
Zápisnica   

 z rokovania finančnej a majetkovej  komisie zo dňa  08. 02. 2017 

 

Prítomní:  Ing. Horváth, D. Nagyová, Ing. Belányiová, D. Irsák,  

Hostia: Ing. Krajčovič , Ing. Florišová, Ing. Šefčíková, Mgr. Horváthová 

 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie materiálov na zasadnutie MsZ 

3. Rôzne  

4. Záver 

1. Otvorenie: 

Rokovanie komisie začalo o 17.15 hod.  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 2017  

Vedúca finančného odd. MsÚ Ing. Florišová  informovala  členov komisie o položkách, ktoré sú 

v návrhu na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2017.  

Komisia odporúča  I. zmenu rozpočtu prerokovať a schváliť na MsZ - bez pripomienok. 

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

 

3. Nakladanie s majetkom mesta: 

1. Nájom majetku 

A. Príloha č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď : 

Komisia odporúča prerokovať a schváliť návrh na zmenu Prílohy č. 5, ktorou sú určené 

minimálne ceny pri prenájme pozemkov v majetku mesta,  s týmito  pripomienkami: 

   -  písmeno d) – rozdeliť na: 

      d1)  využívanie pozemku na záhradkárske účely (záhradkárske osady)          0,10 €/m2/rok 

      d2)  využívanie pozemku na záhradkárske účely (individuálne záhradky)       1,00 €/m2/rok 

- písmeno g) zastavaných  stavbou na bývanie a dvor pri rodinnom dome      2,00 €/m2/rok 

- písmeno ch) využívaného ako predzáhradku – obsah presunúť do písm. g)  2,00 €/m2/rok 

ostatné ceny odporúča schváliť tak, ako je v návrhu na uznesenie. 

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

            B.  Prílohy č. 7, 8 a 9 k Zásadám hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta Sereď 

Komisia odporúča prerokovať a schváliť návrh zmien príloh č . 7, 8 a 9 s týmito                    

pripomienkami: v Prílohe č. 7 - Seredský hodový jarmok zmeniť minimálne ceny, stanovené 

v prílohe č. 7, bod 2, písm. a) služby občerstvenia a reštauračné služby spojené s predajom 

alkoholických nápojov: 

3 dni : 550,00 €, 2 dni: 450,00 €,  1 deň (okrem nedele): 300,00 €,  nedeľa:  200,00 € 

ostatné ceny odporúča schváliť tak, ako bol návrh – so zmenou všetkých písmen :  1 deň 

piatok/ sobota zmeniť na: 1deň (okrem nedele) 

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

2. Pozemok na Pažitnej ulici 

komisia odporúča schváliť nájom pozemku za cenu podľa návrhu, t. j. 68,00 €/predmet 

nájmu/rok 

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

B. Prevod majetku mesta 

1. Pozemok v k. ú. Stredný Čepeň 

komisia odporúča schváliť predaj pozemku  T. Biharymi a manž. za cenu 15,00 €/m2 
Hlasovanie: 4 prítomní,  za 4, proti 0, zdržal sa 0 

2. Pozemok v k. ú. Stredný Čepeň.  

komisia odporúča schváliť predaj pozemku I. Biharymu  za cenu  15,00 €/m2  

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

3. Pozemok v k. ú. Stredný Čepeň.  



komisia odporúča schváliť predaj pozemku A. Mileovej  za cenu  15,00 €/m2  

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

C. Zámer prevodu majetku: 
    1-2  Pozemok na Dolnočepenskej ulici 

komisia odporúča schváliť zámer prevodu pozemku podľa predložených návrhov - bez                     

pripomienok
 

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

3. Pozemok na Družstevnej ulici.   

     Komisia odporúča schváliť zámer prevodu podľa návrhu bez pripomienok 

                      Hlasovanie: prítomní 4, za 4, proti 0, zdržal 0 
4. Pozemok na ulici A. Hlinku 

Komisia neodporúča schváliť prevod pozemku, odporúča pozemok ponechať v nájme za cenu 7,00 

€/m
2
/rok. 

D. G-pavilón – nájomné byty, parkoviská 

informáciu o ukončení prestavby býv. G-pavilónu na Komenského ul., jeho odkúpení do 

majetku mesta z prostriedkov štátneho fondu  rozvoja bývania, resp. úveru podal prednosta 

MsÚ, informáciu doplnila  Ing. Šefčíková, ved. odd. rozvoja mesta 

Komisia odporúča schváliť návrh na uznesenie tak, ako bol predložený - bez pripomienok 

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

4. Žiadosť Slovmedia SK spol. s r.o. Galanta 

komisia odporúča schváliť spoluprácu a poskytnúť príspevok v čiastke 4000,00 € 

Hlasovanie: prítomní:4, za 4, proti 0, zdržal sa 0 
5. Informácia o výzve SZĽH na spoluprácu v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry 

Komisia odporúča prerokovať a schváliť zámer spolupráce  

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

6. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

 

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

      predseda komisie 

           


