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Zápisnica 

z rokovania    Mestského  zastupiteľstva  v Seredi,  

konaného  dňa   27.10. 2014 

 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi otvoril a viedol Ing. Martin Tomčányi, primátor 

mesta Sereď. Na zasadnutí MsZ dňa 27.10. 2014 sa zúčastnilo 16 poslancov,  traja  neboli 

prítomní,  ospravedlnení  bol Mgr.  Královič, MUDr. Krajčová, Ing. Sidor  .  

 

2/ Mandátová komisia bola schválená v zložení: 

Ing. Ľubomír  Kyselý   

Róbert Šipka 

Róbert Stareček    

 

Návrhová komisia bola schválená v zložení: 
Božena Vydarená 

Pavlína  Karmažinová  

Michal  Koričanský   

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 

Ing. arch.  Robert Kráľ 

Ing. Bystrík  Horváth   

   

Program rokovania - jeho doplnenie  

Ing. Kalinai    navrhol   doplniť  program    MsZ  v bode  rôzne: 

-  Návrh  na zmenu uznesenia   č.  134/2012 zo dňa   12.6. 2012  v časti  -  „Sadzobník 

úhrad  za  vysielanie   relácií  v mestskom rozhlase     

-  

Mestské zastupiteľstvo v Seredi  

-schválilo  program   rokovania    aj s doplneným   bodom   

 

 

3/ Schválenie realizácie, uzatvorenia zmluvy a súhlasu s podmienkami 

spolufinancovania projektu s názvom „Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia 

zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta“  

Ing. Tomčányi – v mesiaci  apríli  bola zaslaná žiadosť o projekt   na Úrad vlády SR ( správca 

Grantov EHP) na  získanie  mimorozpočtových zdrojov   na   realizáciu    obnovy  kaštieľa 

a revitalizáciu   zámockého parku  v našom meste.  Spoluúčasť   mesta  na tomto  projekte  je  

15 %,  čo predstavuje  cca  90 tis.  Eur. V rámci projektu by sa mala realizovať oprava časti  

strechy  kaštieľa,  úprava parku  - cesty,  chodníky, vybudovanie fit dráhy, verejné  osvetlenie, 

renovácia   pomníka  holokaustu, vybudovanie   labyrintu   a pergoly  pre  deti.  Tento projekt   

bude  realizovaný   v spolupráci  s Občianskym združením Vodný hrad , ktoré  zabezpečí  jej  

propagáciu , publicitu, webovú stránku a taktiež  s Domom kultúry v Seredi, ktorý  má     

skúsenosti s poriadaním koncertov a stretnutí, ktoré budú uskutočňované v tejto lokalite  

nášho  mesta .           
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Ing. Bíro -  formou  prezentácie  uviedol projekt stavebných úprav   kaštieľa  a revitalizácie   

zámockého parku, ktorý   má  slúžiť  širokej  verejnosti   ako oddychová zóna  a na  konanie   

rôznych  kultúrno-spoločenských podujatí pre  občanov nášho  mesta  a taktiež  pre zvýšenie  

kultúrneho  a turistického  potenciálu  nášho  mesta. Projekt  bol podaný  na Úrad vlády SR, 

ktorý je koordinátorom  projektu  a celej výzvy. Dňa  24.10. 2014  bolo  mestu oznámené,  že 

žiadosť o projekt  bola  schválená.   

V rámci    výzvy  bolo    podaných  50  žiadosti,   schválených  žiadostí bolo  7. V rámci    

týchto siedmich  bol vybraný  projekt  nášho  mesta.   Celkové  náklady   na projekt   sú 

vyčíslené    v čiastke   615 947,- Eur, z toho  spolufinancovanie   mesta   bude  vo výške   

15 % , čo predstavuje   sumu  92 392,-Eur.  Plánovaný   termín ukončenia prác   je  30.4. 

2016. Stavebné práce   by mali  zahŕňať   opravu  strechy, ktorá  je  v havarijnom stave,  

sanačné  práce,   výmenu  okien  a dverí .  Naplánované  práce   by mali  byť  realizované  

v jednej   časti kaštieľa. Súčasťou  projektu  budú  práce   v zámockom parku zamerané   na 

úpravu  chodníkov, úpravu zelene , realizáciu  obslužnej   komunikácie  .        

 

Ing. arch. Balko 

-  v rámci   tohto  projektu    bude zrealizovaná    prístupová  cesta.  Po uskutočnených  

rokovaniach   so zástupcami  Pamiatkového úradu    v Trnave bolo dohodnuté, že  táto  cesta  

bude  asfaltová,  nebude   vyvýšená. Chodníky určené   na pešiu   chôdzu , ktoré  budú   

v zámockom parku   vybudované    budú  zo sypaného  materiálu.  V zámockom parku  bol  

realizovaný archeologický   výskum.  Podľa   historických   fotografií  bolo navrhnuté  

označiť  hranice,  kde bol    kaštieľ rozložený. Ohraničenie  bude  zrealizované  formou   

výsadby  trávnatej plochy.  Pre   zachovanie  prírodného   charakteru  zámockého parku    

bude  vybudovaná fit  dráha,  ktorá  bude  realizovaná   z drevenej   konštrukcie.  Časť   parku  

bude  slúžiť   na výchovnú  a športovú   činnosť.  V rámci tohto projektu    má  byť  

zrealizovaná   rekonštrukcia    pamätníka   Holokaustu. Verejné   osvetlenie    bude   

vybudované   podľa pôvodného  projektu .              

 

p. Kurbel   

-   požiadal  o informáciu   kedy   boli  poslanci  oboznámení   o rokovaní  MsZ,  on túto 

informáciu    nemal  

-  pri prezentácii  projektu  odznela  informácia,  že prístupová  cesta bude   realizovaná 

z asfaltu, prečo  sa   nevyužíva   zámková dlažba,   aký  je  cenový rozdiel  v použití  týchto   

materiálov.   

 

Phdr. Adamčíková  

-  pozvánka  a materiály  na  rokovanie  MsZ  boli   odoslané   všetkým poslancom  MsZ  dňa  

20.10. 2014   a taktiež   zverejnené  na  stránke  mesta   

 

Ing. Balko   

-  použitie  zámkovej  dlažby    na  vybudovanie  prístupovej  cesty   nebolo odsúhlasené  

Pamiatkovým   úradom. Tento  druh materiálu    je   prvkom  z dnešnej doby.    Zadná  časť   

parku , kde  má  byť  komunikácia   vybudovaná   má  byť  zachovaný  prírodný charakter.             

 

Ing. Tomčányi   

-  Na rokovaniach   so zástupcami  Pamiatkového  úradu   v Trnave bolo  predmetom  

rokovania   aj vybudovanie  hlavnej  cesty   so zámkovej dlažby.    
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- Následne   boli  uskutočnené  rokovania  so zástupcami   spoločnosti  Semmelrock vo 

veci  poskytnutia   zámkovej dlažby na vybudovanie  predmetnej  komunikácie   

v zámockom    parku. Táto  otázka  zostala   otvorená.    Je to otázka   financií.    

 

p. Vydarená   

     - vybudovaním sypaných  chodníkov v zámockom parku  budú  mať pri  prechádzaní  

parkom   problém    mamičky   s kočíkmi   

     - schválením    finančných prostriedkov  na   spolufinancovanie    predmetného projektu         

nebude  možné   finančne pokryť   aktivity, ktoré  mesto plánovalo   realizovať  v budúcom  

období.   

-    finančné    čiastky  uvedené  v    projekte   na publicitu, čo   tieto položky  zahŕňajú 

-  v návrhu   uznesenia   je    uvedená    schvaľovacia    aj  súhlasná  časť  spolu,   mala  

otázku,  či by  nebolo   lepšie   rozdeliť      tieto  body     bod  a/  dať do schvaľovacej  časti  

a body  b/;  c/  dať  do  súhlasnej   časti   uznesenia               

 

Ing. Balko  

- sypaný  chodník   prechádza  popri  amfiteátri  a smeruje  k bastiónu.  Chodník , ktorý   

je  v parku  vybudovaný,   bude  rekonštruovaná  len  horná  vrstva. Celá komunikácia , ktorá  

prechádza  parkom  má  spevnený  povrch.  Sypané   plochy   patria  do parkov  a sú  

využívané   v parkoch v zahraničí  alebo   v kúpeľných  mestách. Povrch  týchto  chodníkov 

umožňuje   prechádzanie    s kočíkmi alebo na  bicykloch .  Sypané  chodníky  nie  sú 

problémom  pri zjazdnosti .  

- Výška vysadenej  trávy, ktorá má  ohraničovať  pôvodné  rozloženie kaštieľa  bude  

mať    výšku   60-70 cm.    Parkový  trávnik má   výšku  10-15 cm.  Bude zachovaná plasticita    

tejto lokality. Takéto  odlíšenie plôch  je  využívané  aj  v iných   lokalitách  vo svete.  

Trávnatú plochu bude potrebné  riadne    udržiavať  a kosiť,   nie  je problém  s údržbou. Pri 

použití  kríkovej  výsadby   by  pri vypadnutí  kríku  bol  väčší problém  s jeho   nahradením. 

 

Ing. Krajčovič   

-  použitím   sypaných  chodníkov   v parku   sa predíde tomu,  že  na  chodníkoch  bude  

stáť voda po daždi. Sypané  chodníky   by nemali  byť  problémom ani  pre kočíky  pri 

dodržaní  správnej   technológie.     

- Niektoré investičné  aktivity  ako vybudovanie  fit  dráhy  a chodníky v parku   boli  

stiahnuté   z plánovaných    investičných  akcií   Mesta  v roku  2015 

- cena, ktorá   je  uvedená   v projekte   je projektovaná.   Počas  zabezpečovania  

dodávateľov  na   realizáciu prác   môže   v priebehu   verejnej  súťaže   prísť  k zníženiu  

ceny.    

 

Ing. Bíro  

- Pre  získanie  projektového grantu  je  potrebné, aby  MsZ    schválilo    realizáciu , 

uzatvorenie  zmluvy  a súhlas  s podmienkami  spolufinancovania projektu.  Navrhovaná   

formulácia   návrhu  uznesenia    bola  v požiadavkách  z Úradu vlády.   

- Čo  sa  týka   použitia  finančných prostriedkov  na publicitu    tieto    budú   použité   

na  vydanie brožúrky,  na  realizáciu sprievodných  akcií,  na  spracovanie  webovej  stránky,  

na  občerstvenie   pri  slávnostnom    otvorení , na výrobu plagátov,   na  realizáciu  

informačných tabúľ a  propagačných  brožúr .   
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Mgr. Rampašek 

     -  podporuje   realizáciu   predmetného projektu.  MsZ  aj  v predchádzajúcich   obdobiach   

malo  snahu  o rekonštrukciu  kaštieľa  a zámockého parku,  nepodarilo  sa   to  uskutočniť. 

Táto kultúrna  pamiatka, ktorá   je  v našom   meste    si vyžaduje   rekonštrukciu,  aby ďalej   

nechátrala a bola  využívaná   pre rozvoj  kultúry  a turisticky.  Financovanie    rekonštrukcie   

kaštieľa  by  malo  byť  uskutočnené  cez nórske fondy.  Zámer   bude  možné    realizovať. -  

-  Pri  vytyčovaní    hraníc pôvodného  rozloženia  kaštieľa,  či  by  nebolo  možné  tieto 

hranice   zvýrazniť  navozením   zeminy nielen   trávovou  výsadbou.    

- Suma,  ktorá  bola   schválená na spolufinancovanie projektu    môže   byť    iná,   môže  byť   

aj  nižšia. Pri  výbere dodávateľa  prác  formou  verejnej  súťaže  sa  môže prihlásiť  viac  

záujemcov  a      môže  prísť   k zníženiu   ceny na  spolufinancovanie projektu  . 

-  Mesto   má  dostatok  vlastných  zdrojov  aj  na  rezervnom  fonde , ktoré   môže  

použiť  pri  realizácii   investičných   akcií    ako napr.  na  realizáciu  chodníka   do  

Stredného   Čepeňa. Plánovaná  realizácia    chodníka  v tejto časti  mesta  je potrebná  aj  

z hľadiska bezpečnosti.   

- Podporuje    realizáciu  projektu   kaštieľa         

 

Ing. Kalinai  - Mal otázku, či   mesto   v budúcnosti  plánuje   obnovu   oplotenia  parku. Toto    

nie  je  súčasťou   schvaľovaného projektu. Čo  mesto   plánuje   v budúcnosti     s druhou 

časťou   kaštieľa ,  ktorá  tiež  nie  je   zahrnutá  do  predmetného projektu.          

 

Ing. Bíro  -    časť  kaštieľa    z ľavej  strany  bastiónu  má  byť  rekonštruovaná  a sfunkčnená  

pre verejnosť .  V projekte  sa mesto  zaviazalo   vymeniť  okná,  dvere  a opravu  strechy.   

Ďalšie    náklady   bude potrebné  vynaložiť  na    opravu fasády, úpravu  vnútorného   bloku,  

aby priestor  slúžil   na  prezentáciu  mozaiky  a vykopávok.          

 

Ing. Tomčányi  – je potrebné  dokončiť   projekt, na  ktorý  sa podarilo  získať  finančné  

prostriedky. Po ukončení   projektu sa  bude mesto zaoberať   ďalšími    možnosťami  na   

realizáciu opráv  kaštieľa . Po realizácii  stavebných prác  na kaštieli  a zámockom parku   je  

potrebné  zabezpečiť    prostriedky  na  prevádzkovanie .  Mesto  postupnými  krokmi  má 

záujem zabezpečiť   rekonštrukciu   kaštieľa. Prípadný  investor,  ktorý     bude mať záujem  

prísť    do  tejto lokality  príde  do   zrekonštruovaných   priestorov.  Čo  sa týka  oplotenia    

nie   je   v tomto  období plánovaná obnova,   park   sa zamyká,  nechýba   časť   oplotenia  

nie  je  dôvod   na  renováciu .    

 

Ing. Krajčovič   - pri podávaní projektu  bolo potrebné   stanoviť  také kritériá , ktoré  by  

prispeli  k  schváleniu nášho projektu.                  

 

Ing. arch. Kráľ  

 -  čo sa týka   umiestnenia   sypaných chodníkov   v parkoch ,  väčšinou  sú  urobené zle.    

Pri  realizácii sypaných   chodníkov je potrebné  dodržiavať  stanovené   technológie.   

- Poďakoval  všetkým, ktorí   sa  podieľali   na   príprave  projektu na opravu  kaštieľa  

a zámockého parku   a viedlo   to  k úspešnosti podaného projektu. Očakáva,  že  po  realizácii  

rekonštrukčných   prác   príde  k zlepšeniu   kultúrneho    a turistického potenciálu   nášho  

mesta  a naše  mesto  bude   pozitívne   prezentované  na verejnosti.            

    

 



 

5 

 

 

JUDr. Irsák   

-  je poslancom   MsZ  niekoľko  volebných  období,   zúčastňoval  sa   rokovaní    so 

záujemcami,  ktorí   prejavili  záujem   o obnovu  kaštieľa.  Predchádzajúce   poslanecké  

zbory   mali     snahu  zabezpečiť     rekonštrukciu   kaštieľa   a zámockého parku. Pokiaľ   sa  

podarí   tento projekt  zrealizovať     bude  to  na prospech  mesta  a zachovanie   tejto  

pamiatky  aj   pre    ďalšie   generácie.   Navštívil  mesto  Topoľčianky, kde  bola zrealizovaná   

rekonštrukcia  parku,   všetky chodníky   boli  urobené   sypanou   metódou.      

- mal otázku,  čo plánuje  mesto s budovou, ktorá  sa nachádza pri vstupe   do parku   v časti 

od  Námestia slobody, či je  plánovaná   obnova.     

- z akých prostriedkov  z rozpočtu mesta     bude zabezpečovaná   spoluúčasť   mesta  na 

tomto projekte vo výške  15 %, čo   je  značná   čiastka  

- podporuje    odsúhlasiť  predložený   projekt   

- návrh  uznesenia  odporúča  ponechať   tak  ako je predložené, aby  nebol problém   pri   

jeho  predkladaní  na Úrade  vlády  SR  

    

Ing. Krajčovič -  Na rokovaniach     s poslancami  MsZ   bolo odsúhlasené,  že  investičné  

akcie  budú rozpočtované  do  výšky   cca  400 tis.     Podľa  výsledkov    bodovania  

investičných   akcií   je  potrebné do  rozpočtu   zahrnúť   čiastku  maximálne   450 tis.   

Finančné  prostriedky  potrebné  ako    spoluúčasť  mesta   pri    projekte  kaštieľ sú vo výške  

cca 140 tis.€, čo predstavuje   5 %  spoluúčasť mesta  , ďalej   je to  čiastka  cca 92 tis .€  na  

rekonštrukciu  parku  a sanáciu  kaštieľa,  80 tis.  na školy, povrch Športová ulica 56 tis.€,   

parkoviská.  Zastáva  ten   názor, že je    potrebné  ponechať  rezervný fond v dostatočnej 

výške. Vedenie    mesta   nemôže   ohroziť    chod   mesta. Pri hľadaní   zdrojov  v rozpočte  

mesta  je  možné  ročne  ušetriť  cca  80 tis.  na verejnom  osvetlení,  čo sme predostreli na 

poslednom MsZ    

 

 

Ing. Tomčányi  -    budova  nachádzajúca  sa  na  vstupe  do parku   zo smeru  od  Námestia  

slobody   nie  je  súčasťou  projektu.  Úprava   predmetnej  budovy   je  v riešení,    boli  

uskutočnené  rokovania  so záujemcom.  

 

Ing. Bíro  - pri  spracovávaní  kritérií   sa uvažovalo    o zaradení   predmetnej budovy  do 

projektu  ako  s historickou  vrátnicou.  Následne  bolo rozhodnuté,  že   nebude   zaradená  do  

projektu , pri hodnotení  by  sa   získalo   málo bodov.   

       

Ing.  Horváth  -  ako  bude prebiehať  financovanie  predmetného  projektu , či  je potrebné   

z rozpočtu    mesta  hradiť  celú čiastku  alebo  budú poskytnuté   zálohové platby, či bude 

potrebné   zabezpečiť    úver.   

 

Ing. Krajčovič  -   finančné  prostriedky  budú poskytované  preddavkovo  vo výške  40%. 

Bude potrebné   zriadiť  záložné právo  na nehnuteľnosti.  Spoluúčasť  mesta  je vo výške    

15 % oproti  ostatným   projektom, kde je to len  5 %.  V budúcom  období sa očakáva  

vyhlásenie  veľkého počtu  výziev  , preto  je potrebné   mať  prostriedky   v rezervnom fonde  

a neplytvať nimi.       
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Ing. arch. Kráľ -   budova  na vstupe  do parku bola v predchádzajúcom  období  vyradená   

z projektu Rekonštrukcie  a revitalizácie   Námestia slobody.   Je to  vstup  do  tohto  priestoru  

preto  by bolo potrebné   ho doriešiť.  Celá táto lokalita  mala byť   prepojená.      

Mestské   zastupiteľstvo  v Seredi  prerokovalo  a  

A.Schvaľuje a súhlasí  

1/ S realizáciou  projektu  „Stavebné  úpravy  kaštieľa  a revitalizácia zámockého  parku  

v Seredi pre zvýšenie  kultúrneho   a turistického potenciálu mesta“  

2/ S uzavretím  projektovej  zmluvy  medzi  mestom  Sereď    a správcom programu  

Úradom vlády   SR 

3/ S podmienkami  spolufinancovania projektu    

  

4/ Návrh  na zmenu uznesenia   č.  134/2012 zo dňa   12.6. 2012  v časti  -  „Sadzobník 

úhrad  za  vysielanie   relácií  v mestskom rozhlase     

 

Ing. Krajčovič - uznesením  MsZ v roku  2012   bol schválený  „Sadzobník  úhrad   za 

vysielanie   relácií  v mestskom  rozhlase“ , kde bolo mimo iné  umožnené  politickým  

stranám  a hnutiam  prezentovať  svoje  programy  počas   konania  volebnej kampane. Bola   

schválená  sadzba   vo výške  5 ,-€/deň  bez   časového  obmedzenia príspevku.  Podľa 

získaných   informácií  z iných miest  prichádza  v tomto  období   k tomu, že   politické  

strany   a hnutia ,   či  kandidáti využívajú    túto formu prezentácie   a mestá  a obce  im 

musia   umožniť  prezentovať  ich príspevky aj  v rozsahu napr. 30 minút.   Aby  sa tomu  

zabránilo   odporúča,  aby  mestský rozhlas   nebol   využívaný  politickými  stranami 

a hnutiami, či kandidátmi do volieb na tieto  účely,  ale  aby  slúžil  len  na  vyhlasovanie   

oznamov či platených reklám.      

 

p. Kurbel  - politický  systém   v našom  štáte  je založený  na  politických  stranách   

a hnutiach. Uvedeným   návrhom   podľa  jeho názoru by prišlo  k obmedzeniu  demokracie . 

Odporúča, aby  prezentované     príspevky  boli   časovo  obmedzené , úplné zrušenie    tejto 

možnosti  prezentácie  nepokladá za správne. 

   

Ing. Horváth  -  odporúča  obmedziť  časovo    všetky     oznamy, ktoré  sú v mestskom 

rozhlase   vysielané.  Cena   za vyhlásenie   je  v našom  meste stanovená vo výške  5€/deň . 

    

Ing. Kyselý  - diskriminovaní  by  boli   nezávislí  kandidáti,  oproti politickým  stranám   a 

hnutiam.   V tomto sadzobníku  to  nie  je    ošetrené. 

 

Ing. Kalinai  - predložený  návrh  smeroval   k riešeniu   prezentácie    politických  strán  

a hnutí  v mestskom  rozhlase, aby   nebol mestský rozhlas dlhodobo  zahádzaný   týmito 

politickými  správami.  Odporúča, aby  materiál  bol    odložený   z rokovania  a aby bol  

komplexne   dopracovaný  a predložený  na  prerokovanie  v MsZ.  Nemá  záujem 

o obmedzovanie   demokracie.  Politické  strany, hnutia  a kandidáti majú    dosť iných  

možností  na  prezentáciu svojich programov  a oslovenie  voličov.  

 

p. Vydarená  -   požiadala   o vysvetlenie, či  politická  strana   alebo  hnutie   má možnosť  

vyhlásiť  v mestskom rozhlase   oznam o konaní   stretnutia 
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Ing. Krajčovič  -  vedenia  mesta   a zamestnanci  mestského  úradu   sú po  odvysielaní         

informácií, ktoré   sa  opakujú  niekoľkokrát  za deň ,   zo  strany  obyvateľov  atakovaní   

telefonicky,  aby takéto  informácie  neboli   vysielané.  Poslanci   MsZ  majú  možnosť  

prezentovať  svoju prácu počas volebného obdobia.  Uvedeným  návrhom   chce  dosiahnuť   

to, aby  mestský rozhlas  nebol  využívaný  na  propagáciu  strán  a hnutí  počas  volebnej  

kampane.  Nevidí  problém   v tom, aby    bol  v mestskom  rozhlase   vyhlásený oznam  

o mieste   a čase   stretnutia,   tej  ktorej   strany či    hnutia . Na  rokovanie budúceho   MsZ  

bude  predložený  materiál  s časovými obmedzeniami  jednotlivých    oznamov so sadzbami .         

      

Ing. arch. Kráľ – odporúča   hlasovať  o predloženom   návrhu  a ukončiť  ďalšiu  diskusiu  

k predloženému  návrhu.   

   

Mgr. Rampašek – prednosta  MsÚ  uviedol  vo svojom   vystúpení  informácie o tom  ako   

v niektorých  mestách  dochádza  k zneužívaniu   mestského rozhlasu  na  prezentáciu   

politických  strán a hnutí počas predvolebnej kampane.  Návrh  na  doplnenie programu  

rokovania  MsZ  na   zmenu  uznesenia,  týkajúceho sa  predmetnej  problematiky ,   bol 

predložený  poslancom  MsZ  Ing. Kalinaiom.  Pán prednosta  mal možnosť prostredníctvom  

zástupcu primátora    predložiť   predmetný   návrh  na  doplnenie  programu   rokovania  

zmenu .    

Mestský  rozhlas   je prístupný    pre  všetkých  záujemcov, ktorí  prejavia     záujem o 

vysielanie oznamu  a prezentovanie  svojho  názoru  resp. ponuky . Politickým  stranám, 

hnutiam  a kandidátom bolo umožnené  prezentovať svoj  program   prostredníctvom  

mestského rozhlasu .  Podporuje  návrh   na    časové  obmedzenie  jednotlivých príspevkov, 

je to bežná  forma, ktorou  chcú politické  strany   a hnutia    prezentovať   svoje programy.   

         

p.Kurbel  -  mestský  rozhlas  v našom  meste   doteraz  nebol   zneužívaný  politickými   

stranami  a hnutiami  pri  prezentácii   svojich  programov počas predvolebnej kampane.  

Máme  tu demokraciu  a odporúča,  aby   všetky  strany,  hnutia  a aj  nezávislí kandidáti  

mohli  prezentovať   svoje    návrhy  a programy   prostredníctvom  mestského  rozhlasu. Je  

za to, aby  sa mohli   zviditeľniť  aj  tí ,ktorí  doteraz  neboli poslancami a nemajú finančné 

prostriedky  na zabezpečenie  publicity  a reklamy.  Je to   výhodné  aj  z hľadiska  ceny. 

Taktiež  je za to, aby    jednotlivé príspevky  boli   časovo limitované. Nie  je  za to,  aby  bola  

táto  možnosť  publicity a prezentácie    zrušená.   

      

Ing. Kalinai -  predložený   návrh   na    zmenu prijatého    uznesenia  týkajúci  sa   

Sadzobníka úhrad  za  vysielanie relácií  v mestskom rozhlase  vzišiel  zo   spoločného    

rokovania s prednostom. Svoje   názory   prezentuje  na verejnosti,   stojí  si za  nimi.    

Taktiež  prednosta  MsÚ   svoje  názory    prezentuje    sám,  nepotrebuje   na to využívať 

poslancov.  

     

p. Vydarená – kandidáti, ktorí kandidujú   za poslancov   MsZ  a nemajú  finančné prostriedky   

na  svoju   prezentáciu  mali  možnosť    prísť  na rokovanie   MsZ   a sledovať    rokovanie  

a vyjadriť  názor  na  tento spôsob  prezentácie.  Túto možnosť  nevyužil  ani   jeden  

z kandidujúcich.   

 

Bc. Veselický  -   dlhé  časové  obdobie  sa  nedarilo  doriešiť  problém   s pozemkami  pod    

garážami  na  Šulekovskej ulici .  Po cca 6 rokoch sa   podarilo   postupne  usporiadať  túto  

záležitosť a pani poslankyňa   Vydarená, ktorá  sa   tejto  problematike   venuje   chcela  do 
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Seredských  noviniek  dať  informáciu o doriešení   tejto  problematiky.  Redakčná  rada     

neumožnila     zverejniť  článok   v Seredských  novinkách   s odôvodnením,  že  by to bola  

propagácia.    

 Členovia  mestského    zastupiteľstva    na  svojom   zasadnutí požiadali,  aby   bola  

spracovaná  informácia  o investičných akciách, ktoré  sa podarilo  za   ostatné volebné  

obdobie  zrealizovať  a uverejniť   tieto  informácie   v tlačenej  forme  Seredských  noviniek.  

Členmi  Redakčnej rady  to bolo odmietnuté  s odôvodnením ,  že toto by  bola   propagácia 

poslancov  MsZ pred voľbami. Rešpektuje   rozhodnutie    členov  Redakčnej rady  a tento  

materiál   nebude   zverejnený  v Seredských novinkách.  Nie je  dôvod na to, aby  sa vedenie  

mesta,   zamestnanci mesta   a poslanci  hanbili  za   prácu odvedenú   v našom meste  za  

ostatné volebné obdobie.      

Podporuje predložený   návrh,  aby bola  zrušená možnosť   pre   politické  strany , hnutia   

vyhlasovať   svoje  prezentácie  v mestskom  rozhlase.   

   

JUDr. Irsák -  predložený  návrh  na  zrušenie   vyhlasovania    relácií   politickým   stranám, 

hnutiam   a kandidátom vo voľbách   považuje    v tomto období  za nenáležitý pri  ukončení   

volebného  obdobia  tohto MsZ. Je zmätočný, odporuje  rokovaciemu  poriadku.  Pred  

zasadnutím    MsZ   mohol  byť  predmetný  návrh   doručený poslancom MsZ  emailovou 

poštou, aby  mali   možnosť  si  návrh   prečítať.    Je proti   zrušeniu  a zákazu  vysielania  

relácií  v mestskom  rozhlase, odporúča  upraviť   Sadzobník  úhrad za vysielanie relácií  

v mestskom rozhlase   limitovať  jednotlivé príspevky .  Za  celé   štvorročné   volebné 

obdobie  boli dodržiavané  určité princípy,   ktoré  je potrebné  dodržiavať   aj naďalej.        

 

Ing. Krajčovič –som   predkladateľom  návrhu  na zmenu  uznesenia  týkajúceho sa   

vyhlasovania  relácií  v mestskom  rozhlase  pre politické  strany  a hnutia. Na  základe   

vyjadrení , ktoré  boli   poslancami  MsZ  prezentované  v rozprave,  bude  na nasledujúcom  

rokovaní  MsZ materiál  predložený   s doplnením časového obmedzenia jednotlivých 

príspevkov.  Volebná kampaň  začína a mestský rozhlas   nebude  zneužívaný na politickú 

reklamu.  Zástupcovia politických    strán, hnutí  a jednotliví  kandidáti majú využívať vlastné   

finančné prostriedky  a iné formy na  prezentáciu v predvolebnej kampani.  Tak   ako bolo  

prezentované,    mesto Sereď  prostredníctvom mestského   rozhlasu   dávalo  možnosť   

zviditeľniť  sa politickým  stranám  a hnutiam    za  veľmi  nízku  cenu, ktorá bola   

uznesením  MsZ  v minulosti   schválená . 

 

Mgr. Rampašek  -  v návrhu   uznesenia  nie  je  uvedené, kto  je  predkladateľom materiálu   

        

JUDr. Irsák   -   mesto   umožňuje   politickým   stranám  a hnutiam prenajať   miestnosti   na   

zvolanie  stretnutí  s obyvateľmi.  Počas  celého   volebného  obdobia  a aj v predchádzajúcich  

obdobiach   sa  vychádzalo   v ústrety  politickým  stranám   a hnutiam. Podporuje   ten názor, 

aby   mestský rozhlas  bolo  možné  využívať  na  prezentáciu politických    strán , hnutí  

a kandidátov  počas predvolebnej kampane.  Pre budúce   obdobie odporúča  pripraviť  zmenu   

podmienok  vysielania   v mestskom rozhlase .      

Mestské  zastupiteľstvo v Seredi  prerokovalo  a   

A.Mení   

Uznesenie č.  134/2012  v časti  „Sadzobník  úhrad  za vysielanie relácií   v mestskom  

rozhlase – za úhradu  vo výške  5 ,-€/deň“   ruší  vyhlasovanie  relácií  politickým  

stranám, hnutiam  a kandidátom pri voľbách  
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Po prerokovaní   všetkých bodov programu   primátor  mesta  Ing. Tomčányi  ukončil  

rokovanie   MsZ  a poďakoval  všetkým  prítomným  za  aktívnu  účasť. 

 

 

 V Seredi,  dňa   28.10. 2014  

 

Zapísala  : Kolláriková   

 

 

 

Ing.   Tibor  Krajčovič       Ing. Martin Tomčányi  

  Prednosta  MsÚ           primátor   mesta   

 

 

 

 

Overovatelia   zápisnice: 

 

Ing. arch. Róbert Kráľ                            ................................. 

 

Ing. Bystrík  Horváth                             .................................. 


