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Zápisnica 

 z rokovania finančnej a majetkovej  komisie zo dňa  02.12. 2020 

 

Prítomní:   

Komisia: Ing. Bystrík Horváth (BH), Mgr. Tomáš. Karmažín  (TK),  Dušan Irsák (DI), 

               Ing. Norbert Kalinai (NK), Ing. Martina  Hilkovičová (MH),  Ing. Mária Jandová (MJ), 

Ing. Branislav Karmažín (BK)              

Zapisovateľka: D. Nagyová 

Predkladatelia materiálu:, Ing. Krajčovič,  Bc. Zuzana Vohláriková 

Program:   

- otvorenie 

- prerokovanie materiálov na zasadnutie MsZ dňa 10.12.2020  

- záver 

-  

Otvorenie: 

Rokovanie komisie  začalo o 17.
15 

hod. Zasadnutie otvoril  predseda komisie Ing.  Horváth. Komisia 

schválila program rokovania, so zmenou v poradí prerokovávaných materiálov. 

 

K jednotlivým bodom programu prebehla diskusia a následné hlasovanie: 

 

1. Návrh VZN o miestnom poplatku za KO a DSO, MsZ bod č. 9 – vedúca odd. ŽP 

K navrhovanému materiálu nemali členovia komisie zásadné  pripomienky. 

Hlasovanie: prítomní - 7  

       za návrh:7 

       proti návrhu:0 

       zdržal sa hlasovania:0 

      Komisia odporúča MsZ uzniesť sa na VZN o miestnom poplatku za KO a DSO, bez 

pripomienok. 

 

2. VII. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2020,      MsZ bod č.10 – prednosta MsÚ 
Ing. Krajčovič oboznámil komisiu s najväčšími položkami ( financie, týkajúce sa škôl, 

v kapitálových výdavkoch presun na rekonštrukciu trhoviska.....). 

Členovia komisie nemali k navrhovanej zmene pripomienky. 

       Hlasovanie: prítomní - 7  

       za návrh:7 

       proti návrhu:0 

      zdržal sa hlasovania:0 

Komisia odporúča MsZ  schváliť VII. zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 2020, bez     

pripomienok. 

 

3. Návrh rozpočtu mesta na roky  2021 – 2023    MsZ bod č. 11 - prednosta MsÚ,  

Členovia komisie mali otázky k niektorým položkám rozpočtu (Ing. Hilkovičová – kaštieľ, štadión, 

Ing. B. Karmažín – dane, Ing. Jandová – doprava........). Prednosta MsÚ na otázky zodpovedal, 

komisia následne hlasovala o navrhovanom rozpočte mesta: 

       Hlasovanie: prítomní - 7  

        za návrh:7 

        proti návrhu:0 

       zdržal sa hlasovania:0 

Komisia odporúča MsZ  schváliť návrh rozpočtu mesta Sereď na roky 2021 -2023,  bez     

pripomienok. 

 

4. Harmonogram zasadnutí MsZ   MsZ bod č. 13  + zasadnutia komisie 
Prednosta MsÚ informoval prítomných s navrhovanými termínmi zasadnutí mestského 

zastupiteľstva.  Od týchto termínov budú závisieť i termíny zasadnutí finančnej a majetkovej 

komisie, t. j., vždy v stredu o 17.15 hod., 8 dní pred zasadnutím MsZ.  
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5. Nakladanie s majetkom mesta Sereď   MsZ bod č. 16 -  právny a majetkový ref.- D.Nagyová          

A. Zámer nájmu majetku mesta 

              pozemok na Dolnočepeňskej ulici 

              Členovia komisie nemali pripomienky k zámeru nájmu majetku mesta.  
Hlasovanie: prítomní - 7  

                za návrh:7 

                proti návrhu:0 

               zdržal sa hlasovania:0 

                 Komisia odporúča MsZ  schváliť zámer nájmu pozemku   tak, ako je predložený návrh na 

uznesenie, bez pripomienok. 

B. Nájom majetku mesta 

1. pozemok na Školskej ulici 

Členovia komisie nemali pripomienky k predloženému návrhu. 
                   Hlasovanie: prítomní - 7  

                    za návrh:7 

                    proti návrhu:0 

                    zdržal sa hlasovania:0 

                  Komisia odporúča MsZ  schváliť nájmom pozemku   tak, ako je predložený návrh na  

uznesenie, za cenu  podľa Zásad hospodáreniam, t. j., 10,0 €/m
2
/rok.  

2. pozemok na Šulekovskej ulici  

                   Členovia komisie nemali pripomienky k predloženému návrhu. 
                   Hlasovanie: prítomní - 7  

            za návrh:7 

            proti návrhu:0 

                  zdržal sa hlasovania:0 

Komisia odporúča MsZ  schváliť nájmom pozemku   tak, ako je predložený návrh na  

uznesenie, za cenu  podľa Zásad hospodáreniam, t. j., 1,0 €/m
2
/rok.  

3. pozemok na Novomestskej ulici 

Členovia komisie nemali pripomienky k predloženému návrhu.  
                   Hlasovanie: prítomní - 7  

             za návrh:7 

             proti návrhu:0 

                   zdržal sa hlasovania:0 

Komisia odporúča MsZ  schváliť nájmom pozemku   tak, ako je predložený návrh na  

uznesenie, za cenu  podľa Zásad hospodáreniam, t. j., 5,0 €/m
2
/rok.  

C. Prevod majetku mesta 

            pozemok na Ul. 8. mája 

            Členovia komisie nemali pripomienky k predloženému návrhu.  
            Hlasovanie: prítomní - 7  

    za návrh:7 

     proti návrhu:0 

          zdržal sa hlasovania:0 

Komisia odporúča MsZ  schváliť prevod pozemku   tak, ako je predložený návrh na  

uznesenie, za cenu  podľa Zásad hospodáreniam,  t.  j., 28,00 €/m
2
.  

D. Rozhodnutie o prebytočnosti majetku 

Členovia komisie nemali pripomienky k výpožičke mobilných basketbalových košov   

pre Obchodnú akadémiu v Seredi. 
           Hlasovanie: prítomní - 7  

    za návrh:7 

   proti návrhu:0 

         držal sa hlasovania:0 

Komisia odporúča MsZ  schváliť rozhodnutie o prebytočnosti majetku – mobilných 

basketbalových košov. 
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5. Záver  

                                                                                                                                                                                   

  Po prerokovaní všetkých bodov programu, predseda poďakoval prítomným za účasť.     

  Rokovanie bolo ukončené o 18.35 hod.  

 

      Zapísala:  Darina Nagyová                                                                  Ing. Bystrík Horváth 

          tajomníčka komisie                                                                predseda komisie, v. r. 

 


