
Zápisnica   

 z rokovania finančnej a majetkovej  komisie zo dňa  21. 06. 2017 

 

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

Hostia: Ing. Krajčovič  

 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie materiálov na zasadnutie MsZ 

3. Rôzne  

4. Záver 

5.  

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. Príprava novely VZN mesta Sereď o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi 

Prednosta MsÚ informoval členov komisie o príprave VZN, o  kontrole smetných nádob, ktorá 

ukázala množstvo nedostatkov.  Komisia odporúča MsZ prerokovať prípravu novely VZN. 

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

3. Návrh  III. zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 2017  
Prednosta MsÚ  informoval  členov komisie o najvyšších  položkách, ktoré sú v návrhu na III. 

zmenu rozpočtu mesta na rok 2017.  

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

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

- žiadosť OZ Deťom pre život – komisia odporúča MsZ schváliť čiastku 300 €  na charitatívnu 

akciu „Na bicykli deťom pre život 2017“ – bez pripomienok 

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

- Žiadosť Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 

komisia neodporúča schváliť finančný  príspevok na dostavbu kostola  

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

- Žiadosť Rady rodičov pri ZŠ J. A. Komenského 
komisia neodporúča schváliť finančný príspevok na riešenie vnútro bloku budovy B 

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

4. Príprava rozpočtu mesta na rok 2018 

Komisia odporúča navrhovaný materiál prerokovať na zasadnutí mestského zastupiteľstva, 

pripomienkou, aby MsZ rozhodlo o nakladaní s budovou na Garbiarskej ul. (budova chátra, 

stojí mesto finančné náklady na údržbu)  – navrhuje zopakovať OVS(rovnaké podmienky- 

cena nájmu 1€/predmet nájmu/rok, nové termíny) 

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

5. Nakladanie s majetkom mesta: 

A. Nájom majetku 

1. Pozemok na Cukrovarskej ulici 

      komisia odporúča schváliť nájom pozemku za cenu 0,40 €/m
2
/rok  

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

2. Pozemok na Námestí slobody 

komisia odporúča  schváliť nájom pozemku  za  podmienok     dohodnutých   v Zmluve 

o nájme zo dňa 29.09.2008 

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

3. Nebytové priestory v bytových domoch 

Komisia odporúča schváliť nájom nebytových priestorov pre Energetiku Sereď za cenu 

pre jednotlivé objekty podľa návrhu - v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta  



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

 

 

B. Zámer prevodu majetku 

1. Pozemok na Jesenského ulici 

     Komisia odporúča schváliť zámer prevodu pozemku, s podmienkami stanovenými mestom 

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

2. Pozemok na Pažitnej ulici 

     Komisia odporúča schváliť zámer prevodu pozemku 

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

C.  Prevod majetku mesta 

1. Pozemok na Dolnočepenskej ulici 

komisia odporúča schváliť predaj pozemku  A. Horváthovej a Z. Stehelovej,  za cenu 60,00 

€/m2 

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

2. Pozemok na Námestí slobody  
komisia odporúča schváliť predaj pozemku  K&L INVEST s. r. o a manž. Krivosudským   za 

cenu  90,00 €/m
2
  

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

3. Pozemok na Námestí slobody  
komisia odporúča schváliť predaj pozemku V. Martinákovi a manželke  za cenu  20,00 €/m

2
  

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

D.  Vecné bremeno 

 Komisia odporúča schváliť uloženie vodovodnej prípojky do pozemku mesta 

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

 

E. Nadobudnutie nehnuteľností do majetku mesta 

1. bariérové oplotenie cintorína na Kasárenskej ulici 

komisia odporúča schváliť nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku mesta od E .Kašíkovej             

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

2. pozemok v areáli ZŠ J. A. Komenského  

komisia odporúča schváliť bezodplatné nadobudnutie pozemku od SPF 

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

 

4. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

 

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

      predseda komisie 

           

 


