Uznesenia
z Mestského zastupiteľstva v Seredi, konaného dňa 26.7.2018
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a prijalo
Uznesenie č. 131/2018

Schvaľuje
1. Zmenu v programe MsZ
Na návrh poslanca Ing. Loveckého – vypustiť z rokovania MsZ bod č. 4 – Územný plán
mesta Sereď, Zmeny a doplnky č. 4/2018, schválenie návrhu územnoplánovacej
dokumentácie a návrhu VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Sereď č.
7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M Sereď
Hlasovanie: prítomných 16, za 14, proti 1, zdržal sa 1
2. Program rokovania MsZ
Hlasovanie: prítomných 16, za 16 , proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie č. 132/2018
Schvaľuje
Procedurálny návrh poslanca Dušana Irsáka – MsZ odporúča primátorovi mesta opakovane
vyzvať ministerku kultúry Slovenskej republiky na prerokovanie podmienok poskytnutia
schválenej dotácie na projekt a navýšenia dotácie na projekt s názvom „Obnova kultúrnej
pamiatky – Kaštieľ v Seredi“, v termíne do 15.8.2018
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie č. 133/2018
1. Berie na vedomie
Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov
2. Odporúča
primátorovi mesta opakovane vyzvať ministerku kultúry Slovenskej republiky na
prerokovanie podmienok poskytnutia schválenej dotácie na projekt a navýšenia dotácie na
projekt s názvom „Obnova kultúrnej pamiatky – Kaštieľ v Seredi“, v termíne do 15.8.2018
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržal sa 0
Uznesenie č. 134/2018
Súhlasí
S obstaraním územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky
podľa predloženej žiadosti Márie Javorovej s prihliadnutím na potrebu funkčného
usporiadania aj susedných pozemkov, z dôvodu celistvosti územia navrhovaného na zmenu
funkcie a za podmienky, že navrhovateľka zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď uhradí všetky
náklady spojené s obstaraním predmetnej územnoplánovacej dokumentácie.
Hlasovanie: prítomných 14, za 8, proti 2, zdržal sa 4
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Uznesenie č. 135/2018
Súhlasí
S obstaraním územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky
pre spoločnosť WHITEWINE s.r.o., IČO: 46 868 810 so sídlom Púchovská 6, 831 06
Bratislava pre funkčnú plochu označenú ako OVV-8 podľa predloženej žiadosti za
podmienky, že navrhovateľ zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď uhradí všetky náklady spojené
s obstaraním predmetnej územnoplánovacej dokumentácie.
Hlasovanie: prítomných 14, za 2, proti 9, zdržal sa 3
Uznesenie nebolo prijaté
Uznesenie č. 136/2018
Súhlasí
S predloženým Zadaním Urbanistickej štúdie, Kasárenská ulica, Sereď, časť 3 lokality BI-44.
Pre územie označené podľa ÚPN-M Sereď funkčným kódom BI – 44 - časť 3 nie je potrebné
ďalej spracovať urbanistickú štúdiu. Výstavba rodinných domov vo vnútrobloku je prípustná
bez sprístupnenia vnútrobloku verejnou komunikáciou. Pre navrhované stavby, ktoré je
možné realizovať na týchto plochách, platia všetky ostatné regulatívy uvedené v ÚPN-M
Sereď, za podmienky dodržania ustanovení stavebného zákona a príslušných vykonávacích
predpisov.
Hlasovanie: prítomných 14, za 13, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1
Uznesenie č. 137/2018

Schvaľuje
Zmenu termínu rokovania MsZ z pôvodného termínu 8.11.2018 na nový termín 15.11.2018.
Hlasovanie: prítomných 15, za 14 , proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1

V Seredi, dňa 27.7.2018
Zapísala: PhDr. Adamčíková

Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta
Návrhová komisia:
Božena Vydarená

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

Ing. Arch. Róbert Kráľ

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

Bc. Anton Dúbravec

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