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• Mesto v  priestoroch 
Domu kultúry v  Seredi na 
Školskej ulici prevádzkuje 
nocľaháreň pre ľudí bez do-
mova. Pri otvorení nocľahár-
ne 14. decembra 2018 využilo 
možnosť prenocovania v tep-
le 5 klientov. Postupne sa ich 
počet zvýšil na 10 klientov 
za noc. Ako sa však ukáza-
lo, jeden klient nemal trvalé 
bydlisko v  Seredi, uviedol fa-
lošné údaje a  po vianočných 
sviatkoch z  nocľahárne odi-
šiel. V  súčasnosti je kapacita 
nocľahárne 12 klientov využí-
vaná 10 občanmi bez domova. 
Mesto zakúpilo pre denné po-
treby klientov polievky, kávu, 
čaj, cukor, toaletné potreby. 
Klientom poskytujeme   po-
radenstvo v priestoroch MsÚ. 

• Dňa 19.12.2018 sa usku-
točnilo stretnutie  u primáto-
ra  spojené s poďakovaním. Za 
100-násobné  darovanie  krvi   
získali  najvyššie  ocenenie  
„Kňazovického  plaketu“Jo-
zef  Masarovič, Ján Himpán, 
Viliam Banič.

• Od 1.1.2019 je Mestská  
hromadná  doprava  miest-
nymi linkami 202111 a 202112 
poskytovaná deťom do 15 ro-
kov, žiakom a študentom, po-
berateľom všetkých druhov 
dôchodkov okrem   výsluho-
vých dôchodkov zdarma.

• Dňa  15.01. 2019 sa vo ves-
tibule Kina  Nova konalo odo-
vzdanie indoorového detské-
ho  ihriska.  Postavenie tohto 
detského  ihriska zabezpečilo 
mesto v spolupráci so spoloč-
nosťou Samsung Electronics.  
Prevádzka  začne  v  mesiaci  
marec. 

• Dňa  17.1. 2019  sa konalo 
otvorenie  prevádzky   firmy   
WEGA   v priemyselnom par-
ku  PNK  v Seredi.  

• 25. Mestský reprezentač-
ný ples sa  konal 19.01. 2019. 
Táto tradičná  spoločenská  
akcia bola  podľa ohlasov na 
slušnej úrovni s  výborným 
programom, podporená zo 

strany podnikateľov a  orga-
nizácií  pôsobiacich v našom 
meste, ktoré poskytli ceny do 
tomboly, za čo im patrí veľké 
poďakovanie.  Ďalšie  plesy, 
ktoré   sa  na území mesta  ko-
nali   boli  - Ples pomocníček ,  
Ples organizovaný  Cirkevnou 
ZŠ, Ples   vojakov a Seniorský  
candrbál.   

• Pietnu  spomienku  na   
počesť  plk. Ing.  Ivana  a voja-
kov, ktorí    zahynuli pri  le-
teckej havárii   zorganizovali  
21.1. 2019 OZ UN  Veteran Slo-
vakia  v  spolupráci   s mestom 
Sereď,  ženijným útvarom 
Sereď a Zväzom vojakov SR – 
klub Sereď.

• Bezplatné  právne pora-
denstvo pre obyvateľov   mes-
ta  Sereď pokračuje aj v roku 
2019. Právne   poradenstvo  
bude   poskytovať JUDr. Mar-
tin Hudák. Táto poradenská 
služba bude k  dispozícii  pre 
obyvateľov  mesta Sereď  v 
stanovených termínoch.

• Dňa 23.1. 2019 sa uskutoč-
nilo rokovanie so zástupcami 
prevádzkovateľov všetkých 
sietí – voda, elektrika, plyn, 
optické siete. Predmetom ro-
kovania bola plánované in-
vestičné akcie na najbližšie 
obdobie v  meste Sereď, ko-
ordinácia výkopových prác 
súvisiacich  s  uložením sietí 
a kvalita spätných úprav po 
rozkopávkach. 

•  Od  1.2. 2019   je  v  plat-
nosti  nová  Organizačná  
štruktúra  Mestského úradu 
v Seredi.

• V  mesiaci   január   sme   
sa  poďakovali pani  Eve  Na-
gyovej za  dlhoročnú   prácu  
v  Zbore  pre  občianskezále-
žitostia  pánom  Eduardovi   
Šúrymu  a  Ing.  Ľubomírovi   
Šimončíkovi.  za  dlhoročné  
pôsobenie  v komisiách MsZ.  

• Dňa  5.2.2019  prijal pri-
mátor mesta príslušníkov 
MsP Vojtecha  Čakváriho  
Miroslava Vaška a  poďakoval 
im   za   zadržanie  páchate-

ľov v čase ich osobného voľna  
nad  rámec pracovných  po-
vinností .

• Vyjadrenie  mesta   k žia-
dosti o vydanie  súhlasu   obce 
alebo mesta   v zmysle záko-
na   o pobyte  cudzincov . Pri-
mátor oboznámil poslancov 
s obsahom novej legislatívnej 
úpravy, podľa ktorej sa 

máme  vyjadrovať  k  nie-
čomu, čo   sme  ani nevideli. 
Spýtal sa ako  sa k  tomuto   
absurdnému   zákonu  vy-
jadrovali zástupcovia obcí  
a  miest?  Vyjadril názor, že 
nevidí dôvod vyjadrovať  sa 
k tomu, či   nehnuteľnosť  spĺ-
ňa   kritériá   potrebné  k uby-
tovaniu občanov.  Na to  slúži 
kolaudácia   a odborné  útva-
ry  štátnej   správy. Ak  chce-
niekto  zmeniť  využitie  stav-
by  musí   prebehnúť  zmena  
účelu. V  tomto  prípade má  
stačiť  čestné  prehlásenie  
vlastníka  nehnuteľnosti,  že   
všetko  je  v poriadku a spĺňa  
VŠETKO. Položil pritom reč-
nícku otázku, či žiadateľ, kto-
rý chce súhlas obce podpíše  
čestné  vyhlásenie, že   nespĺ-
ňa  kritériá.  

Primátor oboznámil po-
slancov s  tým, že nemá záu-
jem podporovať  špekulan-
tov, ktorí  bez  akýchkoľvek 
škrupulí  prenajmú byt  alebo 
dom  agentúre  a  tá  z  tejto 
nehnuteľnosti  urobí  ubytov-
ňu. Poukázal na to, že mnohí 
ľudia vo vidine  zisku urobia 
hocičo a  vôbec ich  nezaují-
ma, čo na to susedia, ako  im  
v  skutočnosti  skomplikujú 
život  vo  vchode bytového 
domu   alebo  v celej ulici. 

Oddelenie  životného 
prostredia  

• Odpadová spoločnosť 
Komplex – odpadová spoloč-
nosť, s.r.o. v mesiacoch de-
cember 2018 a január 2019 za-
čala s oblepovaním zberných 
nádob na komunálny odpad 
aktuálnou nálepkou pre rok 

2019.
• Pokračujú stále rokova-

nia s OZV Recobal o možnos-
tiach opakovaného triedenia 
a  zhodnotenia separátov 
z mesta.

Zo zberného dvora v Seredi 
začal   odvoz stavebného od-
padu. 

Oddelenie  školstva,  
kultúry, športu

V  športovej hale OA sa 22. 
12. 2018 uskutočnil futbalový 
turnaj O pohár primátora. Po-
hár vyhralo družstvo Magic.

26. 12. 2018 zorganizova-
lo  OZ Klub volejbalu Sereď 
v  spolupráci s  mestom 25. 
ročník Štefanského volejba-
lového turnaja. 

Mesto Sereď nepredĺžilo ku 
koncu roka nájomné zmluvy 
s  nájomníkmi 4 sociálnych 
bytov na Trnavskej ul. Jeden 
z nájomcov sa voči rozhodnu-
tiu odvolal a s nepredĺžením 
zmluvy nesúhlasí. Obrátil 
sa na Úrad splnomocnenca 
vlády SR pre rómske komu-
nity a  Kanceláriu verejného 
ochrancu práv. Mesto po-
skytlo súčinnosť týmto orgá-
nom pri prešetrovaní stavu. 
Stretnutie so zamestnanky-
ňou Úradu splnomocnen-
ca pre rómske komunity sa 
uskutočnilo 30. 01. 2019. 

Cyklistický klub  AB  Se-
reď zorganizoval  cyklistický   
beh   s  názvom   „ Vianočný 
týteš 2018“.  Táto   akcia   bola   
spojená s pomocou pre tý-
rané a opustené zvieratá.  V 
spolupráci s Retro Caffé sa  
uskutočnila   zbierka pre OZ 
Tulák.  Dobrovoľníci aj v deň 
konania behu priniesli pre 
zvieratká granuly, konzervy, 
deky, misky alebo čistiace 
prostriedky. 

Oddelenie rozvoja  mesta
1. Vykonané boli vykonané 
maliarske práce  a zreštauro-
vaná bola  pôvodná parketová
  podlaha. 

2. Ukončená bola oprava stre-
chy seredského kaštieľa.
3. Rekonštruované boli soci-
álne zariadenia  knižnice.
4. Šatne pri divadelnej sále 
DK Sereď. boli kompletne 
modernizované.
5. Vybudované bolo osvetle-
nie priechodu pre chodcov na 
Cukrovarskej (blikač).
6. Na Železničnej ulici bol vy-
značený nový priechod pre 
chodcov. 
7. Nové priechody pre chodcov 
pribudli na Vonkajšom rade.

V hodnotenom období sa 
uskutočnili stretnutia:

• so  zástupcami   spoloč-
nosti  FM Logistic o otázkach 
vzájomnej v ďalšom   období ,

•  so štátnou  tajomníčkou  
MŠ SR  na Gymnáziu  V. Mi-
hálika  v Seredi o zabezpečení  
prevádzky Obchodnej  akadé-
mie  a Gymnázia  V. Mihálika,

• so zástupcom  spoločnos-
ti  Bruvo Slovakia o spoluprá-
ci  hlavne  v súvislosti  s do-
mom  kultúry,   

• so zástupcami Slovenskej 
sporiteľne o  možnostiach 
spolufinancovania investič-
ných aktivít,

• so starostami  okolitých  
obcí   Šintava,  Dolná Streda a  
Zemianske Sady, 

• v  kníhkupectve Panta 
rhei pri príležitosti krstu kni-
hy nášho rodáka p. Ďuriča 
„100 rokov  Československa“, 

• so zástupcami Trnav-
ského samosprávneho kraja 
o  možnostiach VÚC pre re-
alizovaní   participatívneho  
rozpočtu, 

• s  riaditeľom  podniku 
Hubert,  

• so zástupcami Sloven-
ských železníc-ohľadne mož-
nosti vybudovania parkovis-
ka pri železničnej  stanici,  

• so zástupcami   Amazonu 
za  účasti  náčelníka  MsP – pri 
riešení parkovaniakamiónov 
mimo  priemyselného parku 
v Trnave , objekte SAD Sereď  

a Dolnej  Strede a  vyčistenie 
priestoru pri  Amazone, ktoré  
bolo  zrealizované  v priebehu 
nasledujúcich 10  dní.   

• Po  rokovaniach s riadite-
ľom  Slovenskej správy  ciest  
v minulom roku  zabezpečila  
Slovenská správa  ciest  me-
rania  a  odborný  posudok 
stavu  mosta  nad  železni-
cou. Za  účastivedenia  SSC,  
ODI Galanta,  Krajského DI 
Trnava , Obvodného  úradu  
Galanta,  Správy ciest Trnav-
ského  samosprávneho kraja 
sa  uskutočnilo  dňa   6.2. 2019 
stretnutie   na  MsÚ  v Sere-
di. Most   nad   železničnou-
je  v havarijnom  stave  a  je 
potrebné  urgentné  riešenie 
tohto  stavu. V  najbližšom  
obdobíbude obmedzená ná-
kladná  doprava,  bude pri-
pravený projekt  -  generálna  
rekonštrukcia  mostu. Požia-
davkou mestaje   rozšírenie  
mostu  o samostatné n odde-
lené pruhy  pre peších  a cyk-
listov  s tým, že  mesto  bude  
musieť  na takéto riešenie 
prispieť.  

• Uskutočnilo sa rokova-
nie   so  zástupcami spoloč-
ností  Energetika a    Menert 
-  výmena   teplovodných  
rozvodov. Ďalšie   stretnutie   
spresní   trasy a rozsah  tejto  
rozsiahlej rekonštrukcie. Po-
slanci MsZ budú o  výsledku 
informovaní na najbližšom  
rokovaní   MsZ.   

• Na Ministerstve vnút-
ra  SR –   bola prerokovaná  
správa  o  kontrole projektu  
prevencie   kriminality „do-
budovanie a  rekonštrukcia  
kamerového systému v  mes-
te  Sereď“. Projekt  bol  zreali-
zovaný  v súlade so  zákonom. 
V opatreniach odporučila 
kontrolaviesť na každý  taký-
to projekt samostatný   účet,  
čo  bude v budúcnosti  zabez-
pečené.

PODĽA SPRÁVY PRIMÁTORA 
SPRACOVAL ĽUBOMÍR  

VESELICKÝ

Prijatie u prezidenta SR
Dňa 16.januára 2019 prezident 
Andrej Kiska prijal v Prezi-
dentskom paláci lauerátky a 
lauerátov ocenenia Vnímavá 
škola a Vnímavá firma. Medzi 
prijatými zástupcami škôl bol 
i riaditeľ ZŠ Juraja Fándlyho v 
Seredi  Jaroslav Čomaj.

Prezident vyzdvihol sna-
hu pomôcť znevýhodneným 
ľuďom a citoval slová Antona 
Srholca, že do  spoločnosti je 
potrebné vrátiť  kultúrnosť, 
slušnosť a úctu k druhým.

 „To, na akej úrovni je spoloč-
nosť, sa preukazuje tým, ako 
sa dokážeme postarať o tých 
najzraniteľnejších. A v tom 
zlyhávame,“ povedal prezi-
dent. Dodal však, že každá jed-
na iniciatíva, vnímavá škola a 
vnímavá firma, je nádejou pre 
Slovensko. Vo svojom príhovo-
re prirovnal Vnímavé školy k 
sviečkam, ktoré ukazujú cestu 
i pre ostatné školy. „Svetlo má 

moc zahnať tmu, nie naopak. 
Kdekoľvek totiž vchádza svetlo 
tam tma čoskoro riedne alebo 
zmizne. A naopak, tma nemá 
silu, aby odstránila svetlo.“ 
(J.A.Komenský).

 Vnímavé školy sú tie, ktoré 
sa rozhodli, že chcú ísť po ťaž-
šej ceste. Po ceste vnímavosti, 
inovácií, kritického myslenia, 
že sa chcú ďalej vzdelávať a 
rozvíjať v oblasti inklúzie.

Dnešná škola by už nema-
la byť len o vzdelávaní, ale aj 
viac o výchove. O tom, aby sme 
deti naučili nielen čítať, písať 
a počítať, ale aj to, aby boli vní-
mavé a citlivé k inakosti, aby 
pociťovali dostatok porozume-
nia a znášanlivosti k „iným“ 
ľuďom ako sú oni sami.

  Kultúrnosť, Slušnosť, Vní-
mavosť synonymá slov, ktorý-
mi sa chce riadiť aj ZŠ Juraja 
Fándlyho v Seredi.

ZŠ JURAJA FÁNDLYHO SEREĎ
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Z rokovania zastupiteľstva 7. 2. 2019

Interpelácie z MsZ 7.2.2019

Primátor mesta Sereď Martin 
Tomčányi otvoril rokovanie 
MsZ a po doplnení  a schvále-
ní   programu predniesol  in-
formatívnu správu o činnosti 
Mestského úradu a mesta Se-
reď od ostatného zasadnutia 
MsZ. 

Interpelácie predniesli  po-
slanci Róbert Kráľ, Pavol Kur-
bel,  Mária Fačkovcová Michal 
Irsák a Slávka Kramárová.

Hlavná kontrolórka predlo-
žila Správu o kontrole plnenia 
uznesení MsZ , správu o kon-
trole vybavovaných sťažnos-
tí a  petícií podaných mestu 
Sereď v  roku 2018, správu 
o kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky, správu z kon-
troly  zákonnosti čerpania 
finančných prostriedkov na 
položke rozpočtu Mesta Sereď 
600 – Bežné výdavky, podpo-
ložka 637 – služby, 637001 ško-
lenia, kurzy, semináre a sprá-
vu o  kontrole stavu a  vývoja 
dlhu k  31.12.2018. Poslanci 
MsZ vzali správy na vedomie 
a zrušili uznesenie č. 129/2017 
(predloženie projektového 
zámeru s  názvom „Centrum 
integrovanej zdravotnej sta-
rostlivosti v  Meste Sereď“)  
v celom rozsahu. 

Mestské zastupiteľstvo 
prerokovalo a  uznieslo sa na 
Všeobecne záväznom naria-
dení  mesta Sereď, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o 
financovaní základnej ume-
leckej školy, materských škôl 
a školských zariadení zriade-
ných v meste Sereď, ktorým 
boli vytvorené podmienky 
pre zvýšenie finančných 
prostriedkov na ich činnosť 
v rámci 1. zmeny rozpočtu. 

Mestské zastupiteľstvo 
prerokovalo a  uznieslo sa na 

Všeobecne záväznom naria-
dení  mesta Sereď č. 02/2019, 
ktorým sa mení a dopĺňa Vše-
obecne záväzné nariadenie 
mesta Sereď č. 7/2011 o určení 
výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a 
školských zariadeniach, kto-
rých je mesto Sereď zriaďo-
vateľom v  znení neskorších 
nariadení. V  decembri 2018 
prijalo MsZ   uznesenie  k VZN   
o určení výšky   príspevku  na  
úhradu  nákladov.  Primátor   
musel toto uznesenie vetovať 
z  dôvodu,  že  zákon 375/2018  
o  dotáciách    bol  vydaný   
v zbierke  zákonov  až   kon-
com  decembra.   Preto bolo    
VZN č. 02/2019   predložené  
ako  nové nariadenie.   Pripo-
mienky  k nemu boli do VZN i 
zapracované.  

 Po predstavení   Ing. Ka-
rola Adrášika ako záujemcu 
o  funkciu konateľa spoloč-
nosti Správa majetku Sereď, 
s.r.o. ,odvolalo zastupiteľstvo 
dňom 28.2.2019 JUDr. Ing. 
Danielu Vargovú z  funkcie 
konateľky spoločnosti a   Ing. 
Karola Andrášika schválilo 
jednohlasne do funkcie kona-
teľa od 1.3.2019. 

Do komisie na ochranu ve-
rejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcio-
nárov schválili jednohlasne 
poslanci ako ďalšieho člena 
poslanca Pavla Kurbela. 

V nasledujúcom bode roko-
vania 

Mestské   zastupiteľ-
stvo  v  Seredi  prerokovalo  
a schválilo zmeny rokovacie-
ho poriadku

Mestského zastupiteľstva  
v  Seredi , ktoré sa týkali prí-
pravy zasadnutí MsZ, zvolá-
vania zasadnutí MsZ, ozna-

movacej povinností poslan-
ca v  prípadoch, že sa rokuje 
o  veci, na ktorej má osobný 
záujem, vyhlasovanie pre-
stávky v  rokovaní a  vyhoto-
vovania zápisnice z  rokova-
nia.  

Mestské   zastupiteľstvo  
v Seredi  prerokovalo  a schvá-
lilo zmeny v  Rokovacom po-
riadku komisií Mestského 
zastupiteľstva týkajúce sa 
času doručovania stanovísk 
komisií k  bodom rokovania 
MsZ poslancom, určenie času 
vyhotovenia zápisnice zo za-
sadnutia komisie, povinnosti 
člena komisie pred rokova-
ním o  veci, z ktorej má ako 
fyzická osoba alebo právnic-
ká osoba (konateľ spoločnos-
ti, štatutár, predseda strany a 
pod.) majetkový alebo finanč-
ný prospech, túto skutočnosť 
oznámiť pred hlasovaním o 
tejto veci, určenie času odo-
sielania pozvánok na roko-
vanie komisie, vyznačovania 
bodov programu rokovania, 
ak tieto obsahujú   údaje pod-
liehajúce   ochrane  osobných  
údajov podľa  osobitného  
predpisu (zákon č.  18/2018 Z.z.  
o  ochrane  osobných  údajov  
v  znení  neskorších  predpi-
sov, Nariadenie EP  a Rady   EÚ 
2016/679) a prístupnosť verej-
nosti na rokovaniach komisií 
MsZ.

V  bode zmena rozpočtu 
mesta Sereď na rok 2019  boli 
schválené Zásady odmeňo-
vania poslancov a členov ko-
misií   a tajomníkov  komisií  
Mestského   zastupiteľstva  
v Seredi so  schváleným  pro-
cedurálnym  návrhom  o spô-
sobe krátenia odmeny pri 
nižšej účasti na hlasovaniach 
MsZ ako 70 %.

Mestské   zastupiteľstvo  
v Seredi  prerokovalo  a schvá-
lilo dotácie pre športovú 
činnosť presahujúce čiastku 
10 000 € na rok 2019 takto:

1/Športovému klubu futba-
lu Sereď vo výške 42 681 €.

2/Športovému klubu futba-
lu Sereď, a.s. vo výške 45 833  €.                           

3/Asociácii športových klu-
bov Sereď vo výške   32 644  €.

4/Hádzanárskemu klubu 
Slávia Sereď vo výške  26 356 €.

Mestské   zastupiteľstvo  
v Seredi  prerokovalo  a schvá-
lilo 1. zmenu rozpočtu   MES-
TA SEREĎ na rok 2019. Týkala 
sa najmä  vyššieho očaká-
vania prísunu podielových 
daní a  ich prerozdelenia – 
najmä pre oblasť školstva a 
personalistiky. 

Mestské   zastupiteľstvo  
v Seredi  prerokovalo  a ulo-
žilo riaditeľom škôl, ktorých 
zriaďovateľom je mesto Se-
reď, predkladať žiadosti o ne-
návratný finančný príspevok 
alebo žiadosti o  dotáciu po-
skytovateľom pre projekty, 
ktoré budú vyžadovať spo-
lufinancovanie mesta, až po 
ich odsúhlasení mestským 
zastupiteľstvom.

Mestské   zastupiteľstvo  
v Seredi  prerokovalo  a vza-
lo na vedomie Informatívnu 
správu o príprave a realizácii 
projektov.

Mestské   zastupiteľstvo  
v Seredi  prerokovalo  a vza-
lo na vedomie Informáciu  
zo zasadnutia  komisie   pre 
Rozvoj mesta a  ŽP týkajúcu  
sa  koncepcie  dopravy na 
území  mesta  - dopravný  ge-
nerel – plán  udržateľnej mo-
bility    a Koncepcie  verejné-
ho priestoru. Požiadalo pri-

mátora mesta, aby prostred-
níctvom  odborných  útvarov  
v  spolupráci  s komisiou  
Rozvoja mesta  a  životného 
prostredia  zahájil prípravné 
práce   v  riešení   dopravnej  
situácie   a verejného priesto-
ru   mesta – generelu  dopra-
vy (Plán udržateľnej  mobi-
lity) a  Koncepcie  verejných 
priestranstiev – v  prvej fáze  
definovaním problémov, cie-
ľov  a riešení.    

Mestské   zastupiteľstvo  
v Seredi  prerokovalo  a vza-
lo na vedomie Informatívnu 
správu o činnosti Mestskej 
polície Sereď  za rok 2018.

Nakladanie  s majetkom  
Mestské zastupiteľstvo  v Se-
redi  prerokovalo a:  

a) schválilo nájom pozem-
ku na Vonkajšom rade žiada-
teľovi spoločnosti  Norbi & 
Tuti Group  s. r. o. 

b) Predĺženie nájmu ne-
bytových priestorov na škol-
skej ulici žiadateľovi Gymná-
zium. 

c) Schválilo  spôsob náj-
mu nehnuteľného majetku, 
uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa za cenu 
stanovenú na základe zna-
leckého posudku, vypraco-
vaného na náklady nájomcu, 
na dobu neurčitú,   spoloč-
nosti  STRABAG Pozemné   
a  inžinierske staviteľstvo, s. 
r. o. , so sídlom v  Bratislave, 
Mlynské nivy 61/A.  

d) Schválilo spôsob náj-
mu nehnuteľného majetku, 
uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad   hodný   
osobitného zreteľa za cenu, 
určenú znaleckým posud-

kom, vypracovaným na ná-
klady žiadateľa, na dobu ne-
určitú,  spoločnosti LU Invest 
spol.

f) Súhlasilo s  prevodom 
pozemku na Novomestskej 
ulici  za cenu 70 €/m2€  spo-
ločnosti: BAU TRADE SK a. s.

Mestské   zastupiteľ-
stvo  v  Seredi  prerokovalo  
a  schválilo Zásady hospo-
dárenia a nakladania s ma-
jetkom mesta Sereď, kde 
upravilo výšky ceny nájmov 
a predajov pozemkov.

Mestské   zastupiteľstvo  
v  Seredi  prerokovalo  a  sú-
hlasilo s  predloženým Zada-
ním Urbanistickej štúdie IBV 
Dolnočepeňská ulica, Sereď – 
Časť 2 lokality BI-17 

Mestské   zastupiteľstvo  
v  Seredi  prerokovalo  a  sú-
hlasilo s  predloženým Za-
daním Urbanistickej štúdie 
OBYTNÝ SÚBOR IBV „Pri že-
leznici“ - lokalita BI-37 Sereď- 
Horný Čepeň. 

Mestské   zastupiteľ-
stvo  v  Seredi  prerokovalo  
a schválilo spoluprácu mesta 
Sereď a spoločnosti KREATIV 
GA ako prevádzkovateľa vy-
sielania Regionálnej televízie 
KREA formou poskytnutia fi-
nančného príspevku vo výške 
4 000 € pre rok 2019.

Mestské   zastupiteľstvo  
v Seredi  prerokovalo  a schvá-
lilo   za členov redakčnej rady 
Seredských noviniek : PaedDr. 
Bc. Danielu Vaškovú Kasáko-
vú, Mgr. Ruženu Scherhaufe-
rovú, Mgr. Stanislava  Klačan-
ského , Mgr. Františka Čavoj-
ského, Mgr. Bohdanu Renáčo-
vú a Mgr.Martina   Navrátila 
dňom 7.2.2019. 

Mesto sereď

Ing. arch. Róbert Kráľ: 
1. V  súvislosti s  prípravou 

územia, ktoré je na nábreží 
Váhu od mosta smerom na 
Dolnú Stredu, bolo by dobré, 
keby sa v komunikácii s  Po-
vodím váhu stanovili pra-
vidlá, čo sa v  tom území  dá 
spraviť. Mohla by  tam vznik-
núť oddychová zóna. Je tam 
možné umiestňovať lavičky, 
mobiliár? Ide o  to, aby sme 
mali od Povodia Váhu písom-
ne potvrdené, že v tomto úze-
mí môžeme oddychovú zónu 
realizovať.

M. Tomčányi: Predbež-
ne máme súhlas s umiest-
ňovaním lavičiek v  týchto 
priestoroch. Povodie Váhu sa 
rozhodne podľa konkrétnych 
projektov ohľadom oddycho-
vej zóny.

Pavol Kurbel:  
1. Na ceste do Horného Če-

peňa je nabúrané svetlo pou-
ličného osvetlenia pri chod-
níku. Vieme kto to urobil? 

M. Šišo: Na základe zázna-
mu zo škodovej udalosti a 
komunikácie s ODI v Galan-
te (policajný zbor) bol dňa 
6.2.2019 doručený záznam, 
v  ktorom bola uvedená oso-
ba zodpovedná za spácha-

nie daného skutku. Škodová 
udalosť bola nahlásená na 
poisťovňu, ktorá zastupuje 
mesto Sereď. Technický stav 
stĺpu verejného osvetlenia 
bol preverený odbornou oso-
bou. Nový stĺp osvetlenia 
bol objednaný a  v  ponde-
lok 18.2.2019 sa začali práce 
s jeho osadením.  

2. Prečo v  malom parku 
nesvietia svetlá pouličného 
osvetlenia na chodníku?

M. Šišo: Z  hľadiska svie-
tivosti pouličného osvetle-
nia, bol redukovaný počet 
svietidiel, nakoľko osvetle-
nie priestorov zostalo dosta-
točné. Úsporné opatrenie je 
zapracované v  projektovej 
dokumentácii s názvom „Re-
konštrukcia a  revitalizácia 
Nám. slobody Sereď“.

3. Asi pred rokom sme in-
štalovali osvetlenie precho-
du pri Slovenskej sporiteľni. 
Dve svetlá neblikajú. Kedy 
bude urobená oprava?

M. Šišo: Mesto Sereď rekla-
movalo uvedené osvetlenie 
a náprava bude zabezpečená 
pri priaznivých klimatic-
kých podmienkach, ktoré 
pôsobia na povrch vozovky 
a  znemožňujú samotnú re-

alizáciu. Oprava závisí od 
technického zloženia po-
vrchu vozovky a  spomína-
ných klimatických podmie-
nok.  

Ing. Mária Fačkovcová: 
1. Kto má na starosti distri-

búciu Seredských noviniek 
do schránok? Moja vlastná 
skúsenosť je, že už 2 mesia-
ce nemám v  schránke SN a 
mám ohlasy aj od občanov, 
ktorí bývajú v  okolí Polikli-
niky, v  Dolnom Čepeni aj 
v  Strednom Čepeni, že no-
vinky nedostávajú. 

D. Vargová:  Výber distri-
bútora Seredských noviniek 
je v  kompetencii  spoloč-
nosti Petit Press, a.s. divízia 
týždenníkov, odštepný zá-
vod, Sládkovičova 1, 949 01 
Nitra, ktorá bola úspešná vo 
verejnom obstarávaní reali-
zovanom prieskumom trhu 
na zákazku: Výrobu, tlač a 
distribúcia Seredských novi-
niek 2019-2020. Za vysúťaže-
nú cenu je spoločnosť Petit 
Press, a.s. povinná zabez-
pečiť nie len výrobu a  tlač 
Seredských noviniek, ale aj 
distribúciu. 

Ľ. Veselický: O  nedostat-
koch v schránkovaní našich 

Seredských noviniek bol in-
formovaný obchodný riadi-
teľ dodávateľa Petit Press, a. 
s. Nitra so žiadosťou o zabez-
pečenie nápravy. 

JUDr. Michal Irsák: 
1. Interpelácia pre pri-

mátora sa týka poverenia 
zástupcu primátora mesta 
Sereď. Nenašiel som v  tejto 
veci žiadne uznesenie z  os-
tatného mestského zastu-
piteľstva. Iba v Správe o čin-
nosti primátora ste uviedli, 
že ste poverili funkciou zá-
stupcu primátora Bc. Ľubo-
míra Veselického. Nepýtam 
sa, aké kritéria ste použili pri 
výbere zástupcu primáto-
ra. Pýtam sa, ktorým dňom 
je poverený zastupovaním 
primátora pán poslanec 
Veselický. Akým spôsobom 
a v akej výške bol určený plat 
zástupcu primátora?

M. Tomčányi: V  zmysle § 
13b ods. 1 zákona č. 369/1990 
Zb. o  obecnom zriadení 
v  znení neskorších pred-
pisov starostu zastupuje 
zástupca starostu, ktorého 
spravidla na celé funkčné 
obdobie poverí zastupova-
ním starosta do 60 dní od 
zloženia sľubu starostu. Ja 

som poveril zastupovaním 
Bc. Ľubomíra Veselického 
dňa 7.12.2018, teda hneď po 
uskutočnení ustanovujúce-
ho Mestského zastupiteľstva 
v Seredi, ktoré sa konalo dňa 
6.12.2018. O tejto skutočnosti 
som informoval poslancov 
mestského zastupiteľstva 
na zasadnutí dňa 13.12.2018 
v  Informatívnej správe 
o  činnosti Mestského úradu 
a  mesta Sereď od ostatného 
zasadnutia Mestského za-
stupiteľstva v  Seredi. Túto 
správu zobralo mestské za-
stupiteľstvo hlasovaním na 
vedomie, čiže o tejto skutoč-
nosti boli poslanci riadne 
a včas informovaní. 

Poslancovi, ktorý vykoná-
va funkciu zástupcu starostu 
podľa § 13b ods. 3 a nie je dl-
hodobo uvoľnený zo zamest-
nania, patrí mesačná odme-
na podľa vecnej a časovej 
náročnosti výkonu funkcie 
určená starostom, najviac vo 
výške 70% mesačného platu 
starostu bez zvýšenia podľa 
príslušnej platovej skupiny. 
Mesačnú odmenu zástupcu 
primátora mesta som určil 
vo výške 1 350 € s účinnosťou 
od 7.12.2018. 

PaedDr. Kramárová:
1. Väčšinou si ľudia pred 

činžiakmi a domami upratu-
jú sneh. Prosila by som do bu-
dúcna, aby boli chodníky od-
hrnuté pri domove dôchod-
cov, pri školách a  škôlkach, 
mestské chodníky a pod, aby 
neprišlo k úrazu chodcov. 

J. Himpán: Ďakujeme za 
informáciu. Chodník pred 
domovom preradíme z  3.
okruhu do 2.okruhu prác. 
Mesto Sereď zabezpečuje 
odhŕňanie chodníkov pred 
školskými zariadeniami.  
Školy a škôlky sú zaradené do 
1. okruhu. Žiaľ stáva sa, že nie 
je možné zabezpečiť odhrnu-
tie snehu z dôvodu zaparko-
vaných aut čo je pravidelne 
pred MŠ Fándlyho a  MŠ D. 
Štúra. Vieme priložiť Vám 
fotografie stavu zaparkova-
ných vozidiel na chodníkoch.

2. Keď niekomu nesvieti 
celá ulica, jedná sa o poruchu 
alebo sa osvetlenie vypína?

M. Šišo: Ide väčšinou o po-
ruchu vplyvom poveternost-
ných podmienok či zásahu 
treťou osobou, čo spôsobí 
vypadnutie ističa, resp. skrat 
vo vzdušnom či podzemnom 
vedení. 



SEREDSKÉ NOVINKY4

JARNÝ ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV 2019
Odpady treba vyložiť na priestranstvo pred Váš rodinný dom v deň zberu v čase do  6:00 hod. rannej v súlade s pokynmi:

Zber uskutočňovaný v utorok : ul. 8. mája, 
Dlhá, Hornočepenská, Hrnčiarska, I. Krasku, 
Jasná, Jelšová, Kúpeľné nám., Kuzmányho, 
Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Lúčna, Malá ulička, 
Matičná, Murgašova, Obežná, Parková, 
Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, 
Povážsky breh, Severná, SNP, Starý most, 
Strednočepenská, Svätoplukova, Š. Moyzesa 
, Šintavská , Športová, Topoľová, Vážska, 
Veterná, Vojanská, Záhradná.
Zber uskutočňovaný vo štvrtok: ul. 
Bratislavská, Cukrovarská, Čepenská, 
Dolnočepenská, Dolnostredská, Družstevná, 
F. Kráľa, Fándlyho, Hornomajerská, 
Hviezdoslavova, Jesenského, Jilemnického, 
Kasárenská, Kostolná, Krásna, Krátka, Krížna, 
Kukučínova, Letná, Mierová, Mládežnícka, 
Mlynárska, Nám. Slobody, Nová, Nový 
Majer, Orechová, Pažitná, Pekarská, 
Pionierska, Poľná, Pribinova, Priečna, Rovná, 
Sládkovičova, Slnečná, Stromová, Školská, 
Šulekovská, Tehelná, Trnavská, Vinárska, 
Vonkajší rad, Vysoká, Železničná.
 

JARNÝ ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV 2019
Odpady treba vyložiť na priestranstvo pred Váš rodinný dom v deň zberu v čase do  6:00 hod. rannej v súlade s pokynmi:

Komodity Termíny

utorok štvrtok

ZBER  ELEKTROODPADU (  chladničky,  práčky,  TV,  drobné

spotrebiče, svietdlá a pod. ... );

zber autobatérií a motorových olejov  (v uzavretých nádobách). 26. marca 2019 28. marca 2019

ZBER  OBJEMNÉHO ODPADU   -   nábytok  (napr.  sedacie súpravy,

postele,  skrine,  stoly,  stoličky,  koberce,  sanitárna  keramika,

matrace, okná, dvere, radiátory a pod. ... );   

PNEUMATIKY NIE !      

02. apríla 2019 04. apríla 2019

Zber uskutočňovaný v utorok : ul. 8. mája, Dlhá, Hornočepenská, Hrnčiarska, I. Krasku, Jasná, Jelšová, Kúpeľné nám., Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Lúčna,

Malá  ulička,  Matčná,  Murgašova,  Obežná,  Parková,  Pivovarská,  Pod  hrádzou,  Podzámska,  Povážsky  breh,  Severná,  SNP,  Starý  most,  Strednočepenská,

Svätoplukova, Š. Moyzesa , Šintavská , Športová, Topoľová, Vážska, Veterná, Vojanská, Záhradná.

Zber  uskutočňovaný  vo  štvrtok:  ul.  Bratslavská,  Cukrovarská,  Čepenská,  Dolnočepenská,  Dolnostredská,  Družstevná,  F.  Kráľa,  Fándlyho,  Hornomajerská,

Hviezdoslavova, Jesenského, Jilemnického, Kasárenská, Kostolná, Krásna, Krátka, Krížna,  Kukučínova, Letná, Mierová, Mládežnícka, Mlynárska, Nám. Slobody,

Nová, Nový Majer,  Orechová, Pažitná, Pekarská, Pionierska, Poľná, Pribinova, Priečna, Rovná, Sládkovičova, Slnečná, Stromová, Školská, Šulekovská, Tehelná,

Trnavská, Vinárska, Vonkajší rad, Vysoká, Železničná.

Oddelenie životného prostredia MsÚ v Seredi

REFERÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA MSÚ V SEREDI

ZBER PLASTOV, KOVOVÝCH OBALOV, TETRAPAKOV,

PAPIERA A SKLA SA USKUTOČŇUJE V STREDU !!!

Fyzické osoby, ktoré sú poplatníkom v meste Sereď môžu vytriedené zložky

odpadov kedykoľvek odovzdať na Zbernom dvore mesta Sereď.

    Marec zber       Apríl zber

STREDA
06.03.2019
13.03.2019
20.03.2019
27.03.2019

STREDA
03.04.2019
10.04.2019
17.04.2019
24.04.2019

Máj zber Jún zber

STREDA 01.05.2019
08.05.2019
15.05.2019
22.05.2019
29.05.2019

STREDA
05.06.2019
12.06.2019
19.06.2019
26.06.2019

TERMÍNY ZBERU 
 TRIEDENÉHO ODPADU NA

PRVÝ POLROK 2019

VYTRIEDENÉ ZLOŽKY ODPADOV (PLASTY, KOVOVÉ OBALY, TETRAPAKY, PAPIER, SKLO) VYLOŽTE
VO VRECI KAŽDÚ ZLOŽKU SAMOSTANTE V STREDU V RANNÝCH HODINÁCH PRED VÁŠ RODINNÝ

DOM. 
JEDLÉ OLEJE SA ZBERAJÚ V UZAVRETÝCH NÁDOBÁCH VŽDY V STREDU.

 Od 1.4.2019 budú na ul. Jesenského č. 3000, ul. Fándlyho č.755/23, ul. Novomestská č.43/42 a ul. A. Hlinku č. 3044/15
osadené kontajnery na zber použitého kuchynského oleja.  

ZA SPOLUPRÁCU VÁM VOPRED ĎAKUJEME! MESTO

SEREĎ

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU Z MESTA

SEREĎ SA ZAČÍNA DŇA 18. 03. 2019. 
Náhradný termín zvozu BRO dňa 22.4.2019 (veľkonočný pondelok) bude dňa 23.4.2019.

 

PONDELOK ŠTVRTOK

HNEDÉ NÁDOBY :

ul. 8. mája
ul. Dlhá 
ul. Hornočepenská
ul. Hrnčiarska    
ul. I. Krasku
ul. Jasná
ul. Jelšová 
Kúpeľné námestie
ul. Kuzmányho
ul. Ľ. Podjavorinskej 
ul. Lipová
ul. Lúčna 
ul. Malá ulička
ul. Matičná
ul. Murgašova
ul. Obežná
ul. Parková
ul. Pivovarská 
ul. Pod hrádzou
ul. Podzámska
ul. Povážsky breh
ul. Severná
ul. SNP
ul. Starý most 
ul. Strednočepenská
ul. Svätoplukova
ul. Š. Moyzesa
ul. Šintavská
ul. Športová
ul. Topoľová
ul. Vážska
ul. Veterná
ul. Vojanská
ul. Záhradná 

VRECIA - celé mesto Sereď: 

tráva, lístie, konáriky, zvykky 

ovocia a zeleniny                        

KONÁRE - vykladať 

samostatne a musia byť 

zviazané vo zväzkoch s 

maximálnou dĺžkou 2 metre

HNEDÉ NÁDOBY :

ul. Bratislavská
ul. Cukrovarská
ul. Čepenská
ul. Dolnočepenská
ul. Dolnostredská
ul. Družstevná
ul. F. Kráľa
ul. Fándlyho
ul. Hornomajerská
ul. Hviezdoslavova
ul. Jesenského
ul. Jilemnického
ul. Kasárenská
ul. Kostolná
ul. Krásna
ul. Krátka
ul. Krížna
ul. Kukučínova
Malý Háj
ul. Mierová
ul. Mládežnícka
ul. Mlynárska
Námestie Slobody
ul. Nová
Nový Majer
ul. Pažitná
ul. Pekarská
ul. Pionierska
ul. Poľná
ul. Pribinova
ul. Priečna
ul. Rovná
ul. Sládkovičova
ul. Slnečná
ul. Stromová
ul. Školská
ul. Šulekovská
ul. Tehelná
ul. Trnavská
ul. Vinárska
ul. Vonkajší rad
ul. Vysoká
ul. Železničná
ul. Letná
ul. Orechová
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DOM KULTÚRY
ESTRÁDNA 
SÁLA 

5. MAREC O  18.00 HOD.

DYCHOVÁ HUDBA 
HRNČAROVANI

VSTUPNÉ 5 € 
PREDPREDAJ POKLADŇA KINA NOVA A 
WWW.DOMKULTURY.SERED.SK

 

www.avatarfest.sk

AVATAR  FEST 

MAOK - FREDY AYISI - JOZEF BANÁŠ
LERI V.ŠVEC - DOBROMILKA - SUJIT - Monika Balko

Michelle Mattielight - Swami Dayananda - Martina Zaťková a ďaľší...

Viac ako 40 cvičení, prednášok, koncertov, workshopov

Wim Hof - Ajurvéda - Hormonálna Jóga - Vedomé dýchanie

Partnerské konštelácie - bubnovačky - šamanské liečenie

ETHNO - EKO - EZO - BIO - HAND MADE TRH
viac ako 50 stánkov s výnimočnými výrobkami

Projekt „Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď“

Mesto  Sereď realizovalo  projekt  s názvom  „Rozšírenie  triedeného zberu v meste  Sereď“,

ktorý  bol  spolufinancovaný  Európskou úniou  na  základe  podpísanej  Zmluvy  o  poskytnutí

nenávratného finančného príspevku a ktorého predmetom bolo dosiahnutie zvýšenia kapacity pre

triedenie komunálneho odpadu a rast množstva vytriedeného KO na území mesta Sereď.

Názov projektu: Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie  kapacity  na  separovaný  zber  biologicky

rozložiteľného  odpadu  v  meste  Sereď,  za  účelom  jeho

efektívneho  zhodnocovania  a  zníženia  environmentálnej

záťaže na životné prostredie

Kontrahovaná výška NFP: 368 903,66 EUR

Webové sídlo RO: www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO: www.sazp.sk

Webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

                                                                                                                                       Mesto Sereď

Projekt „Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď“

Mesto Sereď realizovalo projekt s  názvom „Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď“, ktorý bol 
spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku a ktorého predmetom bolo dosiahnutie zvýšenia kapacity pre triedenie komunálneho odpadu a rast 
množstva vytriedeného KO na území mesta Sereď.

Názov projektu:  Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď

Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie kapacity na separovaný zber biologicky rozložiteľného odpadu v meste Sereď, za 
účelom jeho efektívneho zhodnocovania a zníženia environmentálnej záťaže na životné prostredie

Kontrahovaná výška NFP:  368 903,66 EUR
Webové sídlo RO:   www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO: www.sazp.sk
Webové sídlo CKO:   www.partnerskadohoda.gov.sk
 MESTO SEREĎ

„Európsky sociálny fond“
„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Mesto Sereď realizuje projekt s názvom „Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď“ vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu 
Ľudské zdroje na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva 
v podpore opatrovateľskej služby poskytovanej v domácnostiach klientov na území mesta Sereď.

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď
Hlavný cieľ projektu: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Trvanie projektu január 2019 – február 2021
Kontrahovaná výška NFP: 489 060,00 EUR
Webové sídlo RO:  www.employment.gov.sk
Webové sídlo SO: www.ia.gov.sk
Webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk MESTO SEREĎ

„Európsky sociálny fond“

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

www.esf.gov.sk

Mesto Sereď realizuje projekt s názvom „Podpora opatrovateľskej služby v meste

Sereď“  vďaka  podpore z Európskeho  sociálneho  fondu  a Európskeho  fondu

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje na základe

podpísanej Zmluvy o poskytnutí  nenávratného finančného príspevku,  ktorý spočíva

v podpore  opatrovateľskej  služby poskytovanej  v domácnostiach  klientov na  území

mesta Sereď.

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v meste Sereď

Hlavný cieľ projektu: Prechod  z inštitucionálnej  na  komunitnú

starostlivosť

Trvanie projektu                         január 2019 – február 2021

Kontrahovaná výška NFP: 489 060,00 EUR

Webové sídlo RO: www.employment.gov.sk

Webové sídlo SO: www.ia.gov.sk

Webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk

                                                                                                                     Mesto Sereď

MESTO SEREĎ 
so sídlom : Mestský úrad Sereď, 
Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď
v zastúpení: Ing. Martin Tomčányi – primátor  
IČO: 00306 169

OZNAMUJE, že prijme do pracovného pomeru
 zamestnanca na pracovnú pozíciu:

VODIČ 
A. Náplň práce:
• Zber a vývoz biologicky rozložiteľného odpadu 
   od rodinných domov
• Vývoz veľkoobjemových kontajnerov 
B. Kvalifikačné predpoklady:
• základné vzdelanie

C. Iné predpoklady, osobnostné predpoklady a zručnosti:
• vodičský preukaz sk. C
• Platná Kvalifikačná karta vodiča
• prax 5 rokov
• samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, 
  časová flexibilita a záujem o prácu

D.  Druh pracovného pomeru: 
• Pracovná zmluva na plný úväzok (37,5 hod./týždeň), 
na dobu určitú 1 rok.

E. Odmeňovanie:
• Funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní nie-
ktorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

F. Predpokladaný termín nástupu: najneskôr 01.04.2019, resp. 
dohodou

G. Ukončenie výberu:  do 07.03.2019

V prípade záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu si telefonicky 
dohodnite osobné stretnutie na Mestskom úrade v Seredi (tel 
č.: 0918/815 726 Ing. Himpán, v pracovné dni v čase od 7.00 
–  do 12.00 hod.), kde Vám budú poskytnuté bližšie informácie. 
Na základe krátkeho pohovoru si mesto po vzájomnej dohode 
vyberie vhodného uchádzača. Mesto si vyhradzuje právo nevy-
brať žiadneho kandidáta na uvedenú pracovnú pozíciu. 

V Seredi,  dňa 14.02.2019
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Dňa 25.2.2019 dochádza k uzavretiu mosta 
na ceste I/62 Dionýza Štúra v Seredi

V nedeľu 24. 2. 2019 bolo slávnostne otvorené 
detské ihrisko MIMOŇOVO pre verejnosť

Most ponad železnicu v Seredi je v horšom 
stave ako sme predpokladali

Dňa 25.2.2019 dochádza 
k  uzavretiu mosta na ceste 
I/62 Dionýza Štúra v Seredi.
Z  toho dôvodu sa mení od 
1.3.2019 cestovný poriadok li-
niek 403402   a 403452 , s plat-
nosťou do odvolania. (pred-
poklad uzavretia mosta je 9 
mesiacov)

 Na linkách dochádza k predĺ-
ženiu jazdných dôb o 5 minút 
a k nárastu tarifných kilomet-
rov o  6 km, čo bude mať pre 
cestujúcich prechádzajúcich 
cez obchádzkovú trasu (Dolná 
streda) za následok navýšenie 
cestovného.
 

Výpis zmien: 
Linka 403 402 Nitra - Sereď - 
Trnava
•  Na linke zapracovaná ob-
chádzková trasa cez Dolnú 
Stredu, z dôvodu uzavretia 
mosta v Seredi.
•  Zrušené zastávky Sereď, 
Progres a Sereď, Pečivárne.

•  Nová zastávky – Sereď, Cuk-
rovarská
•  Navýšenie TKM – 6 km/ spoj
•  Časovo sa predlžuje jazdná 
doba spojov o 5 minút
 
Linka 403 452 Nová Ves nad 
Žitavou – Vráble – Nitra – Tr-
nava

•  Na spojoch 3,11,8,14 zapra-
covaná obchádzková trasa cez 
Dolnú Stredu, z dôvodu uzav-
retia mosta        v     Seredi.
•  Na spojoch 3,11,8,14 zrušené 
zastávky Sereď, Progres a Se-
reď, Pečivárne.
•  Na spojoch 3,11,8,14 nová 
zastávky – Sereď, Cukrovarská

•  Na spojoch 3,11,8,14 navýše-
nie TKM – 6 km/ spoj
•  Na spojoch 3,11,8,14 sa časo-
vo predlžuje jazdná doba spo-
jov o 5 minút
•  Na spojoch 8,14 posun od-
chodu z AS Trnava o 5 minút 
skôr na 8.55 h resp. 12.40 h

ARRIVA NITRA a.s

Nachádza sa v kine NOVA na 
poschodí a celý projekt vzni-
kol v spolupráci mesta Sereď 
so spoločnosťou Samsung.
 
Prevádzkový poriadok ih-
riska
 1. Ihrisko je určená pre deti od 
3-12 rokov s výškou max.1,30m. 
2. Maximálna kapacita ihris-
ka je 10 – 14 detí, podľa veku 
3. Celé ihrisko je určené výluč-
ne pre detských návštevníkov. 
4. Vstup dieťaťa na ihrisko je 

možný iba v sprievode do-
spelej zodpovednej osoby a s 
povolením prevádzkovateľa. 
5. Zodpovednosť za dieťa nesie 
v plnej miere jej rodič alebo 
iná poverená dospelá osoba. 
6. Vstup na ihrisko je povolený 
iba ak je užívateľ bez obuvi a 
suchý, aby sa predišlo úrazom. 
7. Zákaz vstupu na ihrisko s 
uterákmi, hračkami alebo iný-
mi predmetmi, ktoré by akým-
koľvek spôsobom mohli pri-
vodiť úrazy užívateľom alebo 

spôsobiť poškodenie ihriska. 
8. Prevádzkovateľ ihriska ne-
nesie žiadnu zodpovednosť za 
prípadnú ujmu na zdraví ale-
bo majetku osôb zdržiavajú-
cich sa v priestoroch ihriska. 
9. Deti s agresívnym sprá-
vaním budú z ihriska vyká-
zané. Posúdenie agresivity 
je v kompetenciu personálu 
alebo aj ostatných zodpo-
vedných dospelých osôb, do-
hliadajúcich na svoje deti. 
10. Prevádzkovateľ ne-

nesie zodpovednosť za 
osobné veci návštevní-
kov a užívateľov ihriska. 
11. Ak dieťa spôsobí znečistenie 
priestorov ihriska, zodpoved-
ná osoba alebo rodič je povin-
ná oznámiť túto skutočnosť 
personálu a bezodkladne za-
riadiť nápravu, aby neboli po-
škodení aj ostatní užívatelia. 
12. Za každé poškodenie ihris-
ka spôsobené užívateľom je 
zodpovedná dospelá osoba po-
vinná poskytnúť bezodkladne 

kompenzáciu v plnej výške. 
13. Na ihrisku je prísne zaká-
zané:
-Vstup bez povolenia prevádz-
kovateľa 
-Konzumácia jedál a nápojov 
-Agresívne hranie 
-Lozenie po bočný stenách a 
sieťach 
-Lozenie na šmýkačke v pro-
tismere 
-Ohrozovanie ostatných 
užívateľov akýmkoľvek spô-
sobom 

-Úmyselné poškodzovanie 
zariadenia ihriska 
-Úmyselné porušovanie dodr-
žiavania stanovenej kapacity 
ihriska 
-Nosiť akékoľvek predme-
ty, ktoré by mohli privodiť 
ujmu na zdraví alebo ohroziť 
samotného užívateľa alebo 
ostatných na ihrisku a jeho 
okolí 
-Vstupovať na ihrisko mokrý

 IVETA TÓTHOVÁ  

Ministerstvo dopravy, 
výstavby a  regionálneho 
rozvoja SR Sekcia cestnej 
dopravy a  pozemných ko-
munikácií  vydalo v augus-
te 2013   s  účinnosťou od 
15.12.2013  TP 14/20013

TECHNICKÉ  PODMIENKY   
SYSTÉM  HOSPODÁRENIA  S  
MOSTAMI
  Tento materiál na 35 stra-
nách podrobne rozpisuje 
predmet technických pod-
mienok a  zásad pre vykoná-
vanie súboru činností vlast-
níkov/správcov mostov, kto-
rých cieľom je zabezpečiť po-
trebné informácie o mostoch 
a  ich vyhodnotenie (spraco-
vanie) pre výber a zostavenie 
poradia opráv, rekonštrukcií 
alebo   prestavieb (O,R,P) vy-
braných mostov na prípra-
vu a realizáciu, pre zaistenie 

prevádzkovej spôsobilosti, 
bezpečnosti a efektívnosti.

 
Primátor mesta spolu 

s  pracovníkmi oddelenia 
rozvoja mesta ako aj zástup-
covia Krajského Dopravné-
ho inšpektorátu, Okresného 
Dopravného inšpektorátu, 
Okresnej správy ciest , OOPZ 
Sereď,   Okresného úradu Tr-
nava, odboru cestnej dopravy 
a  pozemných komunikácií,    
Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky – Ministerstva 
obrany SR,     Správy a údržby 
ciest Trnavského samospráv-
neho kraja,    Trnavského  sa-
mosprávneho kraja, odboru 
dopravnej politiky,   Sloven-
skej správy ciest, Investičnej   
výstavby  a správy ciest – Bra-
tislava a   Okresného úradu   
Galanta, odboru cestnej do-
pravy a  pozemných komu-

nikácií  boli 6. 2. 2019 v malej 
zasadačke   MsÚ oboznámení 
s obsahom záverečnej správy, 
ktorá v  časti 8.l Diagnostika 
mostnej konštrukcie obsahu-
je tieto informácie:

„Na základe podrobnej 
mostnej prehliadky a  rea-
lizovaných diagnostických 
prác konštatujem, že po-
zdĺžne a  priečne predpätie 
nosnej konštrukcie je vo veľ-
mi zlom stave, na spodnej 
strane nosnej konštrukcie 
sú výrazné priečne trhliny 
a  existujúca konštrukcia je 
v  súčasnom stave vystavená 
silnému pôsobeniu bludných 
prúdov. Degradácia most-
nej konštrukcie je zrejmá 
aj z  porovnania súčasného 
stavu konštrukcie so stavom  
zachyteným pri diagnostike 
realizovanej v roku 2011.“

 

Tu by som sa pozastavil 
s malou poznámkou. Z  ci-
tovaného textu je jasné, že 
na   diagnostikovanie mos-
ta  bol v roku 2011 určite ne-
jaký dôvod, no do roku 2019 
jeho správca  konkrétne  kro-
ky, ktoré by most ponad 
železničnú trať v  Seredi za-
chránili, neurobil. Dôsledok 
dnešného  stavu   potvrdzuje  
veta uvedená správe z  vyko-
naných meraní:

„Pôvodne plánované za-
ťažovacie skúšky mostnej 
konštrukcie (statická aj dy-
namická) neboli vzhľadom 
na   zistený stav nosnej kon-
štrukcie kvôli obavám z  ko-
lapsu nosnej konštrukcie pri 
skúškach zrealizované.“

  Správa v  časti 8.3 Staveb-
no-technický stav mosta ho-
vorí:

„Na základe vykonanej 
diagnostiky, prehliadky a sta-
tického prepočtu možno 
technický stav mosta ozna-

čiť stupňom VII. HAVARIJNÝ 
Znamená to, že stav porúch je 
na hranici havárie a vyžaduje 
okamžité opatrenia (uzavre-
tie mosta).

  Zdroj - Teraz.sk 9.2.2019 
– sekcia Ekonomika  VÚD: V 
zlom až havarijnom stave je 
na Slovensku tisíc cestných 
mostov

„Podľa Ľubomíra Palčáka 
z Výskumného ústavu do-
pravného (VÚD) sa stav cest-
ných mostov   rozdeľuje do 
siedmich kategórií od veľmi 
dobrého až po havarijný. V 
posledných troch kategó-
riách, teda v zlom, vo veľmi 
zlom a v havarijnom sta-
ve sa nachádza tisíc z nich. 
Mosty na Slovensku podľa 
Palčáka podliehajú pravidel-
ným kontrolám.  „Čo sa týka 
vykonávania kontrol, systém 
je dobrý. Horšie je to s dlho-
dobým nedostatkom finan-
cií,“ konštatoval pre TASR. 
Dlhodobo sa podľa jeho slov 

dáva na opravy málo financií 
a väčšinou sa riešia až hava-
rijné stavy. „Problém je v tom, 
že keď neriešime prvé prob-
lémy, ale až zlý, či veľmi zlý 
stav, financií treba viac,“ opí-
sal Palčák.“

  Financie dnes už nie na 
rekonštrukciu, ale na po-
stavenie úplného nového 
mosta ponad železničnú trať 
v  Seredi boli a  stále sú alfou 
a omegou riešenia problému. 
Jeho príbeh ukazuje, že s mo-
dernizačným   dlhom, ktorý 
zanechalo predchádzajúce 
zriadenie si nevie poradiť ani 
dnešný politicko-ekonomic-
ký model riadenia spoločnos-
ti.   Vek mosta postaveného 
v  roku 1950   nakoniec nie je 
dôležitý. Dnes je podstatné 
to, že   premávka po ňom je 
dňom 25.2.2019 od polnoci 
obmedzená   pre všetky vo-
zidlá s  hmotnosťou vyššou 
ako 3,5 tony.

 ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Skupina Charakteristika
A mostné objekty, ktoré je nutné opraviť ihneď pre odstránenie rizika možnej havárie.
B mostné objekty, ktoré je nutné opraviť v blízkej budúcnosti.
C mostné objekty, ktoré je žiaduce opraviť v najbližšom plánovacom období 
 z hľadiska súčasného stavu a ekonomických dôvodov 
 (rýchlo sa zvyšujúce finančné náklady na opravu v prípade jej oddialenia).
D mostné objekty, ktoré vyžadujú opravu ako aj zvýšenú periodicitu a úroveň prehliadok.
E mostné objekty vyžadujúce väčšiu pozornosť pri prehliadkach a zvýšenú údržbu.
F mostné objekty vyžadujúce štandardnú údržbu.
G mostné objekty, ktoré vzhľadom na ich stavebno-technický stav a vek nie je rentabilné
  opravovať, v záujme zachovania bezpečnosti prevádzky do jej ukončenia vyžadujú 
 zvýšenú údržbu a zvýšenú periodicitu a úroveň prehliadok; je potrebné 
 plánovať výstavbu nového objektu.

Nie bez zaujímavosti je aj tabuľka na nasledujúcej 18. strane materiálu
Tabuľka 2 Skupiny mostov z hľadiska hodnotenia naliehavosti ich opravyStupeň Stav Popis porúch prvku, časti alebo objektu

I.  bezchybný bez akýchkoľvek skrytých alebo zjavných porúch
II. veľmi dobrý výskyt len vzhľadových porúch, ktoré neovplyvňujú zaťažiteľnosť mostu
III. dobrý výskyt väčších, zaťažiteľnosť mostu neovplyvňujúcich porúch
IV: uspokojivý výskyt porúch, ktoré nemajú okamžitý vplyv na zaťažiteľnosť mostu, 
  avšak ktoré ju môžu v budúcnosti ovplyvniť
V. zlý výskyt porúch, ktoré majú nepriaznivý vplyv na zaťažiteľnosť mostu, 
  ale sú odstrániteľné ešte bez výmeny poruchových súčastí
VI. Veľmi zlý výskyt porúch, ktoré ovplyvňujú zaťažiteľnosť 
  a nedajú sa odstrániť bez výmeny poruchových
   alebo doplnenia chýbajúcich súčastí
VII. havarijný výskyt porúch, ktoré ovplyvňujú zaťažiteľnosť mostu 
  do takej miery, že vyžadujú okamžitú nápravu 
  k odvráteniu hroziacej katastrofy

V súvislosti s hodnotením, ktoré podľa diagnostiky stavu dostalo mesto 6. 2. 2019 
na vedomie, ma zaujala 
Tabuľka 1 Stupne stavebno-technického stavu vzhľadom ku rozsahu porúch  
na strane č. 17 materiálu.
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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

Program na mesiac MAREC 2019
  STÁLE EXPOZÍCIE:

Prehistória seredského regiónu
Hrad Šintava

Obrázky odviate časom, výstava dobových pohľadníc zo 
zbierky Rastislava Petroviča

Lapidárium s barokovými sochami v renesančnej pivnici
Výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka

Lapidárium v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého 
kostola

 a s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a 
Frištaczký   

  
VÝSTAVY:

 „ČAROVNÁ MOC RASTLÍN“
 v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody 

a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši
 a Vlastivedným múzeom v Hlohovci

 Výstava približuje  históriu liečivých rastlín a využívanie 
liečivých rastlín, ako aj problematiku chránených 

liečivých rastlín a výskyt rastlín v okolitom regióne.
Panelová náučná časť výstavy je doplnená o herbár 
liečivých rastlín  a vystavené sú i obrázky s motívom 

rastlín výtvarníčky Jany Frantovej.
Výstava potrvá do 31. 3. 2019

  
DOTYKY S UMENÍM

Prezentačná výstava výtvarných prác žiakov 
a absolventov

 výtvarného odboru ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa od  22. 3. 
2019 - 27. 4. 2019

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy: 22. 3. 2019 
o 16.00 hod.,

spojené s  koncertom o 17.00 hod.,
 hudobní hostia:

Michael Messer - anglický spevák, hráč na rezofonickú 
gitaru i dobro, skladateľ a producent

Damir Hal Halilič z Chorvátska – medzinárodne uznávaný 
gitarový mág, akustický gitarista

 
PODUJATIA:

BESEDY V MESTSKOM MÚZEU PRE STREDNÉ 
A ZÁKLADNÉ ŠKOLY:

O liečivých rastlinách a ochrane prírody na Slovensku 
– Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 

v Liptovskom Mikuláši, 5. – 7. marca 2019
Na besedy je treba skupiny vopred prihlásiť v Mestskom 

múzeu v Seredi na tel. č. 0 31 789 4546!
 

PRIPRAVUJEME: 3. - 4. apríla od 9.00 – 15.30 hod., - 
Veľkonočné tvorivé dielne

 MÁRIA DIKOVÁ

v januári 2019  
Mária Hvizdová  (1940), Jaro-
slav Folkert (1952), Marta Višo-
vá ( 1944), Alojz Balaďa (1954),
Miroslav  Husár (1961), Anna 
Švecová (1934), Margita Ur-
banová (1933), Jozef  Kandel 
(1934), Štefan Rakovický (1937)

vo februári 2019
 Ján Pagáč (1939), Ľubomír 
Horváth (1962),  Karol Horváth 
(1939),  Ondrej Gömöri (1951),  
Adriana Ondrusová (1978), 
Dagmar Ulíková (1958)
 
 Organizačné oddelenie
 ČESŤ ICH PAMIATKE!

OPUSTILI NÁS:

Detské ihriská v roku 2019

Havarijná oprava časti strechy na seredskom kaštieli

Nový konateľ na čele spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o

Moje prvé týždne v mestskom parlamente

V  mesiaci október 2019 pre-
behla na území mesta Sereď 
hlavná ročná kontrola firmou 
DEXTRADE Žilina, s.r.o., Ka-
menná 9, 010 01 Žilina, ktorá 
sa vykonala s cieľom zistiť cel-
kovú úroveň bezpečnosti za-
riadenia, základov a  povrchu, 
či sú splnené požiadavky prí-
slušnej časti (príslušných čas-
tí) STN 1176 vrátane akýchkoľ-
vek zmien, ktoré sa urobili ako 
výsledok vplyvov, znakov roz-
padu alebo korózie a  akejkoľ-
vek zmeny stavu bezpečnosti 
zariadení, ktoré vyplývajú 
z  vykonaných opráv alebo 
z  dodatočne zabudovaných 
alebo vymenených častí. Túto 
kontrolu vykonávajú opráv-
nené osoby prísne podľa po-
kynov výrobcov.
  Na území mesta Sereď sme 

pred hlavnou ročnou kontro-
lou mali 29 detských ihrísk 
a 2 samostatne stojace hracie 
prvky.

Výstupom z  kontroly bol 
pre každé ihrisko spracovaný 
výstup „PROTOKOL o výsled-
ku hlavnej ročnej kontroly 
detského ihriska“  s  návrhmi 
a  odporúčaniami k  výsled-
kom hlavnej ročnej kontroly 
detského ihriska. Na ich zá-
klade budú z  mesta odstrá-
nené ihriskové prvky, ktoré 
bezprostredne ohrozujú bez-
pečnosť a  z rekonštruujú sa 
prvky nevyhovujúce norme 
STN 1176.

  V  jarnom období budú 
opravené, vymenené a na-
treté drevené a  kovové časti 
ihriskových prvkov, doplnené 
pieskoviská a  dopadové plo-

chy, prevádzkovými poriad-
kami označené zostávajúce 
detské ihriská a vymenia sa 
hojdačky v zámockom parku, 
na Vinárskej ul. a Pažitnej ul. 
v  sume 316 € s DPH. Dopl-
nia sa ihriskové prvky – 4 ks 
pružinových hojdačiek, 2 ks 
prevažovacích hojdačiek, 1 ks 
edukačný panel a 1 ks kolotoč 
so sedením v  celkovej sume 
5496 € s DPH na uliciach Spá-
dová (1 ks pružinová hojdač-
ka), Nám. Slobody (1 ks preva-
žovacia a 1 ks pružinová hoj-
dačka), Mlynárska (kolotoč so 
sedením), Fándlyho (1 ks pru-
žinová hojdačka), Železničná 
(edukačný panel), vnútroblok 
A. Hlinku (1 ks pravažovacia 
hojdačka a  Čepenská (1 ks 
pružinová hojdačka).

 Mesto Sereď sa po tretí krát 

zapojilo do súťaže o  ihrisko 
Žihadielko a  opätovne bude 
podávať žiadosť o  získanie 
grandu pre ihrisko na Gar-
biarskej ul. pri bytovom dome 
č. 50. 

Na Kukučínovej ul. v  byto-
vom komplexe Meander plá-
nuje MEANDER Sereď s.r.o. 
pre obyvateľov bytových do-
mov vybudovať nové detské 
ihrisko.

 Na území mesta Sereď bude 
po odstránení prevádzkovo-
-nebezpečných hracích prv-
kov k dispozícii 27 detských 
ihrísk a  2 samostatne stojace 
hracie prvky. Po plánovaných 
opravách a doplneniach ihris-
kových prvkov bude zverejne-
ný pasport detských ihrísk.

 ODDELENIE ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA MSÚ V SEREDI  

Aj napriek tomu, že veľká 
rekonštrukcia seredského 
kaštieľa je stále v nedohľadne, 
najnutnejšie drobné opra-
vy sú na ňom predsa len po-
trebné z času načas vykonať. 
Konkrétne v mesiaci január 

2019 pracovníci firmy Viliam 
Baloník – PIKVIP v hodnote 
12  000,- € vykonali opravu 
havarijného stavu časti stre-
chy, pri ktorej poškodenú a 
chýbajúcu krytinu vymenili 
za novú. Tá istá firma ešte mi-

nulý rok vykonala opravu žľa-
bov v hodnote 3 723,- €. Obi-
dve opravy zabránili extrém-
nemu vlhnutiu obvodových i 
vnútorných múrov.

Minulý rok prebehli aj 
práce, výsledkom ktorých 

bolo vyčistenie vnútorných 
priestorov kaštieľa. Po nich 
bol zamrežovaný jeden z voľ-
ných otvorov, aby sa zabráni-
lo vstupu nepovolaným oso-
bám.

 IVETA TÓTHOVÁ  

Od roku 2015 na čele spoloč-
nosti  Správa majetku Sereď, 
s.r.o. stála konateľka Daniela 
Vargová. Tá po štyroch ro-
koch v  tejto funkcii končí. 
Z  tohto dôvodu v  decembri 
2018 mesto Sereď vyhlásilo 
výberové konanie na obsade-
nie funkcie „ konateľ spoloč-
nosti Správa majetku Sereď, 
s.r.o.“

Do výberového konania 
sa prihlásil iba jediný uchá-
dzač: Karol Andrášik, s  kto-
rým bol dňa 23.1.2019 vy-
konaný pohovor o uvedenú 
pozíciu. Pohovor vykonala 
primátorom poverená komi-
sia v zložení: Tibor Krajčovič 
- prednosta MsÚ Sereď, Mar-
cel Královič - poslanec MsZ 
ako aj člen dozornej rady 

SMS a Daniela Vargová- ko-
nateľka SMS.

Na základe priebehu vý-
berového konania prítomní 
konštatovali, že uchádzač 
spĺňa požadované kvalifi-
kačné predpoklady na výkon 
funkcie konateľ SMS.  Mest-
ské zastupiteľstvo v Seredi 
na svojom zasadnutí dňa 
7.2.2019 preto   schválilo Ing. 

Karola Andrášika do funkcie 
konateľa spoločnosti Správa 
majetku Sereď, s.r.o. Záro-
veň poslanci dňom 28.2.2019 
odvolali JUDr. Ing. Danielu 
Vargovú z funkcie konateľky 
spoločnosti Správa majetku. 
Tá prechádza na novú pozí-
ciu a to na právny referát na 
Mestskom úrade v Seredi.

 IVETA TÓTHOVÁ  

Od 6.12.2018, kedy som zlo-
žením sľubu poslanca zača-
la svoju poslaneckú kariéru, 
ubehli dva mesiace. Aj keď 
som stále trochu poslanec 
v zábehu -   stále sa ešte mu-
sím veľa učiť -   je aj napriek 
tomu vhodné si urobiť  krát-
ku bilanciu pred mojimi vo-
ličmi.

 
Ako som to teda zvládla?
Začnem 10. novembrom a ná-
sledným dňom, kedy boli zve-
rejnené oficiálne výsledky 
komunálnych volieb v našom 
meste. Pre mňa veľké prekva-
penie, šok, mnoho emócií, no 
nad všetkými nakoniec   pre-
vládol   postoj zodpovednosti 
za prejavenú dôveru. A  preto 
sa aj z  tohto miesta chcem 
ešte raz poďakovať všetkým, 
ktorí ma svojimi hlasmi pod-
porili. 

  Hneď na prvom pracov-
nom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva som bola zvo-
lená za členku do komisie 
sociálnej a  kultúrnej (SKK), 
komisie školskej, športovej 
a  bytovej (ŠŠBK), a  stala som 
sa zástupcom   mesta v Rade 
školy pri ZŠ J. Fándlyho a MŠ 
D. Štúra. I keď prácu v komisi-
ách občania nemajú možnosť 
sledovať na videozáznamoch, 
považujem za veľký krok 

k  otvorenej samospráve, že 
sa dvere komisií otvorili pre 
všetkých občanov – kto má 
záujem, môže  prísť, zúčastniť 
sa diskusie, predkladať svoje 
návrhy, postoje. Práca v komi-
siách je veľmi náročná, ale je 
chvályhodné, že v  nich   pra-
cujú  skutoční odborníci. 

Veľkú pozornosť občania 
venovali aj prerozdeľovaniu 
dotácií z  rozpočtu mesta Se-
reď, o  ktorých rozhodovali 
práve tie komisie, v  ktorých   
pracujem. Pri výške mnou 
navrhovaných príspevkov 
rozhodoval už pred voľbami 
deklarovaný postoj, že chcem 
v  prvom rade podporovať   
združenia, ktoré pracujú pre-
važne s mládežou. A pri dotá-
ciách udeľované ŠŠBK to bol 
aj spôsob voľby, ktorý sa vo-
pred schválil (výška dotácie 
udelenej ŠK/OZ bude prieme-
rom súm, ktoré pre daný ŠK/
OZ navrhol každý člen komi-
sie) – prihliadala som aj na 
tento výsledný priemer. 

  Mrzí ma, že sme nemohli   
schváliť dotácie pre CK AB 
z dôvodu, že si podali žiadosť 5 
dní po termíne. Hoci  členovia 
komisie nechceli prerozdeliť 
všetky finančné prostriedky 
a  krátený zvyšok ponechať 
cyklistom, niekoľkonásobný 
výklad VZN 3/2016 odbornými 

útvarmi hovoril, že ak by sme 
aj teraz nepridelili všetky fi-
nančné prostriedky, tieto by 
museli byť  predmetom ďalšej 
výzvy na udeľovanie dotácií. 
A tak sa im snažili pomôcť as-
poň niektorí poslanci pri pre-
rozdeľovaní svojho 400-euro-
vého balíka. 

Táto komisia aj zo všetkých  
športových klubov, trénerov 
a  športovcov   vybrala tých   
najlepších, ktorí najviac svo-
jimi úspechmi zviditeľnili 
naše mesto. Im bol primáto-
rom mesta dňa 13.2. slávnost-
ne udelený titul najúspešnej-
ší športovec, tréner, družstvo 
nášho mesta. Je naozaj veľa 
športových talentov a  obeta-
vých a  úspešných trénerov 
v našej Seredi!

  SKK pri rozdeľovaní dotá-
cií mala iný zvolený systém, 
ale za každým návrhom člena 
komisie bolo cítiť veľké srdce, 
ktorým chcel pomôcť všet-
kým žiadateľom či už v soci-
álnej, alebo kultúrnej oblasti. 
Obmedzoval ich v  tom iba 
strop pridelenej výšky na do-
tácie. Medzi členmi SKK boli 
aj štatutári a žiadatelia pre 
svoje OZ. Bolo pre mňa prí-
jemným prekvapením, ako sa 
pri rozhodovaní pre svoje OZ 
vzdávali práva hlasovať a do-
konca už z im pridelených 

peňazí sa ešte vzdávali v pro-
spech iných OZ.

  Spolupracovala som   pri 
otváraní nocľahárne pre ľudí 
bez prístrešia v  zimnom ob-
dobí.  Zariadenie je kapacitne 
len tak-tak na hrane, ale  teší 
nás, že približne 18 ľudí, aj 
keď nie všetci naraz, nemusí   
prespávať v  týchto zimných 
dňoch vonku na ulici. A je tu 
aj  prísľub primátora ohľadom 
zriadenia nocľahárne v tomto 
roku v nových priestoroch.

  Na môj podnet primátor 
mesta vyhlásil výzvu ku kre-
ovaniu novej Redakčnej rady 
Seredských noviniek. Vždy 
som si želala, aby sa tieto no-
viny stali vyváženým spravo-
dajcom pre našich občanov. 
Všetkých šesť prihlásených 
žiadateľov   poslanci schvá-
lili, a  tak s  nádejou očakáva-
me, že posunú kvalitu tohto 
mestom vydávaného printo-
vého a internetového média   
dopredu.

     Teší ma, že sa mi  začínajú 
ohlasovať  obyvatelia so svoj-
imi žiadosťami, prosbami. 
Chcem s  nimi spolupracovať 
a pomáhať im, pokiaľ mi to 
moje kompetencie umožnia.

  Začínam sa na túto prácu 
tešiť!

 ING. MÁRIA FAČKOVCOVÁ, 
POSLANKYŇA MESTA SEREĎ  
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Investičné 
akcie 

roku 2018
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kine NOVA, výmena dverí na soc. 

zariadeniach   v hodnote    8 610  €  bez DPH

Rekonštrukcia  Novomestskej ulice  v hodnote   119 594,55 € 
bola ukončená  31. 8. 2018

Od 1. do 7. septembra 2018 bola vykonaná rekonštrukcia mostu Bailey 
Bridge do priestorov bývalého kempingu v hodnote  21  866   € 

Ihrisko  s názvom Čierna mačka  na Čepeňskej ulici v hodnote  6 088 €  bolo 
odovzdané do prevádzky v júni 2018

16.7.2018 bola zrekonštruovaná časť ulice 8. mája  v hodnote 106 579,38  € 
prevzatá  bez technických nedostatkov 

 Parčík pri sporiteľni postavený z dotácie SLSP 5 500  € a financií 
mesta 6 187,84  € 

Stavebná rekonštrukcia okolia pamätníka obetiam 1. sv. vojny  na Čepeňskej ulici 
v hodnote 5 900 € bola ukončená 3. 10 2018    Príspevok VÚC Trnava bol  3 000 €

V súčinnosti s rekonštrukciou vodovodnej a kanalizačnej siete a podielom mesta  17 767 €  bola 
Pekárska ulica v celkovej hodnote diela  250 767   €  ukončená v prvej dekáde novembra 2018

Prvá etapa osvetlenia parku v hodnote 18 796,02 € 
bola ukončená v júli 2018 
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Rekonštrukcia Materskej školy Komenského A – financovanie - nenávratný 
príspevok  264  075,48 €  celková hodnota     287 775,37 €

 Prvá  etapa rekonštrukcie budovy na Novomestskej ulici 
 v hodnote 24 707 €

 Lavice  a stoly  ZŠ  Jana Amosa Komenského v hodnote  6 795 €Rekonštrukcia parkiet, okien a vonkajších dverí estrádnej sály DK
 v hodnote 16 000 € bez DPH   Príspevok spoločnosti BRUVO s.r.o.  9 000 €

Skrinky do šatní bazéna  a úprava interiérov  ZŠ J. Fándlyho  16 752 € 
Finančné zdroje boli získané v dohadovacom konaní s MŠ VV a Š  SRRekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Cukrovarská   25 443 €

Rekonštrukcia sociálnych zariadení  ZŠ Jana Amosa Komenského za  23 206 
€ Finančné zdroje boli získané v dohadovacom konaní s MŠ VV a Š  SR

Rekonštrukcia bufetu kina NOVA v hodnote  4 500 €  bez DPH

Doskočisko ZŠ. Juraja Fándlyho   v hodnote  12 163,32 €  
  Finančné zdroje boli získané v dohadovacom konaní s MŠ VV a Š  SR

 Rekonštrukcia a rozšírenie kamerového systému   v hodnote 14 271 € zahŕňala výmenu 
8 analógových kamier za IP kamery, rozšírenie systému o 2 kamery v uliciach  

a dodanie kamier v areáli MŠ Komenského
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Slávnostné oceňovanie najúspešnejších 
športovcov mesta Sereď za súťažný ročník 2017/2018

Poslanci MsZ v Seredi prerozdelili 7 600, - € medzi 
občianske združenia, športové kluby či organizácie

Karneval

pokračovanie zo strany 1

Je držiteľom medzinárodné-
ho certifikátu Európskeho 
kongresu hokejovej medicí-
ny a  tiež medzinárodného 
certifikátu maséra klasickej 
masáže. Začiatkom minu-
lého roku založil občianske 
združenie TAMATEAM FITX-
KO Sereď, ktoré je súčasťou 
najprestížnejšej svetovej 
federácie International Fe-
deration of Body Builiding 
& Fitness.  Skúsenosti okrem 
fitness a kulturistiky apliko-
val aj v  iných športoch ako 
ľadový hokej, tenis, futbal, 
box na získanie výbušnosti 
a sily v ľadovom hokeji, alebo 
odstraňovaní disproporcií 
po jednostrannom zaťažova-
ní vo výkonnostnom športe. 
Spolupracoval s  hokejovou 
školou v kanadskom Toronte. 
Pod hlavičkou občianskeho 
združenia TAMATEAM FITX-
KO Sereď vychováva a  pri-
pravuje do športového sveta 
nové talenty. Dosiahnuté vý-
borné výsledky v  roku 2018 
členov sú výsledkom vyni-
kajúcej trénerskej činnosti, 
zodpovedajúcich teoretic-
kých vedomostí, praktických 
skúseností a zručností, ktoré 
umožňujú viesť športovú prí-
pravu na úrovni výkonnost-

ného športu mládeže a  na 
úrovni všetkých vekových 
kategórií. Na jarnú sezónu 
pripravil semifinalistky maj-
strovstiev Slovenska Kristínu 
Krajčovičovú, Janku Remiá-
šovú a vicemajsterku Sloven-
ska v  Body fitness a  víťazku 
Extrifit Cupu Zuzanu Koz-
mann, ktorá na základe vý-
sledkov dostala pozvanie na 
reprezentačný zraz pre no-
mináciu reprezentantov na 
Majstrovstvá Európy a  Maj-
strovstvá sveta v roku 2019.

 
Milan Rajský –  členovia 
klubu Taekwondo dosahu-
jú vynikajúce výsledky na 
všetkých slovenských aj 
medzinárodných súťažiach. 
Hlavný tréner Milan Rajský 
odovzdáva svoje skúsenosti 
ako vynikajúci tréner a  zá-
roveň kamarátskym a  ľud-
ským prístupom vychováva 
športovcov rôznych veko-
vých kategórií. Stojí za po-
všimnutie, že klub pod jeho 
trénerskou taktovkou dosia-
hol v  roku 2018 na šiestich 
súťažiach spolu 34 zlatých 
medailí, 24 krát striebor-
né umiestnenie a  23 krát 
bronz. Na Majstrovstvách 
Slovenska Taekwon Do klub 
vyhodnotili ako druhý naj-
lepší tím súťaže. Na súťaži 

SLO Open 2018 v  Slovinsku 
sa medzi 470 súťažiacimi z 18 
krajín Európy a  zo 64 tímov 
umiestnili na 6. mieste a zís-
kali 4 zlaté, 2 strieborné a  3 
bronzové priečky. Na súťaži 
Nitriansky pohár boli druhý 
najlepší tím súťaže a na me-
dzinárodnej súťaži Znojmo 
Open v Česku boli určení ako 
tretí najlepší tím súťaže.

 
Kategória Kolektív
Družstvo  ŽIAKOV Asoci-
ácie športových klubov 
Sereď pod vedením tré-
nera Jozefa Ištóka v zlo-
žení: Lukáš Barina, Martin 
Bundzel, Jakub Ištok, Ondrej 
Kapustík,Tibor Kiss,Matúš 
Malý,Matúš Melicher,Patrik 
Mesároš,Filip Pavlech,Do-
minik Starko,Maroš Šim-
ko,Norbert Takács,Ľubomír 
Urban,Filip Zguriš a Matej 
Židek.

Družstvo Žiakov v  sezóne 
2017/2018 sa výkonnostne 
veľmi zlepšilo oproti minu-
lým sezónam, zaznamenali 
zlepšenie každého jednotliv-
ca a táto snaha sa odzrkadli-
la aj na záverečnom turnaji 
na Majstrovstvách Sloven-
ska v  Prievidzi, kde vyhrali 
4 zápasy z  piatich a  získali 
titul Vicemajstra Slovenska. 
Počas sezóny sa družstvo zú-

častnilo viacerých turnajov, 
napr. v  Trnave, v  Bratislave, 
kde si vybojovali prvé, víťaz-
né priečky.

 
Družstvo  KADETOV  Aso-
ciácie športových klubov 
Sereď – pod vedením tré-
nera Jozefa Ištoka v zlo-
žení:  Adam Christián, Máté 
Balogh, Kristián Banovič, 
Sebastián Blaško, Bálint Bo-
ros, Ladislav Burianek, Mar-
ko Hupka, Tomáš Chmelan, 
Dávid Javor, Richard Kučera, 
Matej Kuchárek, Juraj Láštic,  
Matúš Paštéka, Adam Šimko 
a Peter Štóc.

Družstvo Kadetov v súťaž-
nej sezóne 2017/2018 zazna-
menalo výrazný výkonnost-
ný progres, čo sa odzrkadlilo 
aj na výbornej morálke druž-
stva, na zlepšení každého 
jedného hráča a aj na samot-
ných výsledkoch družstva 
v  celej sezóne. Na závereč-
nom turnaji Majstrovstiev 
Slovenska v  Nitre vyhrali 
všetky tri zápasy a  obsadi-
li tak konečné prvé miesto 
a  vybojovali titul Majster 
Slovenska!

 
Družstvo Žien  Hádzanár-
skeho klubu Slávia Sereď 
– tréneri  Katarína Duba-
jová, Zoltán Bergendi a 

Marián Mališ v zložení: 
Martina Trojáková, Veronika 
Šidlíková, Lucia Trojáková, 
Lenka Hercegová, Lenka Šte-
fanková, Lucia Dávidková, 
Kristína Šúryová, Veronika 
Csádiová, Viktória Mészároso-
vá, Veronika Štrbová, Natália 
Šúryová, Dominika Pavlíková, 
Ivana Horváthová, Zuzana 
Koníková, Romana Krajčo-
vičová, Klára Krajinčáková, 
Klára Vadkertiová, Dominika 
Gregušková, Sophie Pappová 
a Vladimíra Lenčéšová.

Hádzanárky prešli druhou 
ligou bez jedinej prehry, čo 
im samozrejme zabezpečilo 
suverénny postup do prvej 
ligy bez straty jediného 
bodu. Vzhľadom na to, že sú 
to hráčky, ktoré hrajú hlav-
ne pre radosť a  nie zo zisku, 
v prvej lige sa im darí výbor-
ne. Ako nováčik tejto súťaže 
sú na peknom druhom mies-
te zo všetkých 12 družstiev 
ligy.

 
A mužstvo dospelých  
Športového klubu futbalu 
Sereď a.s. s realizačným 
tímom: 

tréner   Karel Stromšík, 
asistenti trénera Peter Lérant 
a Igor Obert,

generálny manažér Dušan 
Heriban, športový riaditeľ 

Roman Čavojský, vedúci Pe-
ter Farkaš, Pavol Majko, lekár 
MUDr. Miroslav Benkovský, 
masér Libor Chrenko a Matej 
Chrenko

mužstvo v  zložení: Pavol 
Penksa, Nwolokor David, 
Martin Šálka, Dávid Baša, To-
máš Hučko, Martin Mečiar, 
Ľubomír Michalík, Matej Lo-
duha, Jozef Menich, Tidiane 
Djiby Ba, Aldo Omar Baez, 
Rudolf Bilas, Nikola Gata-
rič, Filip Pankaričan, Róbert 
Richnák, Bankole Adekuo-
roye, Denis Ventúra, Martin 
Sus, Ľubomír Ulrich, Adam 
Morong, a Chris Marlon On-
dong Mba.

  A  mužstvo dospelých sa 
stalo v sezóne 2017/2018 víťa-
zom celoštátnej II. ligy a toto 
umiestnenie   im zabezpečilo 
postup do najvyššej súťaže 
FORTUNA LIGA. Je to ojedi-
nelý úspech v  celej 104 roč-
nej histórii futbalového dia-
nia v meste Sereď, a preto je 
A mužstvo Športového klubu 
futbalu Sereď jedinečným 
reprezentantom nášho mes-
ta!

Všetkým oceneným sr-
dečne blahoželáme a želáme 
veľa úspechov v živote!

ODDELENIE ŠKOLSTVA, 
RODINY, KULTÚRY A ŠPORTU 

MSÚ V SEREDI

Už niekoľko rokov majú po-
slanci MsZ v Seredi každý rok 
v rozpočte vyčlenenú finanč-
nú čiastku vo výške 400,- €, 
ktorú môžu rozdeliť občian-
skym združeniam, športo-
vým klubom či rôznym or-
ganizáciám na ich činnosť. 

Všetkých 19 poslancov teda 
celkom ročne prerozdelí   
sumu 7 600,-   €.   Poslanci 
môžu sumu 400,- € prideliť 
ako jednorázový príspevok 
iba jednej organizácii alebo 
ju rozdeliť na menšie čiast-
ky medzi združenia či kluby.

Prinášame tabuľkový pre-
hľad prerozdelenia financií 
na rok 2019. Najviac z vyčle-
nených financií a to sumu 
1 060,- €   poslanci pridelili 
seredským skautom, druhý 
v poradí so sumou 1 000,- € 
získal CK AB Sereď a 650,- € 

získalo OZ Nikolka. Naopak 
najmenej  z celkovej možnej 
sumy a to po 50,- € bolo pri-
delených OZ Goel, IC Play-
ers, OZ Pomocníček a združe-
nie Slnko jesene.

 
 IVETA TÓTHOVÁ  

O  úspechu ďalšieho ročníka 
Karnevalu, ktorý tradične 
pripravuje pre naše mesto 
a rodinky s deťmi RC MAMA 
klub Sereď, svedčí krásna 
tohtoročná účasť (takmer 
150 detí a  veľa dospelákov) 
a  tiež desiatky usmiatych 
a  veselých detských tvári-
čiek aj dospeláckych  tvárí 
z  fotografií. Tie nám budú 
dlho pripomínať túto milú 
udalosť. Tak, ako každoročne, 
aj v  nedeľu 20. januára 2019 
bola pre návštevníkov pri-
pravená v  spolupráci s  Do-
mom kultúry sála hýriaca 
farbami. Nechýbali veselí 
šašovia, masky ani dobrôtky 
v bufetíku.
  Organizáciu zabezpečili 
členky a  dobrovoľníci z  RC 
MAMA klub Sereď. Samo-
zrejme nechýbal bohatý 
program a  súťaže masiek. 
O ten sa postarali naši hos-
tia z  Maskot.sk. Pre deti 
boli úžasnou atrakciou naj-
mä Šmolko, myška Minney 
a  Mickey Mouse. Celým 
programom sprevádzal Ča-
rodejník z  krajiny Oz spo-
lu so svojimi asistentkami 
princeznou Annou a  Sne-
hulienkou. Deti si užili ná-
cviky tancov, súťaže a samo-
zrejme nesmela chýbať ani 
diskotéka.

  Rodinky mali opäť 
k  dispozícii foto-stenu, 
pri ktorej vznikli desiatky 
spomienkových fotografií 
v krásnych, veselých, vtip-
ných, strašidelných, pes-
trofarebných kostýmoch. 
Tieto budú návštevníkom 
k  dispozícii na FB Rodin-

ného centra. Karneval 
tradične vyvrcholil vyhlá-
sením tých „naj“ masiek. 
Milo nás prekvapil záujem 
dospelákov – mnohí totiž 
prišli spolu so svojimi deť-
mi tiež zamaskovaní do 
rôznych postáv či tvorov, 
čím pomohli umocniť kar-
nevalovú atmosféru a zába-
vu. Súťažná komisia, ktorú 
tvorili členky RC MAMA 
klub, rozhodla, že víťazka-
mi naj-rodinnej masky sa 
stali 3 dámy z  rozprávky 
Princezná na vlásku. Ďal-
šie súťažné kategórie boli: 
Najmenšia maska, Naj-
chlpatejšia, Dievčenská, 
Chlapčenská, Rozprávková, 
Najoriginálnejšia, Najfa-
rebnejšia, Najstrašnejšia, 
Najkrajšia a Lietajúca mas-
ka. Komisia však udelila na 
záver ešte jednu Špeciálnu 
cenu pre masku, ktorá bola 
veľmi roztomilá a nedala 
sa priradiť ku žiadnej zo 
spomínaných kategórií – 
vyhral ju malilinký šaško 
s cumlíkom.

 Tí, čo nevyhrali v súťaži 
naj masiek však nesmútili, 
pretože každé dieťatko si 
z  karnevalu odnieslo balí-
ček s  prekvapením,   slad-
kosťou a  spomienkový 
diplom za účasť. Rodinné 
centrum MAMA klub Sereď 
ďakuje všetkým účastní-
kom karnevalu, rodičom, 
dobrovoľníkom, Domu kul-
túry a Mestu Sereď za spo-
luprácu a  pomoc. Tešíme 
sa na ďalšie milé stretnutia 
v našom meste.
 MIROSLAVA MIKLOŠOVIČOVÁ

Právne poradenstvo
Služba je k dispozícii iba občanom mesta Sereď v presne stanovenom termíne. Základné právne poradenstvo nezahŕňa spisovanie 
právnych úkonov, a ani zastupovanie na súdnom pojednávaní. JUDr. Martin Hudák vám však poskytne vzácne odborné rady a na-
smeruje vás tam, odkiaľ by mohla prísť pomoc alebo riešenie vašich problémov. Právne poradenstvo sa bude konať na Mestskom 
úrade v Seredi, na 1.poschodí v malej zasadačke. A na záver dobrá rada. Aby ste sa vyhli prípadným problémov a súdnym sporom 
vždy si pozorne prečítajte každú zmluvu, ktorú podpisujete. Najmä to, čo je napísané doslova miniatúrnym písmom. Pred začatím 
akéhokoľvek sporu sa najprv poraďte s právnikom a až potom konajte.
 
Termíny právneho poradenstva sú nasledovné: 
• 04.03.2019 – pondelok - 09:00h-10:00h
• 18.03.2019 – pondelok - 09:00h-10:00h
• 03.04.2019 – streda - 16:00h-17:00h
 Mestský úrad
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PRE DETI: AKO SI 
VYCVIČIŤ DRAKA 3 / How 
to train your dragon 3 / 
1.-2.-3.3.2019 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 3D, 
nedeľa 16:30 2D,  
Mladý Viking Štikút a 
drak Bezzubka sa vracajú 
v pokračovaní úspešnej 
dobrodružnej animovanej 
série  
USA, 104 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€ 

VŠETKO NAJHORŠIE 2 / 
Happy Death Day 2U / 
1.-2.3.2019 piatok 19:00 
2D, sobota 20:30 2D 
Môže byť niečo horšie 
než opakovane prežívaný 
narodeninový deň, na 
ktorého konci vás niekto 
zabije? Môže!  Horor. 
Hrajú: Jessica Rothe, Israel 
Broussard, Ruby Modine, 
Charles Aitken, Laura 
Clifton.  
USA, 100 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

ŽENY V BEHU / Ženy v 
běhu / 
1.-3.3.2019 piatok 21:00 
2D, nedeľa 18:30 2D 
Dôležité je vydržať a 
nevzdávať to, keď je cieľ na 
dosah … rodinná komédia 
Hrajú: Zlata Adamovská, 
Tereza Kostková, Veronika 
Khek Kubařová, Jenovéfa 
Boková, Ondřej Vetchý, 
Vladimír Polívka, Martin 
Hofmann.  
CZE, 90 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

COLETTE: PRÍBEH 
VÁŠNE / Colette / 
2.-3.3.2019 sobota 18:30 
2D, nedeľa 20:30 2D 
Fascinujúci príbeh ženy, 
ktorá svojimi erotickými 
románmi šokovala 
parížsku spoločnosť v prvej 
polovici 20. storočia. 
Hrajú: Keira Knightley, 
Dominic West, Eleanor 
Tomlinson.  
USA, 111 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

FILMOVÝ KLUB: DIEVČA / 
Girl / 
5.3.2019 utorok 19:30 2D 
Príbeh dievčaťa, ktoré 
sa narodilo v mužskom 
tele, s veľkou túžbou byť 
naozajstnou ženou. 
Hrajú: Victor Polster, Arieh 
Worthalter, Katelijne 
Damen, Valentijn 
Dhaenens.  
BEL, 105 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€ FK 3€

EUROKINO BE2CAN: 
VERNÍ, NEVERNÍ / 
LʼHomme fidèle / 

6.3.2019 streda 19:30 2D 
Opustila ho kvôli jeho 
najlepšiemu priateľovi, ale 
po jeho smrti sa snaží o 
návrat. 
Hrajú: Louis Garrel, Lily-
Rose Depp, Laetitia Casta, 
Vladislav Galard.  
FRA, 75 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

CAPTAIN MARVEL / 
Captain Marvel / 
7.-8.-9.-10.3.2019 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 3D, 
sobota 20:30 2D, nedeľa 
18:30 2D 
Stratená minulosť je klúč. 
Vojna je len začiatok. 
Príbeh pred Avengers.  
Hrajú: Brie Larson, Samuel 
L. Jackson, Jude Law, Ben 
Mendelsohn, Djimon 
Hounsou, Lashana Lynch, 
Lee Pace, Gemma Chan, 
Clark Gregg.  
USA, 132 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

PRE DETI: PSIE 
VELIČENSTVO / The 
Queen’s Corgi / 
8.-9.-10.3.2019 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 2D, nedeľa 
16:30 2D 
Strapatý a super rozkošný 
psí maznáčik si získal 
vďaka svojej milej povahe 
všetky srdcia v kráľovskom 
paláci. 
Animák.  
BEL, 85 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 5€ 

ČO SME KOMU ZASE 
UROBILI ? / Qu‘est-ce 
qu‘on a encore fait au 
bon Dieu? / 
8.-9.3.2019 piatok 21:30 2D, 
sobota 18:30 2D 
Claude a Marie Verneuilovi 
čelia novej kríze. Ich štyri 
dcéry a ich manželia, 
sa rozhodli opustiť 
Francúzsko. Komédia. 
Hrajú: Christian Clavier, 
Chantal Lauby, Ary Abittan, 
Medi Sadoun, Frédéric 
Chau, Elodie Fontan, 
Frédérique Bel, Julia 
Piaton, Noom Diawara.  
FRA, 98 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

EUROKINO BE2CAN: JE 
MI FAJN, S.R.O. / I Feel 
Good / 
10.3.2019 nedeľa 21:00 2D 
Cesta k úspechu vedie 
cez plastickú operáciu v 
Bulharsku ? 
Hrajú: Jean Dujardin, 
Yolande Moreau, Jean-
Benoît Ugeux, Xavier 
Mathieu, Jo Dahan, Jana 
Bittnerová.  
FRA, 103 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 3€

FILMOVÝ KLUB: 

ZJAVENIE / L᾿Apparition / 
12.3.2019 utorok 19:30 2D 
Novinár vyšetruje zjavenie 
Panny Márie v malej 
francúzskej dedinke. 
Hrajú: Alba Rohrwacher, 
Elio Germano, Giuseppe 
Battiston, Hadas Yaron, 
Carlotta Natoli, Thomas 
Trabacchi, Rosa Vannucci, 
Daniele De Angelis, Teco 
Celio, Elisa Di Eusanio, 
Davide Strava.  
FRA, 137 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 3€

EUROKINO BE2CAN: 
KNIHA OBRAZOV / Le 
livre d’image / 
13.3.2019 streda 19:30 2D 
Zvláštna Zlatá palma, 
Cannes 2018 
Hrajú: Jean - Luc Godard, 
Dimitri Basil.  
FRA, 84 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

CAPTAIN MARVEL / 
Captain Marvel / 
14.-15.3.2019 štvrtok 19:30 
2D, piatok 19:00 3D 
Stratená minulosť je klúč. 
Vojna je len začiatok. 
Príbeh pred Avengers.  
Hrajú: Brie Larson, Samuel 
L. Jackson, Jude Law, Ben 
Mendelsohn, Djimon 
Hounsou, Lashana Lynch, 
Lee Pace, Gemma Chan, 
Clark Gregg.  
USA, 132 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€ 

PRE DETI: ČAROVNÝ 
PARK / Wonder park / 
15.-16.-17.3.2019 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 3D, nedeľa 
16:30 2D 
Šikovné dievčatko June 
postavila ten najúžasnejší 
zábavný park na svete. Vo 
svojej fantázii. Animák. 
USA, 85 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

SKLENENÁ IZBA / The 
Glass room / 
15.-16.3.2019 piatok 21:30 
2D, sobota 18:30 2D 
Na kopci nad Brnom 
vyrástol na začiatku 
tridsiatych rokov 
minulého storočia 
mimoriadny dom 
- majstrovské dielo 
modernistickej 
architektúry z betónu a 
ocele z dielne slávneho 
architekta von Abta.  
Hrajú: Hanna Alström, 
Karel Roden, Carice van 
Houten, Claes Bang, 
Roland Møller, Alexandra 
Borbély, Karel Dobrý, 
Zuzana Fialová, Brian 
Caspe, Petra Bučková.  
SVK, 104 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 

GREEN BOOK / Green 

Book / 
16.-17.3.2019 sobota 20:30 
2D, nedeľa 18:30 2D 
Inšpirované skutočným 
priateľstvom. 
Hrajú: Viggo Mortensen, 
Mahershala Ali, Linda 
Cardellini, Don Stark.  
USA, 130 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 

EUROKINO BE2CAN: 
BÉCASSINE! / Bécassine! / 
17.3.2019 nedeľa 21:00 2D 
Bécassine znova dokazuje, 
že je žena činu. 
Hrajú: Emeline Bayart, 
Karin Viard, Denis 
Podalydès, Michel 
Vuillermoz, Bruno 
Podalydès, Josiane 
Balasko.  
FRA, 102 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 3€

FILMOVÝ KLUB: LETO / 
Leto / 
19.3.2019 utorok 19:30 2D 
Leto plné hudby, 
priateľstva a zakázanej 
lásky v Rusku 
osemdesiatych rokov.  
Hrajú: Teo Yoo, Irina 
Starshenbaum, Roman 
Bilyk.  
RUS, 126 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€ FK š€

EUROKINO BE2CAN: 
BOJOVNÍČKY SLNKA / Les 
filles du soleil / 
20.3.2019 streda 19:30 2D 
Niekoľko mesiacov po 
úspešnom úteku zo 
zajatia velí Bahar jednotke 
Bojovníčok slnka. 
Hrajú: Golshifteh 
Farahani, Emmanuelle 
Bercot, Evin Ahmad, Erol 
Afsin.  
FRA, 115 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€
 
LOVENIE / LOVEní / 
21.-22.-23.-24.3.2019 
štvrtok 19:30 2D, piatok 
19:00 2D, sobota 20:30 2D, 
nedeľa 18:30 2D 
Hľadá sa láska, zn.: rýchlo! 
Romantická komédia. 
Hrajú: Ester Geislerová, 
Martin Písařík, Evelyn 
Kramerová, Jakub Prachař, 
Veronika Žilková, Ondřej 
Malý, Jaroslav Plesl, 
Jana Švandová, Romana 
Goščíková.  
CZE, 100 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: PUTOVANIE 
SO SOBÍKOM / AILO’S 
JOURNEY / 
22.-23.3.2019 piatok 17:00 
2D, sobota 18:30 2D 
Boj za prežitie malého 
divokého soba, krehkého 
a zraniteľného, ktorý 
sa musí vysporiadať s 
nebezpečím a výzvami, 

ktoré ho čakajú behom 
jeho prvého roku života 
NOR, 86 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€

OPEN - SKRYTÉ TÚŽBY / 
Nyitva / 
22.-24.3.2019 piatok 21:00 
2D, nedeľa 20:30 2D 
Sexuálna komedická 
dráma o nemožnosti 
monogamie. A o jej 
alternatívach. A o 
ich nemožnosti. 
Hrajú: Radnay Csilla, 
Kovács Lehel, Péterfy Bori, 
Ötvös András.  
HUN, 96 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

PRE DETI: AKO SI 
VYCVIČIŤ DRAKA 3 / How 
to train your dragon 3 / 
23.-24.3.2019 sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D 
Mladý Viking Štikút a 
drak Bezzubka sa vracajú 
v pokračovaní úspešnej 
dobrodružnej animovanej 
série  
USA, 104 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

DOBRÁ SMRŤ / Good 
Death /
26.3.2019 utorok 19:30 2D 
Vlastníme svoj život, alebo 
on vlastní nás? 
Hrajú: Janette Butlin, 
Simon Convey, Bridget 
Convey, Erika Preisig.  
SVK, 83 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

EUROKINO: KAFARNAUM / 
Capharnaüm / 
27.3.2019 streda 19:30 2D 
Príbeh dvanásťročného 
chlapca, ktorý zažaluje 
svojich rodičov za to, že mu 
dali život 
Hrajú: Zain Al Rafeea, 
Kawthar Al Haddad, 
Boluwatife Treasure 
Bankole, Nadine Labaki.  
USA, 120 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

PRE DETI: DUMBO / 
Dumbo / 
28.-29.-30.-31.3.2019 
štvrtok 19:30 2D, piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 3D, 
nedeľa 16:30 2D 
Dumbo je slon a dokáže 
lietať, Maxov circus zažije 
neuveriteľný comeback... 
Hrajú: Eva Green, Michael 
Keaton, Colin Farrell, 
Danny DeVito, Joseph Gatt, 
Alan Arkin, Sharon Rooney, 
Deobia Oparei, Roshan 
Seth, Nico Parker, Finley 
Hobbins, Douglas Reith, 
Kamil Lemieszewski.  
USA, 113 min., SD, MP, 
vstupné 2D 5€, 3D 6€

MY / Us / 
29.-30.3.2019 piatok 19:30 

2D, sobota 21:00 2D 
Štastná rodinka na letnom 
byte, ktorej prázdninovú 
pohodu naruší štvorica 
votrelcov. Horor. 
Hrajú: Yahya Abdul-
Mateen II, Lupita Nyong‘o, 
Elisabeth Moss.  
USA, 121 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 5€

ARCTIC: ĽADOVÉ PEKLO / 
Arctic / 
29.-31.3.2019 piatok 21:45 
2D, nedeľa 19:00 2D 
Muž z havarovaného 
lietadla uviazne v Arktíde, 
nepriaznivej a opustenej 
ľadovej pustatine, kde 
bojuje o svoje prežitie.  
Hrajú: Mads Mikkelrsen, 
María Thelma, Tintrinai 
Thikhausk.  
ISL, 97 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 5€

ZRANENÉ SRDCIA / The 
Aftermath / 
30.-31.3.2019 sobota 19:00 
2D, nedeľa 21:00 2D 
Keira Knightley žiari v 
povojnovom milostnom 
trojuholníku. 
Hrajú: Keira Knightley, 
Alexander Skarsgård, 
Jason Clarke, Fionn O‘Shea, 
Claudia Vašeková, Pavel 
Mareš, Iva Šindelková.  
USA, 90 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 5€ 

PRIPRAVUJEME

AVENGERS : INFINITY 
WAR 2, SHAZAM!, 
TERORISTKA, CINTORÍN 
ZVIERATIEK, HELLBOY, 
TRABANTOM TAM A ZASE 
SPÁTKY, AFTER: BOZK, 
ÚHORI MAJÚ NABITÉ, 
HĽADÁ SA YETI, VODA ČO 
MA DRŽÍ NAD VODOU, 
MIA A BIELY LEV

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ

Predaj a predpredaj 
vstupeniek v pokladni 
kina NOVA
/pondelok - piatok/: 
12:00 – 20:00
/sobota - nedeľa/: 
16:00 – 21:00
Kontakt : 0903 780 080, 
sicnova@sered.sk. 
Program kina, online 
predaj a rezervácie 
vstupeniek na: www.
kinonova.sered.sk

DIGITALIZÁCIU A 
MODERNIZÁCIU 
KINA NOVA SEREĎ 
FINANČNE PODPORIL 
AUDIOVIZUÁLNY FOND

KINO NOVA JE ČLENOM 
EUROPA CINEMAS
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M.R. Štefánika 
2188/29 A, 926 01 Sereď 
Mobil: 0905 141 644
E-mail: info@tucasa.sk

Predáme zrek. 3 iz. byt s garážou, 78m2+ 
2m2 loggia na 3.posch. bez výťahu+ 

komora 7m2na ul. A.Hlinku. Garáž 18m2. 
115.000€ Buchová Z. 0905 985 282 

  Predáme garáž na Novomestskej ul., 
19m2 s elektrinou, bez montážnej jamy. 
Z časti zateplená, betónový podklad. 

12 500€ Buchová 0907 616 113

Predáme  garsónku s balkónom na 
Cukrovarskej ul., 25m2 v OV, na 9.posch., 

v pôv. stav, vymenené plastové okno, 
dvere na balkón. Bytový dom zateplený, 
2 výťahy. 40.500€ Buchová 0905 141 644

Predáme novostavbu 5-izb. RD s terasou 
a garážou na 6,2á pozemku. Všetky IS, 
vl. studňa, záhradný domček, okrasný 

trávnik, dlažba, brána na diaľkové 
ovládanie.  194.000 € Buchová Z. 

0905 985 282

Predáme  3 izb. RD v pôvodnom stave vo 
Dvorníkoch, 12,05a pozemok, VIS: elek., 
obecná voda, vl. studňa, plyn – prípojka 

pri dome, kanalizácia pri dome. 
44. 500€ Buchová 0907 616 113

Predáme 5-iz. RD, pôv. stav, 7,5a 
pozemok + garáž. Všetky IS, vl. studňa. 

200.000€ Buchová Z. 0905 985 282

Predáme záhradu 4,61a Pod Hrádzou so 
zariadenou, podpivničenou unimobunkou, 

elektrika, vl. studňa. 
12.500€ Buchova 0907 616 113

Predáme 5,51a  záhradku s murovanou 
pivnicou v záhradkárskej oblasti Pod 

hrádzou, vl. studňa so susedom. 
8.500 € Buchová 0905 141 644

    4. Predáme 3,05á záhradu s drevenou 
chatkou Pod Hrádzou+ šopa, betónová 
pivnica, suché WC,  elektrika, betónové 

chodníky, skalka, pergola, krb, dve studne. 
18.500€ Buchová Z. 0905 985 282

    5. Predáme novostavbu garáži na 
Cukrovarskej ulici, murované, sekciové 

garážové dvere, elektroinštalácia 
s vlastným meraním, 22m2.

12.500€ Buchová Z. 0905 985 282 

 Predáme pozemok v Seredi na Trnavskej 
ulici o výmere 5,8a na výstavbu RD, 

všetky IS (plyn, elektrika, kanalizácia, 
mestská voda)sú pri pozemku. 44.800€ 

Buchová 0905 141 644

Predáme novostavby 5 nízkoenergetických 
4 iz. RD v Dolnej Strede na 5a až 

5,50a pozemkoch, prípojky IS (voda, 
elektro a kanalizácia), vykurovanie 

(podlahové) + termostaty.  Ukončenie 
výstavby cca september 2019. 175.000€                                                       

Buchová 0905 141 644

Predáme čiast. prerobený  1 iz. byt na 
Legionárskej ul. na prízemí, 30m2. 
50.500€ Buchová Z. 0905 985 282 

    Na prenájom 3 iz. byt s loggiou na 
Čepenskej ul. v Seredi, ÚP 101m2, 

2.posch., čiastočne zariadený. 
500€ /mesiac (energie sú v cene)                 

Buchová 0905 141 644

Na prenájom priestor , 16 m2 vhodný na 
kanceláriu, obchod na Železničnej ul. na 

prízemí v dvojpodlažnej polyfunkčnej 
budove.100€/mesiac + energie                     

Buchová 0905 141 644

PEDIKÚRA v Seredi
Pozývam Vás do novootvorenej Pedikúry na ulici A. Hlinku, 

nájdete ma medzi Satelit a Kaderníctvom

Objednávky primám na tel. 
číslo:  0944 543 876

Pedikúra Kristí na Horváthová

Ponúkam  Suchá pedikúra
 Mokrá pedikúra
 Parafi nový zábal nôh
 Aplikácia gél laku na nechty
 A dalšie novinky...

- robíme aj skupinu AM - malý motocykel

e-mail: marcel.cakvari@gmail.com

Neučíme na skúšky, učíme do života... a hlavne to robíme od srdca
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Firma Damaro Slovakia prijme vodiča 
MKD na TPP. 0-3 ročný vozový park 
triedy euro 6. Striktné dodržiavanie 

AETR samozrejmosťou. Víkendy 
doma a Plat 1500€ (600 eur v čistom 
+ diéty+ Bonusy). Preplácané nočné 

jazdy. Nástup ihneď. 
Kontakt: 0911 997 728
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Exkluzívny RD v centre mesta,
obytná 400m2, pozemok 8á

3-izb.  po kompletne rekonšt., 
nová kuch. linka

4-izb.  veľký, 90m2 byt + 
povala 9m2 + loggia 35 m2

obchodný priestor
80m2 na Nám. Slobody

3-izb.  zrekonštruovaný 
a kompletne zariadený

RD 4-1, pozemok 6,5 á.
garáž, podlahové UK

www.vemareal.sk 
Tel.: 0905 654 955

PRENÁJOM - Sereď, centrum
750 €/mesiac

PREDAJ - Sereď, M.R.Štefánika
290 000E €

4 nové byty s komfortom RD

NOVINKA

PREDAJ - Sereď, Dolnomajerská
85 000 €

PREDAJ - Sereď, Legionárska
91 800 €

PREDAJ - Pata
140 000 €

PREDAJ - Sereď, A. Hlinku
89 500 €
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LINKA PRE 

OSOBNÉ 

AUTOMOBILY 

JE NOVOOTVORENÁ
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Sme certi� kovaná personálna agentúra sprostredkúvajúca prácu rôzneho druhu takmer po celom Slovensku.

Hľadaj prácu u tých najsilnejších

Kontakt: +421 948 690 190 | +421 948 590 500 | naborar@recru.sk | www.agenturamamut.sk

PONÚKAME:
• dlhodobé i krátkodobé brigády 
• príležitostné brigády pre všetky vekové kategórie, 
• brigády pre statnejších chlapov,
• nenáročné brigády,
• dlhodobé pracovné pozície (TPP)
• prácu na skrátený pracovný pomer, 
• prácu na živnosť. 

Chceš pracovať ako kontrolór kvality, manipulant, picker, vodič VZV i NZV, či pracovník 
strážnej služby? Zaškolenie a zabezpečenie dokladov u nás nie je problém 

BENEFITY: 
• kurz na VZV a NZV,  • ubytovanie s dotáciou, 
• týždenné vyplácanie,  • príspevok na dopravu,
• príspevok na stravu aj pri niektorých dohodách, 
• dochádzkový bonus, • sociálne benefi ty,
• pomoc pri exekúciách, • bonus za odporučenie 
  nového zamestnanca,
• služby koordinátora zdarma.
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