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Zápisnica   

 z rokovania finančnej a majetkovej  komisie zo dňa  12. 09. 2018 

 

Prítomní: Ing. Horváth, D. Nagyová, Mgr. Lomenová, Ing. Belányiová, D. Isrák 

Hostia:    Ing. Krajčovič, prednosta MsÚ 

 

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. Správa o vyhodnotení XIX. seredského hodového jarmoku   
Komisia odporúča MsZ správu zobrať na vedomie: 

Hlasovanie:   prítomní: 5 

                     za návrh: 5 

    proti návrhu: 0 

    zdržal sa hlasovania: 0 

3. Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry Sereď za I. polrok 2018     

Komisia odporúča MsZ  správu zobrať na vedomie: 

Hlasovanie:   prítomní: 5 

                     za návrh: 5 

    proti návrhu: 0 

    zdržal sa hlasovania: 0 

4. Žiadosť Obchodnej akadémie o pomoc pri nákupe basketbalových košov    
Komisia  neodporúča schváliť žiadosť OA                                                                                       

Hlasovanie:           prítomní: 5 

                              za návrh: 0 

             proti návrhu: 5 

             zdržal sa hlasovania: 0 

5. Správy o plnení rozpočtu mesta Sereď                                        
A. Správa o plnení rozpočtu mesta k 30.06.2018 

Komisia odporúča MsZ správu zobrať na vedomie 

      Hlasovanie:  prítomní: 5 

                             za návrh: 5 

            proti návrhu: 0 

           zdržal sa hlasovania: 0 

B. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta k 30.06. 2018 

Komisia odporúča správu zobrať na vedomie   

      Hlasovanie:   prítomní: 5 

                            za návrh: 5 

       proti návrhu: 0 

       zdržal sa hlasovania: 0 

6.   IV. zmena rozpočtu mesta na rok 2018 

Ing. Krajčovič informoval o niektorých položkách –školy, opravy, havárie, nákup 

služobného auta......  

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

       Hlasovanie:   prítomní: 5 

                            za návrh: 5 

       proti návrhu: 0 

      zdržal sa hlasovania: 0  
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7. Príprava  rozpočtu mesta Sereď na roky 2019 -2021     

Ing. Krajčovič oboznámil členov komisie s pripravovanými investíciami na nasledujúce 

roky. Komisia odporúča MsZ rozhodnúť o návrhu prijatia poplatku za miestny rozvoj, 

z dôvodu veľkého opotrebovania miestnych komunikácií pri veľkých investičných akciách 

(výstavby rodinných domov, bytových jednotiek) 

        Hlasovanie:   prítomní: 5 

                              za návrh: 5 

                        proti návrhu: 0 

                        zdržal sa hlasovania: 0      

8. Nakladanie s majetkom mesta Sereď                                       
A. Nájom majetku  

1. Pozemok na Hornočepeňskej ul.  - Teplý 

Komisia odporúča MsZ schváliť nájom za cenu 0,40 €/m
2
/rok z dôvodu 

vybudovania verejne prístupného parkoviska 

             Hlasovanie: prítomní:5 

                                 za návrh: 5 

        proti návrhu: 0 

       zdržal sa hlasovania: 0  

2. Pozemok na Čepeňskej ul. - Tanušková 

komisia odporúča schváliť nájom pozemku pod prefabrikovanou garážou 

žiadateľke za cenu 2,25  €/m
2
/rok 

      Hlasovanie: prítomní: 5 

                                   za návrh: 5 

          proti návrhu: 0 

         zdržal sa hlasovania: 0  

3. Pozemok na Čepeňskej ulici - Eliáš 

Komisia odporúča schváliť nájom pozemku pod prefabrikovanou garážou 

žiadateľovi za cenu  2,25/m
2
/rok  

               Hlasovanie: prítomní: 5 

                                   za návrh: 5 

                      proti návrhu: 0 

                      zdržal sa hlasovania: 0 

B. Prevod majetku 

      1. Pozemok na  Námestí slobody - Pastorková 

Komisia odporúča schváliť prevod pozemku za cenu 20,00 €/m
2
  

Hlasovanie:   prítomní:5 

                     za návrh: 4 

                     proti návrhu: 0 

               zdržal sa hlasovania: 1  

             2.  Pozemok na Pekárskej ulici - Krotákoví 

Komisia odporúča schváliť prevod pozemku za cenu 20,00 €/m
2
  

Hlasovanie:   prítomní:5 

                       za návrh: 4 

                       proti návrhu: 0 

                 zdržal sa hlasovania: 1  

3. Pozemok na Vážskej ulici - Polákoví 

Komisia odporúča schváliť prevod pozemku za cenu 20,00 €/m
2
 na základe 

hlasovania o návrhu člena komisie. 

       Hlasovanie: prítomní: 5 

                          za návrh: 4 

               proti návrhu: 0 

               zdržal sa hlasovania: 1 
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4. Pozemok na Novomestskej ulici – L. Malý 

    Komisia odporúča schváliť prevod pozemku za cenu 60,00 €/m
2
 

 

  Hlasovanie:   prítomní:5 

                       za návrh: 5 

                       proti návrhu: 0 

                            zdržal sa hlasovania: 0  

C. Zámena pozemkov  

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

Komisia odporúča schváliť zámenu pozemku bez finančného vyrovnania rozdielu      

vo výmerách pozemkov. 

    Hlasovanie:   prítomní: 5 

                                 za návrh:   5 

                                proti návrhu: 0 

                             zdržal sa hlasovania: 0  

2. Pozemok na ul. 8. mája  - Kubánek  

Komisia odporúča schváliť  zámenu pozemkov bez finančného vyrovnania rozdielu 

vo výmerách pozemkov. 

      Hlasovanie:  prítomní: 5 

                           za návrh: 5 

                           proti návrhu: 0 

                      zdržal sa hlasovania: 0  

D. Zámer prevodu pozemku 

1. Pozemok na Pekárskej ulici 

     Komisia odporúča schváliť zámer prevodu pozemku 

     Hlasovanie: prítomní: 5 

                          za návrh: 5 

                          proti návrhu: 0 

                      zdržal sa hlasovania: 0  

      Komisia odporúča schváliť prevod za cenu 20,00€/m
2
 

      Hlasovanie: prítomní: 5 

                           za návrh: 4 

                           proti návrhu: 0 

                      zdržal sa hlasovania: 1  

2. Pozemok na Strednočepeňskej ulici 

Komisia odporúča zámer prevodu prerokovať na zasadnutí MsZ. 

      Hlasovanie:  prítomní: 5 

                           za návrh: 5 

                           proti návrhu: 0 

                zdržal sa hlasovania: 0  

E. Zverenie majetku mesta do správy ZŠ J.A. Komenského 

komisia odporúča schváliť zverenie majetku do správy ZŠ 

hlasovanie:    prítomní: 5 

                      za návrh: 5 

                      proti návrhu: 0 

                    zdržal sa hlasovania: 0 .  

F. Nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku mesta 

Komisia odporúča MsZ  schváliť návrh uznesenia o nadobudnutí majetku bez 

pripomienok   

      Hlasovanie: prítomní: 5 

                           za návrh:   5 

                               proti návrhu: 0 

                    zdržal sa hlasovania 
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9.   Záver 

     Predseda komisie ukončil rokovanie o 18.30 h. 

  

                                                     Ing. Bystrík Horváth 

                                                      predseda komisie 


