
Odpovede na interpelácie podané na MsZ 10. 12. 2015 

Pavol Kurbel 

Športovú ulicu, dostal som odpoveď, že to ešte nie je prevzaté. Kedy to asi bude prevzaté? 

 

Odpovedal Ing. Vladimír Práznovský: K dnešnému dňu stavba prevzatá je. Cesta je po 

rekonštrukcii,  závady majú charakter nedorobkov, ktoré nebránia jej užívaniu. 

Vzhľadom na poveternostné podmienky má dodávateľ upraviť výškové nerovnosti do 

konca apríla.  

....................................................................................................................................................... 

Mgr. Tomáš Karmažín 

Momentálne prebieha realizácia kanalizácie v Hornom Čepeni. Bolo by vhodné k Vianociam 

cesty vyčistiť, najmä tej, ktorá ide od koľajníc. Už som aj dohováral osobne pracovníkom. No 

požiadam aj o apel od vedenia mesta. 

 

Odpoveď: Stretnutie so zástupcom firmy TOMA, ktorá práce v Hornom Čepeni sa 

uskutočnilo 10.a 18.12.2015 popoludní. Na stretnutí  boli dohodnuté konkrétne práce, 

ktoré mali kritizovaný stav napraviť. Do 23.12.2015 budú tieto práce vykonané.  

........................................................................................................................................... 

 

Interpelácie Dušana Irsáka  

1/ Prevádzkovanie pohrebných služieb v meste Sereď – kde je vedená k tomu evidencia? 

U p. Ing. Navrátilovej, č. dverí 4 

 

2/ V lokalite Nový Majer – Sereď je toho času intenzívna výstavba komunikácií 

a inžinierskych sietí pre potreby priemyselnej výstavby. Nie je možné v rámci tejto výstavby 

zabezpečiť pre pôvodných obyvateľov Nového Majera Sereď KANALIZÁCIU? 

 

Nový Majer je lokalita, ktorá je Územným plánom mesta určená pre podnikateľské 

subjekty. Pokračovať zástavbou rodinnými domami tu plán nepočíta. Rozhodnutie 

o vybudovaní kanalizácie môže prijať iba vlastník kanalizačnej siete. O vyjadrenie 

k možnosti vybudovania kanalizácie pre vlastníkov  rodinných domov v Novom Majeri 

sme požiadali Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. Nitra listom z 21. 12. 2015. 

O odpovedi ZVS budú poslanci informovaní.  

 

3/ Výstavba v lokalite Kukučínova ul.  Sereď MEANDER. Kde by som sa mohol dozvedieť, 

čo sa tam stavia, kto to stavia, aké bude vybavenie tejto stavby?  

 

Na otázku odpovedal primátor mesta na zastupiteľstve. 

Vlastníci pozemku plánovaného sídliska Meander budú pozvaní na niektoré 

z najbližších rokovaní MsZ v roku 2016, aby poslancov oboznámili so svojimi zámermi 

o pokračujúcej výstavbe bytových domov na tomto území.  

 

 

23.12.2015  

Vyhotovil  Ľubomír Veselický 


