
Interpelácie poslancov – MsZ 14.6.2018 
 
Božena Vydarená:  

1. Pán Mičányi na Dolnočepeňskej ul. má dlhodobý problém, keď mu z cesty po 
daždi tečie voda až do záhrady.  Má opadaný obklad na dome. 
M. Šišo: Žiadosť p. Mičányiho bola prostredníctvom listu a mailu postúpená na 
Správu a údržbu ciest TTSK. Na základe postúpenej žiadosti p. Mičányiho  
bolo za účasti zástupcov mesta Sereď, p. Mičányiho a zástupcu SÚC TTSK 
Trnava stretnutie na ul. Dolnočepeňskej. Po obhliadnutí miesta SÚC TSK 
Trnava zaujala stanovisko, že sa s odvodnením ul. Dolnočepeňská zaoberajú 
a hľadajú vhodné riešenie a financie na realizáciu.  
 

2. Pán Hladík na Slnečnej ulici má tiež problém s kanálom po daždi. Ako sa to 
dorieši? 
M. Šišo: Poruchu odvodenia mesto riešilo už 2 x vyčistením zberného koša ul. 
vpuste a taktiež 1 x strojovým prečistením kanalizácie. Nakoľko daný problém 
pretrváva, vec sa bude riešiť v rámci opravy miestnej komunikácie t.j. 
rozobratím telesa vpuste. 
 

3. Pán Zapletálek posiela email o rušení nočného kľudu. Treba zvážiť čas 
ukončenia akcií, nie do 3 – 4 hodiny ráno. 
M. Tomčányi: S p. Zapletálkom som sa osobne stretol 21.6.2018 aj za 
prítomnosti náčelníka MsP. Vysvetlili sme si možnosti Mesta a mestskej 
polície pri organizovaných podujatiach. Budeme uplatňovať sankcie v rámci 
zákona a našich možností.  

4. Betón na Čepeňskej ul. – odstránenie z trávnatej plochy. 
M. Tomčányi: Pôvodcu odpadu sme ešte počas konania mestského 
zastupiteľstva vyzvali na okamžité odstránenie. Betón bol odstránený. 

 
Pavol Kurbel: 

1. Kto všetko a odkedy bol v období od 1.1.2013 do 1.6.2018 predsedom 
Dozornej rady MsBP? 
T. Krajčovič: Predsedom DR MsBP bol podľa mojich informácií Ing. arch. R. 
Kráľ do februára 2015. Po tomto období nedisponujem informáciou, kto bol 
predsedom dozornej rady. DR nemusí mať svojho predsedu. 

2. Kto má zápisnice zo zasadnutí Dozornej rady MsBP z tohto obdobia?  
Konateľ MsBP: Nedisponujem touto informáciou. Nebol som členom DR 
v tomto období. 

3. Kde a kedy môžem dostať tieto zápisnice (kópie)? 
Konateľ MsBP: Nedisponujem touto informáciou. 



Dozorná rada spoločnosti má svoje postavenie a úlohy zakotvené 
v Zakladateľskej listine spoločnosti. Ako príklad jej činnosti Vám uvediem deň 
5.4.2018, kedy sa konalo posledné valné zhromaždenie MsBP v Seredi.  Bol 
ste prítomný aj Vy – ako novozvolený člen dozornej rady. Ste ním od 
1.12.2017 – čiže už viac ako polroka. Po skončení valného zhromaždenia 
a otázkach členov dozornej rady na činnosť MsBP – sme Vás s primátorom 
nechali osamote. Zostali ste len členovia dozornej rady MsBP. Mohli ste si 
zvoliť predsedu a všetky organizačné veci fungovania DR. Takže ste už aj Vy 
p. Kurbel sedeli na stretnutí dozornej rady. Akú máte z toho samotného 
sedenia dozornej rady zápisnicu? Ja len viem, že Vy p. Kurbel – ste odmietli 
byť predsedom dozornej rady. Preto mi je viac ako divné, že mňa či p. 
primátora sa teraz pýtate, kto je Vašim predsedom, resp. kde sú zápisnice 
dozorných rád ??? 
 
Už 2x som Vám mailom ako aj raz osobne povedal: 

From: Ing. Tibor Krajčovič, konateľ [mailto:mbps@mbps.sk]  
Sent: Wednesday, May 16, 2018 9:29 AM 
To: 'pavol kurbel' 
Subject: RE: FW: žiadosť 
„Dobrý deň prajem, 
p. Kurbel – nie som členom DR MsBP.  
A keďže si teraz DR nezvolila predsedu – nekomentujem ani kto bude DR zvolávať 
a ako bude celkovo pracovať. Ak máte záujem o niečo z činnosti MsBP – ohláste sa 
prosím vopred a pripravím Vám materiály k nahliadnutiu.  
So želaním pekného dňa... 
TK“ 
 
From: Ing. Tibor Krajčovič, konateľ [mailto:mbps@mbps.sk]  
Sent: Friday, May 25, 2018 12:37 PM 
To: 'pavol kurbel' 
Subject: FW: FW: žiadosť 
Preposielam ešte raz odpoveď na Váš dopyt po zápisniciach z DR MsBP. 
Nič sa nezmenilo na mojej odpovedi. 
So želaním pekného dňa 
TK 
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