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Zápisnica z rokovania Finančnej a majetkovej komisie zo dňa 31.01.2023 

 

Začiatok zasadnutia komisie: 16.15 hod. 

Koniec zasadnutia komisie:    19.05 hod. 

 

Prítomní: Mgr. Tomáš Karmažín (ToK), Ing. Bystrík Horváth (BH), Ing. Bohdan Terneny (BT), Ing. Tibor 

Krajčovič (TK), Ing. Norbet Kalinai (NK), Ing. Martina Hilkovičová (MH), Ing. Denisa Gajdová 

PhD. (DG), JUDr. Pavlína Hurtová (PH), Mgr. Matej Godáň (MG) 

 

Ospravedlnení: - 

 

Zapisovateľka: Martina Klinková 

 

Predkladatelia materiálov, hostia:  

Ing. Eva Florišová (EF), Bc. Zuzana Vohláriková (ZV), Mgr. Silvia Kováčová (SK), Ing. Mária Fačkovcová 

(MF), JUDr. Andrea Gašparovičová (AG), Ing. Mariana Páleníková (MP), JUDr. Edita Červeňová, Prof. 

JUDr. Anton Dulak PhD. 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Prevod majetku mesta na Hornočepeňskej ulici- vystúpenie Prof. Antona Duláka 
3. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2015 o financovaní ZUŠ, MŠ a ŠZ v meste 

Sereď v znení neskorších nariadení  – bod MsZ č. 7 (Mgr. Kováčová) 
4. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk  - bod MsZ 

č. 8 (Bc. Vohláriková) 
5. 1. Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2023 – bod MsZ č. 11 (Ing. Florišová) 
6. Dodatok č. 3 k Štatútu mesta Sereď – zriadenie Komisie sociálnej a bytovej, Komisie školskej a 

športovej a Komisie kultúrnej a cestovného ruchu – bod MsZ č. 12 (Ing. Fačkovcová) 
7. Nakladanie s majetkom mesta Sereď A,B,C,D,E a F– bod MsZ č. 13 (JUDr. Gašparovičová) 
8. Zriadenie dočasnej komisie MsZ na vypracovanie návrhu riešenia poskytovania zdravotnej starostlivosti 

v budove mestskej polikliniky – bod MsZ č. 14 (JUDr. Gašparovičová) 
9. Delegovanie členov do dozorných rád spoločností SMS s.r.o., MsBP s.r.o. a Rady pre určenie tepla – 

bod MsZ č. 15 (JUDr. Gašparovičová) 
10. Rôzne 
11. Záver 
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Program: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu 

Zasadnutie komisie otvoril a privítal všetkých prítomných predseda komisie Mgr. Tomáš Karmažín. 

Členovia komisie hlasovali za schválenie programu komisie. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 9 

ZA: 9 

PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0  NEHLASOVAL: 0 

 

 

2. Prevod majetku mesta Sereď na Hornočepeňskej ulici – vystúpenie prof. Antona Duláka 
Prof. Dulak oboznámil členov komisie so svojou žiadosťou o odpredaj pozemku. Historicky prišlo k určitým 
deleniam, či zameraniam a preto by som chcel získať tento pozemok vydržaním.  Pozemok je v rámci môjho 
pozemku, ktorý využívam a patrí to k celku, ktorý som kúpil v roku 1995 od reštituentky. Mojim zámerom je, 
aby sme našli kompromisné riešenie usporiadania tohto pozemku. Pozemok, o ktorý sa jedná nie je na nič iné 
pre mesto využiteľný. 
BH -  poviem Vám svoje vlastné stanovisko. Čo sa týka mesta pri vysporiadavaní pozemkov, pokiaľ občan 
chce kúpiť nejaký pozemok od mesta, tak aj 5€ sa mu zdá veľa. Pokiaľ chce vykúpiť mesto, tak pod 100€ 
nechce ísť nikto. Preto sa vypracovali Zásady hospodárenia, aby sme takto dobrým spôsobom spravovali 
financie. Každý rok sa tieto ceny v Zásadách upravujú. V minulosti sa predávali pozemky aj za 10€/m2 ako 
ste spomínali. Komisia má vždy len odporúčací charakter a nie schvaľovací, schvaľuje žiadosti iba 
zastupiteľstvo. Chcem sa spýtať, pokiaľ ste užívali tieto pozemky, platili ste za ne aj daň z nehnuteľnosti? Ja 
osobne nebudem hlasovať za sumu 28€/m2. 
Dulak – chápem, že mesto musí predávať pozemky za reálne ceny. Nechcem robiť pre seba žiadne výnimky, 
argumentujem však faktami verejne prístupnými. 
BH – ja som vyslovil len svoj názor, akceptujem Vaše pripomienky. 
BT – súhlasím s p. Horváthom, my sme zodpovední za ceny. Pozemky sú mestské a ak sa majú takéto 
pozemky predať, tak by to malo byť v zmysle Zásad hospodárenia.  
NK – členom komisie som 12 rokov a som presvedčený, že som nikdy nehlasoval za odpredaj nižší ako je 
určený v Zásadách hospodáreniach. Rovnako budem hlasovať aj teraz. 
DG – aký by bol Váš návrh kompenzácie, aby to bolo spravodlivé z vášho pohľadu?  
Dulak –môžem zajtra podať žalobu na súd a mesto bude mať nulu preto hľadajme riešenie mimosúdne. 
NK – mesto nemá žiadny dôvod predať tento pozemok nikomu inému ako Vám, takže v tomto máte výhodu, 
akurát ho chceme predať za sumu, ktorú máme určenú v Zásadách hospodárenia.  
MH – ak som správne pochopila, ide Vám o to, vyjednať sumu z 28€/m2 na 10€/m2? Máme prijaté Zásady 
hospodárenia, aby sme mohli jednoducho riešiť situácie, ktoré tu nastanú, aby boli prevody jednoznačné, 
transparentné. Ak začneme vyjednávať pri jednom človeku, tak vytvoríme precedens. Je ťažké porušovať 
tieto pravidlá. LP komisia rieši legislatívne otázky a my riešime finančné otázky. Radi sa budeme zaoberať 
informáciami, ktoré nám dáte ohľadom cien mimo Zásad hospodárenia, ktoré tu prezentujete. 
MP – mali sme už rokovanie s p. Dulakom, kde poukázal na  fakty, že sa v minulosti predávali pozemky 
v rozpore so Zásadami hospodárenia. Právny referát sa však vyjadril, že neboli prevedené majetky pod 
minimálne ceny v Zásadách hospodárenia. 
 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 9 

ZA: 8 

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

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť prevod majetku mesta  za cenu 28€/m2. 

 

 

 

 



 
3 

 

 
3. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2015 o financovaní ZUŠ, MŠ a ŠZ 

v meste Sereď v znení neskorších nariadení. 

Mgr. Kováčová predniesla predložený materiál. Obec je povinná určiť výšku príspevkov na prevádzku 

a mzdy na jedného žiaka.  Návrh nariadenia je zverejnený, zatiaľ k nemu neboli predložené žiadne 

pripomienky. 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ:  9 

ZA: 9 

PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0  NEHLASOVAL: 0 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ uzniesť sa na tomto VZN. 
 
 
 

 
4. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk. 

Bc. Vohláriková predniesla predložený materiál.  
BH – zaoberali sme sa s týmto už na predchádzajúcej komisii. Bohužiaľ, pohreby  sú drahé, ale nie vzhľadom 
na tento cenník za pohrebné služby, ktoré vykonáva mesto.  Ostatné, čo robia pohrebné služby sú drahé. 
DG – ja som to spomínala, že by možno bolo dobré, že by mesto ponúkalo aj tieto ostatné doplnkové služby, 
ktoré vykonávajú pohrebné služby. Jednoducho sú ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť tak drahý pohreb. Pozostalý 
je v ťažkej situácii, keď nevie na koho sa má rýchlo obrátiť. 
ZV – v Seredi sú 3 pohrebné služby a každý si môže vybrať o čo konkrétne má záujem podľa financií. Máme 
vypracovaný manuál, ktorý môžeme zverejniť. 
TK – odporúčam na web doplniť čísla na pohrebné služby 
 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 9 

ZA:  9 

PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0  NEHLASOVAL: 0 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ uzniesť sa na tomto VZN. 
 
 
 
 

 

5. 1. Zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2023 

Ing. Florišová predniesla predložený materiál. Celková zmena je dosť výrazná, je  v čiastke 2 272 511,00€. 

V príjmovej časti ide predovšetkým o príjmy zo schválených VZN, ktoré boli schválené na decembrovom 

MsZ.  V kapitálovom rozpočte sú to hlavne projekty. Navrhujeme dopracovať do rozpočtu aj zmeny 

a doplnky územného plánu, či zapracovať čiastku na rekonštrukciu mestského bytu. 

BH – chcem poďakovať aj komisii aj zastupiteľstvu, že prišlo k schváleniu navrhovaným VZN vďaka 

ktorým sa rozpočet aspoň sčasti zreálnil.  

TK – mzdové prostriedky 67.000€ – mestský architekt, projektový manažér, referent komunikácie mesta? 

Bolo už výberové konanie na mestského architekta a od akého obdobia to bude?  

EF – výberové konania zatiaľ neboli, pokiaľ nemáme financie v rozpočte. Po schválení prostriedkov budú 

výberové konania vypísané. 

TK – z niečoho ste museli vychádzať 

EF – rátali sme od februára 
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MP – výberové konanie zatiaľ nebolo vyhlásené, pre výpočet sumy, ktorú sme navrhli do návrhu rozpočtu 

sme vychádzali z predpokladaného platu tohto zamestnanca a počítame s obsadením tejto funkcie od apríla 

tohto roku. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 9 

ZA: 5 

PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 3 (NK, PH, ToK)  NEHLASOVAL: 1 (TK) 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť1. zmenu rozpočtu mesta Sereď. 
 
 
 
 

6. Dodatok č. 3 k Štatútu mesta Sereď – zriadenie Komisie sociálnej a bytovej, Komisie školskej 
a športovej a Komisie kultúrnej 

    Ing. Fačkovcová predniesla predložený materiál. Dodatok je navrhovaný z dôvodu vzniku zriadenia novej 

komisie a to kultúrnej. Členovia Komisie sociálnej a kultúrnej jednohlasne navrhli MsZ, aby zriadilo 

samostatne Kultúrnu komisiu a k sociálnej komisii by sa pridala bytová.  Táto zmena by sa dotkla 3 komisií 

a s touto zmenou sa mení aj Štatút mesta Sereď, s ktorým by mali byť stotožnení poslanci MsZ ale aj 

členovia komisií, preto je tento návrh predkladaný na všetky komisie. 

NK – čo bráni súčasnej komisii, aby sa viac venovala kultúre? Prečo z jednej komisie spraviť dve?  

MF – sociálna komisia bude aj bytová, ktorá bude riešiť bytovú politiku v meste 

TK – kultúru zastrešuje dom kultúry, mestské kultúrne stredisko, mestské múzeum. Toto všetko môže robiť 

súčasná komisia, riaditeľ DK, napríklad Vy, ako zástupkyňa, ak to budete mať v náplni práce. Výstup z tejto 

komisie ide na MsZ a rozhodnutia sú na poslancoch či primátorovi. Sociálna komisia mala veľmi krátke 

zasadnutia, prečo nemôžu zasadať dlhšie, tak ako iné komisie a nikto Vám nebránil, aby ste sa bavili viac 

o kultúre. Toto nevyrieši samostatná kultúrna komisia, toto je môj názor. 

MF – prevaha členov bola tejto komisie bola zo sociálnej oblasti, komisie majú aj iné funkcie nie len 

poradnú ale aj iniciatívnu či kontrolnú. Neokliešťujme funkciu tejto komisie len na poradnú. 

TK – dopyt po kultúre tu je, využime ho...ale čo bolo pred kovidom..  

MG – tento návrh bol zamietnutý na včerajšej Komisii rozvoja mesta. 

DG – podporila by som vznik takejto komisie, kultúra by mala byť osobitou oblasťou, ktorou by sa mal 

niekto zaoberať, treba aj zviditeľniť mesto navonok. 

TK – riaditeľovi DK sa  odňala starostlivosť o nájomníkov v DK či kine Nova a údržba týchto priestorov 

a  začal sa starať len čisto o kultúru v meste. Netreba porovnávať posledné 3 roky kedy bola pandemická 

situácia.  Je tu nejaký dopyt po Kultúrnej komisii, ale je to na rozhodnutí poslancov. Každý má na to svoj 

osobitý názor.  

MF – my si predstavujeme kultúru len to, čo robí a riadi DK, ale tu je viac iných organizácií ako ZUŠka, 

kopec iných združení, ktoré chcú participovať na kultúre a chýba nám koordinácia. 

 

Hlasovanie:  

PRÍTOMNÍ: 9 

ZA: 6 (MH, TK, ToK, BH, MK, MG) 

PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 2 (BT, DG)  NEHLASOVAL: 1 (PH) 

Finančná a majetková komisia odporúča prerokovať zloženie komisií na MsZ.   
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7. Nakladanie s majetkom mesta Sereď 

A. Zámer nájmu majetku mesta: 

1: Hnuteľné veci a nebytové priestory v cintoríne na Kasárenskej ulici – E. Kašíková 

JUDr. Gašparovičová predniesla predložený materiál. V súčasnosti máme  s p. Kašíkovou uzatvorenú 

nájomnú zmluvu na využívanie nehnuteľných a hnuteľných vecí po dobu 10 kalendárnych dní v mesiaci. 

Dávam do pozornosti vyjadrenie oddelenia životného prostredia, ktoré neodporúča schváliť túto žiadosť 

z dôvodu nedodržiavanie podmienok, ktoré má v súčasnej nájomnej zmluve.  

MF – ide aj o to, že môže prevádzkovať svoju pohrebnú službu aj bez toho, keby nemala zmluvu s mestom 

a bude na rovnakej úrovni ako ostatné pohrebné služby v meste. 

TK – v období kedy podpisovala zmluvu, v meste bola iba jedna pohrebná služba, teraz sú tu už 3 pohrebné 

služby. Ak sa zmluva neschváli, tak si bude musieť hľadať katafalky inak,  alebo si ho zakúpiť. 

Primátor – stanovisko OŽP je také, že sa s nájomkyňou dostávajú do pravidelných konfliktov.  

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 9  

ZA: 0 

PROTI: 7   ZDRŽAL SA: 2 (TK, BH)  NEHLASOVAL: 0 

Finančná a majetková komisia neodporúča MsZ schváliť zámer nájmu majetku mesta Sereď. 

 

 

2: Pozemky v intraviláne mesta – výdajné boxy – Packeta Slovakia, s.r.o. 

JUDr. Gašparovičová predniesla predložený materiál. Jedná sa o žiadosť umiestnenia Z – boxov za   

30€ ročne za jeden Z-box. Odborné útvary mesta neodporúčajú tento nájom. 

BH -  osobne by som sa takémuto zámeru nebránil, ale navrhoval by som o 20% vyššiu cenu nakoľko 

inflácia spravila svoje, ale či tie boxy postaviť či nie by som nechal na rozhodnutie inej komisii. 

MH – príde mi to veľmi nekultúrne, nepáči sa mi to. Ohľadom ceny súhlasím s p. Horváthom. Využívam 

tieto spôsoby doručovania, ale treba veľmi citlivo vyberať plochy pre tieto boxy. 

BH – dávam návrh na hlasovanie o prerokovaní na MsZ. 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 9   

ZA: 8 

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

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ prerokovať zámer nájmu majetku mesta Sereď. 

 

 

3. Stĺpy verejného osvetlenia – umiestnenie informačno navigačných tabúľ – DUO CREATIVE, s.r.o. 

JUDr. Gašparovičová  predniesla predložený materiál. Toho času je už uzatvorená nájomná zmluva na 6 

stĺpov verejného osvetlenia s touto spoločnosťou. Ide o umiestnenie informačno navigačných tabúľ na 

stĺpoch VO. Jedná sa o 5 ulíc. 

BH – tiež si netrúfam rozhodnúť o umiestnení takýchto tabúľ, preto taktiež navrhujem, aby sa to na MsZ 

prerokovalo a my sa budeme vyjadrovať neskôr k cene za takýto nájom. 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 9 

ZA: 9 

PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0  NEHLASOVAL: 0 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ prerokovať zámer nájmu majetku mesta. 
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A. Nájom majetku mesta: 

1. Pozemok na Spádovej ulici (bezbariérový vstup) – Naša domová správa s.r.o. 

JUDr. Gašparovičová predniesla predložený materiál. Jedná sa o bezbariérový prístup na Spádovej ulici 

k jednému vchodu v bytovom dome. 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 9 

ZA: 9 

PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0  NEHLASOVAL: 0 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť nájom majetku mesta. 
 
 
 

 

B. Prevod majetku mesta: 

1. Pozemok pod garážou na Šulekovskej ulici – Pavol Baláži a manž. 

JUDr. Gašparovičová predniesla predložený materiál. Zámer prevodu bol schválený na predchádzajúcom 

MsZ.  

BH – odporúčam cenu 25€/m2. 

TK – tak isto som minimálne za 25€/m2, tento rok sme ceny nezvyšovali. 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 9 

ZA: 8 

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

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť prevod majetku mesta za cenu 25€/m2. 

 

 

 

2. Pozemok na ulici Ivana Krasku – Kvetoslava Andrássyová 

JUDr. Gašparovičová predniesla predložený materiál. Zámer bol už schválený na predošlom MsZ. 

BH –  znova odporúčam cenu 25€/m2. 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 9  

ZA:  8 

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

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť prevod majetku mesta za cenu 25€/m2. 

 

 

 

 

3. Pozemok na ulici Vinárska – HUBERT J.E., s.r.o. 

JUDr. Gašparovičová  predniesla predložený materiál. Žiadateľ si dal vypracovať znalecký posudok aj 

geometrický plán. V zmysle Zásad hospodárenia by bola cena 100€/m2. 

BH – odporúčam cenu 120€/m2. 

TK – podporujem p. Horvátha na cenu 120€/m2. 



 
7 

 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 9 

ZA: 8 

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

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť prevod majetku za cenu 120€/m2. 

 

 

 

 

4. Pozemok v extraviláne – Národná dialničná spoločnosť 

JUDr. Gašparovičová predniesla predložený materiál.  

BH – ide o pozemok v extraviláne a štát vykupuje pozemky za zreálnené ceny a súhlasím s navrhovanou 

cenou. 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 9 

ZA: 8 

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

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť prevod majetku mesta. 

 

 

 

C.  Zriadenie vecného bremena: 

 

1. Pozemok na Hornomajerskej ulici – Ondrej Jelšic 

JUDr. Gašparovičová predniesla predložený materiál.  

BH – v Zásadách je pevne stanovená cena za zriadenie vecného bremena 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 9 

ZA: 9 

PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0  NEHLASOVAL: 0 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť zriadenie vecného bremena. 

 

 

 

2. Pozemok na Pekárskej ulici – ZDIS, a.s. 

JUDr. Gašparovičová predniesla predložený materiál. 

 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 9 

ZA: 9 

PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0  NEHLASOVAL: 0 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť zriadenie vecného bremena. 
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3. Pozemok na Bratislavskej ulici – EnviGeo Group s.r.o. 

JUDr. Gašparovičová predniesla predložený materiál. 

 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 9 

ZA: 9 

PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 0  NEHLASOVAL: 0 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť zriadenie vecného bremena. 

 

 

 

4. Pozemok v lokalite Malý Háj – Farma Majcichov, a.s. 

JUDr. Gašparovičová predniesla predložený materiál. Po rokovaniach, ktoré boli vyvolané na podnet MsZ  

vzišla z rokovania alternatíva usporiadania majetkových vzťahov - zriadenie vecného bremena.  

BH – kto bol prítomní na týchto rokovaniach? Oni chceli len nejaké časti pozemkov a my sme to namietali, 

najlepšie by to bolo, keby to mali v nájme celé 

MP – v rámci rokovania sme sa snažili o to, aby došlo k ucelenej parcele, ktorú by užívali buď na základe 

nájomnej zmluvy alebo kúpnej. Prístup je možný do obidvoch častí a je tam aj ďalšia komunikácia, ktorá by 

sa dala využívať k zostávajúcim pozemkom mesta. Na základe zaslaných informácií naďalej trvajú na 

vecnom bremene, ktoré by bolo zriadené in personam, teda by sa vzťahovalo len na Farmu Majcichov, a.s. 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 9 

ZA: 0  

PROTI: 1 (BH)   ZDRŽAL SA: 8   NEHLASOVAL: 0 

Finančná a majetková komisia neodporúča MsZ schváliť zriadenie vecného bremena. 

 

 

 

D. Výpožička majetku mesta Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavskej arcidiecéze: 

JUDr. Gašparovičová predniesla predložený materiál. Jedná sa o plynovú kotolňu K3, ktorá je v súčasnosti 

nefunkčná. Táto kotolňa je v správe ZŠ Komenského.  

MF – po stretnutiach a rokovaniach s pani riaditeľkou Cirkevnej ZŠ odznelo aj to, že  všetky 

nepredvídateľné náklady bude hradiť jej zriaďovateľ. Jedná sa o investíciu a zhodnotenie majetku nášho 

mesta s tým, že nás to nebude nič stáť. 

BH – chcú to obidve školy a nevedia sa dohodnúť, doteraz to nechýbalo nikomu 

MG – od p. riaditeľky ZŠ Komenského nebolo predstavené  dá sa povedať nič, žiadny projekt ani zámer, 

z Cirkevnej ZŠ bol ponúknutý konkrétny zámer využitia tejto kotolne. 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 9 

ZA:  0 

PROTI: 3 (PH,TK,BT)    ZDRŽAL SA: 6 (MH, DG, BH, NK, MG, ToK)        NEHLASOVAL: 0 

Finančná a majetková komisia neodporúča MsZ schváliť výpožičku majetku mesta Sereď. 
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B. Zriadenie dočasnej komisie MsZ na vypracovanie návrhu riešenia poskytovania zdravotnej 

starostlivosti v budove mestskej polikliniky. 

JUDr. Gašparovičová predniesla predložený materiál.  

TK – prosím do MsZ opraviť dôvodovú správu ohľadom počtu členov, chýba mi časový harmonogram 

dokedy má komisia dať informáciu do MsZ. Bude mať komisia tajomníka, predsedu? Ako budú platení? 

MP  – do včera boli piati členovia a súvisí to s tým, ako sme oslovovali jednotlivých členov.  Všetci, ktorí 

sú navrhnutí, tak súhlasili a včera boli doplnení ostatní členovia. Po preverení všetkých skutočností 

chceme, aby toto zadefinovala táto komisia, či bude vhodnejšie zmluvu predĺžiť o rok,  alebo vypísať 

OVS. 

Primátor – všetci členovia súhlasili, že budú pracovať bezodplatne.  Mal som dve stretnutia s riaditeľom 

polikliniky, situácia v zdravotníctve je turbulentná a jeho návrh bol taký, aby  sa  predĺžila zmluva o rok.  

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 9 

ZA: 7 

PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 2 (MH, BT)   NEHLASOVAL: 0 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ schváliť zriadenie dočasnej komisie MsZ. 

 

 

C. Delegovanie členov do Dozorných rád spoločností Správa majetku Sereď, s.r.o.,  Mestský bytový 

podnik spol. s r.o. a Rady pre určenie tepla 

JUDr. Gašparovičová predniesla predložený materiál. 

TK -  o tomto by mali rozhodovať poslanci na MsZ. 

 

Hlasovanie: 

PRÍTOMNÍ: 9 

ZA: 7 

PROTI: 0   ZDRŽAL SA: 1 (DG)  NEHLASOVAL: 1 (TK) 

Finančná a majetková komisia odporúča MsZ prerokovať delegovanie členov do Dozorných rád 
spoločností. 

 

 

D. Rôzne 

V tomto bode nebol predložený žiadny materiál na prerokovanie. 

 

E. Záver 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie. 
 

 

 

 

                   Mgr. Tomáš Karmažín v. r. 

                    predseda komisie 

 

 

Zapísala: Martina Klinková 


