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Zápisnica   

 z rokovania finančnej a majetkovej  komisie zo dňa  18. 04. 2018 

 

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

Hostia:    Ing. Krajčovič 

 

Program:   

- Otvorenie 

- Prerokovanie materiálov na zasadnutie MsZ 

- Rôzne  

- Záver 

1. Otvorenie: 

Rokovanie komisie začalo o 17.30 hodine. Zasadnutie otvoril  predseda komisie Ing.  

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

2. Správy o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2017   
Komisia odporúča MsZ „správy“ zobrať na vedomie: 

Hlasovanie:   prítomní: 4 

                     za návrh: 4 

    proti návrhu: 0 

    zdržal sa hlasovania: 0 

3. Správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za rok 2017     

Komisia odporúča MsZ  „správu“ zobrať na vedomie: 

Hlasovanie:   prítomní: 4 

                     za návrh: 4 

    proti návrhu: 0 

    zdržal sa hlasovania: 0 

4. Záverečný účet mesta Sereď za rok 2017     
Komisia  odporúča schváliť záverečný účet mesta Sereď za rok 2017, bez pripomienok.                                                                                       

Hlasovanie:   prítomní: 4 

                     za návrh: 4 

    proti návrhu: 0 

    zdržal sa hlasovania: 0 

5. Mestský bytový podnik s.r.o., Sereď                                        
A. Správa o hospodárení MsBP s.r.o., Sereď za rok 2017 

Komisia odporúča MsZ „správu“ zobrať na vedomie 

      Hlasovanie: prítomní: 4 

                     za návrh: 4 

    proti návrhu: 0 

    zdržal sa hlasovania: 0 

B. Dohody o urovnaní  

Ing. Krajčovič oboznámil členov komisie s pripomienkami legislatívno-právnej komisie 

– tie už sú zapracované v návrhoch dohôd.  

Komisia odporúča prerokovať v MsZ   

      Hlasovanie:   prítomní: 4 

                          za návrh: 4 

 proti návrhu: 0 

 zdržal sa hlasovania: 0 

6.  Zmena rozpočtu na rok 2018 

A.  Žiadosť OZ Deťom pre život – Na bicykli deťom pre život 2018  

Komisia odporúča schváliť finančný príspevok vo výške 300 € pre    OZ   

       Hlasovanie: prítomní: 4 

                            za návrh: 4 

   proti návrhu: 0 

   zdržal sa hlasovania: 0 
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B. Schválenie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v roku 2018 pre oblasť športu   

Komisia odporúča schváliť navýšenie dotácie Športovému klubu futbalu Sereď o sumu 

250 €, na celkovú výšku 90 250 €. 

        Hlasovanie: prítomní: 4 

                           za návrh: 4 

   proti návrhu: 0 

   zdržal sa hlasovania: 0 

Komisia odporúča schváliť navýšenie dotácie Asociácii športových klubov  Sereď o sumu 

250 €, na celkovú výšku 30 250 €.  

        Hlasovanie: prítomní: 4 

                          za návrh: 4 

   proti návrhu: 0 

   zdržal sa hlasovania: 0 

Komisia odporúča schváliť navýšenie dotácie Hádzanárskemu klubu Slávia Sereď o sumu 

200 €, na celkovú výšku 20 200 €.  

       Hlasovanie: prítomní: 4 

                            za návrh: 4 

   proti návrhu: 0 

   zdržal sa hlasovania: 0 

Komisia odporúča schváliť navýšenie dotácie Športovému klubu Ice Players Sereď 

o sumu 700  €,  na celkovú výšku 10 700 €.  

       Hlasovanie: prítomní: 4 

                          za návrh: 4 

   proti návrhu: 0 

   zdržal sa hlasovania: 0  

C. II. zmena rozpočtu na rok 2018 

Ing. Krajčovič informoval o niektorých položkách – výdavky na separovaný zber...  

Komisia odporúča schváliť II. zmenu rozpočtu na r. 2018 podľa návrhu, bez 

pripomienok 

       Hlasovanie:   prítomní: 4 

                            za návrh: 4 

   proti návrhu: 0 

   zdržal sa hlasovania: 0  

7. Územný plán mesta Sereď – Žiadosti o obstaranie zmien a doplnkov     

komisia odporúča materiál prerokovať na zasadnutí MsZ.       

 

8. Nakladanie s majetkom mesta Sereď                                       
A. Nájom majetku  

1. Trhovisko na Mlynárskej ul .- výsledok OVS 

Komisia odporúča MsZ schváliť vybraného uchádzača o nájom trhoviska 

             Hlasovanie: prítomní: 4 

                                 za návrh: 4 

        proti návrhu: 0 

       zdržal sa hlasovania: 0  

2. Pozemok na Kostolnej ul.  - Malý 

3. Komisia odporúča schváliť nájom pozemku na vybudovanie verejne prístupného 

parkoviska za cenu 0,40 €/m2/rok, 

      Hlasovanie: prítomní: 4 

                                   za návrh: 4 

          proti návrhu: 0 

         zdržal sa hlasovania: 0  

3. Pozemok na Krásnej ul.  -OTOM 

Komisia odporúča schváliť nájom pozemku na vybudovanie prepojenia    

pripravovanej  prevádzky na existujúcu cestnú sieť, za cenu 2,00/m2/rok, ktorá 

bola určená znaleckým posudkom  
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               Hlasovanie: prítomní: 4 

                                   za návrh: 4 

                      proti návrhu: 0 

                      zdržal sa hlasovania: 0 

4. Budova a priľahlý pozemok na Školskej ul.  - Gymnázium V. Mihálika Sereď 

Komisia odporúča schváliť nájom objektu za cenu podľa návrhu, t. j. 9,00 

€/m2/rok a 0,0  €/m2/rok za priľahlý pozemok – dvor, vzhľadom na p 

       Hlasovanie: prítomní: 4 

                            za návrh: 4 

   proti návrhu: 0 

   zdržal sa hlasovania: 

A. Zámer nájmu majetku – Hudek, Bokora 

Pozemok na Novomestskej ul.  

Komisia odporúča prerokovať a rozhodnúť o zámere nájmu na rokovaní MsZ 

Hlasovanie: prítomní: 4 

                     za návrh: 4 

                     proti návrhu: 0 

          zdržal sa hlasovania: 0 

B. Prevod majetku 

      Pozemok na  Strednočepeňskej ul.    - Biháriové 

       Komisia odporúča schváliť prevod pozemku za cenu 15,00 €/m2  

 Hlasovanie: prítomní: 4 

                     za návrh: 4 

                     proti návrhu: 0 

          zdržal sa hlasovania: 0  

C. Zámer prevodu  

1. Pozemok na ul. 8. mája  - Kubánek  

Komisia odporúča schváliť zámer  zámeny pozemkov bez finančného vyrovnania 

         Hlasovanie: prítomní: 4 

                     za návrh: 4 

                     proti návrhu: 0 

          zdržal sa hlasovania: 0  

2. Pozemok na Dolnočepeňskej  ul. – Zungovská a spol. 

Komisia odporúča schváliť zámer majetkovo – právne usporiadať užívanie 

pozemku formou predaja  

         Hlasovanie: prítomní: 4 

                     za návrh: 4 

                     proti návrhu: 0 

          zdržal sa hlasovania: 0  

3. Pozemok na Hornočepeňskej ul. – Pospišková 

Komisia odporúča schváliť zámer prevodu pozemku za cenu podľa        

znaleckého posudku 

       Hlasovanie: prítomní: 4 

                     za návrh: 4 

                     proti návrhu: 0 

          zdržal sa hlasovania: 0 

4. Pozemok na Čepeňskej – Polis devolopment s.r.o. Sereď 

Komisia odporúča schváliť zámer prevodu pozemku za cenu podľa          

znaleckého posudku 

             Hlasovanie: prítomní: 4 

                               za návrh:   4 

                               proti návrhu: 0 

                    zdržal sa hlasovania: 0  
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5. Pozemok na   Cukrovarskej ul. – návrh na vyhlásenie OVS 

Komisia odporúča schváliť vyhlásenie OVS na predaj pozemku, navrhnuté 

podmienky súťaže a komisie pre výber uchádzača 

             Hlasovanie: prítomní: 4 

                                    za návrh:   4 

                                       proti návrhu: 0 

                             zdržal sa hlasovania: 0 

D. Nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku mesta 

Komisia odporúča MsZ  schváliť nadobudnutie pozemku do vlastníctva mesta za cenu 

265 €. 

      Hlasovanie:       prítomní: 4 

                                   za návrh:   4 

                                      proti návrhu: 0 

                           zdržal sa hlasovania 

9.   Záver 

            Predseda komisie ukončil rokovanie o 19.00 hodine. 

 

 

  

                     

                Ing. Bystrík Horváth, v. r. 

                          predseda komisie 

 


