
Zápisnica   

z rokovania finančnej a majetkovej  komisie zo dňa 16. 09. 2015 

 

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

 Ing. Belányiová 

Hostia:       Ing. Krajčovič. Mgr. Horváthová 

  

 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie materiálov na rokovanie MsZ 

3. Rôzne  

4. Záver 

 

1. Otvorenie: 

Rokovanie komisie prebehlo spoločne s komisiou pre rozvoj mesta a životné prostredie. Prítomných 

privítal a zasadnutie otvoril Ing. Lovecký – predseda komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie.    

Ku každému bodu prebehla diskusia a následné hlasovanie o predloženom návrhu: 

 

2. Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry za I. polrok 2015 

- komisia odporúča správu zobrať na vedomie. 

 

3. Správy o plnení rozpočtu mesta Sereď .  

- komisia odporúča Správy schváliť bez pripomienok. 

 

4. V. zmena rozpočtu mesta na rok 2015  
- prednosta MsÚ informoval členov komisie o najväčších  položkách, ktoré sú v návrhu na zmenu,  

(Rebod SK , kaštieľ, MŠ Fándlyho, DK) – komisia odporúča  schváliť bez pripomienok,. 

 

Príprava rozpočtu mesta na roky 2016 – 2018 
- komisia odporúča MsZ zobrať a vedomie prípravu rozpočtu mesta na budúce roky. 

 

5. Nakladanie s majetkom mesta: 

 

A. Nájom majetku 

1) Pozemok na Dolnomajerskej ul. – bez pripomienok 

-  komisia odporúča schváliť nájom za cenu   1,00 €/m
2
/rok , 

2) Nebytové priestory v objekte býv. kasární „Váh“ –  

- komisia odporúča schváliť nájom za cenu podľa Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta  -  4,00 €/m
2
/rok, 

3) Pozemok na ul. 8.mája  

- komisia odporúča schváliť návrh č.2 – povoľovať úpravu zelene bez nájmu, so 

stanovenými podmienkami mesta. 

4) Workoutové ihrisko pri hrádzi 

- vzhľadom na veľa otázok na žiadosť OZ CalisteniX,  komisia odporúča materiál 

prerokovať na zasadnutí MsZ za účasti zástupcu združenia. 

 

B. Prevod majetku mesta 

1)  pozemok na Cukrovarskej ul.  – zámer schválený  25.06.2015 

- komisia odporúča oba prevody (Drábik, Šramo) schváliť v zmysle Zásad hospodárenia -  

za cenu 70,00/m
2, 



 

2) Pozemok pod murovanými garážami na Mlynárskej ul. -zámer schválený 23.04.2015 

- komisia odporúča schváliť prevod za cenu 20,00/m
2
.  

 

 

C. Zámer prevodu majetku mesta 

1) pozemok v Malej uličke 

- komisia odporúča schváliť zámer prevodu pozemku  v súlade so Zásadami 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, a to za cenu 50,00 €/m
2
 nezastavanú 

plochu a za cenu 30,00 €/m
2
-zastavanú plochu 

 

2) pozemok na ul. M. R. Štefánika –  

 

-  komisia neodporúča schváliť prevod pozemku, riešiť v súlade s druhým návrhom  -  revitalizáciu 

verejného priestranstva. 

 

6. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

 

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

 predseda komisie 

 

 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 


