
Zápisnica   

z rokovania finančnej a majetkovej  komisie zo dňa 16. 03. 2016 

 

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

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. Výpožička majetku mesta – pozemok na Komenského ulici 
 

Členovia komisie k predloženému návrhu vypožičať časť parcely na Komenského ulici Cirkevnej 

základnej škole Sv. Cyrila Metoda v Seredi pre využitie plochy na voľno časové aktivity detí nemali 

žiadne pripomienky odporúčajú materiál  prerokovať a schváliť na MsZ. 

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

 

 

3. Projekt: Zníženie energetickej náročnosti MŠ na Komenského ul. 

komisia odporúča prerokovať a schváliť návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok z výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 na projekt „Zníženie energetickej 

náročnosti Materskej školy na Komenského  ul. „A“ v Seredi“,  s  maximálnym spolufinancovaním 

oprávnených výdavkov  projektu zo strany mesta Sereď,  vo výške 13 898,71 eur z maximálnej 

výšky celkových oprávnených výdavkov 277 974,18 eur a financovanie neoprávnených výdavkov 

predkladaného projektu, ktoré súvisia s obnovou budovy, v maximálnej výške 48 084,08 eur.  

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

 

4. Doplnenie PHSR mesta Sereď na roky 2015 - 2024: 

MsZ v Seredi na svojom zasadnutí 18. 02. 2016 uzneseniami č. 28 a 29/2016 schválilo zámer mesta 

Sereď na ďalšie rozšírenie kapacít materských škôl dostavbou 2 tried  v areáli na Ul. D. Štúra.  

Uvedený projekt je potrebné zapracovať do PHSR, preto komisia odporúča MsZ materiál 

prerokovať a schváliť doplnenie opatrenia 7.1.1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mesta Sereď na roky 2015 – 2024   o aktivitu - Rozšírenie kapacity MŠ D. Štúra B a jeho 

zapracovanie do verzie 1.1 Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď na roky 2015 – 

2024, s podmienkou – vypustiť z uznesenia písmeno d). 

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

 

5. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za  účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

 

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

     predseda komisie 


