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Zápisnica 

z rokovania  Mestského   zastupiteľstva  v Seredi,  konaného  dňa  26.5. 2021 

Bod č. 1 - Otvorenie a schválenie programu MsZ  
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Seredi otvoril a viedol primátor mesta, Ing. 
Martin Tomčányi. Na zasadnutí MsZ dňa 26. 05.2021 sa zúčastnilo 13 poslancov, 
ospravedlnení boli  Dušan  Irsák,  Ing. arch. Róbert  Kráľ,   neospravedlnení  Pavol Kurbel,   
Mgr. Tomáš  Karmažín,  Mgr.  Marcel  Královič,  MUDr. Miroslav  Bucha  
  
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a  
Schválilo   
program rokovania MsZ, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle 
mesta  
 
 
Bod č. 2 – Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov  
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a  
schválilo  
návrhovú komisiu v zložení:  
JUDr. Edita Červeňová,  PaedDr. Slávka Kramárová , Bc. Anton  Dúbravec  
 
mandátovú komisiu v zložení:  
Ing. Ondrej Kurbel,  Róbert Stareček, Mgr. Marta Némethová        
      
overovateľov zápisnice boli určení:  
Bc. Ľubomír   Veselický, 
Mgr. Pavlína  Karmažínová     
 

3. Informatívna  správa  o projektovej žiadosti  o nenávratný  finančný  príspevok  pre 
projekt „Riešenie   regenerácie    sídliskového  vnútrobloku  Dionýza  Štúra II.  
v Seredi“   

Ing. Bíro- uviedol predložený materiál. Na základe výzvy, ktorá bola vyhlásená  
Ministerstvom investícií, regionálneho  rozvoja  a informatizácie SR, mesto prejavilo  záujem  
o nenávratný  finančný príspevok  na  realizáciu projektu „Riešenie  regenerácie  sídliskového  
vnútrobloku  Dionýza  Štúra  II.  v Seredi“. Predmetná  výzva  je zameraná   na  zlepšenie  
životného prostredia  v mestách   a mestských oblastiach,  budovanie   zelenej  infraštruktúry  
a adaptáciu  urbanizovaného  prostredia. Pripomienky, ktoré  boli doručené zo strany   
občanov mesta  k realizácii projektu, boli projektantom zapracované do projektovej  
dokumentácie.   

K žiadosti  o nenávratný  finančný  príspevok  na predmetný projekt   je potrebné  prijať   
uznesenie  MsZ  na zabezpečenie  spolufinancovania realizovaného projektu.                   
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Mestské zastupiteľstvo prerokovalo a  
A. prerokovalo  
žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) s názvom „Riešenie 
regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Seredi“ vypracovaný na 
základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie 
environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-
SC431-2021-65 
 
B. schvaľuje:  

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Riešenie regenerácie 
sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Seredi“ realizovaného v rámci 
„Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie 
environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: 
IROP-PO4-SC431-2021-65“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;  
 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške 32 103,02 EUR . 
 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu 
mesta. 

 

Po prerokovaní   predloženého  programu   rokovania, primátor   mesta   rokovania   MsZ    
ukončil.  

 

V Seredi,  dňa   27.5. 2021 

Zapísala:  Kolláriková  

 

  Ing Tibor   Krajčovič        Ing.  Martin Tomčányi 
    prednosta   MsÚ                           primátor   mesta   
 

 

Overovatelia   zápisnice: 

Mgr. Pavlína  Karmažínová                          ........................ 

Bc.Ľubomír    Veselický                               ..........................   


