
 
 

Finančná a majetková komisia pri Mestskom zastupiteľstve  v Seredi 

 
 

P o z v á n k a 

 

Pozývam Vás na  zasadnutie finančnej a majetkovej  komisie  na deň 

 

12. 06. 2019 o 17.10 hod. (streda) 

(malá zasadačka MsÚ) 

 

Program rokovania:  

1. VZN o určení spôsobu bezúročného splácania ceny byu, ateliéru vo vlastníctve mesta  (bod  

programu v MsZ č.7 – vedúca odd. ŠRKaŠ)  

2. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov 

Ponuka na odpredaj akcií Západosl. vodárenskej spoločnosti a.s. od obce Uhliská (bod programu č. 

12 F – prednosta MsÚ) 

3.  III. zmena rozpočtu na rok  2019 (bod programu MsZ č. 13- vedúca finančného odd). 

4. Príprava rozpočtu mesta Sereď na rok 2020  (bod programu č. 14 – prednosta MsÚ) 

5. Nakladanie s majetkom mesta Sereď  (bod programu  MsZ  č. 15) 

A. Zámer rekonštrukcie a modernizácie futbalového štadióna v Seredi - poslanec M. Bucha, 

prednosta MsÚ 

B. Nájom majetku mesta  - Nagyová 

1. Pozemok na Čepeňskej ul. 

2.  Pozemok na Šulekovskej ul. 

C. Zámer nájmu majetku mesta - Nagyová 

1. Pozemok na Novomestskej ul. 

2. pozemok na Mlynárskej ul.  

3. pozemok na Cukrovarskej ul., D.Štúra, M.R.Štefánika 

4. OVS kaštieľ + prezentácia súčasného stav – ved. práv. a majetkového ref.+prednosta MsÚ 

a) časť 1 – severná časť západného krídla po zrútené schodisko a celý suterén aj pod 

časťou 2 

b) časť 2 – južná časť západného krídla (vrátane zrúteného schodiska) a zalomená časť 

južného krídla, okrem bastiónu  (bastión nie je predmetom nájmu)  

c) časť 3 – rovná časť južného krídla 

D. Zámer prevodu majetku mesta -  Nagyová 

1. Pozemok na Mierovej  ul. 

2. Pozemok na Ul. D.Štúra 

3. Pozemok na Šulekovskej ul.  

E. Vecné bremeno - Nagyová 

1. Zriadenie vecného bremena 

2. Súhlas s uložením inžinierskych sietí 

F. Vyhradenie parkovacieho miesta právnickým a fyzickým osobám  - vedúci ORM 

 

G. Nadobudnutie nehnuteľného majetku – pozemok na Vinárskej ul.  - Nagyová 

6. Rôzne 

                                                                                                 Ing. Bystrík Horváth 

                                                                                               predseda komisie, v. r. 

 
                   


