
Zápisnica   

z rokovania finančnej a majetkovej  komisie zo dňa 11. 11. 2015 

 

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

Ospravedlnení: Mgr. Lomenová, Ing. Kalinai 

Hostia: Ing. Krajčovič, M. Klottonová  

 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie materiálov na rokovanie MsZ 

3. Rôzne  

4. Záver 

 

1. Otvorenie: 

Rokovanie komisie začalo o 17.00 hod. Prítomných privítal a zasadnutie otvoril  predseda komisie 

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

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď, ktorým sa dopĺňa VZN č. 13/2012 

o miestnych daniach  
     Komisia návrh prerokovala a odporúča prerokovať MsZ a uzniesť sa na VZN. 

Hlasovanie: prítomných 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

. 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď, ktorým sa dopĺňa VZN č. 13/2012 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
     Materiál uviedla M. Klottonová a zodpovedala  otázky členov komisie. Komisia odporúča          

materiál prerokovať MsZ a uzniesť sa na VZN. 
Hlasovanie: prítomných 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

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

(oprava výtlkov, oprava strechy DK, osvetlenie.......) 

Komisia materiál odporúča  prerokovať a schváliť na MsZ - bez pripomienok. 

 Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

5. Príprava rozpočtu mesta na roky 2016 – 2018 
Materiál uviedol prednosta MsÚ – návrh investícií vychádza z bodovanie poslancov za jednotlivé 

investície a potrieb mesta. 

Komisia odporúča návrh prerokovať na MsZ. 

Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

6. Návrh na odmeny pre poslancov MsZ 
Ing. Horváth predložil návrh na vyplatenie odmeny pre poslancov MsZ. Prednosta úradu 

informoval o výške zostatku na tejto rozpočtovej položke. Komisia hlasovala a odporúča 

prerokovať  a schváliť odmenu  pre poslancov MsZ – o výške rozhodne MsZ.  

Hlasovanie: prítomní 5, za 4, proti 1, zdržal sa 0 

Dušan Irsák navrhol, aby odmeny pre poslancov boli vyplácané na základe kritérií. 

Hlasovanie: prítomní 5, za 1, proti 4, zdržal sa 0. Komisia návrh neodporúča prerokovať 

a schváliť. 

 

 



 

7. Nakladanie s majetkom mesta: 

 

A. Nájom majetku 
            Pozemok na Čepenskej ul.  

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

       Hlasovanie: prítomní 4, za 4, proti 0, zdržal sa 0, 

 

B. Prevod majetku mesta 

            Pozemok pod murovanými garážami na Dolnostredskej ul. -zámer schválený v MsZ 

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

Hlasovanie: prítomní 4, za 4, proti 0, zdržal sa 0, 

  

C. Zámer prevodu majetku mesta 

1) pozemok na Novomestskej ul. 

komisia privítala zámer usporiadať užívanie pozemku a odporúča schváliť zámer 

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

a to za cenu 50,00 €/m
2
  

       Hlasovanie: prítomní 4, za 3, proti 0, zdržal sa 1, 

1) pozemok na Ul. M. R. Štefánika 

komisia prerokovala zámer prevodu pozemku a na základe hlasovania neodporúča návrh 

schváliť. 

     Hlasovanie: prítomní 4, za 2, proti 1, zdržal sa 1. 

 

D. Vecné bremená 

1) uloženie elektroenergetickej stavby. Komisia odporúča schváliť odplatné zriadenie 

vecného bremena za cenu 15,00 €/m uložených sietí. 

2) uloženie dažďovej kanalizácie – vzhľadom na to, že vecné bremeno bolo schválené v MsZ 

v roku 2012 bezodplatné zriadenie vecného bremena pre prechádzajúceho vlastníka 

stavby, komisia  odporúča schváliť zriadenie pre nového vlastníka za rovnakých 

podmienok - bezodplatne. 

Hlasovanie k obom bodom: prítomní 4, za 4, proti 0, zdržal sa 0. 

 

E. Nakladanie s pohľadávkami 

Komisia odporúča schváliť trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky z dôvodu úmrtia a 

nemajetnosti dlžníka  

Hlasovanie: prítomní 4, za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 

F. Príprava architektonickej štúdie na revitalizáciu verejného priestranstva 

Komisia odporúča navrhnutý postup prerokovať a schváliť na MsZ 

Hlasovanie: prítomní 4, za 4, proti 0, zdržal sa 0 

 

8. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

 

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

     predseda komisie 

 

 

             


