
Z Á P I S N I C A č.4 

Z  finančnej komisie 

 

Zápis z mimoriadneho  zasadnutia finančnej komisie, ktorá sa konala v zasadacej miestnosti  MsÚ 

v Senci dňa 25.05.2013 

Prezentácia : prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program :  1. Zahájenie 

                         2. Žiadosti o odpredaj nehnuteľností. 

                         3. Návrh na prehodnotenie výšky úhrady príspevku na stravovanie v školskej jedálni    

v MŠ a ZŠ . 

                         4. Rozpočet Mesta na rok 2013 – 1.zmena 

                         6. Záver. 

 

1. Zahájenie              

 Dňa 25.05.2013 o  8:15 hod. v zasadacej miestnosti  v  budove Mestského úradu v Senci  zasadala 

finančná komisia. Prítomných privítal predseda komisie Ing. Gabriel  Agárdy  , ktorí ich oboznámil 

s programom zasadnutia  a určil poradie prejednávania.  

2. Nezábudka ‐žiadosť  o finančný príspevok –dotáciu 

Ako prvá sa prednávala žiadosť združenia Nezábudka . Dôvod žiadosti od prezentovala  p. 

Madarászová Ildikó – riaditeľka združenia na pomoc rodinám so zdravotne postih. deťmi  

a mladistvými.  

Návrh uznesenia č.25/2013 

Finančná komisia navrhuje MsZ riešiť vzniknutý problém, zároveň 
doporučuje združeniu Nezábudka predložiť do sociálnej komisie projekt na 
poskytnutie dotácie. 

Hlasovanie:     za:   9                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

3. Rozpočet Mesta Senec  na rok 2013 – 1.zmena. 

Materiál vypracovala a predložila Ing. Janette Matúšová ved. ekon. oddelenia,  ktorá zároveň 

prítomných členov komisie oboznámila s jeho obsahom. 

 



Návrh uznesenia č. 24/2013 

Finančná komisia zobrala zmenu na vedomie a posúva na ďalšie 
prerokovanie.  

   Hlasovanie:     za:    9                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

4. Návrh na prehodnotenie výšky úhrady príspevku na stravovanie v školskej jedálni    v MŠ a ZŠ . 

Dôvodovú správu – návrh na prehodnotenie výšky úhrady príspevku na čiastočnú úhradu  nákladov 

za poskytnutie stravy v školskej jedálni v MŠ a ZŠ predložil a od prezentoval Mgr. Anton Kubliniak – 

metodik  školského úradu.  

Návrh uznesenia č. 25/2013 

Finančná komisia súhlasí s predloženým návrhom.  

   Hlasovanie:     za:    9                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

 

5. Schvaľovanie žiadostí o odpredaj nehnuteľnosti 

Piatim bodom rokovania bolo prejednávanie žiadostí o odpredaj nehnuteľností.  Materiály a žiadosti 

k odpredajom poskytla Bc. Jarmila Ďurčová z majetkového oddelenia. 

      5.1   Mgr. Podolský Michal  

 ‐     žiadosť o odkúpenie pozemku na výstavbu garáže 

‐      p.č. 3568/1  

Návrh uznesenia č.26/2013 

Finančná komisia doporučuje žiadosť vrátiť stavebnej komisii, zriadiť 
zmenu vecného bremena, priložiť vyjadrenie ZŠ k danej situácii.   

Hlasovanie:     za:    9                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

   5.2   FITII s.r.o. 

‐  ponuka na odkúpenie pozemkov, komunikácie, chodníkov, verejného osvetlenia a valu s hniezdom 

Včelárika zlatého.     

‐ p.č. 5234/23, 5234/36, 5234/49, 5234/60 –komunikácia –chodníky 

‐p.č. 5234/28 – val s hniezdami 

 

 



Návrh uznesenia č.27/2013 

Finančná komisia doporučuje odkúpenie za navrhovanú cenu 1,20 Eur 
s DPH a uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve . 

Hlasovanie:     za:    8                                         proti:         0                              zdržal sa:       1 

 

 5.3   Západoslovenská energetika a.s. 

 

‐ Žiadosť o súhlas k uzatvoreniu zmluvy o vecnom bremene. 

‐ p.č.137, 147/15,147/16 

Návrh uznesenia č.28/2013 

Finančná komisia doporučuje uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene a to 
bezodplatne. 

   Hlasovanie:     za:    8                                         proti:         0                              zdržal sa:        1 

5.4    Enermont s.r.o. 

   ‐     Žiadosť o súhlas k uzatvoreniu zmluvy o vecnom bremene. 

   ‐     p.č.2387,237/1,2371/360 reg.“C“ 

Návrh uznesenia č.29/2013 

Finančná komisia doporučuje uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene a to 
bezodplatne. 

 Hlasovanie:     za:    8                                         proti:         0                              zdržal sa:        1 

5.5  Ing. Katarína Šutaríková 

 

‐ Žiadosť  o dopredaj pozemkov. 

‐ p.č. 2211/1, 2231/1, 2199/5 

Návrh uznesenia č. 30/2013 

Finančná komisia nedoporučuje odpredaj. 

   Hlasovanie:     za:    9                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

 



5.6 Mészaros Ladislav, Morávková Andrea, Szabo vít,Senecom spol s.r.o 

 

‐ Žiadosť  o odpredaj pozemkov slnečné jazerá JUH. 

Návrh uznesenia č. 31/2013 

Finančná komisia doporučueje odpredaj a to za cenu 120,-Eur/m2. 

   Hlasovanie:     za:    9                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

5.7  Ivan Peťovský 

‐ Žiadosť  o dopredaj  nehnuteľnosti na Svätoplukovej ul. 

‐ účel stavba garáže 

Návrh uznesenia č. 32/2013 

Finančná komisia nedoporučuje odpredaj. 

   Hlasovanie:     za:    9                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

5.8  Mazceáková Beáta 

‐ Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti na Farskom nám. 

‐ p.č. 4511/2 o výmere 36 m2 

Návrh uznesenia č. 33/2013 

Finančná komisia postupuje návrh MsR a MsZ. 

   Hlasovanie:     za:    9                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

5.8  Jozef Časný a Alžbeta Časná 

‐ Návrh na odkúpenie pozemku. 

‐ p.č. 2237/1 o výmere 128,70 m2 

Návrh uznesenia č. 34/2013 

Finančná komisia doporučuje MsZ zvážiť odpredaj, v prípade odpredaja je 
navrhovaná cena 120,-Eur/ za m2. 

   Hlasovanie:     za:    9                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

5.9  Ing. Arnoldová Edita 

‐ Ponuka na odkúpenie časti pozemku za 50,‐Eur/m2 

‐ p.č. 908/37 



Návrh uznesenia č. 35/2013 

Finančná komisia konštatuje, že navrhnutá cena je prehnaná, navrhuje 
rokovanie ohľadne zníženia ceny. 

   Hlasovanie:     za:    9                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

6. Štatút peňažného účelového fondu podpory ŠK SFM Senec v znení dodatku č.1. 

‐ návrh príspevku do účelového fondu 

Návrh uznesenia č. 36/2013 

Finančná komisia navrhuje príspevok do účelového fondu v sume 50 000,- 
Eur. Ďalej komisia žiada ŠK SFM, aby raz ročne predložili správu o použití 
finančnej podpory. 

   Hlasovanie:     za:    9                                         proti:         0                              zdržal sa:        0 

 

7.Záver 

V závere zasadnutia predseda komisie Ing. Agárdy poďakoval všetkým prítomným  za účasť. 

 

Zápis	zo	zasadnutia	finančnej	komisie		vyhotovila		:	Zuzana	Árvová 

 

 

 

                                                                                          ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

                                                                                                           Ing. Agárdy Gabriel 

                                                                                                Predseda  finančnej komisie           

 


