zo zostáv nadviazala 
aj v sparingu. Najprv zápasila 
v juniorskej kategórii, kde po-
razila staršie a vyššie protiv-
níčky a získala zlatú medailu. 
Následne ju už v ringu čakali 

ďalšie súperky, tentoraz me-
dzi žiačkami. Tam síce Ninu 
zastavilo na ceste do finále 
menšie zranenie nohy, bron-
zová medaila je však tiež veľ-
mi potešiteľným výsledkom.

Celkovo tak získala Nina 

Kopajová na súťaži v Ma-
ďarsku  4  medaily –  2  zla-
té, 1 striebornú a 1 bronzovú – 
a výrazne tak pomohla rozší-
riť medailovú bilanciu úspeš-
ného slovenského tímu. 

  juRAj ďuRAČkA

Spevácke súbory členov Jed-
noty dôchodcov na Slovensku 
z Trnavského kraja prezento-
valo svoj talent na prehliadke 
speváckych a  umeleckých sú-
borov v Seredi. Jedenásť zosku-
pení ukázalo, že vek v  tomto 
prípade nehrá žiadnu úlohu. 
Prehliadku zorganizovala 
okresná organizácia Jednoty 
dôchodcov z  Galanty. Takéto 
podujatie sa v  Seredi koná po 
prvý krát   a  stala sa mestom, 
ktoré prebralo pomyselnú šta-
fetu po obci Pata. Ďalšie roč-
níky sa presunú aj do iných 
miest a obcí.
  Na úvod prehliadky vystúpil 
spevokol Zvon zo Serede. Jeho 
vznik sa traduje do roku 1925 
a  úspešne reprezentoval Slo-
vensko po celom svete. 

Na pódiu ich vystriedal 
súbor  Švermovanka  z  Galan-
ty. Súbor vznikol v  roku 2016 
a  tak patril medzi najmlad-
ších účinkujúcich. No aj na-
priek tomu sú plný energie 

a  elánu. Svoje piesne rozdá-
vajú v kluboch dôchodcov a   
spievajú pri rôznych sviat-
koch a príležitostiach.

  Po nich zabavil divákov 
folklórny súbor  Malženičan, 
ktorý bol založený v roku 2003. 
Krásnym krojom a  spevom 
potešili oko aj sluch divákov.

  Zlato v  hrdle predvied-
li aj súbory  Keknefelej-
cs a Zora z Veľkej Mače a Ga-
lanty, ktorí takisto vystupujú 
na rôznych podujatiach uspo-
radúvaných v okolí.

  Diváci potleskom ocenili 
aj  umelecký súbor  Patanská 
radosť  z  Paty. Bol založený 
v  roku 2006 a  prezentujú ľu-
dové piesne v  celom regióne 
a  neodmietnu žiadne pozva-
nie na vystúpenie.

  Mužský spevokol  Rozma-
rín  zo Šintavy zase dokázal, 
že aj keď nemajú medzi sebou 
ženský hlas na kráse piesní 
v  ich podaní to vôbec neva-
dí. Bol založený v  roku 2008 

a  majú za sebou vystúpenia 
po celom Slovensku ale aj Ma-
ďarsku.

 Obec Veľký Grob prezento-
val súbor  Grobanka. Vznikol 
v  roku 2007 a  krásne ľudové 
piesne reprezentuje na rôz-
nych akciách a podujatiach.

 Za obec Pusté Sady vystúpil 
súbor  Pustakerčanka  založe-
ný v roku 2000. Zúčastňujú sa 
rôznych obecných aj cirkev-
ných slávností. Nádherný kroj 
môžu obdivovať v  okolitých 
mestách a obciach, kde rozdá-
vajú  radosť svojim spevom.

  Prehliadky sa zúčastnil aj 
súbor Krojovanka zo Zemian-
skych Sadov,  ktorý vystupuje 
od roku 1984.  Ich srdcia pre-
kypujú radosťou, keď ich spev 
vyčarí úsmev na tvári každé-
mu divákovi v hľadisku.

  Stará chasa  z  Paty divá-
kom ukázala, že vôbec nie 
je stará a  aj napriek veku to 
vedia roztočiť. Súbor bol za-
ložený v  roku 2009 a   diváci 

potleskom   vedia oceniť ich 
účinkovanie na mnohých 
podujatiach.

  Záver prehliadky patril 
domácemu spevokolu  Poho-
da  z  denného centra pre se-
niorov zo Serede. Súbor bol za-
ložený v roku 2011 a nedávno 
natočili vlastné CD-čko.

  Spevokoly ukázali to naj-
lepšie čo v  nich je a  že im to 
aj napriek veku stále dobre 
spieva. V  jednotlivých zo-
skupeniach sú ľudia, ktorí sa 
radi zabávajú a svoj spevácky 
talent s  radosťou rozdávajú 
vôkol seba. Diváci boli vystú-
peniami očarení a  nielen na 
pódiu ale aj v  hľadisku bolo 
často počuť spev, keďže náv-
števníci mnohokrát spievali 
spolu s  účinkujúcimi. Záve-
rečný potlesk bol bodkou za 
celým podujatím, no krásne 
piesne budú ešte dlho rezono-
vať ako v návštevníkoch, tak aj 
v účinkujúcich.

     IvetA tóthOvá

Seredská taekwondistka úspešná v zahraničí

Jedenásť speváckych a umeleckých súborov 
odprezentovalo v Seredi svoj talent

Optimizmus  výrokov 
niektorých politológov 
a politikov o náraste 
voličov pri volebných 
urnách 4.11.2017 nechá-
pem.

 
Účasť v Seredi som odhadoval 
na 15 %. Skutočná 23,55 % bola 
vyššia, no napriek tomu sme   
v Seredi  zaostali aj za celoslo-
venským priemerom 29.95 %. 
10  563 občanov starších ako 
18 rokov   k   urnám v  13-tich 
volebných   okrskoch nepriš-
lo.   Vzhľadom na klimatické 
pomery v deň volieb  nemôžu 
na  ospravedlnenie použiť  ani  
to, že pršalo.  Volebné právo je 
právo voliť ale aj nezúčastniť 
sa volieb.   Nie nezaujímavo 
mi potom pripadajú názo-

ry, ktoré kritizujú poslancov 
zastupiteľstva, keď sa zdržia 
hlasovania. Veď rovnako vy-
užívajú iba to, čo im zákon 
umožňuje.

Povolebná nedeľa bola 
v  médiách plná hodnotení 
o  prehrách vládnej koalí-
cie.   Podľa tvorcov verejnej 
mienky   vrátane niektorých 
politológov   bolo práve toto 

tým rozhodujúcim   výsled-
kom.   Bokom ostala otázka, 
či zmeny na postoch županov 
a   v  zložení krajských parla-
mentov , budú pre kraje zna-
menať   sľubované pozitívne 
zmeny pred voľbami.

 V odhade výsledku, či sa do 
krajského zastupiteľstva do-
stanú domáci kandidáti , som 
sa tiež nemýlil. Zisk úspeš-

ných kandidátov potvrdil, že 
spomínaných 4 000 tisíc hla-
sov je už vstupenkou do žup-
ného zastupiteľstva. Z ôsmich 
domácich kandidátov nebol 
úspešný ani jeden. A faktom 
je aj to, že siedmi z nich získa-
li v iných obciach okresu viac 
hlasov ako v  meste, za ktoré 
kandidovali.

  ĽubOMíR veSelIcký

Máme po tom

Máme po tom
Optimizmus  výrokov niektorých politológov a politikov o náraste voličov pri 
volebných urnách 4.11.2017 nechápem.
 
Účasť v Seredi som odhadoval na 15 %. Skutočná 23,55 % bola vyššia, no napriek tomu 
sme  v Seredi  zaostali aj za celoslovenským priemerom 29.95 %. 10 563 občanov 
starších ako 18 rokov  k  urnám v 13-tich volebných  okrskoch neprišlo.  Vzhľadom na 
klimatické pomery v deň volieb  nemôžu na  ospravedlnenie použiť  ani  to, že pršalo.  
Volebné právo je právo voliť ale aj nezúčastniť sa volieb.  Nie nezaujímavo mi potom 
pripadajú názory , ktoré kritizujú poslancov zastupiteľstva, keď sa zdržia hlasovania. Veď 
rovnako využívajú iba to, čo im zákon umožňuje.
 
Povolebná nedeľa bola v médiách plná hodnotení o prehrách vládnej koalície.  Podľa 
tvorcov verejnej mienky  vrátane niektorých politológov  bolo práve toto tým 
rozhodujúcim  výsledkom.  Bokom ostala otázka, či zmeny na postoch županov a  
v zložení krajských parlamentov , budú pre kraje znamenať  sľubované pozitívne zmeny 
pred voľbami.
 
V odhade výsledku, či sa do krajského zastupiteľstva dostanú domáci kandidáti , som sa 
tiež nemýlil. Zisk úspešných kandidátov potvrdil, že spomínaných 4 000 tisíc hlasov je už 
vstupenkou do župného zastupiteľstva. Z ôsmich domácich kandidátov nebol úspešný ani 
jeden. A faktom je aj to, že siedmi z nich získali v iných obciach okresu viac hlasov ako 
v meste, za ktoré kandidovali.
 

Meno kandidáta  Počet hlasov v Seredi     Počet hlasov v okrese 
Milan Bánovský  480 938
Martin Drobný   1 189 2 672
Slávka Kramárová 1 287 2 730
Miloš Majko     1 197 3 386
Marta Némethová 1 128 2 505
Marek Tóth      995 2 689
Stanislav Tvrdík 392 1 053
Roman Vančo     484 1 338

            Ľubomír Veselický
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Mestské zastupiteľstvo rokovalo  
Primátor mesta Martin Tom-
čányi zvolal mestské zastupi-
teľstvo na štvrtok 9. 11. 2017. Bc. 
Zúčastnilo sa ho 16 poslancov. 
Pavlína  Karmažinová , Mgr. 
Marta  Némethová,  MUDr. 
Miroslav  Bucha   svoju neú-
časť ospravedlnili.  Poslanci 
schválili zmeny programu 
a  ako rpvý materiál prero-
kovali Informatívnu sprá-
vu o  činnosti mesta Sereď 
a  Mestského úradu v  Seredi 
od ostatného zasadnutia MsZ, 
ktorú predniesol primátor 
mesta. V jej závere poďakoval 
vedúcej organizačného odde-
lenia pani Silvii Adamčíko-
vej  za kvalitné zabezpečenie 
prípravy a  priebehu volieb. 
V  rozprave k  správe vystúpili 
poslanci Dušan Irsák a  Bože-
na Vydarená. 

     Mestské   zastupiteľstvo    
v Seredi  prerokovalo  a schvá-
lilo Procedurálny  návrh  n- 
zvolanie  neplánovaného  ro-
kovania  MsZ   s nasledovným 
programom:  

1. Odborné  stanovisko prof. 
Ing.  Dušana Petráša , PhD. Ku  
krokom   prijatým  MsZ  vo 
veci  tepelného hospodárstva.   

2. Správa  o výsledku   kon-
troly  hospodárenia  s finanč-
nými prostriedkami   a  na-
kladaním  s  majetkom práv-
nickej osoby  s  majetkovou 
účasťou  mesta   Mestského  
bytového podniku Sereď   za 
obdobie  od  nástupu  Ing. 
Martina Káčera   do funkcie  
konateľa  spoločnosti  do času  
skončenia    funkcie konateľa.

3. Právny rozbor   posúdenia  
platnosti  niektorých zmlúv  
uzatvorených  konateľom 
MsBP   Sereď, s.r.o.  vrátane  
sumarizácie    návrhov   práv-
nych  riešení   a konkrétnych  
postupov  spojených  s odstrá-
nením negatívnych   násled-
kov  neplatnosti právnych  
úkonov. 

4. Schválenie    konateľa  
MsBP  s.r.o.  Sereď. 

5. Schválenie  člena stálej 
komisie  vytvorenej v  súlade 
so  Zmluvou o nájme  nehnu-
teľnosti  a  technologických 
zariadení  uzatvorenej  medzi  
prenajímateľom   Mestský by-
tový podnik Sereď, spol. s.r.o.   
a nájomcom   V.I. Trade   Nitra   
s.r.o.  zo  dňa   12.11. 2013.

6. Schválenie  členov  Dozor-
nej rady   spoločnosti  Mestský  
bytový podnik  Sereď  spol. 
s.r.o.

7. Schválenie   zmeny  Zakla-
dateľskej  listiny   spoločnosti  
Mestský bytový podnik Sereď  
spol. s.r.o.

8. Schválenie     zmeny  Sta-
nov   spoločnosti   Mestský  
bytový podnik  Sereď  spol. 
s.r.o.  

K informácii o poskytovaní 
sociálnych služieb pre obča-
nov bez domova v meste Sereď 
v  rozprave vystúpili  riaditeľ 
Trnavskej arcidiecéznej cha-
rity Miroslav Dzurech., Má-
ria Fačkovcová, dekan Libor 
Škriputa, Ivan Javor , Pavol 
Kurbel, Michal Irsák, Bystrík 
Horváth, Michal Hanus, Ľu-
bomír Veselický, Martin Tom-
čányi, Mark Lovecký, Tomáš 
Karmažín, Tibor Krajčovič, 
Ladislav Fabo a Dušan Irsák. 
Prerokovanú správu vzali po-
slanci na vedomie. 

Na interpelácie Boženy Vy-
darenej o  zdroji pitnej vody 
dodávanej občanom Dolného 
a Stredného Čepeňa   a požia-
davke o  preverenie užívania 
objektu bývalej pekárne na 
Čepeňskej ulici odpovedal 
primátor mesta.

- Občania  v Čepeni  sú zá-
sobovaní    vodou   z Jelky. Tá 
je    vytláčaná do vodojemu vo   

   Vinohradoch nad Váhom 
a  následne  odtiaľ do rozvo-
dov v Seredi.

-  Užívanie bývalej pekár-
ne bude preverené mestskou 
políciou. 

V  ďalších bodoch progra-
mu zastupiteľstvo prerokova-
lo a vzalo na vedomie správy 
hlavnej kontrolórky a infor-
matívnu správu o  príprave 
a realizácii projektov. 

K návrhu VZN mesta Sereď 
o poplatkoch za znečisťova-
nie ovzdušia malými zdrojmi 
znečisťovania ovzdušia na 
území mesta Sereď vystú-
pili v rozprave zástupkyňa 
okresnej prokuratúry Zuzana 
Hozová  Pavol Kurbel. Zastu-
piteľstvo vyhovelo protestu 
prokurátora k VZN č. 125/2012 
o  ochrane ovzdušia   a  po-
platkoch    za znečisťovanie 
ovzdušia malými zdrojmi  
znečisťovana na  území mes-
ta  Sereď a uznieslo sa na Vše-
obecne záväznom nariadení 
mesta Sereď č. 04/2017 o  po-
platkoch za znečisťovanie 
ovzdušia malými zdrojmi 
znečisťovania ovzdušia na 
území mesta Sereď bez pripo-
mienok.

V rozprave k správam o vý-
chovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmien-
kach škôl a školských zaria-
dení v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Sereď v školskom 
roku 2016/2017 vystúpili 
Beata Lukáčová, Božena Vy-
darená, Iveta Fraňová, Pavol 
Kurbel, Zuzana Súdinová, 
Jaroslav Čomaj, Martin Tom-
čányi, Ľubomír Veselický, Du-
šan Irsák, Milan Buch, Iveta 
Belányiová, Michal Hanus 
a Silvia Kováčová. Zastupiteľ-
stvo vzalo správy na vedomie 
bez pripomienok.  

Mestské  zastupiteľstvo  
v Seredi   prerokovalo  
a schválilo 
1.Vyhodnotenie  stanovísk a 
pripomienok z  prerokovania 
návrhu územnoplánovacej 
dokumentácie Územný plán 
mesta Sereď – Zmeny a  do-
plnky č. 2/2016

2.Územný plán mesta Se-
reď – Zmeny a  doplnky č. 
2/2016

Ďalej    prerokovalo  a  
uznieslo   sa na Všeobecne 
záväznom nariadení mesta 
Sereď č. 05/2017, ktorým sa 
mení a  dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 7/2015, 
ktorým sa vyhlasuje záväz-
ná časť územnoplánovacej 
dokumentácie  Územný plán 
mesta Sereď v znení Všeobec-
ne záväzného nariadenia č. 
5/2016 a Všeobecne záväzné-
ho nariadenia č. 6/2016.

Mestské  zastupiteľstvo  
v Seredi   prerokovalo  a hla-
sovaním neprijalo obstaranie 
územnoplánovacej doku-
mentácie Územný plán mes-

ta Sereď, Zmeny a  doplnky 
pre  spoločnosť  Slovatys  spol. 
s.r.o., so sídlom  Paulínska  24, 
917 01 Trnava, za podmienky, 
že navrhovateľ zmien a  do-
plnkov ÚPN-M Sereď uhradí 
všetky náklady spojené s ob-
staraním predmetnej územ-
noplánovacej dokumentácie. 
Navrhovaná zmena funkcie 
výroby a  skladov na funk-
ciu občianskej vybavenosti 
a výroby bude riešená na ce-
lej ploche označenej kódom 
V-12.

Mestské  zastupiteľstvo  
v Seredi   prerokovalo  a hla-
sovaním neprijalo obstaranie 
územnoplánovacej doku-
mentácie Územný plán mes-
ta Sereď, Zmeny a  doplnky 
pre  spoločnosť SAJVA, spol. 
s.r.o Sereď a BRUTTO, s.r.o., 
Sereď za podmienky, že na-
vrhovateľ zmien a  doplnkov 
ÚPN-M Sereď uhradí všetky 
náklady spojené s  obstara-
ním predmetnej územnoplá-
novacej dokumentácie.

Mestské  zastupiteľstvo  
v Seredi   prerokovalo  a hla-
sovaním neprijalo obstaranie 
územnoplánovacej doku-
mentácie Územný plán mes-
ta Sereď, Zmeny a doplnky pre 
spoločnosť  REBOD SK, a.s., 
Nová Dedinka  za podmienky, 
že navrhovateľ zmien a  do-
plnkov ÚPN-M Sereď uhradí 
všetky náklady spojené s ob-
staraním predmetnej územ-
noplánovacej dokumentácie.

Mestské  zastupiteľstvo  
v Seredi   prerokovalo  a hla-
sovaním neprijalo obstaranie 
územnoplánovacej doku-
mentácie Územný plán mes-
ta Sereď, Zmeny a  doplnky  
pre  spoločnosti VIVA SEREĎ 
s.r.o., Niklová 2190, 926 01 Se-
reď a  spoločnosti FORCHEM 
s.r.o., Pri Vinohradoch 172, 831 
06 Bratislava  za podmienky, 
že navrhovateľ zmien a  do-
plnkov ÚPN-M Sereď uhradí 
všetky náklady spojené s ob-
staraním predmetnej územ-
noplánovacej dokumentácie. 

Mestské  zastupiteľstvo  
v Seredi   prerokovalo  a hla-
sovaním súhlasilo s obsta-
raním územnoplánovacej 
dokumentácie Územný plán 
mesta Sereď, Zmeny a  do-
plnkypre žiadateľa Norberta 
Adamča  za podmienky, že 
navrhovateľ zmien a  dopln-
kov ÚPN-M Sereď uhradí 
všetky náklady spojené s ob-
staraním predmetnej územ-
noplánovacej dokumentácie. 

V  13. bode  programu vza-
lo na vedomie Vyhodnote-
nie stanovísk a pripomienok 
uplatnených v procese prero-
kovania návrhu urbanistic-
kej štúdie „Polyfunkčná zóna 
Prúdy“ a Urbanistickú štúdiu 
„Polyfunkčná zóna Prúdy“.

Následne prerokovalo  a sú-
hlasilo s  predloženým Zada-
ním Urbanistickej štúdie IBV 
ul. Športová -  Sereď – lokalita 
BI-08/2  pre  žiadateľa  Ing. 
Mateja Šipku . Pre územie 
označené podľa ÚPN-M Sereď 
funkčným kódom BI – 08/2 
nie je potrebné ďalej spraco-
vať urbanistickú štúdiu. Vý-
stavba rodinných domov vo 
vnútrobloku je prípustná bez 
sprístupnenia vnútrobloku 
verejnou komunikáciou. Pre 

navrhované stavby,  ktoré je 
možné realizovať na tých-
to plochách, platia všetky 
ostatné záväzné regulatívy 
uvedené v  ÚPN-M Sereď, za 
podmienky dodržania usta-
novení stavebného zákona 
a  príslušných vykonávacích 
predpisov. 

Predmetom rokovania bola 
aj 5. zmena rozpočtu mesta 
Sereď na rok 2017, ktorú Mest-
ské  zastupiteľstvo  v  Seredi   
prerokovalo  a schválilo. 

K príprave rozpočtu mesta 
Sereď na roky 2018 – 2020, kto-
rý predložil Tibor Krajčovič, 
vystúpili  Dušan Irsák, Pavol 
Kurbel, Bystrík Horváth a Bo-
žena Vydarená. Poslanci prie-
beh prípravy rozpočtu podľa 
schváleného harmonogramu 
vzali na vedomie.

v časti nakladania 
s majetkom mesta 

- Mestské  zastupiteľ-
stvo  v  Seredi   prerokovalo  
a schválilo 

V  súlade s § - om  9a, ods. 
9, písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov,  nájom 
nehnuteľného majetku mes-
ta, uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, a to časti 
parcely č.   1160/2 – zastava-
ná plocha a nádvorie,  evido-
vanej  Okresným úradom v 
Galante, katastrálny odbor na  
katastrálnej mape ako parce-
la registra  „C“ na LV č. 591, pre 
k. ú. Dolný Čepeň, vo výmere  
0,5 x 0,5  m, na dobu neurči-
tú za cenu 1,00 €/predmet 
nájmu/rok, na  umiestnenie 
monitorovacej stanice kvali-
ty podzemných vôd z dôvodu, 
že sa jedná o  využitie pozem-
ku na verejnoprospešný účel 
- umiestnenie monitorovacej 
stanice kvality podzemných 
vôd,  Slovenskému hydrome-
teorologickému ústavu,  Jese-
niova 17,  833 15 Bratislava.

- Mestské  zastupiteľ-
stvo  v  Seredi   prerokovalo  
a schválilo 

V  súlade s § - om  9a, ods. 
9, písm. c) zákona 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, nájom nehnuteľného 
majetku, uplatnením výni-
močného postupu ako prípad 
hodný osobitného zreteľa:  
časť parcely  č. 2816/1- zasta-
vaná plocha a  nádvorie   vo 
výmere 58 m2, evidovanej 
Okresným úradom v  Galan-
te, katastrálny odbor na ka-
tastrálnej mape ako parcela 
registra „C“,  na  LV č.  591,  pre 
k. ú. Sereď, za cenu 0,40 €/m2/
rok,  na  dobu   neurčitú, z dô-
vodu, že ide o pozemok, ktorý 
sa nachádza v bezprostrednej 
blízkosti za prevádzkovou 
jednotkou vo vlastníctve žia-
dateľa a je na ňom, so súhla-
som vlastníka pozemku,  vy-
budovaná verejne prístupná 
parkovacia plocha na nákla-
dy žiadateľa a je z  hľadiska 
územno-plánovacej koncep-
cie pre mesto inak nevyuži-
teľný, žiadateľovi Ing. Petrovi 
Melicherovi, bytom v  Seredi, 
Dolnočepeňská 1958/28.

- Mestské  zastupiteľstvo  
v  Seredi   prerokovalo, vzalo 
na vedomie zámer prevo-
du nehnuteľného majetku 

mesta – časti parcely na ulici 
Dionýza Štúra a  neschválilo 
prevod majetku žiadateľovi 
Progress, spol. s..ro.  Sereď.

- Mestské  zastupiteľ-
stvo  v  Seredi   prerokovalo  
a  schválilo v  súlade § - om 
9, ods. 2, písm. a)   zákona 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov,  
spôsob prevodu nehnuteľ-
ného majetku, časti parcely 
č. 288/3- záhrada  vo výmere 
cca 10,9 m2 a  časť parcely č. 
288/12 – záhrada vo výme-
re cca  3,4 m2, obe zapísané 
Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor na mape 
určeného operátu ako par-
cely registra „E“,  na LV č. 591 
pre k. ú. Sereď, uplatnením 
výnimočného postupu ako 
prípad hodný osobitného zre-
teľa,  žiadateľovi Martinovi 
Rybovi a  manželke Renáte 
Rybovej, obaja bytom v Sere-
di, Kukučínova 109/4. 

Výmera pozemku bude 
spresnená geometrickým 
plánom na náklady žiadate-
ľov. 

- Mestské  zastupiteľ-
stvo  v  Seredi   prerokovalo  
a schválilo V súlade s §-om 9a, 
ods. 8, písm. e) zák.č.138/1991 
Zb. o  majetku obcí v  znení 
neskorších predpisov  pre-
vod nehnuteľného majetku, 
a to , parcely č. 329/3 - záhrady 
vo výmere 18 m2,  parcely č. 
328/4 - zastavané plochy a ná-
dvoria  vo výmere  79 m2, obe 
zapísané Okresným úradom 
v  Galante, katastrálny odbor 
na  katastrálnej mape  ako  
parcela registra „C“,  na 

LV č. 101 pre k. ú. Horný 
Čepeň, za cenu 10,00 €/m2,  
uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, preto-
že ide o  pozemok, ktorý je 
dlhodobo zastavaný časťou 
rodinného domu žiadateľ-
ky,  časť tvorí súčasť dvora a 
záhrady pri rodinnom dome 
vo vlastníctve žiadateľky a je 
pre mesto  z  hľadiska územ-
no-plánovacej koncepcie  
inak nevyužiteľný, žiadateľke 
Marte Kučerovej, bytom v Se-
redi, Hornočepeňská 1491/29.

Správny poplatok za návrh 
na vklad do katastra nehnu-
teľností uhradí kupujúci.

- Mestské  zastupiteľ-
stvo  v  Seredi   prerokova-
lo  a  schválilo V  súlade s  § 
- om 9a, ods. 8, písm. e) zák. 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov  
prevod nehnuteľného majet-
ku, parcely č. 83/3 - záhrady 
vo výmere 9 m2, evidovanej 
Okresným úradom v  Galan-
te, katastrálny odbor na ka-
tastrálnej mape ako parcela 
registra „C“ na LV č. 4806 pre 
k. ú. Sereď,  za cenu 20,00 €/
m2,  uplatnením výnimočné-
ho postupu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, pretože 
ide o  pozemok, ktorý je dl-
hodobo užívaný ako súčasť 
záhrady pri nehnuteľnosti 
vo vlastníctve žiadateľa a   je 
z  hľadiska územno-pláno-
vacej koncepcie pre mesto 
inak nevyužiteľný, Romanovi 
Durdiakovi, bytom v  Seredi, 
Pekárska ul. č. 4482/4A

- Mestské  zastupiteľ-
stvo  v  Seredi   prerokovalo  
a  schválilo v   súlade s §-om 

11, ods. 4 Zásad hospodáre-
nia a nakladania s majetkom 
mesta Sereď, zriadenie  vec-
ného bremena, v  súvislosti 
s vodnou  stavbou „Sereď- do-
budovanie kanalizácie, Dolná 
Streda – Kanalizácia, ul. Pod 
hrádzou“ ako prípad hodný 
osobitného  zreteľa,  pretože   
ide   o  prevádzkovanie sta-
vieb, vybudovaných vo verej-
nom záujme, a to:

-   čerpacej stanice ČS6, na 
časti parcely č. 307/1 – ostatná 
plocha,  zapísanej Okresným 
úradom v  Galante, katastrál-
ny odbor na mape určeného 
operátu ako parcela registra 
„E“ na LV č. 101 pre k. ú. Horný 
Čepeň, v  rozsahu podľa geo-
metrického plánu č. 123/2016 
zo dňa 28.06.2016, 

- čerpacej stanice ČS7, na 
časti parcely č. 101/1 – ostatná 
plocha,  zapísanej Okresným 
úradom v  Galante, katastrál-
ny odbor na mape určeného 
operátu ako parcela registra 
„E“ na 

LV č. 101 pre k. ú. Horný Če-
peň, v rozsahu podľa geomet-
rického plánu č. 122/2016 zo 
dňa 22.06.2016. 

vecné bremeno 
bude spočívať:
a)  v  povinnosti povinného 
z  vecného bremena strpieť: 
obmedzenia užívania  do-
tknutých pozemkov, a to naj-
mä zákaz vykonávať zemné 
práce, umiestňovať stavby, 
konštrukcie alebo iné podob-
né zariadenia, vysádzať trvalé 
porasty, umiestňovať skládky, 
vykonávať terénne úpravy 
a  vykonávať činnosti, ktoré 
budú obmedzovať prístup 
k  čerpacím staniciam ČS6 
a  ČS7, alebo ktoré by mohli 
ohroziť ich technický stav. 

b) v  práve oprávneného 
z  vecného bremena: vybu-
dovať a  prevádzkovať stavbu 
čerpacích staníc ČS6 a ČS7, vy-
konávať rekonštrukciu, mo-
dernizáciu, opravy a  údržbu 
čerpacích staníc.

vecné bremeno 
sa zriaďuje
• bezodplatne,  na dobu neur-
čitú,  v prospech  spoločnosti 
Západoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a. s. Nábrežie za 
hydrocentrálou 4, 949 60 Nit-
ra.  

- Mestské  zastupiteľ-
stvo  v  Seredi   prerokovalo  
a  schválilo v  súlade § - om 
9, ods. 2, písm. a)   zákona 
č.138/1991 Zb. o  majetku obcí 
v znení neskorších predpisov,  
spôsob prevodu nehnuteľné-
ho majetku, časti parcely č. 
3061/1 - zastavaná plocha a 
nádvorie vo výmere cca 12 m2, 
zapísanej Okresným úradom 
v  Galante, katastrálny odbor 
na katastrálnej  mape   ako 
parcela registra „C“,  na LV č. 
591 pre k. ú. Sereď, uplatne-
ním výnimočného postupu 
ako prípad hodný osobitného 
zreteľa,  žiadateľovi 

PhDr. Vladimírovi  Malému 
a  manželke Kataríne, obaja 
bytom v  Seredi, Podzámska 
2860/20.  

Výmera  pozemku bude 
spresnená geometrickým 
plánom, vypracovaným na 
náklady žiadateľa.

Pokračovanie na strane 6
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- Mestské  zastupiteľstvo  

v  Seredi   prerokovalo  a  sú-
hlasilo    s   uložením kábla 
VN, NN a  plynového stred-
notlaku do parcely registra 
„C“ číslo 3061/1 – zastavaná 
plocha a nádvorie,  zapísanej 
Okresným úradom v  Galan-
te, katastrálny odbor na ka-
tastrálnej  mape   ako parcela 
registra „C“,  na LV č. 591 pre 
k. ú. Sereď, pre žiadateľa PhDr. 
Vladimíra  Malého a  man-
želku Katarínu, obaja  bytom 
v Seredi, Podzámska 2860/20.  
1

- Mestské  zastupiteľ-
stvo  v  Seredi   prerokovalo  
a  schválilo v  súlade s  §-om  
9, ods. 2, písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí 
v  znení neskorších predpi-
sov a § 16 Zásad hospodáre-
nia a nakladania s majetkom 
mesta Sereď,  bezodplatné 
postúpenie práv zo záruky 
za akosť  vyplývajúcich zo 
Zmluvy o dielo zo dňa 21. 10. 
2015 ev. č. 965/2015 k objektu 
„SO 611 Rekonštrukcia vede-
ní VN 22 kV“,  spoločnosti Zá-
padoslovenská distribučná a. 
s., Čulenova 6, 816 41 Bratisla-
va.  

- Mestské  zastupiteľ-
stvo  v  Seredi   prerokovalo  
a  schválilo Poriadok odme-
ňovania účinkujúcich pri ob-
čianskych obradoch a sláv-
nostiach.  

- Mestské  zastupiteľstvo  

v Seredi   prerokovalo  zruši-
lo  uznesenie MsZ č. 82/2009 
zo dňa 21.4.2009, uznesenie 
č. 112/2014 zo dňa 17.6.2014 
a  bod 3 v  uznesení č. 37/2015 
zo dňa 12.2.2015 k 31. decem-
bru 2017 a schválilo 

1. príspevok snúbencov na 
úhradu nákladov za poskyt-
nuté služby spojené s  vý-
konom sobášneho obradu v 
Muzeálnej záhrade Mestské-
ho úradu v  Seredi  vo výške 
100 € s účinnosťou od 1. janu-
ára 2018,

2. príspevok snúbencov na 
úhradu nákladov za poskyt-
nuté služby spojené s  výko-
nom sobášneho obradu na 
inom vhodnom, dôstojnom 
a verejne prístupnom mieste 

(mimo obradnej miestnosti 
a  mimo Muzeálnej záhrady)  
vo výške 100 € s  účinnosťou 
od 1. januára 2018,

3. príspevok snúbencov na 
úhradu nákladov za poskyt-
nuté služby spojené s  vý-
konom sobášneho obradu 
mimo určených sobášnych 
dní vo výške 50 € od 1. janu-
ára 2018,

4. príspevok snúbencov na 
úhradu nákladov za poskyt-
nuté služby spojené s  výko-
nom sobášneho obradu snú-
bencom s  trvalým pobytom 
mimo územia mesta Sereď vo 
výške 50 € od 1. januára 2018.

5. Vykonávanie sobášneho 
obradu pod holým nebom na 
vhodnom, dôstojnom a verej-

ne prístupnom mieste v me-
siacoch apríl až október.

O vhodnosti miesta sobáš-
neho obradu rozhoduje Mat-
ričný úrad a v prípade sporu 
rozhoduje primátor mesta 
Sereď. 

- Mestské  zastupiteľstvo  
v Seredi   prerokovalo  a v taj-
nom hlasovaní rozhodlo 
o  udelení 1.Ocenenie „Čest-
né občianstvo mesta Sereď“ 
RNDr. Miroslavovi Nagyovi, 
DrSc. 

2.Ocenenie „Čestné ob-
čianstvo mesta Sereď“ JUDr. 
Romanovi Paldanovi.

1.Ocenenie „Cena mesta 
Sereď“ Paulíne Kostkovej.

2. Ocenenie „Cena mesta 

Sereď“ Basketbalovému klu-
bu AŠK Lokomotíva Sereď.

Ďalej v  tajnom hlasovaní 
rozhodlo o  neudelení navrh-
nutých ocenení pre JUDr. La-
dislavova  Skubeňa  a Róberta 
Scherhaufera.

V  poslednom bode roko-
vania Mestské  zastupiteľ-
stvo  v Seredi   prerokovalo  a          
vymenovalo za členov   komi-
sie  pre  rozvoj mesta   a ŽP 

-Mgr.  Mateja Godáňa  ,  by-
tom Sereď,  Hviezdoslavova 
4479/2A,

-Ing.  arch. Dominiku  Vy-
hlídalovú, bytom  Sereď  
,Cukrovarská  3042/62 a

-Petra  Sabu , bytom Sereď, 
Svätoplukova 2030/1 

 ĽubOMíR veSelIcký

Poslanci MsZ v  Seredi s  blí-
žiacim sa koncom roka bodo-
vacím systému každoročne 
rozhodujú o  dôležitých in-
vestíciách mesta na budúci 
rok.   K   dispozícii má každý 
poslanec celkovo 55 bodov . 
Poslanci jednotlivé navrh-
nuté investície bodujú od č. 1 
po č. 10. . Bodovanie prebieha 
podľa vlastného uváženia : 
prioritná investícia je obodo-
vaná 10 bodmi , menej dôleži-
tá menším počtom bodov.

 Poslanci, ktorí sa do bodo-
vania zapojili napokon roz-
hodli, že najvyšší počet bodov 
a to 50 získala rekonštrukcia 
veľkej zasadačky a nová časť 
MÚ. Táto budova je v  zlom 
technickom stave. Strecha 
zateká, osvetlenie interiéru je 
nevyhovujúce, pre nedosta-
točne tepelne izolovaný strop 
uniká v zimnom období veľké 
množstvo tepla.   V  lete nao-
pak sú v  nej vysoké teploty. 
Aktuálne   tento zámer zatiaľ   

v  rozpočte uvedený nie je. 
Rozpočet na rekonštrukciu 
by bol približne 439 000,- eur,  
no mesto plánuje požiadať 
o dotáciu , kde by spoluúčasť 
činila 22  000,- eur. V  prípa-
de ak bude projekt úspeš-
ný by sa pristúpilo k  oprave 
omietok, zatepleniu, výmene 
okien, oplechovaniu strechy 
a  pod. Mesto by zrealizova-
ním projektu získalo dôstoj-
né priestory na rokovania, 
oceňovania, stretnutia a  iné 
náležitosti. Ak by ale projekt 
úspešný nebol zrealizovali by 
sa iba najdôležitejšie úpravy 
a opravy.

 Ako druhú najdôležitejšiu 
investíciu v  meste poslanci 
obodovali  rozšírenie Mater-
skej školy D. Štúra. Oprávne-
né náklady projektu sa môžu 
vyšplhať na sumu   345  000,- 
eur so spoluúčasťou mesta 
vo výške 17 000,- eur. Tu síd-
liace detské jasle Slniečko by 
si muselo nájsť iné priestory 

no rozšírením by sa zvýšila 
kapacita miest v tejto MŠ o 44 
detí.

 Tretí najvyšší počet bodov 
získalo  zateplenie MŠ Ko-
menského A. Kapacita tejto 
MŠ je 63 detí. Výška investície 
je predpokladaná na 375 000,- 
eur so spolufinancovaním 
mesta vo výške cca 14  000,- 
eur. Spolu so zateplením by 
bol v  materskej škole vybu-
dovaný bezbariérový vstup, 
nové parapety, svietidlá čo by 
činilo 97 000,- eur.

  Rovnaký počet bodov zís-
kala aj  rekonštrukcia mest-
ského trhoviska, jeho zastre-
šenie a vybudovanie priľahlé-
ho parkoviska.. Súčasný stav 
trhoviska je nevyhovujúci. 
Chýba parkovisko, komuni-
kácia je v zlom stave, predaj-
né stánky sú nekryté a ponú-
kaný tovar je často rozložený 
aj mimo stánkov. V  novom 
projekte by malo byť zahrnu-
té prekrytie stánkov zvrchu 

a  presné vymedzenie miest 
predaja. Zároveň správco-
vi trhoviska končí zmluva 
31.12.2017 a preto je potrebné 
nájsť nového správcu. Pred-
pokladaná výška realizácie 
by činila 80 000,- eur.

  Ako ďalšiu investíciu 
obodovali poslanci  zlepše-
nie triedeného zberu v  mes-
te. Zber triedeného odpadu 
sa vykonáva 1 x týždenne 
a  zmluva s  firmou končí 
31.12.2017.  Pre neustále prob-
lémy mesto zvažuje kúpu 
vlastného vozidla s  rameno-
vým nosičom kontajnerov, 
štiepkovač, veľkokapacitné 
odpadové kontajnery, traktor 
a  nadúrovňovú váhu. Opráv-
nené náklady projektu sú od-
hadované na cca 369 000,- eur 
so spolufinancovaním mesta 
vo výške cca 19 000,- eur.

Do prvej desiatky sa do-
stala aj  rekonštrukcia časti 
vozovky na ulici 8. mája od 
MŠ Podzámska po ulicu Dlhá. 

Súčasný stav vozovky je v ha-
varijnom stave s množstvom 
výtlkov, ktoré vznikli najmä 
preto, že pôvodne položená 
vrstva AB bola nedostatočne 
hrubá. Položenie nového as-
faltu a všetky potrebné práce 
sa toho týkajúce by činili cca 
84 000,- eur.

 Poslanci obodovali aj opra-
vu dámskych toaliet v  kine 
NOVA. Zastarané a  nehygie-
nické toalety budú vyme-
nené za nové so zníženým 
stropom, výmenou vzducho-
techniky a obkladu. Odhado-
vaná cena rekonštrukcie je 
7 000,- eur.

  Ako ôsme v  poradí tabuľ-
ky bodovania sa umiestnili 
aj  zostavy detských ihrísk 
na Čepenskej ulici.  Pôvodné 
ihriská boli nevyhovujúce 
a z tohto dôvodu boli  niekto-
ré hracie prvky odstránené. 
Cena  nových zostáv je odha-
dovaná na  7 500,- eur. Mesto 
zvažuje dva varianty. Buď vy-

tvoriť jedno centrálne ihrisko 
alebo by sa iba doplnili exis-
tujúce ihriská.

  Body boli pridelené aj  re-
konštrukcii umyvární a  to-
aliet v  MŠ Cukrovarská. Táto 
škôlka nemá podľa predpisov 
na počet  umiestnených detí 
dostatočný počet toaliet.   Aj 
tu mesto zvažuje dva va-
rianty. Buď by sa pristúpilo 
k  zriadeniu ďalších toaliet 
za cca 21  000,- eur alebo by 
sa vykonali iba úpravy za cca 
11 000,- eur.

Posledné desiate miesto 
patrí svojimi bodmi  oprave 
dreveného mosta do campin-
gu  . Most má poškodený po-
vrch a sú nutné namontovať 
po bokoch bočnice. Buď by sa 
pristúpilo iba k oprave poško-
dených častí alebo ku gene-
rálnej oprave. V prvom prípa-
de by sa opravy vyšplhali na 
8 000 – 9 000,- eur , v druhom 
prípade 17 500,- eur.

IvetA tóthOvá

Kasárne ženijného práporu 
v  Seredi sa stali miestom ko-
nania slávnostnej rozlúčky s 
vojakmi, ktorí odchádzajú pl-
niť úlohy do Iraku. Slovensko 
sa od roku 2006 v Iraku pria-
mo neangažovalo. Vláda v tom 
čase rozhodla, že stiahne svoje 
ženijné jednotky z tejto kraji-
ny. 

  V  máji 2017 na májovom 
summite NATO v  Bruseli   ale 
Slovensko opäť ponúklo vysla-
nie vojakov do tejto krajiny.  Do 
misie „Iracká podpora“ (NTCB 
– I: NATO Training Capaci-
ty Building – Iraq) odchádza 
15 príslušníkov OS SR, z  toho 
10 príslušníkov žpr.   Nejedná 
o bojovú misiu, ale ide o mobil-
ný tréningový tím, ktorý bude 
školiť irackých ženistov na 
ručné odmínovanie.

 Slávnostnej rozlúčky sa zú-
častnil minister obrany SR Pe-
ter Gajdoš, náčelník generálne-
ho štábu OS SR generál Milan 
Maxim, primátor mesta Sereď 
Martin Tomčányi ale aj rodin-
ný príslušníci odchádzajúcich 
vojakov.

  Akt slávnostnej rozlúčky 
začal hymnou SR, delovými 
salvami a  dymovou trikoló-
rou.  Minister Gajdoš vo svojom 
príhovore pripomenul, že asi si 
málokto z  nás vie predstaviť, 
aké to je žiť a vychovávať svoje 
deti v krajine zmietanej vojno-
vými konfliktami. Nepochyb-
ne aj oni túžia po tom, aby im 
bolo dopriate žiť v bezpečí. Slo-
venská republika sa rozhodla 
dať tejto krajine novú nádej.

  Následne sa vojakom pri-

hovoril generál Maxim, ktorý 
zdôraznil, že vojaci svojim na-
sadením otvárajú novú kapito-
lu v  dejinách Ozbrojených síl 
SR. „ Ukážeme spojencom, že 
Slovensko nie je len pasívnym 
konzumentom bezpečnos-
ti vo svete ale je aj aktívnym 
prispievateľom k  stabilizácii 
v  tomto prípade blízko-vý-
chodného  regiónu„

 Po príhovoroch zástupca ve-
liteľa pozemných síl OS SR bri-
gádny generál Karol Navrátil a 

zástupca veliteľa strategického 
centra krízového manažmentu 
plk. Marián Kurilla   podpísali 
dohodu o preložení jednotky 
z  podriadenosti pozemných 
síl do podriadenosti strate-

gického centra krízového ma-
nažmentu.

 Misia by mala trvať približ-
ne 7 týždňov s  tým, že budúci 
rok by sa mal vyslať ďalší tré-
ningový tím, tento krát so 

zameraním na vyškolenie ob-
slúh pre odmínovacie komple-
ty Božena. Jednotka odlieta do 
Iraku   v  priebehu prvého no-
vembrového týždňa.

IvetA tóthOvá

Mestské zastupiteľstvo rokovalo  

Seredskí poslanci obodovali najdôležitejšie investície na budúci rok

Minister obrany Peter Gajdoš sa v Seredi slávnostne 
rozlúčil s vojakmi odchádzajúcimi do Iraku

OZNAM 
O VÝVOZE  KOMUNÁLNEHO ODPADU POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV. 

V čase sviatkov, v termíne od 26.12.2017 do 29.12.2017, 

 bude odvoz odpadu riadne zabezpečovaný podľa harmonogramu. 

ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV 

bude 08. 01. 2018 a 09. 01. 2018

Zberný dvor mesta Sereď bude ZATVORENÝ
dňa 25. 12. 2017 – 26. 12. 2017, 01. 01. 2018 a 06. 01. 2018.

Pôvodný deň vývozu Realizovaný vývoz Náhradný deň vývozu
Pondelok 25. 12. 2017 Zber komunálneho odpadu:

- rodinné domy
            - podnikatelia

Sobota 23. 12. 2017
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Trnavská arcidiecézna charita 
poskytuje od roku 2012 v  na-
šom meste sociálne služby pre 
občanov bez domova a  obča-
nov v hmotnej a sociálnej nú-
dzi. Do roku 2012 tieto služby 
v plnom rozsahu zabezpečova-
lo mesto. Klientom sme posky-
tovali sociálne poradenstvo, 
sprevádzali sme ich pri vy-
bavovaní osobných dokladov, 
riešili sme lekárske vyšetrenia 
a  hospitalizácie, ale i  umiest-
nenie klientov do rôznych 
druhov zariadení poskytujú-
cich sociálne služby. Tiež sme 
prevádzkovali nocľaháreň pre 
občanov bez domova na Škol-
skej ul. v objekte Domu kultú-
ry.  Mám dobrý pocit z  práce, 
ktorú sme v  oblasti pomoci 
klientom vykonali, a  aj ďalej 
vykonávame. Príchod charity 
sme vnímali a  stále vnímame 
ako veľkú pomoc pre klientov 
v  našom meste. Časť budo-
vy bývalej základnej školy na 
Garbiarskej ul. sme im dali do 
prenájmu za viac ako symbo-
lickú cenu a  každoročne im 
poskytujeme dotáciu na čin-
nosť. S  pracovníčkami charity 
máme veľmi dobrú spoluprá-
cu. Ich záber služieb pre klien-
tov je však oveľa širší. Charita 
môže pomôcť komukoľvek, kto 
„zaklope na ich dvere“ a  po-
moc potrebuje. Mesto v zmysle 
zákona o  sociálnych službách 
má možnosť poskytovať služby 
iba občanom s  trvalým poby-
tom v meste. Aj opatrovateľskú 
službu poskytujeme iba pre  
občanov s  trvalým pobytom 
Sereď. Nemôžeme zabezpečiť 
opatrovateľku pre klienta do 
niektorej z  okolitých obcí iba 
preto, že táto obec takúto služ-
bu pre svojich občanov nepo-
skytuje. A tak je to aj s bezdo-
movcami. Chceme sa o  nich 
postarať, ale môžeme sa posta-
rať iba o tých s trvalým poby-

tom mesto Sereď
V  máji tohto roku predsta-

vitelia Trnavskej arcidiecéznej 
charity avizovali, že nebudú 
nocľaháreň už prevádzkovať, 
ak mesto ako vlastník budovy 
nezabezpečí stavebné a  tech-
nické úpravy priestorov. Úpra-
vy mali prispieť k  nerušenej, 
bezpečnej a  zodpovedajúcej 
prevádzke nocľahárne.   Zahŕ-
ňali:

• oddelenie nocľahárne od 
denného centra mrežou

• vytvorenie ďalšej miest-
nosti pre nočného pracovníka

• rozšírenie kapacity nocľa-
hárne

• sprístupnenie átria pre 
klientov – fajčiarov. 

Podľa našich výpočtov by 
požadované úpravy stáli mi-
nimálne cca 6 tisíc eur. Keďže 
sme vedeli, že budova je pred-
metom obchodnej verejnej sú-
ťaže, nechceli sme neefektívne 
vynakladať finančné pros-
triedky. V  septembri poslanci 
na rokovaní MsZ odsúhlasili 
prenájom budovy víťazovi ve-
rejnej súťaže na dobu určitú, 
na 50 rokov od 1.januára 2018. 
V budove bude okrem iného aj 
zariadenie pre seniorov s  ka-
pacitou minimálne 20 miest 
(to bolo podmienkou súťaže), 
nájomné byty, kancelárske 
priestory. Na septembrové za-
stupiteľstvo som pripravila 
materiál: Poskytovanie slu-
žieb Trnavskou arcidiecéznou 
charitou a OZ STORM. V mate-
riáli som opísala poskytované 
služby a výhody pre mesto. 
V  závere som skonštatovala, 
že práca obidvoch združení 
je v meste potrebná a svojimi 
aktivitami prispievajú k  re-
gulácii sociálnych problémov 
v  meste Sereď. V  dôvodovej 
správe som uviedla, že je po-
trebné rozhodnúť, do akých 
priestorov budú tieto združe-

nia presťahované. Poslanec 
Dušan Irsák navrhol presťa-
hovať ich do objektu kasární 
pri Váhu. Táto lokalita však 
nie je príliš vhodná a vyžado-
vala by si príliš veľké investí-
cie a  vybudovanie sietí. Po-
slanci zobrali správu na vedo-
mie bez konkrétneho rozhod-
nutia. Medzitým sa rozpútala 
medializácia problému na 
tému: Mesto predalo budovu 
súkromníkovi...charita kon-
čí...čo bude s  bezdomovcami 
v  meste Sereď... Média neraz 
zvyknú preháňať s  cieľom 
vyvolať senzáciu a  získať si 
čitateľa. Mesto budovu nepre-
dalo, iba prenajalo. Tak, ako 
rozhodli poslanci na základe 
výsledkov obchodnej verejnej 
súťaže. Charita končí v budo-
ve na Garbiarskej ul., ale ne-
končí v  meste Sereď. Hľadajú 
vhodné priestory na kancelá-
riu, v ktorej by prevádzkovali 
poradenskú činnosť a  zostali 
v kontakte s klientmi. A o bez-
domovcov sa postaráme. 
Mesto spolu s charitou. 

Na novembrové rokovanie 
zastupiteľstva som znovu 
spracovala materiál týkajúci 
sa charity: Informácie o  po-
skytovaní sociálnych slu-
žieb pre občanov bez domova 
v  meste Sereď. Tentokrát sa 
stretol s oveľa väčšou odozvou 
a širokou diskusiou na rokova-
ní. Odzneli rôzne názory. Reál-
ne aj menej reálne návrhy na 
riešenie. Jedným z  návrhov 
bolo aj prevádzkovať nocľa-
háreň v priestoroch, kde bola 
predtým, teda v  Dome kultú-
ry. Poslanci P. Kurbel a  JUDr. 
Irsák navrhovali rokovať so 
zástupcom víťaznej firmy, aby 
charitu a OZ STORM ponechal 
v  priestoroch na Garbiarskej 
ul. do jarných mesiacov. Toto 
jednanie ale už dávno prebeh-
lo. Charita i STORM o tom boli 

informovaní. Charita však 
prevádzkovať nocľaháreň už 
nechcela. Primátor mesta 
Ing. Tomčányi na rokovaní 
uviedol, že vedenie mesta má 
záujem riešiť pomoc pre ľudí, 
ktorí sa ocitli na ulici. A bol to 
práve primátor, ktorý prišiel 
s myšlienkou, aby nocľaháreň 
zostala na Garbiarskej ul. tak, 
ako sú klienti zvyknutí. O  jej 
prevádzku sa však finančne 
postará mesto. Dohoda s cha-
ritou sa zrodila ľahko. Riaditeľ 
Ing. Dzurech súhlasil a zhodli 
sme sa, že v danej situácii je to 
najrozumnejšie riešenie. 

Prevádzku nocľahárne za-
čne mesto  na Garbiarskej 
ul. od 15. decembra 2017. Pre 
klientov s  trvalým pobytom 
mesto Sereď. Nízkoprahové 
denné centrum pre klientov 
bude charita prevádzkovať 
naďalej. Klienti si za služby 
v  nocľahárni budú v  zmysle 
VZN mesta Sereď platiť po-
platok vo výške 80 centov za 
noc. A  dokedy bude nocľahá-
reň fungovať? To je otázka, na 
ktorú teraz nevieme zodpo-
vedať. Vedenie mesta rokuje 
so zástupcom víťaznej firmy. 
Samozrejme, pre nás by bolo 
optimálne, keby to bolo do 
15. marca tak, ako boli klienti 
zvyknutí. Isté je, že 15. decem-
bra 2017 sa klienti v  nocľahár-
ni už vyspia. Nocľaháreň bude 
otvorená každý deň, vrátane 
víkendov a  sviatkov. Vždy od 
19,00 hod. do 7,00 hodiny nasle-
dujúceho dňa. 

Ak máte záujem pomôcť, 
uvítame pre klientov noc-
ľahárne matrace, podušky, 
paplóny, návliečky, deky, ute-
ráky a osušky. Ale aj oblečenie 
a  spodné prádlo. Tieto veci je 
potrebné priniesť na Mestský 
úrad. Za každú pomoc sme 
vďační.

SIlvIA ADAMČíkOvá  

Nocľaháreň

Svadba dvoch ľudí je speča-
tením ich nadchádzajúce-
ho spoločného života. Ná-
klady na svadobný obrad 
sa niekedy vyšplhajú po-
riadne vysoko. Okrem sva-
dobných šiat, sály, hostiny 
či obrúčok musia snúbenci 
počítať aj s  poplatkami za 
samotný obrat. Poslanci na 
svojom novembrovom ro-
kovaní odsúhlasili mierne 
úpravy týchto poplatkov.

  Príspevky snúbencov 
na úhradu nákladov za po-
skytnuté služby spojené 
s  výkonom sobášneho ob-
radu budú od 1.1.2018 na-
sledovné:

  Príspevok snúbencov 
za uzavretie manželstva v 
Muzeálnej záhrade sa zvy-
šuje  na 100,-  €.

 Naproti tomu príspevok 
snúbencov za uzavretie 
manželstva mimo úradne 
určenej miestnosti a mimo 
muzeálnej  záhrady ostáva 
ponechaný a to 100,- €.

  Príspevok snúbencov k 
za uzavretiu manželstva 
mimo úradne určených 
dní ostáva takisto pone-

chaný na 50,- €. Úradne ur-
čené dni sú     každá sobota 
a posledný piatok v mesia-
ci t.j. 5 x v mesiaci sa obra-
dy vykonávajú zdarma.

 Príspevok snúbencov za 
uzavretie manželstva pred 
iným než príslušným mat-
ričným úradom (delegova-
ný sobáš) bude od 1.1.2018 
ocenený sumou 50,-  €

  Snahou je zjednotiť po-
platok za uzatvorenie man-
želstva v muzeálnej záhra-
de s poplatkom za uzav-

retie manželstva mimo 
úradne určenej miestnosti 
a mimo   muzeálnej záhra-
dy, teda na inom vhodnom, 
dôstojnom a verejne prí-
stupnom mieste.

O  vhodnosti miesta so-
bášneho obradu rozhoduje 
matričný úrad a  v  prípa-
de sporu primátor mesta. 
Sobáš pod holý nebom na 
vhodnom, dôstojnom a ve-
rejne prístupnom mieste 
sa schvaľuje v  mesiacoch 
apríl – október.Treba pripo-

menúť, že mesto stojí jeden 
sobáš tiež nemalé financie. 
Náklady v  obradnej miest-
nosti na jeden sobáš budú 
od 1.1.2018 činiť   180, – eur 
. Náklady zahŕňajú odme-
ny pre oddávajúcich, reč-
níka, hudobníka, speváka, 
zvukára, aranžéra a  pod. 
Pre porovnanie v  roku 
2016 uzavrelo manželstvo 
70 snúbencov, tento rok 
k  31.10.2017 to je 66 snú-
bencov.

IvetA tóthOvá

Zmena poplatkov za svadobný obrad v Seredi

Zmena poplatkov za svadobný obrad v Seredi
Svadba dvoch ľudí  je  spečatením ich nadchádzajúceho spoločného života.  Náklady na svadobný
obrad sa niekedy vyšplhajú poriadne vysoko. Okrem svadobných šiat, sály, hostiny či obrúčok musia
snúbenci  počítať  aj  s poplatkami  za  samotný  obrat.  Poslanci  na  svojom  novembrovom  rokovaní
odsúhlasili mierne úpravy týchto poplatkov.
 

Príspevky  snúbencov  na  úhradu  nákladov  za  poskytnuté  služby  spojené  s výkonom  sobášneho
obradu budú od 1.1.2018 nasledovné:
 

Príspevok snúbencov za uzavretie manželstva v Muzeálnej záhrade sa zvyšuje  na 100,-  €.
 

Naproti tomu príspevok snúbencov za uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti a mimo
muzeálnej záhrady ostáva ponechaný a to 100,- €.
 

Príspevok snúbencov k za uzavretiu manželstva mimo úradne určených dní ostáva takisto ponechaný
na 50,- €.  Úradne určené dni sú   každá sobota a posledný piatok v mesiaci  t.j.  5 x v mesiaci  sa
obrady vykonávajú zdarma.
 

Príspevok  snúbencov  za  uzavretie  manželstva  pred  iným  než  príslušným  matričným  úradom
(delegovaný sobáš) bude od 1.1.2018 ocenený sumou 50,-  €
 

Snahou  je  zjednotiť  poplatok  za  uzatvorenie  manželstva  v  muzeálnej  záhrade  s  poplatkom  za
uzavretie  manželstva mimo úradne určenej  miestnosti  a mimo  muzeálnej  záhrady,  teda na inom
vhodnom, dôstojnom a verejne prístupnom mieste.
O vhodnosti  miesta sobášneho obradu rozhoduje matričný úrad a v prípade sporu primátor mesta.
Sobáš  pod  holý  nebom  na  vhodnom,  dôstojnom  a verejne  prístupnom  mieste  sa  schvaľuje
v mesiacoch  apríl  –  október.Treba  pripomenúť,  že  mesto  stojí  jeden  sobáš  tiež  nemalé  financie.
Náklady v obradnej miestnosti na jeden sobáš budú od 1.1.2018 činiť  180, – eur . Náklady zahŕňajú
odmeny pre oddávajúcich,  rečníka,  hudobníka, speváka, zvukára,  aranžéra a pod. Pre porovnanie
v roku 2016 uzavrelo manželstvo 70 snúbencov, tento rok k 31.10.2017 to je 66 snúbencov.
 

Iveta Tóthová

Pred niekoľkými mesiac-
mi sa obyvatelia mesta Se-
reď mohli zapojiť do anke-
ty STROM ROKA 2017, kde bol 
prihlásený  aj 210 ročný PLA-
TAN ZÁPADNÝ  nachádza-
júci sa v zámockom parku. 
Vysadený bol počas panstva 
významného rodu Esterhá-
ziovcov a jeho obvod má 460 
cm a výšku 30m.

Anketu vyhlásila Nadácia 
Ekopolis, ktorá do súťaže vy-
brala 12 stromov, ktoré   o  ti-
tul „ naj strom  „ súťažili do 
konca septembra.   Ide už 
o päťnásty ročník tejto anke-
ty a cieľom je v ľuďoch vzbu-
diť záujem o  prírodu a  oko-
lie.  Patrónom ankety STROM 
ROKA je spevák Peter Lipa. 
Tento rok o  poradí rozhodlo 
23 370 hlasov, čo je  rekordný 
počet hlasujúcich počas exis-
tencie ankety.

Víťazom ankety Strom 
roka 2017 sa stala 120 roč-
ná   jabloň z  Bošáce.    Strom 
má výšku 13 metrov a  ob-
vod   251 centimetrov. Ten-
to strom získal finančnú 
hotovosť 300,- € a odmenu 
v podobe dendrologického 
posudku od ISA Slovensko. 
Zároveň bude reprezentovať 
Slovensko v súťaži Európsky 
strom roka vo februári 2018.

Na druhom mieste sa 
umiestnila borovica lesná, 
ktorá si hrdo rastie v parku 
v Hlohovci.    Jej vek sa od-

haduje na 120 rokov a výška 
dosiahla 22 metrov.

Náš PLATAN ZÁPADNÝ 
sa umiestnil na krásnom 
treťom mieste.  Stromy na 
2. a 3. mieste získali tiež po 
300,-   eur na ich ošetrenie 
alebo úpravu okolia.

V  celej ankete mala Se-
reď ešte jedno šťastie. Aj 
tento   rok prebiehala súťaž 
škôl, ktoré vyzbierali naj-
viac hlasovacích lístkov.  ZŠ 
J.A.Komenského získala 
tretie miesto a zároveň ško-
la obdržala výsadbový ma-
teriál v  hodnote 100,-   eur.   
Druhé miesto  získala MŠ a 
ZŠ Horné Otrokovce a  prvé 
miesto patrí  ŽŠ Radvanská 
z Banskej Bystrice. Aj tie-
to školy získali výsadbový 
materiál v  hodnote 150,-  
a 250 ,-€

Na vyhodnotení súťaže 
a prevzatí cien sa zúčastni-
li za mesto Sereď Branislav 
Bíro – projektový manažér na 
MÚ, Dušan Irsák – poslanec 
MsZ a Zuzana Súdinová – ria-
diteľka ZŚ J.A.Komenského 
v Seredi.

Ďalší ročník ankety 
STROM ROKA je teda ukonče-
ný. Pre Sereď anketa skončila 
úspešne. Obyvatelia mesta 
teda pri prechádzke parkom 
môžu byť právom hrdí na to, 
že máme v našom meste tak 
vzácny a zaujímavý strom.
       IvetA tóthOvá

V ankete STROM ROKA 2017 
získal PLATAN 
zo Serede tretie miesto

VÝZVY NA PODÁVANIE 
ŽIADOSTÍ NA ROK 2018

z rozpočtu mesta Sereď sú uverejnené na www.sered.sk 
v sekcii Oznamy, Úradná tabuľa

- pre oblasť Šport  - Rozvoj telovýchovy a športu
Termín dodania žiadostí 12. januára 2018 vrátane, 

do 12.00 hod

- pre oblasť Mládež -  Podpora a rozvoj mládežníckych aktivít
Termín dodania žiadostí 12. januára 2018 vrátane, 

do 12.00 hod

- pre oblasť charity, sociálnej pomoci, humanitárnej 
starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých

Termín dodania žiadostí  31. januára vrátane.

- pre oblasť kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti 
a kultúrnej aktivity

Termín dodania žiadostí 31. januára 2018 vrátane.

V hore uvedenej sekcii sú uverejnené aj
KRITÉRIÁ NA OCEŇOVANIE ŠPORTOVCOV za súťažný ročník 

2016/2017.
Termín dodania návrhov je 12. januára 2018 vrátane 

do 12.00 hod

odd. Školstva, rodiny, kultúry a športu

v októbri 2017

Štefan Krivosudský  (1943), 
Mária Orlická (1942), Alžbe-
ta Jankujová (1927), Helena 
Mišľanová (1925)

v novembri 2017

Margita Moravčíková 
(1925), Mária Hričovská 
(1943), Lýdia Repová (1931), 
Kristína Chatrnúchová 
(1954), Adela Sabová (1925) 
Terézia Bolemantová 
(1949), Helena Krajčovičová 
(1926)

OPUSTILI NÁS:
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17. a 18. novembra 2017 sa v 
Dome Kultúry v Seredi konal 
už po tretíkrát úspešný festi-
val jogy, ezoteriky a zdravého 
životného štýlu. Návštevní-
ci si mali možnosť vypočuť 
zaujímavé prednášky, skve-
lú hudbu, ochutnať zdravé 
jedlá alebo si nakúpiť dar-
čeky. V  ponuke boli sviečky, 
vonné oleje a tyčinky, čaje, 
energetické kamene, bižuté-
ria, hudobné nástroje, ethno 
oblečenie z Tibetu, Nepálu či 
Indie a pod.

  Záujemcovia si s  Fredym 
Aiysim a jeho dcérou Vierkou 
mohli zacvičiť jógu, vyskúšať 
si transformačnú silu zvuku 
ÓM, meditáciu založenú na 

princípe smiechu ale aj ob-
ľúbené liečivé bubnovanie 
v  kruhu. Nechýbala výučba 
čistenia AURY, či meditácia 
a  liečenie seba samého po-
užitím tibetských mís. Náv-
števníkov zaujalo aj použitie 
ajurvédy a FENG SHUI v den-
nom živote, čaro sviečok, vý-
klad kariet no aj ako sa chrá-
niť pred elektrosmogom.

 
Dvojdňový program plný 

meditácie, relaxácie a  zdra-
vého životného štýlu určite 
oslovil tých, ktorí sa ezoteri-
ke a joge venujú ale aj tých, 
ktorí na podujatie prišli iba 
zo zvedavosti.
       IvetA tóthOvá

V  priestoroch Múzea holo-
kaustu v  Seredi sa uskutoč-
nilo slávnostné premietanie 
filmového dokumentu  Pavel 
Traubner. Film zachytáva por-
trét osobnosti významného 
slovenského neurológa, ktorý 
sa ako dieťa so svojimi rodič-
mi počas druhej svetovej voj-
ny skrýval pred deportáciou 
do koncentračného tábora. 
Prežiť v  náročných podmien-

kach lesov, v  oblasti Valaš-
sko-belianských hôr, rodine 
pomohli statoční ľudia. Pre-
mietania sa zúčastnil osobne 
profesor Pavel Traubner, ame-
rický veľvyslanec na Sloven-
sku Adam Sterling a mnohé 
osobnosti z kultúrneho a spo-
ločenského života ako Ľubo-
mír Feldek, Richard Rikkon či 
Jozef Golonka.

Okrem silného posolstva 

nesie film zároveň v sebe i vý-
zvu, slovami  Pavla Traubnera:  
„Vyzývam všetkých svojich 
spoluobčanov, aby sme sa po-
stavili na odpor neofašizmu 
a  neonacizmu, ktoré sa šíria 
Európou. Nebojím sa o  seba, 
ani svoje deti. Nedovolím 
však, aby moje tri nádherné 
vnúčatá niekto naložil do do-
bytčieho vagóna.
       IvetA tóthOvá

Prem Avatar Fest už 
po tretíkrát v Seredi

Profesor Pavel Traubner sa zúčastnil premiery dokumentu v Seredi

v ostatnom čase sme 
mali možnosť prečítať 
si v rôznych tlačových 
i elektronických médi-
ách  množstvo informá-
cií o tom, ako poslanci 
MsZ v Seredi prenajali 
objekt bývalej základnej 
školy na Garbiarskej uli-
ci, a ako tým poškodili 
trnavskú arcidiecéznu 
charitu.

Základným cieľom bezmá-
la všetkých   bol podsúvaný 
názor o  nehumánnom po-
stoji poslancov k  problému 
bezdomovcov. Na rozdiel od 
ostatných nebudem nikoho 
presviedčať.  Spomeniem iba 
niekoľko súvisiacich faktov, 
ktoré o žiadateľovi  TT ADCH  
zatiaľ komplexne nikde spo-
menuté neboli. Za podstatný 
považujem materiál zastu-
piteľstva konaného 21.9.2017 
v  bode 16 B – Stanovisko TT 
ADCH. Je veľmi dôležitý. Len-
že, kto by ho aj na stránke 
mesta hľadal?!?.

Na začiatok teda doteraz 
publikované veci: Trnav-
ská arcidiecézna charita 
bola partnerom mesta Sereď 
ostatných 5 rokov. Objekt 
svojmu účelu neslúžil od 1. 
9. 2004. V  budove bývalej zá-
kladnej školy na Garbiarskej 
ulici mala TT ADCH prenaj-
atých 242 m2 za 78 eur me-
sačne a  v nich   poskytovala 
služby pre ľudí bez domo-
va.  Priemerné ročné náklady 
na energie  a opravy v objek-
te bývalej ZŠ Garbiarska ul. 
sú  5 250 eur (bez DPH). Nie sú 
v  tom pomerné náklady na 
mzdy zamestnancov Správy 
majetku Sereď, s.r.o..

  Využívanie celej budovy 
iba tromi nájomcami ( zdru-
ženie   STORM a  podnikateľ 
poskytujúci zasklievanie 
a  rámovanie) znamenalo 
trvalú stratu. Preto sme bu-
dovu priebežne ponúkali 
formou verejnej súťaže na   
účely zodpovedajúce pod-
mienkam územného plá-
nu. O  možných následkoch 
prenájmu alebo predaja boli 
vždy všetci traja nájomníci 
informovaní. V  tomto roku 
po verejnej súťaži došlo k   
dohode o  prenájme.   Otázka 
či sa mesto snažilo nájsť ná-
hradný priestor pre charitu 
je nenáležitá, pretože mesto 

nie je tejto organizácii povin-
né hľadať náhradné priesto-
ry. Všetci nájomcovia vedeli, 
že ak dôjde k  rekonštrukč-
ným prácam, budú musieť 
svoju činnosť v  prenajatých 
priestoroch ukončiť.   Sku-
točnosť je taká, že náhradné 
priestory na plochou akú má 
TT ADCH k  dispozícii dnes , 
mesto nemá. Napriek tomu, 
že situácia bola celých 5 ro-
kov taká, že k ukončeniu náj-
mu mohlo dôjsť kedykoľvek 
, požiadavky Trnavskej arci-
diecéznej charity pre nad-
chádzajúce obdobie rástli.

V  liste z  19.7.2017 nazva-
nom  Oznámenie stanoviska 
k  problému prevádzky noc-
ľahárne v meste Sereď počas 
nasledujúceho zimného ob-
dobia 2017/2018  riaditeľ TT 
ADCH okrem iného píše:

„Musíme však pripome-
núť, že k nerušenej, bez-
pečnej a zodpovedajúcej 
prevádzke nocľahárne, tak 
ako bolo prejednané na na-
šom poslednom pracovnom 
stretnutí, dňa 11.05.2017, je 
nevyhnutné:

 • Úplné oddelenie služieb 
nocľahárne a denného cen-
tra pomocou mreží, prípadne 
priečky

 • Vytvorenie ďalšej miest-
nosti - kancelárie pre noč-
ného pracovníka, ktorý je na 
službe sám, a ktorá   

       by susedila s miestnos-
ťou nocľahárne pre efektív-
nu kontrolu

• Vytvorenie ďalšieho 
priestoru (jednej veľkej, prí-
padne dvoch miestností), 
ktorý by slúžil ako

     nocľaháreň pre 12 – 14 
klientov za noc •Sprístupne-
nie átria pre klientov – fajčia-
rov. Vytvorenie   

     priestoru pre fajčiarov, 
ľudí bez domova, ktorí trpia 
kombinovanými závislosťa-
mi je  nevyhnutnosťou.

  Sme otvorení možnosti, 
aby klienti nocľahárne vyu-
žívali Stredisko osobnej hy-
gieny (WC, sprchu) denného 
centra a miestnosť, ktorá je 
počas dňa využívaná ako od-
dychová miestnosť, kde majú 
klienti k dispozícii mikrovln-
nú rúru, rýchlovarnú kanvicu 
. Z prevádzkového hľadiska 
našej organizácie a psycho-
hygienického hľadiska pra-
covníkov Centra nedokážeme 

akceptovať, aby boli priestory 
kancelárie a sociálnej porad-
ne Centra pomoci človeku 
opäť využívané zároveň ako 
priestory nocľahárne.  Týmto 
aj dávame jednoznačné sta-
novisko, že ak nedokážeme 
spolu vytvoriť tieto základné 
priestorové a prevádzkové 
podmienky, TTADCH v sezóne 
2017/2018 nemôže zabezpe-
čiť prevádzku nocľahárne v 
meste Sereď. Dovolíme si pri-
pomenúť, že Zákon stanovuje 
podmienky, ktoré musíme 
spÍňať pre prevádzkovanie 
nocľahárne - nízkoprahovú 
nocľaháreň prevádzkovať v 
priestoroch na tento účel sko-
laudovaných, ktoré spÍňajú 
hygienické kritéria. Veríme, 
že Mesto Sereď, tak ako ste 
to deklarovali na viacerých 
stretnutiach, má záujem po-
starať sa o svojich občanov, 
plánuje vytvoriť priestor za 
účelom prenocovania pre 
ľudí v núdzi počas mrazivých 
nocí a Trnavská arcidiecézna 
charita sa na tomto zmys-
luplnom cieli  bude môcť 
v adekvátne pripravených 
priestorochpodieľať a plniť 
tak poslanie pomoci núdz-
nym v prevencii pred zamrz-
nutím pre ľudí v meste Sereď. 
S pozdravom .....“

Rozumiem týmto požia-
davkám. Len mi je ľúto, že 
problém, ktorý   riešime, je 
verejnosti podsúvaný   iba   
ako problém   charity a  mes-
ta Sereď.     K  takémuto vní-
maniu prispel žiaľ aj   článok 
TT ADCH  Charita so služba-
mi v  Seredi končí, rozhod-
nutie poslancov pocíti celé 
mesto.   Nik nechce vidieť to, 
čo mimochodom práve ria-
diteľ   TA ADCH presne po-
menoval.   Zopakujem. Zákon 
stanovuje podmienky, ktoré 
musíme spÍňať pre prevádz-
kovanie nocľahárne - nízko-
prahovú nocľaháreň prevádz-
kovať v priestoroch na tento 
účel skolaudovaných, ktoré 
spÍňajú hygienické kritéria.   
Teda zákon určuje podmien-
ky , plniť ich musí charita 
i  mesto, ale kde na to vziať, 
ostáva iba na meste.  Poviem 
to ešte jasnejšie. Zákonodarca 
povie za akých podmienok, TT 
ADCH povie, čo na to potrebu-
je, a mesto  to celé zaplatí. Aby 
sme mali vo finančných to-
koch úplne jasno. Charita zís-

kala z Európskeho sociálneho 
fondu na prevádzku centra 
36  143 eur. Mesto prispelo 
každý rok   čiastkou 1200 eur. 
Parlament zákonom určil, čo 
všetko musí mať nocľaháreň. 
Vytvoriť a  zaplatiť zákonom 
určené podmienky ostáva iba 
mestu. Dovolím si konštato-
vať. Podmienky sú zákonom 
nastavené tak, že alebo budú 
mať bezdomovci možnosť 
prespávať v skolaudovanej 
nocľahárni, alebo musia ísť 
pod most. 

Druhou a  veľmi vážnou 
časťou tohto problému je 
skutočnosť, ku ktorej máme 
v  zastupiteľstve úplne proti-
chodné názory. Počty klien-
tov. Charita poskytne služby 
každému. Vo svojej  štatistike 
uvádza 175 klientov, od 1. 1. 
2017 dokonca 70 nových. Po-
čet domácich bezdomovcov 
je 14.   Niekoľkokrát som sa 
pýtal, či nie je morálnou po-
vinnosťou  každého starostu, 
primátora, či poslanca   po-
môcť odkázaným. Namiesto 
uspokojivej odpovede počú-
vam, že  z hľadiska morálne-
ho, akéhosi vyššieho princí-
pu   sme (rozumej v  Seredi) 
povinní pomáhať každému. 
Nositelia tejto nepochybne 
ušľachtilej myšlienky si žiaľ   
neuvedomujú, že práve vďaka 
tomuto „vyššiemu“  princípu 
a   službám TT ADCH máme 
v  Seredi   ďalšie stovky   bez-
domovcov zo širokého okolia.  
Nie nepodstatnou   ale   súvi-
siacou vecou je plnenie prin-
cípu zásluhovosti. Domáci 
bezdomovci v  meste istý čas 
v  mesiaci pracujú pri čistení 
mesta  ako poberatelia dávok 
v  hmotnej núdzi.   Pre tých 
cudzích benediktínske mot-
to „Ora et labora“ už neplatí. 
A to, že v prenajatom objekte 
bude 36 bytov a  zariadenie 
pre 20 seniorov nikoho neza-
ujíma.

Primátor Martin Tomčá-
nyi sa na rokovaní   zastupi-
teľstva 9.11.2017 vyjadril, že 
mesto sa maximálne snaží 
vychádzať v  ústrety všet-
kým podľa svojich možnos-
tí.   Dodávam, že stretnutia 
zainteresovaných sa konajú 
priebežne, možnosti riešenia 
tohto problému stále hľa-
dáme, a som si istý, že ich aj 
nájdeme. 

 ĽubOMíR veSelIcký 

Celoslovenský problém bezdomovcov 
musia v konečnom dôsledku 
riešiť iba samosprávy

Program na mesiac december 2017
MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 8 
OTVÁRACIE HODINY: OKTÓBER - APRÍL: Ut–So, 9°° - 17°° hod., 

INFO: 031/789 4546, www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk
 

 STÁLE EXPOZÍCIE:
Prehistória seredského regiónu

Hrad Šintava
Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo zbierky 

Rastislava Petroviča
Lapidárium s barokovými sochami

Expozícia v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola
 s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký a výstava tehál 

zo zbierky Dušana Irsáka
 

 VÝSTAVY:
„NÁVRATY DO MINULOSTI  - najnovšie archeologické nálezy v Seredi“

Výstava archeologických nálezov v Seredi z výstavieb skladových 
priestorov Lidl,

prívodového diaľkového potrubia Galanta – Šúrovce, lokalita Trnavská 
cesta a železnica,

obchodných priestorov na autobusovom námestí a z výskumu 
v seredskom kaštieli

v spolupráci s Archeologickým ústavom v Nitre a spoločnosťou Pamarch 
s.r.o. v Nitre

Výstava potrvá do 10. 1. 2018
 

 PODUJATIA:
„VIANOCE PRICHÁDZAJÚ...“

Vianočné tvorivé dielne, štvrtok a piatok 7.– 8. 12. 2017  od 9.00 – 15.30 
hod.,

lektori: Ľubov Hudáková a Klub paličkovanej čipky zo Šoporne – 
paličkovanie

Magda Šimáková – zdobenie perníkov, Milada Maszayová – výroba zo 
šúpolia,

Viera Boledovičová – výroba vianočných ozdôb, Katarína Ďurišová - 
háčkovanie,

 Jana Kamasová, Reinald Kuna, Ján Šušuk – výroba z drôtu, Zlatica Gažová 
– výroba z hliny, Andrea Beličková – pyrografia

 
  „PRIŠLI SME K VÁM S KOLEDAMI“

Vianočný koncert žiakov ZUŠ J. Fischera – Kvetoňa v Seredi v mestskom 
múzeu,

štvrtok, 14. 12. 2017 o 16.30 hod.
 

PREDNÁŠKY - BESEDY PRE STREDNÉ A ZÁKLADNÉ ŠKOLY
Témy: 1. Osídlenie Serede i okolia v minulosti – PhDr. Klaudia Daňová

2. Archeologický výskum seredského kaštieľa – Mgr. Róbert Daňo PhD.
Na besedy je treba skupiny vopred nahlásiť v Mestskom múzeu v Seredi na 

tel. č. 0 31 789 4546!
 Mestské múzeum Sereď
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Vianočný čas prináša tradič-
ne aj mnoho charitatívnych 
aktivít – firiem, médií, organi-
zácií... Ale je „milosrdná lás-
ka“, ktorá je významom slova 
„caritas“ naozaj len vecou 
predvianočnej prezentácie? 
Nie, nie je. Dôkazom pre mňa 
je aj zopár krátkych príbehov, 
ktoré napíšem. Vo všetkých 
hrajú rolu mladí ľudia, štu-
denti, gymnazisti.

  Príbeh číslo jeden: leto, 
stará čerešňa a pod ňou stará 
pani, ktorá vzdychá, že jej tie 
čerešne ani obrať nemá kto. 
Vlastne ich už ani nikto nech-
ce, príjemnejšie je kúpiť si 
v  hypermarkete. Ale situácia 
nie je beznádejná – okolo ide 

skupinka študentov dnešnej 
oktávy, ktorým je starkej ľúto  
– rýchla akcia a teta má svoje 
čerešne  pekne v špajzi. 

Príbeh číslo dva: vlasy sú 
korunou krásy a každé dievča 
to vie. Ale niektoré dievčatá 
majú aj iný plán, ako očariť 
svojou hrivou okolie. Štvrtáč-
ka Patrícia a tretiačka Paulína 
sa rozhodli svoje vlasy daro-
vať. Nechali si ich poriadne 
narásť (vlasy musia mať poža-
dovanú dĺžku) a keď bol „cop“ 
dostatočne dlhý, nechali si 
ho odstrihnúť v špecializova-
nom kaderníctve v Bratislave 
(keby ho predali, mal by hod-
notu okolo 150 eur). Ich vlasy 
pomôžu pri výrobe parochní 

pre onkologických pacientov.
 A na záver tretí príbeh: po-

liklinika, staršia žena spadla 
na schodoch, mala bolesti 
a  nedokázala by prejsť cestu 
domov. V  tej chvíli tam bolo 
viac ľudí, medzi nimi študent-
ka štvrtého ročníka GVMS 
Viktória Matušicová, ktorá 
starkej pomohla, posadila ju 
do svojho auta a odviezla do-
mov. Citujem z  ďakovného 
listu, ktorý o nej dostala riadi-
teľka školy:

 „V dnešnej ťažkej dobe nie 
je zvykom pomáhať iným. 
Keď som Ti za pomoc ďakova-
la, povedala si mi: „Musíme 
si pomáhať!“ Pre Teba je teda 
pomáhať samozrejmosťou. 

Pre mňa si hrdinkou. Tvoji ro-
dičia majú právo byť na Teba 
pyšní a  hrdí, že vychovali 
z Teba dobrého človeka!“

 Týmto článkom chcem i ja 
poďakovať a  vzdať hold všet-
kým nenápadným hrdinom 
každodenného života, všet-
kým našim mladým, ktorých 
stretáme na chodbe gymná-
zia, ktorých učíme, skúšame 
a  známkujeme z  vedomostí, 
nie vždy je to príjemné. Chce-
me, aby ste vedeli, že vníma-
me aj to, akí ste k druhým, čo 
ste pre nich ochotní urobiť. 
Nie sú za to známky, ale niečo 
lepšie – krásny pocit a pohoda 
v duši. A to nielen na Vianoce.
 IvetA tóthOvá

BLAHOžELANIE 
V mene všetkých priaznivcov vážnej hudby blahoželáme pánovi Viliamovi Karmažinovi 

k nedávnemu 95. výročiu jeho narodenín.  MARtIN tOMČáNyI

Toto združenie pracovalo 
v  rokoch  2002 - 2009   ako 
oficiálne neregistrované, no 
za 15 rokov svojej  činnosti 
zorganizovalo 54 koncertov, 
na ktorých sa predstavilo 248 
umelcov, interpretov vážnej 
hudby zo Slovenska, Čiech, 
Rakúska, Francúzska, Ukraji-
ny a  Bulharska. Návštevníci 
týchto koncertov mali mož-
nosť vidieť a  počuť umenie 
takých zvučných mien ako 
Adriana Kučerová, Jitka Sapa-
ra Fischerová, Eva Garajová, 
Terézia  Kružliaková, Adriana 
Kohútková, Martin a Ján Bab-
jakovci, Paul Gulda, Amiram 
a Maxime Ganz, Marián Lap-
šanský, Tomáš Juhás, Jozef 
Benci, Bratislavské gitarové 
kvarteto, Viedenské lesné 
rohy,  Komorný orchester 
mesta Trenčín, Pressburger 
Klezmer Band, Janáčkovo 
kvarteto, alebo Solamente Na-
turali. Na troch koncertoch 
sa predstavili aj naši domáci 
umelci  ako Jaroslav Červen-
ka, Vladimír Tomčányi, Beáta 
Tomčányiová, Natália Kóšo-
vá, Andrea Marešová, Dagmar 
Melicherová, Andrej Spišiak,  
Karol a Norbert Danišovci. 

Občas  zvyknem hovoriť, že 
svoju históriu píšeme každý 
deň. Teraz musím ale dodať, 
že práve preto sú aj dni, kedy 
si dejinné udalosti pripomí-
name. Jedným takým dňom 
bol štrnásty november tohto 
roku. K  15. výročiu založe-
nia občianskeho združenia  
KRÁSNA  HUDBA prišli svoj-
im vystúpením zablahoželať 
operná speváčka Jitka Sapara 
Fischerová, huslistka Sandra 
Frátriková, klaviristka Beáta 
Tomčányiová a  violončelista 
Csaba Rácz. Milovníci vážnej 
hudby mali príležitosť vy-
chutnať si v  ich podaní die-
la Johana Sebastiána Bacha, 
Giuseppe Verdiho, Antonína 
Dvořáka a Manuela de Falla.

Po ochutnávke čistých tó-
nov mali potom možnosť za-
listovať si v  albumoch zdru-
ženia, ktoré zachytili  slovom 
i obrazom každý koncert zor-
ganizovaný týmto združením. 
Radosť zo stretnutia si užili 
aj dlhoročné funkcionárky  
združenia ako pani Jaruška 
Novomestská, Irenka Gajdo-
šová a Ing. Elena Števčíková.

Postoj a vzťah k  prínosu 
KRÁSNEJ HUDBY pre kultúr-

ny život v  Se-
redi veľmi zre-
teľne vyjadrila 
jedna z  účast-
níčok akcie 
týmito slova-
mi. „My si ani 
nevieme pred-
staviť a možno 
aj dostatočne 
oceniť to, že 
veľmi kvalitní 
umelci -  inter-
preti vážnej 
hudby prídu 
vďaka prá-
ci kľúčových 
ľudí v  združe-
ní do Serede 
a  umožnia 
nám vypočuť 
si diela špičko-
vých autorov 
v priamom po-
daní. Pamät-
ný list primátora k  jubileu 
združenia prevzala štatutárka 
občianskeho  združenia pani 
Marcela Hochedlingerová. 
Pri jeho preberaní vyjadrila 
poďakovanie mestu Sereď, za 
finančnú podporu KRÁSNEJ 
HUDBY. 

Berthold Auerbach  pove-

dal:
„Jedine hudba je svetový 

jazyk a netreba ju prekladať.“
Vďaka ľuďom z  KRÁSNEJ 

HUDBY môžeme byť týmto  
univerzálnym jazykom obo-
hacovaní priamo v  našom 
meste.  

 ĽubOMíR veSelIcký

Sereď sa mení a ostáva iba na 
osobnom posúdení každého, 
či zmeny vníma pozitívne, 
alebo nie. Archív diapozitívov 
ponúka dokumentáciu pro-
stredia, ktorá pri porovnaní 
s  aktuálnym stavom vypove-
dá o miere a rozsahu premien.

 
Pivovar
Jedna z najstarších budov na 
území mesta. Osobne mám 
práve k  tomuto objektu veľ-
mi blízky vzťah, pretože sme 
v ňom bývali od roku 1955 až 
do roku 1973. Po znárodne-
ní patril Štátnemu majetku 
Galanta. Po roku 1989 získali 
byty (cca 1/3 objektu) ich uží-

vatelia a  vlastníčkou dvoch 
tretín sa stala súkromná oso-
ba z iného mesta.   Vlastníci 
bytov ich časť budovy zrekon-
štruovali. Tá väčšia žiaľ chátra 
ďalej.

Ihrisko za hrádzou pri Mly-
nárskej ulici
V  tomto prípade   by nejeden 
Mlynárčan asi súhlasil s tým, 
aby sa táto časť mesta nezme-
nila. V  lete tam bolo   ihris-
ko na loptové hry, v  zime za 
priaznivých podmienok prí-
rodné klzisko. Dnešný pozoro-
vateľ môže v  danom priesto-
re aspoň obdivovať chované 
kone. ĽubOMíR veSelIcký

Ste nádejou na lepší svet

15. výročie občianskeho združenia KRÁSNA HUDBA

Dva pohľady do minulosti P O N U K A    Domu kultúry
Pripravili sme pre vás darčekové karty, ktoré môžete použiť 

na všetky podujatia organizované Domom kultúry.
Informácie v pokladni Kina Nova alebo na : www.

domkultury.sered.sk
NIELEN TOTO MOŽETE PODAROVAŤ SVOJIM BLÍZKYM

V ROKU 2018

14. február 2018, Divadelná sála DK Sereď
Valentínsky večer s najväčšími hviezdami TV ŠLÁGER

VESELÁ TROJKA / PROGRES / VRCHÁRSKA HELIGÓNKA
O zábavu sa postará ŠTEFAN HRUŠTINEC

8. február 2018, Divadelná sála DK Sereď
DIVADELNÝ BESTSSELER

ŠIALENÉ NOŽNIČKY
Najúspešnejšia divadelná komédia na svete

Hrajú : Majeský, Olasová, Kočiš........

13. marec 2018, Divadelná sála DK Sereď
Jedinečná talk show
MIROSLAV DONUTIL

a hostia

4. máj 2018 amfiteáter Sereď
MAJÁLES 2018

IMT SMILE, INÉ KAFE........

PEKNÉ VIANOCE VÁM ŽELAJÚ ZAMESTNANCI
DOMU KULTÚRY SEREĎ

Ponuka práce - záhradník
Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 

Sereď
hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu:

 ZÁHRADNÍK 

Stručná charakteristika práce:
    • kompletné záhradnícke práce:
    • údržba kvetinových záhonov
    • výsadba stromov, kríkov a kvetov
    • orezávanie stromov a kríkov
    • výruby stromov
    • kompletná starostlivosť o trávnik
    • kompletná starostlivosť o závlahy v parkoch
    • vykonávanie prevencie proti škodcom prostredníctvom rôznych 
prípravkov na to určených
    • sadovnícke úpravy
Pracovný čas zamestnanca: 37,5 hod. týždenne
Predpokladaný termín nástupu: 1. marca 2018, resp. dohodou
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Ponúkaný plat: dohodou
Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:
    • žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu
    • profesijný a štruktúrovaný životopis
    • overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
    • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby 
      výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
      osobných údajov v znení a doplnení neskorších predpisov

V prípade záujmu nás kontaktujte na: daniela.vaskova-kasakova@
sered.sk alebo svoju žiadosť s označením „Záhradník“ doručte poštou 
na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 
Sereď alebo osobne na pult prvého kontaktu Mestského úradu počas 

úradných hodín.
Referát životného prostredia MsÚ v Seredi

Kde bolo, tam bolo boli 
raz  dvaja chrobáčikovia: 
čmelko Smejko a lienka Tan-
culienka. Túlali sa svetom 
sem a tam, až sa 30. októbra 
zatúlali do Domu kultúry v 
Seredi.

  Aj detskí hrdinovia pod-
liehajú móde. Kým ešte ne-
dávno vypredávalo plné sály 
Spievankovo, neskôr Fíha 
Tralala, tentoraz sa  Dom kul-
túry zaplnil detským publi-
kom, aby si spolu so Smejkom 
a Tanculienkou zaspievali 
pesničky ako Motáčik Pople-
táčik, Sestričky farbičky, Tri 
prasiatka, Škaredé káčatko, 
Usmej sa, Boxerista, Vajce na 
vandrovke a Babu Jagu. 

 V skutočnosti je Smejko a 
Tanculienka hudobná dvoji-

ca Petra Ševčíková a Marek 
Kováč, ktorú deti obľubujú 
pre ich  detské piesne . V roku 
2017 sa k nim pridal Motýlik 
Huncúlik, v podaní   Barbory 
Malčekovej. Hudobné zo-
skupenie vydalo v poradí už 
tretie DVD s názvom Kuk ani 
Muk, z ktorého hity zaspie-
vali aj v deťom v Seredi. Zá-
verečné fotografovanie detí 
s účinkujúcimi iba umocnili 
zážitok z podujatia v det-
ských dušičkách.
       IvetA tóthOvá

Smejko a Tanculienka zavítali 
do Serede
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Prízemie našej školy sa 
v  dňoch 13. novembra až 16. 
novembra 2017 zmenilo na 
veľkoobchod s  hračkami. Po 
roku sa opäť v  priestoroch 
našej školy uskutočnila už 
tradičná charitatívna Burza 
hračiek. Toho roku to bol už 
štvrtý  ročník.

  Akciu pripravili členo-
via žiackej školskej rady, 
ktorí sa ujali predaja da-
rovaných a  vyzbieraných 
hračiek. Veľká vďaka patrí 

teda všetkým   žiakom, uči-
teľom, ale aj prevádzkovým 
zamestnancom školy, ktorí 
v  prospech tejto úžasnej 
akcie nielen hračky (bábiky, 
autíčka, stavebnice atď.) da-
rovali, ale si aj mnohé z nich 
zakúpili.

  Výťažok z  charitatívneho 
predaja sa vyšplhal na sumu 
136,20 € a  bude venovaný 
Občianskemu združeniu Po-
mocníček v Seredi.
 lucIA RIchNákOvá 

V súčasnosti sa alkohol ani 
zďaleka netýka len dospe-
lých. Podľahnú mu mladí 
ľudia, ale aj deti, ktoré majú 
skúsenosti s „metlou ľud-
stva“ zarážajúce je, že s al-
koholom sa stretávajú v 
priemere už ako 10-ročné. 
„Výsledky ukazujú, že výz-
nam prevencie alkoholu pod-
ceňuje až 60% rodičov detí 
v  pubertálnom veku, dokon-
ca 83% rodičov alkohol u svo-
jich detí nerieši vôbec. Zhru-
ba tretina dnešných rodičov 
napríklad tvrdí, že ideálny 
vek na rozhovory o alkohole 
je medzi pätnástym a osem-
nástym rokom,“ vysvetľuje 
Martin Šimunič zo združe-
nia PSR a  dodáva: „Navyše 
väčšina rodičov si myslí,  že 
protialkoholová prevencia 
by mala byť súčasťou škol-
skej výučby, nie rodinného 
prostredia. Prevencia voči 
alkoholu je zjavne podceňo-
vaná, alkohol nie je vnímaný 
za porovnateľnú hrozbu ako 
drogy, proti ktorým je pre-
vencia v  súčasnosti široko 
rozšírená.“

Prieskumy vedú k  záveru, 
že vo štvrtom ročníku zák-
ladnej školy má už opakova-
né skúsenosti s  alkoholom 
približne 35 percent detí. Žiaľ, 
stúpa u  nás aj percento do-
spelých, ktorí ponúkajú de-

ťom alkohol a vzrastá aj kon-
zumácia tvrdého alkoholu. 
Keď k  tomu pridáme veľmi 
nebezpečný trend miešanie 
alkoholu s  energetickými 
nápojmi, je najvyšší čas situ-
áciu riešiť.

„Volám sa Johny Peťko a 
som alkoholik“. Týmito slo-
vami začala dnes beseda o 
alkoholizme pre žiakov 8. a 
9. ročníka v ZŠ Juraja Fán-
dlyho. Počas dvoch vyučova-
cích hodín si žiaci vypočuli 
úprimnú spoveď absolventa 
VŠMU, herca, moderátora i 
robotníka, ale najmä v sú-
časnosti abstinujúceho alko-
holika, ktorý im popísal svoj 
život ako sa z výborného žia-
ka prepracoval s alkoholom 
až k pokusom o samovraždu. 
Svoj príbeh spísal aj v knihe: 
Démon chlast I. s podtitu-
lom - Nalej hrozí vytriezve-
nie. Bližšie o jeho životnom 
príbehu si môžete prečítať aj 
tu: https://www.aktuality.sk/
clanok/512347/jan-petko-o-
-zivote-alkoholika-potite-sa-
-trasiete-mate-pocit-ze-do-
-rana-skapete/.

Žiaci s veľkou pozornos-
ťou počúvali jeho životný 
príbeh alkoholika. Na záver 
im Johny zaželal nech sa im 
v živote darí a to vždy len s 
triezvou hlavou.. 

     jAROSlAv ČOMAj

Burza hračiek

Beseda o alkoholizme

Výbor MO Matice slovenskej v 
Seredi | Predsedníčka MO Ma-
tice slovenskej v Seredi Slávka 
Kramárová zorganizovala pre 
mládež už 11- krát regionál-
nu súťaž v speve slovenských 
ľudových piesní pod názvom 
Folklórna Sereď. Súťaž bola 
určená   žiakom základných 
škôl. Tentokrát sa zúčastni-
lo po 13   súťažiacich v  oboch 
kategóriách- 1. a  2. stupeň ZŠ   
z  8 základných škôl: ZŠ s  MŠ 
kráľa Svätopluka Šintava, ZŠ 
Vinohrady nad Váhom, ZŠ 
s MŠ Šoporňa, ZŠ Pata, ZŠ J. A. 
Komenského a  CZŠ sv. Cyrila 
a  Metoda v  Seredi, ZŠ Pusté 
Úľany a  ZŠ s  MŠ K. Kuffnera 
Sládkovičovo.
V príjemnej atmosfére Domu 
kultúry zazneli známe i  me-
nej známe ľudové piesne 
v  podaní krásnych hláskov 

všetkých zúčastnených. Po-
rota v zložení pedagógov Má-
ria Pellerová, Iveta Labajová 
a Helena Eliášová  mala veľmi 
ťažkú úlohu, pretože súťažiaci 
boli veľmi vyrovnaní.
 

Výsledky:
I.kategória
1. Tamara Gablíková
CZŠ sv.Cyrila a Metoda Sereď
2. Vanessa Adámiová
ZŠ Pusté Úľany
3. Sofia Budinská

ZŠ s  MŠ K.Kuffnera Sládkovi-
čovo 
 
II.kategória
1. Nikoleta Skladaná
ZŠ J.A.Komenského Sereď
2. Nela Lócziová
ZŠ s MŠ K.Kuffnera Sládkovi-
čovo       
3. Nina Dudiňáková
CZŠ sv.Cyrila a Metoda Sereď
3. Veronika Baričiaková
CZŠ sv.Cyrila a Metoda Sereď
  Ocenení dostali okrem dip-
lomov CD ľudových piesní od 
Kollárovcov, sponzorom kto-
rých bolo Mesto Sereď a všetci 
sa občerstvili napolitánkami, 
ktoré venoval dom kultúry.
Všetkým zúčastneným žia-
kom, rodičom a  pedagógom 
ďakujeme za účasť. 
 výbOR MO 
 MAtIce SlOveNSkej v SeReDI

MO Matice slovenskej v  Seredi, 
konkrétne Slávka Kramárová 
zorganizovala dňa 6. novembra 
2017 pre mládež v Dome kultúry 
už 14.ročník regionálnej súťaže 
v  prednese slovenskej poézie 
a  prózy, ktorá bola venovaná 
spisovateľovi Vojtechovi Miháli-
kovi. Súťaž bola určená   žiakom 

základných škôl. Tentokrát sa 
zúčastnilo spolu 31 súťažiacich 
v  troch kategóriách: 1.stupeň 
ZŠ, žiaci 5.-7.ročníkov a žiaci 8.-9.
ročníkov. Súťaže sa zúčastnili : 
ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šinta-
va, ZŠ Vinohrady nad Váhom, ZŠ 
Pata, ZŠ J. A. Komenského,  CZŠ 
sv. Cyrila a Metoda a ZŠ J. Fándly-

ho v Seredi a ZŠ s MŠ K. Kuffnera 
Sládkovičovo.
 
Vzhľadom k počtu zúčastnených 
zasadali dve poroty. Prvej porote 
predsedala spisovateľka Ružena 
Scherhauferová, členkami boli 
Hana Čížová a  Anna Karelová- 
zástupkyne MS. Druhá porota 

Folklórna Sereď

Mihálikova Sereď
pracovala v zložení Anna Pokor-
ná- predsedníčka a viacnásobná 
celoslovenská víťazka v  predne-
se prózy, Dária Braunová a Silvia 
Slováková- pedagogičky.
 
Súťaž mala veľmi dobrú úroveň.
Výsledky:
I. kategória – poézia
 I. kategória- próza
1. Michal  Mičo, ZŠ Pata
 1. Martina Ivanová, ZŠ s MŠ K.K. 
Sládkovičovo
2.  Carla   Donayová, ZŠ s  MŠ k.
Svätop.Šintava        1. Alex Barien-
čík, ZŠ J. A. K. , Sereď
3.  Hanka Kobelárová, ZŠ Vino-
hrady n/ Váhom              2. Vincent 
Ištok, ZŠ s MŠ k.Svätopluka, Šin-
tava 
3. Sofia Bavúzová, ZŠ J. Fándlyho, 
Sereď     
II.kategória- poézia 
II. kategória- próza
1. Adam Čambál, ZŠ s MŠ k.Svä-
top.Šintava
1. Nina Dudiňáková, CZŠ sv. C. a 
M., Sereď
2.  Sandra Kopčáková, ZŠ J. A. K., 
Sereď
2. Ema Takáčová, CZŠ sv. C. a M., 
Sereď
3. Tamara Šuhajová, ZŠ J. Fándly-
ho, Sereď        
3. Dominika Mališová, ZŠ J. Fán-
dlyho, Sereď
III. kategória- poézia
III. kategória- próza
1. Eva Mančíková, ZŠ J. Fándlyho, 
Sereď         
   1. Ema Mančíková, ZŠ J. Fándly-
ho, Sereď
1. Lukáš Miklošík, ZŠ s MŠ k.Svä-
top.Šintava  
2. Tamara Kuttnerová, ZŠ s MŠ 
Sládkovičovo 
 3. Zora Valábková, CZŠ sv. C. a M., 
Sereď
 

Ocenení dostali diplomy 
a  knihy, ostatní súťažiaci po-
chvalné uznania a  sadu fixiek. 
Ceny sponzorovalo Mesto Sereď. 
Všetci sa občerstvili napolitán-
kami a džúsom.

Žiakom ďakujeme za pekný 
umelecký zážitok a rodičom 
a pedagógom za prípravu na sú-
ťaž, ako aj účasť. 
 výbOR MO 
 MAtIce SlOveNSkej v SeReDI
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PROGRAM KINA NOVA
DECEMBER 2017

www.kinonova.sered.sk
PRE DETI: PADDINGTON 2
/ Paddington 2 /
1.-2.-3.12.2017 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 2D, nede-
ľa 16:30 2D
Ďalšie dobrodružstvá an-
glického medvedíka Pad-
dingtona. Rodinná komé-
dia. Hrajú: Ben Whishaw, 
Hugh Grant, Brendan Glee-
son, Julie Walters.
GBR, 99 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4€

FK: KÝM NÁS SVADBA NE-
ROZDELÍ
/ Le Sens de la fête /
1.-3.12.2017 piatok 19:00 
2D, nedeľa 20:45 2D
Niekedy nie je všetko podľa 
plánov.... komédia od tvor-
cov Nedotknuteľných.
Hrajú: Suzanne Clément, 
Gilles Lellouche, Jean-Paul 
Rouve, Kevin Azaïs.
FRA, 115 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€ FK 2,50€

Eurokino: ZABITIE PO-
SVÄTNÉHO JELEŇA
/ The Killing of a Sacred 
Deer /
1.-2.12.2017 piatok 21:00 
2D, sobota 18:30 2D
Mysteriózny horor, v kto-
rom platí: oko za oko, srdce 
za srdce.
Hrajú: Colin Farrell, Nico-
le Kidman, Barry Keoghan, 
Alicia Silverstone.
USA, 119 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

7 SESTIER
/ Seven Sisters /
2.-3.12.2017 sobota 20:45 
2D, nedeľa 18:30 2D
Futuristický thriller o spo-
ločnosti, v ktorej nemôžete 
mať súrodenca a čo sa stane 
ak to tajne porušíte.
Hrajú: Noomi Rapace, 
Christian Rubeck, Willem 
Dafoe, Glenn Close.
USA/GBR, 123 min., ČT, MP 
12+, vstupné 2D 4€

FK: ŽIVOT ZA ŽIVOT
/ Réparer les vivants /
5.12.2017 utorok 19:30 2D
Jedna nešťastná udalosť 
ovplyvní život mladého 
surfistu, ženu s chorým srd-
com a tím lekárov.
Hrajú: Tahar Rahim, Em-
manuelle Seigner, Anne 
Dorval.

FRA, 104 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€ FK 2,50€

NEPRÍJEMNÁ PRAVDA 2
/ An Inconvenient Sequel: 
Truth to Power /
6.12.2017 streda 19:30 2D
„Po konečnom nie prichá-
dza áno. A od toho áno závi-
sí budúci svet.“ (Wallace
Stevens). Dokument.
Hrajú: Al Gore, John Ker-
ry, Georg W. Bush. USA, 100 
min., ST, MP 12+, vstupné 
2D 4€

OCKO JE DOMA 2
/ Daddy´s Home 2 /
7.-9.12.2017 štvrtok 19:30 
2D, sobota 20:45 2D
Viac ockov. Viac problémov. 
Komédia.
Hrajú: Will Ferrell, Mark 
Wahlberg, Linda Cardellini, 
John Cena, John Lithgow, 
Mel Gibson.
USA, 100 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

MATKY REBELKY: ŠŤAST-
NÉ A VESELÉ
/ A Bad Moms Christmas /
8.-10.12.2017 piatok 19:00 
2D, nedeľa 20:00 2D
Pokračovanie superúspeš-
nej letnej komédie Matky 
rebelky.
Hrajú: Mila Kunis, Kristen 
Bell, Kathryn Hahn, Chris-
tine Baranski, Susan Saran-
don.
USA, 112 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: TRI ŽELANIA
/ Přání k mání /
8.-9.-10.12.2017 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 2D, 
nedeľa 16:30 2D
Tieto Vianoce sa vám splní 
najkrajšie želanie, rozpráv-
ka Zdenka Trošku.
Hrajú: Martin Myšička, Jit-
ka Čvančarová, Jan Vondrá-
ček, Simona Babčáková.
CZE/SVK, 110 min., SV, MP, 
vstupné 2D 5€

NÁDYCH PRE LÁSKU
/ Breathe /
8.- 9.12.2017 piatok 21:00 
2D, sobota 18:30 2D
Posledný nádych nemusí 
byť vždy posledný.. roman-
tický film. Hrajú: Andrew 
Garfield, Claire Foy, Diana 
Rigg, Miranda Raison.

GBR, 117 min., ČT, MP , 
vstupné 2D 4€

MEDZI NAMI
/ Before I Met You /
10.12.2017 nedeľa 18:30 2D
Vraj je to najšťastnejší deň 
v živote ženy. Dokument o 
stave slovenského pôrod-
níctva.
ITA, 67 min., SV, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

FK: AXOLOTL OVERKILL
/ Axolotl Overkill /
12.12.2017 utorok 19:30 2D
Príbeh len šestnásťročnej 
Mifti a jej nespútaného ži-
vota v Berlíne.
Hrajú: Jasna Fritzi Bauer, 
Arly Jover.
DEU, 94 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 4€ FK 2,50€

Eurokino: MIESTO SPLNE-
NÝCH TÚŽOB
/ The Place /
13.12.2017 streda 19:30 2D
Ako ďaleko ste ochotní 
zájsť, aby sa Vám splnili 
Vaše túžby? Hrajú: Valerio 
Mastandrea, Marco Giallini, 
Alba Rohrwacher.
ITA, 105 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 3€

PRE DETI: STAR WARS: 
POSLEDNÍ JEDIOVIA
/ Star Wars: The Last Jedi /
14.-15.-16.-17.12.2017 štvr-
tok 18:00 3D SD, piatok 
19:00 2D SD, sobota 18:30 
3D SD, nedeľa 16:30 2D SD
Legendárna vesmírna sága 
pokračuje ... verzia v sloven-
skom dabingu. Hrajú: Tom 
Hardy, Adam Driver, Gwen-
doline Christie, Andy Serkis, 
Daisy Ridley,
Oscar Isaac, Mark Hamill, 
Carrie Fisher, Billie Lourd, 
John Boyega, Lupita Nyon-
g‘o. USA, 152 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

STAR WARS: POSLEDNÍ JE-
DIOVIA
/ Star Wars: The Last Jedi /
14.-17.12.2017 štvrtok 21:00 
2D ST, nedeľa 19:30 3D ST
Legendárna vesmírna sága 
pokračuje ... verzia so slo-
venskými titulkami.
Hrajú: Tom Hardy, Adam 
Driver, Gwendoline Christie, 
Andy Serkis, Daisy Ridley, 
Benicio Del Toro, Domhnall 
Gleeson, Laura Dern, Oscar 

Isaac, Mark Hamill, Carrie 
Fisher, Billie Lourd, John 
Boyega, Lupita Nyong‘o.
USA, 152 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

PRE DETI: PADDINGTON 2
/ Paddington 2 /
15.-16.12.2017 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 2D
Ďalšie dobrodružstvá an-
glického medvedíka Pad-
dingtona.
Hrajú: Ben Whishaw, Hugh 
Grant, Brendan Gleeson, Ju-
lie Walters, Jim Broadbent, 
Imelda Staunton.
GBR, 99 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4€

MADAM SLÚŽKA
/ Madame /
19.-20.12.2017 utorok 19:30 
2D, streda 19:30 2D
Láska nerobí rozdiely. Ko-
média.
Hrajú: Toni Collette, Harvey 
Keitel, Michael Smiley.
FRA, 91 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI :
DEŇ KRÁTKEHO FILMU
/ Le jour le plus Court /
21.12.2017 štvrtok
Pásmo krátkych filmov 
pre deti: Hviezdny Taxík, 
Transylvánski dravci, Rossa 
Papavero, Perfektná nora, 
Mimi a Líza, Janko Hraśko u 
kúzelníka.
SVK, 50 mi., SV, MP,  vstup 
zdarma

PRE DETI: FERDINAND
/ Ferdinand /
21.-22.-23.12.2017 štvrtok 
18:00 2D, piatok 17:00 3D, 
sobota 16:30 2D
Od tvorcov RIO a DOBA ĽA-
DOVÁ prichádza animák pre 
celú rodinu.
USA, 99 min., SD, MP, vstup-
né 2D 5€, 3D 6€

JUMANJI: VITAJTE 
V DŽUNGLI
/ Jumanji: Welcome to the 
Jungle /
21.-22.-23.12.2017 štvrtok 
20:00 2D, piatok 21:00 2D, 
sobota 18:30 3D
Nezabudnuteľná rodinná 
dobrodružná komédia sa 
po vyše 20 rokoch vracia na 
plátna kín. Hrajú: Dwayne 
‚The Rock‘ Johnson, Kevin 
Hart, Jack Black.

USA, 112 min., ST, MP 12+, 
vstupné 3D 6€, 2D 5€

LADÍME 3
/ Pitch Perfect 3 /
22.-23.12.2017 piatok 19:00 
2D, sobota 20:45 2D
Posledná jazda, spevodajky! 
Komédia plná hudobných 
hitov.
Hrajú: Anna Kendrick, Ha-
ilee Steinfeld, Elizabeth 
Banks, Brittany Snow, Rebel
Wilson, Ruby Rose.
USA, 93 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: STAR WARS: PO-
SLEDNÍ JEDIOVIA
/ Star Wars: The Last Jedi /
26.-27.12.2017 utorok 16:30 
3D, streda 16:30 2D
Legendárna vesmírna sága 
pokračuje ...
Hrajú: Tom Hardy, Adam 
Driver, Gwendoline 
Christie, Andy Serkis, Dai-
sy Ridley, Benicio Del Toro, 
Domhnall Gleeson, Laura 
Dern, Oscar Isaac, Mark 
Hamill, Carrie Fisher, Billie 
Lourd, John Boyega, Lupita 
Nyong‘o. USA, 152 min., SD, 
MP 7+, vstupné 2D 5€, 3D 6€

ŠPINDL
/ Špindl /
26.-27.-30.12.2017 utorok 
19:30 2D, streda 19:30 2D, 
sobota 18:30 2D
Čo sa stane na horách, zo-
stane na horách ... bláznivá 
komédia.
Hrajú: Anna Polívková, 
Kateřina Klausová, Anita 
Krausová, Lukáš Langma-
jer, Marek Vašut , Leoš Ma-
reš.
CZE, 90 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI: PADDINGTON 2
/ Paddington 2 /
28.12.2017 štvrtok 17:00 
2D
Ďalšie dobrodružstvá an-
glického medvedíka Pad-
dingtona. Rodinná komé-
dia. Hrajú: Ben Whishaw, 
Hugh Grant, Brendan Glee-
son, Julie Walters, Jim Bro-
adbent,
Imelda Staunton.
GBR, 99 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4€

BASTARDI / Bastards / 
Father Figures /

28.- 29.-12.2017 štvrtok 
19:30 2D, piatok 21:00 2D
Bláznivá komédia o tom, že 
otec je vždy neistý...
Hrajú: Owen Wilson, J.K. 
Simmons, Katie Aselton, Ed 
Helms.
USA, 112 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: FERDINAND
/ Ferdinand /
29.-30.12.2017 piatok 17:00 
3D, sobota 16:30 2D
Od tvorcov RIO a DOBA ĽA-
DOVÁ prichádza animák 
pre celú rodinu.
USA, 99 min., SD, MP, vstup-
né 2D 5€, 3D 6€

NAJVÄČŠÍ SHOWMAN
/ The Greatest Showman /
29.-30.12.2017 piatok 19:00 
2D, sobota 20:30 2D
Keď sa nemožné stane sku-
točnosťou. Muzikál o naj-
väčšom cirkusovom
promotérovi.
Hrajú: Zendaya, Rebecca 
Ferguson, Hugh Jackman, 
Zac Efron, Michelle Wil-
liams. USA, 97 min., ST, MP, 
vstupné 2D 5€

PRIPRAVUJEME
COCO, INSIDIOUS: PO-
SLEDNÝ KĽÚČ, KOLESO 
ZÁZRAKOV, ZMENŠOVANIE, 
MUŽ VO VLAKU, PODOBA 
VODY, ZÚFALÉ ŽENY RO-
BIA ZÚFALÉ VECI, LABY-
RINT: SMRTELNÁ LIEČBA, 
NAJTEMNEJŠIA HODINA, 
VYHUBENIE, BORG/MCEN-
ROE, 

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ

Predaj a predpredaj vstupe-
niek v pokladni kina NOVA
/pondelok - piatok/ : 12:00 

– 20:00
/sobota - nedeľa/ : 16:00 – 

21:00
Kontakt : 0903 780 080, sic-
nova@sered.sk. Program 

kina, online predaj a rezer-
vácie vstupeniek na: www.

kinonova.sered.sk

DIGITALIZÁCIU A MODER-
NIZÁCIU KINA NOVA SE-

REĎ FINANČNE PODPORIL 
AUDIOVIZUÁLNY FOND 

KINO NOVA JE ČLENOM 
EUROPA CINEMAS
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KNÍHKUPECTVO
slnecnica@sered.sk  

0948 886 543

Kníhkupectvo Slneènica
Otváracie hodiny 
PONDELOK10,00 -12,0013,00 - 
18,00
UTOROK10,00 -12,0013,00 - 
18,00
STREDA10,00 -12,0013,00 - 
18,00
ŠTVRTOK10,00 -12,0013,00 - 
18,00
PIATOK10,00 -12,0013,00 - 
18,00
SOBOTA10,00 - 12,00

www.slnecnica.sered.sk, email: slnecnica@sered.sk, 
tel:  0948 886 543

Správa majetku Sereï, s.r.o.  Námestie republiky 
1176/10, 926 01 Sereï 
IÈO: 46439 773
Prevádzka: Kníhkupectvo Slneènica, D. Štúra 
759/35, 926 01 Sereï 
Zodpovedná osoba: O¾ga Horváthová

KNÍHKUPECTVO

OTVÁRACIE HODINY 

www.slnecnica.sered.sk, email: slnecnica@sered.sk

tel:  0948 886 543

Správa majetku Sereï, s.r.o.  Námestie republiky  1176/10, 926 01 Sereï 
IÈO: 46439 773

Prevádzka: Kníhkupectvo Slneènica, D. Štúra  759/35, 926 01 Sereï 
Zodpovedná osoba: O¾ga Horváthová

PONDELOK:

UTOROK:

STREDA:

ŠTVRTOK:

PIATOK:

SOBOTA:

10,00 -12,00 13,00 - 18,00 

10,00 -12,00 13,00 - 18,00 

10,00 -12,00 13,00 - 18,00 

10,00 -12,00 13,00 - 18,00 

10,00 -12,00 13,00 - 18,00 

10,00 -12,00

• 15 % adventná  zľava na všetky knihy zakúpené alebo objednané 
v kníhkupectve Slnečnica,

V kníhkupectve Slnečnica si môžete kúpiť alebo objednať knihy 
z vydavateľstva Ikar, a.s., Slovart, spol. s r.o,   EvitaStore, s.r.o., 
Albatros Media Slovakia s.r.o. a Marenčin PT, spol. s r. o. a tak 

ušetriť na poštovnom. 
Informujte sa na: 

tel. č.:  0948 886 543  alebo  
email: slnecnica@sered.sk   alebo www.slnecnica.sered.sk   

10% - ZĽAVA POČAS CELÉHO ROKA
    • 10% zľava na knihu po predložení  5 lístkov z rôznych 

kultúrnych (filmových alebo divadelných) podujatí 
organizovaných Domom kultúry v Seredi 

    • kupón - 10% zľava na občerstvenie v CINEMA BUFETE kina 
NOVA - za nákup nad 15 EUR  v kníhkupectve Slnečnica

15% - ZĽAVA PRE ŠKOLU
    • 15 % zľava na knihy pre školu alebo  pre rodičovské združenie 

pri takejto škole

DECEMBROVÉ  ZĽAVY  V  KNÍHKUPECTVE  SLNEČNICA 

PONUKA  PRÁCE  - VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO
Správa majetku Sereď, s.r.o.

hľadá  zamestnanca na pracovnú pozíciu:
ÚDRŽBÁR – ELEKTRIKÁR 

stručná charakteristika práce:
    • vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej údržby majetku spoločnosti a mesta Sereď,

    • vykonávanie opráv, údržba a zabezpečovanie chodu mechanických, elektrických strojov a zariadení,
    • oprava bleskozvodov a elektrických vedení v budovách,

pracovný čas zamestnanca: 37,5 hodín týždenne v jednozmennej prevádzke, rozvrhnutý rovnomerne. 

výmera dovolenky: o týždeň viac ako podľa Zákonníka práce
nástup: po dohode, skúšobná doba 3 mesiace

priemerná mesačná mzda s odmenami: min. 700 EUR čistého po skúšobnej dobe

SPRÁVCA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA
stručná charakteristika práce:

    • starostlivosť o trávnaté a umelé plochy futbalového štadióna (kosenie, polievanie, hnojenie, zametanie, 
odhŕňanie snehu),

    • kontrolovanie technického stavu spravovaných objektov,
    • zabezpečovanie bežných opráv spravovaných objektov, 

    • vydávanie dresov a športového náradia pre futbalové družstvá.
       pracovný čas zamestnanca: 37,5 hodín týždenne v jednozmennej prevádzke,    rozvrhnutý nerovnomerne 

výmera dovolenky: o týždeň viac ako podľa Zákonníka práce

nástup: ihneď, resp. po dohode, skúšobná doba 3 mesiace

priemerná mesačná mzda s odmenami: min. 400 EUR čistého po skúšobnej dobe

V prípade záujmu nás kontaktujte mailom na: sms.konatel@gmail.com alebo telefonicky na:  0917 972 114

V ponuke je:
• vykurovaná dvojgaráž  o výmere 35 m2 v budove 
Domu kultúry Sereď, mesačné nájomné vrátane 

energií – teplo a elektrická energia   
Cena dohodou

VOĽNÁ DVOJGARÁŽ v Dome kultúry, 
Mlynárska ulica

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka: 
- prenájom priestorov (Dom kultúry Sereď, Obchodné centrum NOVA,     Sokolovňa) 
- prenájom zariadených miestností na rodinné oslavy s kuchynkou,
- prenájom športovísk – futbalové štadióny, Sokolovňa,
- zasadačky a reprezentatívne priestory na jednorazový prenájom pre semináre, konferencie, rokovania, koncerty, divadelné 
predstavenia, spoločenské podujatia,
- knihy v kníhkupectve Slnečnica.
V rámci podnikateľskej činnosti zabezpečuje:
Investičnú činnosť, stavebný dozor drobných stavieb, správu a prevádzku budov, manažment energií, verejné obstarávanie, 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien,  sprostredkovateľskú a vydavateľskú činnosť.

Správa  majetku  Sereď, s.r.o.
Námestie republiky 1176/10, Sereď 926 01
Kontakty:  Prenájom a údržba: +421 907 321 710 
 Nájomné zmluvy: +421 917 972 114
Mail: sms.konatel@gmail.com, web:  www.sms.sered.sk

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka na prenájom 
voľné nebytové priestory  v obchodnom centre 

NOVA, kde sa nachádza 3D kino, reštaurácie, 
obchody:

V ponuke sú tri  miestnosti na poschodí, každá 
z nich má plochu 40 m2, samostatný vchod. 

Priestory je možné využiť na obchodnú alebo 
kancelársku činnosť. Možnosť pripojenia na 

optický internet. Mesačné náklady: nájomné 
a predpokladané energie spolu 260 EUR s DPH

Voľné priestory v obchodnom 
centre NOVA, Ulica D. Štúra

Zmena otváracích hodín v kníhkupectve SLNEČNICA  
počas predvianočných sobôt v decembri 2017

Počas nasledujúcich dní  bude kníhkupectvo 
Slnečnica otvorené nasledovne:

  2.12. 2017         od 8,00 do 16,00 hod.
  9.12. 2017         od 8,00 do 16,00 hod.
16.12. 2017 od 8,00 do 16,00 hod.
23.12. 2017 od 8,00 do 12,00 hod.

Správa majetku Sereď, s.r.o. ďakuje všetkým svojim nájomcom, 
podnájomníkom a obchodným partnerom 

za spoluprácu v roku 2017 a želá krásne vianočné sviatky, 
veselého Silvestra  a šťastný celý  rok 2018.


