
Interpelácie 12.11.2015 
Michal Irsák 
Aký je v súčasnosti  proces výberu nového mandatára na cintorínske služby? Ďakujem. 
 
Odpovedal primátor mesta: 
Urobili sme nezáväzný prieskum trhu na  4 roky– bez víťaza. So súčasným nájomcom 
cintorína predlžujeme zmluvu o prevádzkovaní cintorína o 1 rok. Je to v právomoci 
primátora aj vzhľadom na to, že terajší stav cintorína je najlepší za posledné roky.  
 
......................................................................................................................................... 
Pavol Kurbel 
Ja sa chcem spýtať v čom je problém pri rekonštrukcii Športovej ulici. Keď tade 
prejdete autom, tak zistíte, že takmer všetky vodovodné ventily sú buď vyššie, alebo 
nižšie. Tá firma nemá skúsenosti, alebo v čom to je , že proste nie je to rovno tak, ako by 
to malo byť? Robili už niekedy niečo také, alebo v čom je problém?  
 
Odpoveď Ing. Práznovského: Stavebné práce boli v predstihu ukončené a stavba bola 
ponúknutá na prevzatie. Mesto pri preberaní stavby namietalo nevyhovujúcu výškovú  
úpravu niektorých šupátok a vtokových mreží, stavbu neprevzalo so žiadosťou o nápravu.   
 
......................................................................................................................................... 
 
Marcel  Kráľovič      
Kto zabezpečuje čistenie chodníkov alebo koho je chodník na Trnavskej ulici, ktorý ide 
smerom k firme Plastoplan? Tam bol spravený zo zámkovej dlažby chodník, ale je tak 
zarastený, že ho neni ani vidieť.  
 
Odpovedal primátor mesta: 
Ten chodník bol vybudovaný ešte keď sa robila kanalizácia na Trnavskej ulici. Je 
mnohokrát prepadnutý, a je to v podstate od začiatku stavby. Chodník dáme vystriekať proti 
burine a upraviť.  
 
......................................................................................................................................... 
 
 
Dušan Irsák 
1 Telekom zavádza optický kábel po Seredi. Aká je možnosť zavedenia, 
prípadného  pripojenia aj v uliciach – okrajových častiach mesta? Záujemcovia sú, viac 
občanov ma žiadalo o poskytnutie informácie o prípadnom pripojení. 
 
Spoločnosť Telekom položila optický kábel iba k vybraným bytovým domom. Kladenie 
optického kábla v okrajových častiach mesta neplánuje. Položeniu kábla predchádzalo 
konanie – povolenie majú len tieto územia. 
 
2            V akom štádiu je projekt Športové centrum, - Tréningové centrum na 
Garbiarskej ulici? 
 
Zámer výstavby Tréningového centra je v štádiu územného konania.  
 
 
3             Likvidácia vysadených ihličnatých stromkov pri hrádzi za futbalovým 
štadiónom a za Topoľovou ulicou. Vysadenie, kosenie, hnojenie , polievanie , údržba, 
všetko je robené svojpomocne. Nikomu to doteraz nevadilo. Zrazu musia stromky ísť 
preč. Skúsme spraviť niečo preto, aby tam mohli ostať. Akou formou ich odstránime, 
presadíme, vyklčujeme? Keby sme sa mali držať litery zákona, vyrúbeme aj stromy 



v parku, keďže sú tak isto v ochrannom pásme, stromy na ulici pod Hrádzou, na 
Garbiarskej ulici? Je pravdou, že boli posadené svojvoľne, ale určite spĺňali svoj účel, 
nikomu nezavadzali. Kto má právo rozhodnúť, kde môže sadiť a kto má právo, kde sa 
nemôže vysádzať?   
 
 
Odpovedala p. Navrátilová:  
Predmetné stromy pri hrádzi v blízkosti Topoľovej ul. boli vysadené na parcele reg. „E“         
č. 1913/220, LV 4808 – vlastník: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica.  
V súlade s § 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
má správca vodných tokov oprávnenie vysádzať i odstraňovať stromy a kríky na 
pobrežných pozemkoch. Pobrežnými pozemkami sú aj pozemky pri ochrannej  hrádzi 
vodného toku  do 10 m od vzdušnej  a návodnej päty hrádze. V zmysle zákona č. 543/2002 Z. 
z. o ochrane prírody a krajiny sa na takýto výrub nevyžaduje ani príslušný súhlas orgánu 
ochrany prírody.  
 
Výsadba stromov mala byť vopred konzultovaná s vlastníkom pozemku. Mesto Sereď nemá 
kompetenciu ani v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení ani v zmysle 
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení  odstránenie stromov 
zakázať prípadne nariadiť ich presadenie.  
 

   
 
 


