
Zápisnica   

z rokovania podnikateľskej a finančnej komisie zo dňa 11. 02. 2015 

 

Prítomní:  Ing. Horváth, ,  Mgr. T. Karmažín, D. Irsák, Ing. N. Kalinai, Ing. E. Florišová,    

D.Nagyová,  

Hostia:       Ing. Krajčovič, Mgr. Kováčová 

  

Program:   

1. Otvorenie 

2. Nakladanie s majetkom mesta: 

     - nájom nebytových priestorov 

     - prevod majetku mesta 

3. Návrh na úpravu výšky mzdy zamestnancov MsP 

4. Návrh VZN o financovaní Základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení  

5. Rada na určenie ceny tepla  

6. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií 

7. Program hospod. a sociálneho rozvoja mesta Sereď - programovacie obdobie 2015 – 2024 

8. I. zmena rozpočtu  

9. Žiadosť o pokračovanie spolupráce - Krea  

10. Záver 

 

 

1. Otvorenie: 

Rokovanie komisie po privítaní prítomných otvoril Ing. Horváth.    Ku každému bodu prebehla 

diskusia a následné hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

2. Nakladanie s majetkom mesta: 

A. Nájom majetku 

- Nebytové priestory na Kuzmányho ul. – býv. lekáreň. Komisia odporúča schváliť 

nájom za cenu 15,00 €/m
2
/rok 

- pozemok na Vonkajšom rade – komisia odporúča schváliť nájom pozemku na 

vybudovanie verejného parkoviska na náklady žiadateľa, za cenu 0,40 €/m
2
/rok  

B. prevod majetku 

1. Pozemok v Strednom Čepeni – komisia, odporúča schváliť prevod pozemku podľa 

žiadosti, z dôvodu dlhodobého užívania žiadateľom za cenu podľa prílohy č.  2, 

písm. C  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, a to 10,00 €/m
2
. 

2. Pozemok na Pažitnej ul.- komisia odporúča schváliť prevod 6m
2
 pozemku – za 

cenu 50,00 €/m
2
.  

3. Návrh na úpravu výšky  mzdy zamestnancov Mestskej polície v Seredi, 

Komisia po prerokovaní návrhu na 3%-né navýšenie, hlasovala o návrhu jedného 

z členov komisie – navýšiť mzdy o 2 % a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento návrh 

schváliť  

 

4. Návrh  VZN o financovaní Základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení 

Materiál uviedla Mgr. Kováčová – návrh je predkladaný v súlade s ustanovenia zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Členovia komisie nemali k návrhu 



pripomienky a po jednomyseľnom hlasovaní, odporúčajú mestskému zastupiteľstvu návrh schváliť 

– bez pripomienok. 

 

5. Rada na určenie ceny tepla, Dozorná rada MsBP 

Komisia odporúča schváliť týchto členov : 

- Rada pre stanovenie ceny tepla – Mgr. Tomáš Karmažín, Ing. Iveta Belányiová 

- Dozorná rada MsBP – Mgr.Karmažín, Ing. Iveta Belányiová 

 

6. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií 

Komisia po hlasovaní o návrhu odporúča schváliť predložený návrh . 

 

7. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Komisia odporúča prerokovať na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

 

8. Zmena rozpočtu mesta 

Komisia odporúča predložený návrh schváliť bez pripomienok. 

 

9. Žiadosť o spoluprácu -  Krea  

Komisia odporúča ponechať príspevok na úrovni roku 2014, t. j.,  vo výške 3.300,00 €. 

 

 

 

Zapísala: Darina Nagyová Ing. Bystrík Horváth, v. r. 

 predseda komisie 

 

 

            

  

 

 

 

 


