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Zápisnica   

 z rokovania finančnej a majetkovej  komisie zo dňa  14. 02. 2018 

 

Prítomní: Ing. Horváth, D. Nagyová, D. Irsák, Mgr. Lomenová  

Hostia:    Ing. Krajčovič 

 

Program:   

- Otvorenie 

- Prerokovanie materiálov na zasadnutie MsZ 

- Rôzne  

- Záver 

1. Otvorenie: 

Rokovanie komisie začalo o 17.00 hodine. Zasadnutie otvoril  predseda komisie Ing.  

Horváth.  K jednotlivým bodom programu prebehla diskusia a následné hlasovanie: 

2. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení VZN č. 1/2015 o financovaní základnej 

umeleckej školy, materských škôl a škol. zariadení v meste Sereď, v znení neskorších 

nariadení  
Ing. Krajčovič uviedol návrh - je spracovaný podľa Východiskových štatistických údajov 

a rozpočtovaných podielov obcí a VÚC na výnose z dani z príjmu FO pre rok 2018. 

Komisia odporúča MsZ uzniesť na VZN.  

Hlasovanie:   prítomní: 4 

                     za návrh: 4 

                     proti návrhu: 0 

                     zdržal sa hlasovania: 0 

3. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č. 7/2011 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, 

ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom, v znení neskorších nariadení   

Ing. Krajčovič uviedol materiál návrh VZN obsahuje 3 návrhy: príspevok na dieťa sa  

znižuje z 25 na 20 €,  zavádza sa  rozdielny príspevok za dieťa mladšie ako 3 roky,  

zavádza sa rozdielny príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ počas letných prázdnin. 

Komisia odporúča MsZ uzniesť sa na VZN   

Hlasovanie:  prítomní: 4 

                     za návrh: 4 

                    proti návrhu: 0 

                   zdržal sa hlasovania  0                

4.  zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2018   

1. Schvaľovanie dotácií  z rozpočtu mesta na rok  2018 pre oblasť športu. 

Prednosta úradu informoval členov komisie, že predsedníčka školskej a športovej 

komisie prednesie na zasadnutí MsZ návrh, o ktorom sa bude rokovať, preto komisia 

o návrhu nehlasovala, odporúča prerokovať v MsZ. 

2. 1. Zmena rozpočtu mesta na rok 2018 

Ing. Krajčovič informoval o najvyšších položkách:  nárast na podielových daniach 

projekt futbalový štadión, presuny v rámci jednotlivých položiek – nájmy, cestná 

doprava, zimná údržba, nákup strojov a zariadení (traktor) rekonštrukcia prechodov 

pre chodcov (vysvietenie), Zberný dvor, smetné nádoby, vrecia, na rozvoj obce – 

mobiliár, položka na kaštieľ,  atď.... 

Komisia odporúča MsZ schváliť 1. zmenu rozpočtu na rok 2018 

             Hlasovanie: prítomní:4 

                         za návrh: 4 

                         proti návrhu:  0 

                         zdržal sa hlasovania:  0 
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5. Nakladanie s majetkom mesta                                         

A. Zámer nájmu majetku mesta 

1. Trhovisko na Mlynárskej ul.  

            Komisia prerokovala návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nájom 

mestského trhoviska a zároveň návrh Sadzobníka nájomného za trhové stoly 

a trhové miesta, ktorý bude uplatňovaný po dobu správy trhoviska mestom. 

           Komisia odporúča MsZ schváliť vyhlásenie OVS a sadzobník nájomného za 

trhové miesta. 

Hlasovanie: prítomní: 4 

           za návrh:  4 

                 proti návrhu: 0 

                 zdržal sa hlasovania 0 

1. Pozemok na Kostolnej  ul.  

Komisia prerokovala novú žiadosť V. Malého na nájom pozemku a odporúča MsZ 

návrh schváliť 

 Hlasovanie: prítomní: 4 

                    za návrh: 4 

                    proti návrhu: 0  

                   zdržal sa hlasovania: 0 

2. Pozemok na Krásnej ul.  
Komisia prerokovala žiadosť spoločnosti OTOM, s.r.o. Sereď o nájom pozemku na 

prepojenie prevádzky  s cestnou sieťou a odporúča MsZ návrh  schváliť.  

Hlasovanie: prítomní: 4 

                    za návrh: 4 

                    proti návrhu: 0  

                   zdržal sa hlasovania: 0 

B. Prevod majetku mesta 

         Pozemok na Strednočepeňskej ul.  

  Komisia odporúča schváliť prevod pozemku za cenu 15,00 €/m
2, z dôvodu dlhodobého 

užívania pozemku ako súčasť záhrady. 

  Hlasovanie: prítomní: 4 

                    za návrh:    3 

                    proti návrhu: 0 

                    zdržal sa hlasovania 1  

C. Vecné bremeno 

Pozemok v k. ú. Sereď  - Priemyselný park pre Západoslovenská  distribučná,a.s.  

Komisia  odporúča zriadiť vecné bremeno žiadateľovi za odplatu, za cenu určenú 

znaleckým posudkom, vypracovaným na náklady  žiadateľa. 

Hlasovanie: prítomní: 4 

                   za návrh : 4 

                    proti návrhu: 0 

                   zdržal sa hlasovania 0 

D. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Komisia odporúča návrh na zmenu prerokovať v MsZ 

6. Žiadosť Slovmedia   

Komisia odporúča žiadosť prerokovať v MsZ.  

7. Záver 

     Predseda komisie ukončil rokovanie o 18.00 hodine. 

 

 

  

                     

                Ing. Bystrík Horváth, v. r. 

                          predseda komisie 


