
Zápisnica 
z rokovania fina n čn ej a ma jetk o vej  ko misie zo d ňa 0 7 . 09 . 2 01 6  

 

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

Ospravedlnená: D. Nagyová 

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. Zasadnutie otvoril   predseda komisie Ing.   

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

 

2. Centrálne vykurovanie- aktuálny stav a pokračovanie projektu 

 

Komisia predložený materiál  zobrala na vedomie a odporúča prerokovať v MsZ. 

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

 

3. Správa o vyhodnotení  XVII. Ročníka Seredského hodového  jarmoku 

 

Komisia predložený materiál  zobrala na vedomie a odporúča prerokovať v MsZ. 

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

 

4. Informatívna správa o hospodární Domu kultúry za I. polrok 2016 

 

Komisia predložený materiál  zobrala na vedomie a odporúča prerokovať v MsZ. 

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

 

5. Správy o plnení rozpočtu mesta Sereď za  I. polrok  2016 

 

Komisia  predložený  materiál  /informatívnu aj monitorovaciu  správu / zobrala na vedomie a 

odporúča prerokovať v MsZ. 

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

 

6. Ná vrh  IV. zmen y ro zp o čtu mesta S ereď n a ro k 20 16   
 

Prednosta MsÚ informoval členov komisie o položkách, ktoré sú v návrhu na 4. zmenu 

rozpočtu. Zároveň ich oboznámil s pripomienkou k navrhovanej zmene a to: 

a/ v príjmovej časti: 

- zvýšiť rozpočet na položke 113003 Výnos dane z príjmov územnej samospráve o čiastku 

13 000  € 

- zvýšiť rozpočet na položke 223001 Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb (za 

separovaný odpad) o čiastku 35 000 € 

        b/ vo  výdavkovej časti: 

            Program 3  Životné prostredie 

            Podprogram 3.3. Odpadové hospodárstvo 

            Prvok  3.3.2 Zber, odvoz a uloženie odpadov  

            - vytvoriť položku 637004 Všeobecné služby (odvoz odpadov zo zberného dvora) s      

               rozpočtom    48 000 €. 

 

Komisia odporúča  IV. zmenu rozpočtu s prednesenou pripomienkou prerokovať a schváliť na 

MsZ . 

 

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



7. Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2017-2019 

 

Komisia odporúča schváliť predložený harmonogram  prípravy  viacročného rozpočtu  na roky  

2017-2019  MsZ. 

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

8. Nakladanie s majetkom mesta: 

 
A. Zámer nájmu majetku mesta - pozemok na umiestnenie Monitorovacej stanice 

kvality ovzdušia SHMU 
             Komisia  prerokovala  predložený materiál , odporúča schváliť zámer umiestniť v k.ú. 

Sereď monitorovaciu stanicu kvality ovzdušia  , ale nesúhlasí s navrhovanou lokalitou. 
Hlasovanie: 5 prítomní,  za  5, proti 0, zdržal sa 0 

 
B. Prevod majetku mesta 

1. pozemok na Strednočepenskej ul.  
2. pozemok na Dolnočepenskej ul.  
3. pozemok na Družstevnej ul.  

              Komisia  prerokovala  predložené  materiály body 1až 3 a  odporúča schváliť prevody 

pozemkov za jednotnú  cenu 20 € /m2. 

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

                        4. byt na Dolnomajerskej ul. 
              Komisia  prerokovala  predložený  materiál a odporúča schváliť prevod bytu žiadateľke 

za  kúpnu cenu -  byt, pivnicu a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných 

zariadeniach domu  vo výške 4 576,23 EUR a pozemku je 79,89 EUR. 

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

 
C. Výkup pozemkov pre potreby mesta  - pozemky pod MŠ Fándlyho  

                  Komisia  prerokovala  predložený  materiál a odporúča schváliť kúpu pozemku za  

       kúpnu cenu  39,44 €/m2.  

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

 

D. Vyhlásenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – nájom haly Relax 4- návrh na 
vyhlásenie OVS 
 

        Komisia odporúča schváliť zámer prevodu majetku formou obchodnej verejnej súťaže a kritéria  

       na vyhodnotenie. Do  kritérií na vyhodnotenie súťaže komisia odporúča doplniť nasledovné  

        hodnoty:                 

                            1.1. PONÚKNUTÁ CENA NÁJMU –75 %  

                           1.2. ÚČEL NÁJMU- 20 % 

                           1.3. BENEFITY pre mesto Sereď a organizácie ním zriadené –5%, 
  Hlasovanie: 5 prítomní,  za  5, proti 0, zdržal sa 0 

 

E. Nakladanie s pohľadávkami mesta – Zánik pohľadávky  
 
           Komisia zobrala na vedomie informáciu o  trvalom  upustení  od vymáhania 

pohľadávky vo výške 1.330,- EUR evidovanej voči  spoločnosti SOPHIA a odporúča ju   

prerokovať  v MsZ 

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

 

9.   Z á ver  

 
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

Zapísala: Ing. Eva Florišová Ing. Bystrík Horváth, v. r. 

predseda komisie 


