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Zápisnica z rokovania Finančnej a majetkovej komisie zo dňa 09.11.2022 

 

Začiatok zasadnutia komisie: 17.10 hod. 

Koniec zasadnutia komisie:    17.50 hod. 

 

Prítomní: Ing. Bystrík Horváth (BH), Ing. Bohdan Terneny (BT), Ing. Mária Jandová (MJ), Mgr. Tomáš 

Karmažin (ToK), Ing. Norbet Kalinai (NK), Dušan Irsák (DI), Ing. Martina Hilkovičová (MH) 

 

Ospravedlnení: - 

 

Zapisovateľka: JUDr. Ing. Daniela Vargová  

 

Predkladatelia materiálov, hostia:  

Ing. Eva Florišová (EF), JUDr. Ing. Daniela Vargová (DV), Ing. Marián Šišo (MŠ) 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. 5. zmena rozpočtu mesta Sereď – bod MsZ č. 10 

A. Navýšenie rozpočtu mesta Sereď a schválenie uzatvorenia zmluvy nad 100 tis. € vo verejnom 
obstarávaní „Rekonštrukcia miestnej cesty ul. Novomestská ul.“ 

B. 5. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 
3. Nakladanie s majetkom mesta Sereď – bod MsZ č. 12 

A. Zverenie majetku do správy ZŠ Juraja Fándlyho a zriadenie vecného bremena – atletická dráha 
B. Zriadenie vecného bremena – pozemok na Družstevnej u.  Branislav Bokora 
C. Výpožička majetku mesta Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda – pozemok na Komenského ul. 
D. Zverenie hnuteľného majetku mesta Sereď do správy ZŠ Jana Amosa Komenského 

4. Informatívna správa o účasti poslancov na MsZ a členov komisií na zasadnutiach komisií za 11/2021 – 
11/2022 – bod MsZ č. 15 

5. Rôzne 
6. Záver 
 

Program: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

Zasadnutie komisie otvoril a privítal všetkých prítomných predseda komisie Ing. Bystrík Horváth. 

 

2. 5. zmena rozpočtu mesta Sereď – bod MsZ č. 10 
B. 5. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2022 
EF predniesla predložený materiál. Oboznámila členov komisie s obsahom 5. zmeny rozpočtu mesta 
Sereď na rok 2022. 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 6 (pri hlasovaní nebol prítomný: NK)  

ZA: 6 

PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0  NEHLASOVAL: 0 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť 5. zmenu rozpočtu na rok 2022. 

 
A. Navýšenie rozpočtu mesta Sereď a schválenie uzatvorenia zmluvy nad 100 tis. € vo verejnom 
obstarávaní „Rekonštrukcia miestnej cesty ul. Novomestská ul.“ 
MŠ predniesol predložený materiál. Z dôvodu opravy cesty okolo mestského trhoviska a z dôvodu 
nevyčerpaných finančných prostriedkov určených na opravy ciest na Ul.  Podzámska  a Lipová sa 
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plánovalo opraviť aj  časť cesty na Novomestskej ul.  Avšak vysúťažená cena vo  VO na opravu tejto 
časti cesty  je o cca 35 tis. vyššia ako sa predpokladalo. Keďže je to zmluva nad 100 tis. euro, je potrebné 
schváliť to v MsZ. Ak to MsZ neschváli, VO zrušíme.  

 
BH - Bolo by to dobré opraviť, ak sa nájdu finančné prostriedky. Nechám na zváženie MsZ, aby 
rozhodlo. 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 7 

ZA: 6 

PROTI: 1 (DI)  ZDRŽAL SA: 0  NEHLASOVAL: 0 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť navýšenie rozpočtu mesta Sereď a schválenie 
uzatvorenia zmluvy nad 100 tis. € vo verejnom obstarávaní „Rekonštrukcia miestnej cesty ul. 
Novomestská ul.“ 

  

 
C. Nakladanie s majetkom mesta Sereď – bod MsZ č. 12 

 
A. Zverenie majetku do správy ZŠ Juraja Fándlyho a zriadenie vecného bremena – atletická dráha 

DV predniesla predložený materiál. Oboznámila členov komisie so zverením majetku do správy ZŠ 

Juraja Fándlyho a s povinnosťou mesta zriadiť vecné bremeno v súlade so zmluvou uzatvorenou 

s Fondom na podporu športu, ktorý poskytol finančné prostriedky mestu na atletickú dráhu. 
Pôvodne je uznesenie pripravené tak, že užívať atletickú dráhu bezodplatne bude mať Hádzanársky klub 
na základe zriadenia vecného bremena, ktoré je povinné mesto zriadiť aspoň s jedným subjektom 
v súlade so zmluvou uzatvorenou s Fondom na podporu športu. Na  včerajšej L-P komisii bolo 
komisiou navrhnuté, aby vecné bremeno bolo zriadené pre všetky ZŠ a MŠ na území mesta a pre všetky 
subjekty, ktoré boli uvedené v projekte, teda aj pre ŠKF Sereď a pre AŠK Sereď. Využívania atletickej 
dráhy týmito subjektmi si bude vyžadovať zavedenie režimu, čo bude na riaditeľke ZŠ. 
 

BH - Návrh L-P komisie nie je zlý, aby to nebolo špecifikované len na jeden klub. Bude treba spraviť aj 

harmonogram na využívanie atletickej dráhy viacerými subjektmi. 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 7 

ZA: 7 

PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0  NEHLASOVAL: 0 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť zverenie majetku do správy ZŠ Juraja 
Fándlyho a zriadenie vecného bremena – atletická dráha 

 
 

B. Zriadenie vecného bremena – pozemok na Družstevnej ul.  – žiadateľ Branislav Bokora 
DV predniesla predložený materiál. Oboznámila členov komisie, že B. Bokora požiadal so zriadením 

vecného bremena na účel vybudovania vjazdu k parkovacím miestam a uloženia inžinierskych sietí na 

pozemku na Družstevnej ulici, kde plánuje výstavbu dvoch dvojdomov. 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 6 (pri hlasovaní nebol prítomný: TK)  

ZA: 5 

PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 1(MJ)  NEHLASOVAL: 0 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť zriadenie vecného bremena na  pozemku 
mesta  na Družstevnej ul. 
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C. Výpožička majetku mesta Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda – pozemok na Komenského ul. 
DV predniesla predložený materiál. Oboznámila členov komisie s účelom, dobou  a podmienkami 

výpožičky majetku mesta – pozemku medzi kruhovým objazdom a Cirkevnou ZŠ sv. Cyrila a Metoda 

pre účely realizácie projektu „Škola hrou“. Tiež informovala, že v zmluve bude uvedené, aby predmet 

výpožičky a s ním umiestnené prvky boli po skončení vyučovacieho procesu a školského klubu detí na 

Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda využívané verejnosťou. To bol návrh aj pani riaditeľky Cirkevnej ZŠ.  
 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 7 

ZA: 7 

PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0  NEHLASOVAL: 0 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť výpožičku majetku mesta Cirkevnej ZŠ sv. 
Cyrila a Metoda – pozemok na Komenského ul. 
 
D. Zverenie hnuteľného majetku mesta Sereď do správy ZŠ Jana Amosa Komenského 

DV predniesla predložený materiál. Oboznámila členov komisie so zverením hnuteľného majetku mesta 

Sereď do správy ZŠ Jana Amosa Komenského, ktorý bol kúpený v rámci projektu „Zariadenie a vybavenie 

odborných učební“.  

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 7 

ZA: 7 

PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0  NEHLASOVAL: 0 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť zverenie hnuteľného majetku mesta Sereď do 
správy ZŠ Jana Amosa Komenského. 

 

D. Informatívna správa o účasti poslancov na MsZ a členov komisií na zasadnutiach komisií za 
11/2021 – 11/2022 – bod MsZ č. 15 

BH uviedol materiál. Presne spočítal účasť jednotlivých poslancov na MsZ, každému určil percentuálny 

podiel na celkovej účasti. Tak ako aj minulý rok, aj tento bude na MsZ predkladať procedurálny návrh na 

vyplatenie odmien pre poslancov. Na základe informácie od prednostu je na položke nevyčerpaných 4000 

€.  Navrhovať bude odmenu pre poslancov v štyroch sumách od 58 € do 232 €. 

 

E. Rôzne 

V tomto bode nebol predložený žiadny materiál na prerokovanie. 

 

F. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť, poďakoval všetkým členom za aktívny a zodpovedný 

prístup počas celého funkčného obdobia. Skonštatoval, že počas celého obdobia boli vždy ako komisia 

uznášaniaschopná. Pogratuloval členom komisie, ktorí boli úspešní vo voľbách na poslanca a ukončil 

zasadnutie komisie. 
 

 

 

           Ing. Bystrík Horváth v. r. 

                  predseda komisie 

 

 

Zapísala: JUDr. Ing. Daniela Vargová 


