
Zápisnica   

 z rokovania finančnej a majetkovej  komisie zo dňa  08. 11. 2017 

 

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

Hostia:    Ing. Krajčovič- prednosta MsÚ, Ing. Navrátilová - ref. životného prostredia MsÚ  

 

Program:   

- Otvorenie 

- Prerokovanie materiálov na zasadnutie MsZ 

- Záver 

1. Otvorenie: 

Rokovanie komisie začalo o 17.10 h. Zasadnutie otvoril  predseda komisie Ing.  Horváth.  

K jednotlivým bodom programu prebehla diskusia a následné hlasovanie. 

2. Návrh VZN mesta Sereď o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 

znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď 
Ing. Navrátilová – Návrh VZN bol upravený v súlade s pripomienkami prokurátora, výška 

poplatku zostala nezmenená. 

Komisia odporúča MsZ uzniesť sa na VZN. 

Hlasovanie: 5 prítomných,  za návrh:  5, proti:  0, zdržal sa hlasovania: 0 

3. Mestský bytový podnik Sereď 
Komisia sa oboznámila s odborným stanoviskom  Prof. Ing, Petráša, PhD. ku krokom 

prijatým MsZ vo veciach tepelného hospodárstva a odporúča ho prerokovať na zasadnutí 

MsZ  

      Hlasovanie: 5 prítomných,  za návrh:  5, proti:  0, zdržal sa hlasovania: 0 

4. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2011 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach..... 

Komisia prerokovala predložený návrh  na zníženie výšky príspevku, zároveň sa zaoberala   

aj ďalšími návrhmi členov komisie, ktoré zohľadňovali širší  súvis s dopadom na  rozpočet 

mesta – prehodnotiť niektoré príspevky, resp. upraviť výšku miestnych daní,  prijať zníženie 

príspevku na 20 eur, atď... Hlasovaním rozhodla o odporučení MsZ  ponechať súčasnú 

výšku príspevku..  

     Hlasovanie: 5 prítomných,  za návrh:  3, proti:  2, zdržal sa hlasovania: 0 

5. 5. Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2017 

O zmenách informoval prednosta MsÚ – najvyššie položky: školy,  odvod odpadu......  

komisia odporúča schváliť 5.zmenu rozpočtu mesta  

Hlasovanie: 5 prítomných,  za návrh:  5, proti:  0, zdržal sa hlasovania:  

6. Príprava rozpočtu na roky 2018  

O príprave rozpočtu mesta informoval prednosta úradu. Prebehlo „bodovanie investícií“, 

na ktoré chcú poslanci vyčleniť finančné prostriedky. Bolo vybraných 10 projektov.  

Komisia odporúča správu zobrať na vedomie 

Hlasovanie: 5 prítomných,  za návrh:  5, proti:  0, zdržal sa hlasovania: 0 

7. Občianske obrady 

A. Poriadok odmeňovania účinkujúcich pri občianskych obradoch a slávnostiach 

Komisia odporúča MsZ návrh schváliť 

Hlasovanie: 5 prítomných, 5 za návrh 

B. Poplatky za uzavretie manželstva 

Komisia odporúča MsZ návrh schváliť 

Hlasovanie: 5 prítomných, 4 za návrh, 1 sa zdržal hlasovania, 0 proti 

8. Nakladanie s majetkom mesta: 

A.   Nájom majetku 

1. Pozemky v k. ú. Dolný  Čepeň  

Komisia  odporúča prerokovať a schváliť návrh na nájom pozemku pre SHMÚ 

za cenu 1 €/rok/predmet nájmu  z dôvodu, že ide o rekonštrukciu umiestnenej 

verejnoprospešnej stavby  - monitorovacej stanice kvality podzemných vôd.  



                  Hlasovanie: 5 prítomných,  za  5 ,   proti  návrhu  0, zdržal sa 0 

2. Pozemok na ul. D. Štúra. 

Komisia  odporúča schváliť nájom pozemku, na ktorom je vybudované verejne 

prístupné parkovisko, pre Ing. Melichera za cenu v súlade so Zásadami 

hospodárenia..... 0,40 €/m
2
/rok. 

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

B. Zámer prevodu majetku: 
1.  Pozemok na ul. D. Štúra  

komisia neodporúča schváliť zámer prevodu pozemku  podľa predloženého 

návrhu.
 

     Hlasovanie: prítomní - 5, za 2 , proti 2, zdržal sa hlasovania -1 

2.  Pozemok na Kukučínovej ulici  

Komisia odporúča schváliť zámer prevodu z dôvodu majetkovoprávneho 

usporiadania užívania pozemku dlhodobo užívaného ako súčasť záhrady.  

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

C. Prevod majetku mesta 

1. Pozemok na Hornočepeňskej ulici  

Komisia odporúča schváliť prevod pozemku,  za cenu podľa písm. C Zásad  

hospodárenia ... pre k. ú. Horný Čepeň, a to vo výške 10 €/m
2  

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

2. Pozemok na Námestí slobody 

Komisia odporúča schváliť prevod pozemku,  za cenu podľa písm. C Zásad  

hospodárenia ... pre k. ú. Sereď, a to vo výške 20 €/m
2  

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

D. Vecné bremeno 

1. Umiestnenie čerpacích staníc ČS6 a ČS7 v k. ú. Horný Čepeň 

Komisia odporúča schváliť bezodplatné zriadenie vecného bremena,  

spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, v súlade so Zásadami 

hospodárenia  z dôvodu, že ide o verejnoprospešnú stavbu.  

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

E. Zámer  prevodu pozemku, nájmu časti pozemku a uloženie inžinierskych sietí 

- pozemok na Kostolnej ulici 

V súvislosti s pripravovanou stavbou – polyfunkčného objektu, komisia 

prerokovala návrh na zámer prevodu pozemku vo výmere cca  12 m2,  zámer 

nájmu na vybudovanie potrebných parkovacích plôch k objektu a  prekládkou 

inžinierskych sietí do mestského pozemku, súvisiacou s výstavbou. 

Komisia odporúča schváliť zámer prevodu a nájmu pozemku a súhlas 

s umiestnením inžinierskych sietí. 

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

F. Postúpenie práv zo záruky za akosť 

Komisia odporúča schváliť postúpenie práv zo záruky za akosť, vyplývajúcich zo 

Zmluvy o dielo pre Západoslovenskú distribučnú, v súvislosti s nájmom objektu SO 

611 v Priemyselnom parku. 

9. Záver 

  Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

 

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

      predseda komisie 

           


