
Zápisnica   

z rokovania finančnej a majetkovej  komisie zo dňa 17. 02. 2016 

 

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

Ospravedlnená: Mgr. Lomenová 

Hosť: Ing. Krajčovič  

 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie materiálov na zasadnutie MsZ 

3. Rôzne  

4. Záver 

 

1. Otvorenie: 

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

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

návrhu: 

 

2. Návrh  I. zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 2016  
 

Prednosta MsÚ informoval členov komisie o najväčších  položkách, ktoré sú v návrhu na zmenu,  

školy -180 tis.,  „kapitálky“ – na zatepľovanie, kúpa Piagga, výmena okien na mestských bytoch na 

Garbiarskej ul.) 

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

Hlasovanie: 6 prítomných,  za 6, proti 0, zdržal sa 0 

 

 

3. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým mesto schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk 

      komisia odporúča MsZ uzniesť sa na nariadení bez pripomienok 

Hlasovanie: 6 prítomných,  za 6, proti 0, zdržal sa 0 

 

4. Nakladanie s majetkom mesta: 

A. Nájom majetku 
1. Pozemok na Čepenskej ul. -  komisia odporúča schváliť nájom za cenu   2,00 €/m

2
/rok  

       Hlasovanie: prítomní 6, za 5, proti 0, zdržal sa 1, 

2.   Strecha na bytovom dome na Čepenskej ul.  

      Komisia odporúča schváliť nájom na 150,00 € za predmet nájmu/rok 

Hlasovanie: prítomní:6, za 6, proti 0, zdržal sa  

B. Prevod majetku: 
1. Pozemok na Novomestskej ul.  – komisia odporúča schváliť nájom za cenu 60, €/m

2 

  Hlasovanie: prítomní:6, za 6, proti 0, zdržal sa  

2. Pozemok na Fándlyho ul. – komisia odporúča schváliť zámenu pozemkov bez vzájomného 

finančného vyrovnania 

Hlasovanie: prítomní:6, za 6, proti 0, zdržal 

3. Byt  č. 58 na Dolnomajerskej ul. 1235- komisia odporúča schváliť prevod bez pripomienok 

Hlasovanie: prítomní:6, za 6, proti 0, zdržal 

C. Technické zhodnotenie majetku 
     Komisia odporúča schváliť technické zhodnotenie prenajatého majetku podľa žiadosti 

MsPK    bez pripomienok 

             Hlasovanie: prítomní:6, za 6, proti 0, zdržal 

 

 

 



D. Vecné bremeno 
Komisia odporúča schváliť zriadenie vecného bremena,  bez pripomienok. 

Hlasovanie: prítomní:6, za 6, proti 0, zdržal  
 

E. Zverenie majetku do správy 
Komisia odporúča schváliť zverenie majetku do správy škôl bez pripomienok 

 

5. Spolupráca s KREOU 

Komisia odporúča pokračovať v spolupráci s Kreou,s  príspevkom vo výške  4 tis. €. 

        Hlasovanie: prítomní:6, za 6, proti 0, zdržal  
 

 

6. Zámer mesta rozšíriť kapacity materských škôlok 

Komisia odporúča prijať uznesenie, ktorým sa schváli rozširovanie kapacít materských škôlok 

v meste. Následne schváliť alternatívu č. 2. Premiestnenie DJ Slniečko a rozšíriť o priestory. 

Hlasovanie: prítomní:6, za 6, proti 0, zdržal 

 

7. Rôzne  

 

Dušan Irsák požiadal, aby budúce zasadnutie komisie bolo venované mimo program 

prehodnoteniu cien nájomného za mestský majetok. 

 

 

8. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

 

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

 predseda komisie 

           

 


