
Interpelácie poslancov – MsZ 19.09.2013 

P.Kurbel: 

Obyvatelia Športovej ul. a priľahlých ulíc sa obracajú na poslancov MsZ so sťažnosťami na hluk v Športklube 
a taktiež na parkovanie áut počas konania športových akcií na štadióne, hlučné správanie návštevníkov 
a neporiadok, ktorý zostáva po ukončení akcií v blízkosti štadióna. V minulosti bola táto situácia riešená 
formou sťažnosti a so zástupcami ŠKF bolo dohodnuté, že brána do areálu štadióna bude zamknutá, aby do 
areálu nebolo možné vchádzať s autami. Istý čas bola táto požiadavka dodržiavaná, opätovne však prichádza 
k tomu, že brána nie je zamknutá. Žiada vedenie miesta o prijatie opatrení a riešenie situácie.  

Program MsZ bol doplnený o bod – informácia o požiadavke p. Uhriča na riešenie situácie pri štadióne. 
Boli prijaté opatrenia na zabezpečenie poriadku v lokalite pri štadióne, dodržiavanie týchto opatrení bude 
mesto a mestská polícia priebežne sledovať.  

M.Koričanský: 

Na základe požiadaviek mladých ľudí, ktorí by mali záujem o prevádzkovanie skateboardového ihriska mal 
otázku, či v našom meste je plánované vybudovanie skateboardového ihriska.  

Skateboardové ihrisko nie je možné vybudovať v blízkosti bytových domov, pretože je to pomerne hlučné 
a prichádzalo by k rušeniu obyvateľov. Pripravuje sa materiál k vybudovaniu skateboardového ihriska, 
hľadá sa vhodná lokalita. Keď bude návrh pripravený, bude predložený na schválenie MsZ.  

B.Vydarená: 

Poslancom MsZ bolo oznámené, že uzávierka Seredských noviniek je 10-teho v mesiaci. Či nie je možné 
tento termín predĺžiť, pretože akcie, ktoré sa uskutočňujú po 10-tom sa dostávajú do Seredských noviniek 
o mesiac neskôr a sú už neaktuálne.  

Odpovedal viceprimátor mesta Bc. Ľubomír Veselický, ktorý je tajomníkom Redakčnej rady Seredských 
noviniek: Redakčná rada vyberá články z elektronickej formy Seredských noviniek, kde sú zverejňované 
všetky články. K týmto článkom sú pridávané aktuálne informácie vyberané a konzultované s členmi 
Redakčnej rady. Pán Tarko z firmy, ktorá tlačí Seredské novinky, predkladá následne návrh, ako by 
Seredské novinky mali vyzerať, k čomu sa vyjadrujú všetci dotknutí. Po korekcii prichádza k súhlasu na tlač 
noviniek. Takže aj akcie, ktoré sa uskutočnia po 10-tom v mesiaci môžu byť zaradené do aktuálneho 
vydania Seredských noviniek v prípade, že ich ako aktuálne informácie vyberú členovia Redakčnej rady 
Seredských noviniek.  


