
Komisia životného prostredia pri MsZ Sereď  

  

Z Á P I S N I C A   
zo zasadnutia komisie životného prostredia zo dňa  24.3.2010  

 
 
 

Zasadnutie komisie životného prostredia sa uskutočnilo v stredu 24.3.2010 o 16,30 hod.          
za účasti potrebného množstva členov komisie (viď. prezenčná listina).   
 
 
Program : 

1. Zahájenie 
2. Čistenie mesta po zimnej údržbe.  
3. Riešenie problému neplatičov na Cukrovarskej ulici – rómska komunita.  
4. Rôzne. 
5. Záver. 

 
 

1.  Zahájenie. 
Zasadnutie komisie zahájil a prítomných privítal predseda komisie Mgr. Tóth.  Oboznámil 
prítomných s programom zasadnutia  komisie. 
 

2.  Čistenie mesta po zimnej údržbe.  
 

Mgr. Gablík  
- informoval prítomných o harmonograme čistenia miestnych komunikácií po zimnom 

posype.  Uvedená činnosť bude vykonávaná R- pracovníkmi mesta Sereď v spolupráci 
so Slovenskou správou ciest, ktorá zabezpečí odvoz posypového materiálu z krajníc. 
Čistenie približne 60 km komunikácií potrvá cca 2 mesiace.  

- V ďaľšom informoval prítomných o prebiehajúcom jarnom čistení mesta Sereď 
a zberu veľkoobjemných odpadov v určených lokalitách v rámci mesta. 

 
3. Riešenie problému neplatičov na Cukrovarskej ulici – rómska komunita 
 
Mgr. Gablík 

- informoval o rómskej komunite na Cukrovarskej ul. v Seredi, ktorá bola do r. 2009 
pod správou MBP. Vzhľadom na skutočnosť, že dlhodobo neplatili poplatky za odvoz 
komunálneho odpadu, MBP odstúpil od správcovstva a celá problematika s výberom 
poplatkov bude riešená na oddelení životného prostredia. Termín prvej splátky                  
za r. 2010 je stanovený do konca apríla, druhej splátky do konca novembra. Následne 
bude oddelenie životného prostredia riešiť neplatičov v súlade s platnou legislatívou.   

Mgr. Tóth 
- problém neplatičov rómskych občanov je celospoločenský, 
- problematikou vymáhania nedoplatkov za vývoz KO by sa mala zaoberať aj komisia 

verejného poriadku,  
- po doručení aktuálnych platobných výmerov a po preverení aktuálneho stavu v platení 

poplatkov v júni 2010 doporučujem, aby sa daná problematika znovu prerokovala              
na komisii. 

 
 



 
 
Mgr. Vandrašková 

- problematiku neplatičov navrhuje riešiť ráznymi opatreniami, t. j. vyvážať komunálny 
odpad až po zaplatení príslušného poplatku. 

 
p. Tvrdík 

- problém neplatičov v uvedenej lokalite je dlhodobý. Bytová komisia riešila problém 
s nedoplatkami za vodu, kde celkový dlh predstavoval cca 30 tis. €. 

 
 

4. Rôzne 
 
Mgr. Tóth  
- informoval o iniciatíve občanov vyčistiť breh Váhu v lokalite od dreveného mostu            

do campingu až po koniec campingu. Vrecia na odpad a následne odvoz odpadu         
na skládku zabezpečí oddelenie životného prostredia mesta Sereď.  

 
Vyjadrenie komisie ŽP k žiadostiam fyzických a právnických osôb: 
 
- Žiadosť fy Enermont s.r.o. Bratislava o odkúpenie časti pozemku (20 m2)                  

pod transformačnú stanicu na Šulekovskej ulici v Seredi v rámci stavby „DS Sereď, 
Šulekovská ul., zahustenie TS, VN, NN“. 

Komisia životného prostredia odporúča uvedený pozemok fy Enermont s.r.o. Bratislava 
odpredať.  
 
 
 

- Žiadosť p. Lapoša, Murgašova 3294/10, Sereď o dlhodobý prenájom pozemku,              
za účelom vybudovania verejne prístupného parkoviska podľa podmienok 
a technického riešenia daných mestom Sereď.  

Komisia životného prostredia odporučuje uvedený pozemok prenajať a zároveň navrhuje, aby 
žiadateľ po ukončení stavebných prác zrealizoval po obvode parkoviska výsadbu 
stálozeleného živého plotu, ktorý bude slúžiť ako prirodzená zábrana medzi 
novovybudovaným parkoviskom a priľahlou plochou verejnej zelene.  
 
 
 

5.  Záver 
Mgr. Tóth  poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.  
 

 
 
V Seredi,  24.3.2010           
 
 

        ......................................... 
  Mgr. Tóth Marek 
predseda komisie ŽP 
 

 
Prílohy: prezenčná listina 
  


