
Zápisnica   

z rokovania finančnej a majetkovej  komisie zo dňa 24. 06. 2015 

 

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

Hostia:       Ing. Krajčovič 

  

 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie materiálu na rokovanie MsZ 

3. Rôzne  

4. Záver 

 

1. Otvorenie: 

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

diskusia a následné hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

2. IV. Zmena rozpočtu mesta na rok 2015  

–  prednosta MsÚ informoval členov komisie o zmenách v rozpočte a oboznámil ich s najväčšími 

položkami. Následne prebehla diskusia a komisia odporúča schváliť návrh IV. zmeny rozpočtu 

tak, ako je predložený návrh. Pri položke, týkajúcej sa rekonštrukcie MK na Športovej ul. komisia 

odporučila túto zvlášť prerokovať na zasadnutí MsZ.  

 

3. Informácia o priestorových podmienkach materských škôl  
- prednosta MsÚ informoval členov komisie  o stave kapacít materských škôl v meste a potrebe 

riešiť majetkové usporiadanie pod MŠ na Fándlyho ul.  Pozemok pod celým objektom MŠ (okrem 

8m2) je celý vo vlastníctve súkromných osôb. Niektorí z vlastníkov i žiadajú mesto o usporiadanie. 

Jednou z možností je nájom (žiadajú min. 5 rokov).  Komisia po oboznámení sa „s problémom“ 

odporúča MsZ prijať ponuku na nájom pozemku, a to do konca roku 2017 a súčasne zaviazať 

mesto, aby riešilo náhradné priestory. 

 

4. Nakladanie s majetkom mesta: 

A. Nájom majetku 

- Nebytové priestory na Krásnej ul.1312 - komisia odporúča schváliť nájom za cenu   

26,50 €/m
2
/rok za nebytové priestory a 0,10 €/m

2
/rok za pozemok, 

-  pozemok na Bratislavskej ul. – komisia odporúča schváliť nájom za cenu  0,10 

€m2/rok .  

B. Zámer prevodu majetku mesta 

-  pozemok na Cukrovarskej ul.- komisia odporúča schváliť zámer prevodu 

pozemku  v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, 

a to za cenu 70,00/m
2
  

- pozemok na Dolnostredskej  ul
. 
– komisia odporúča schváliť zámer usporiadania 

pozemku pod radovými garážami za cenu v súlade so Zásadami hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta, a to za cenu 20,00/m
2.
 

- pozemok na Fándlyho
 
ul.  – komisia odporúča materiál prerokovať na MsZ, 

vzhľadom na spojitosť s problémom majetkového usporiadania pozemkov pod MŠ. 

V prípade schválenia zámeru, komisia odporúča zakomponovať podmienku, že 

žiadateľ nebude požadovať náhradu za zostávajúci pozemok v areáli MŠ, umožní 

jeho užívania, minimálne do konca r. 2017  

 

 



C. Prevod majetku mesta 

-  pozemok na Jesenského ul.  - komisia odporúča schváliť  prevod majetku mesta 

za cenu v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, a to  

20,00/m
2 
zvýšenú o platnú DPH, 

D. Pozemok pod murovanými garážami na Mlynárskej ul. – komisia odporúča schváliť prevod za 

cenu 20,00/m
2
.  

E.  

5. Komisie – aktuálny stav a doplnenie členov 

- predseda komisie informoval o vzdaní sa členstva v komisie Ing. Florišovej a navrhuje Mgr. 

Annu Lomenovú za novú členku komisie 

 

6. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

 

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

 predseda komisie 

 

 

            

  

 

 

 

 

 

 


