
Komisia životného prostredia pri MsZ Sereď  

  
Z Á P I S N I C A   

zo zasadnutia komisie životného prostredia zo dňa  28.10.2010  
 

Zasadnutie komisie životného prostredia sa uskutočnilo vo  štvrtok 28.10.2010  o 18,00 hod.          
za účasti potrebného množstva členov komisie (viď. prezenčná listina).   
 
Program : 
 

1. Otvorenie. 
2. Návrh dodatku č. 4/2010 k VZN č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne 

a drobné stavebné odpady.  
3. Rôzne:  
- preloženie DI na Garbiarskej ulici z areálu bývalej ZŠ pri Mama klube, 
- údržba verejnej zelene mesta Sereď. 
4. Záver. 

 
 

1. Zahájenie. 
Predseda komisie ŽP z dôvodu neúčasti na zasadnutí komisie poveril Mgr. Gablíka, aby 
viedol  komisiu.  
Mgr. Gablík privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia  komisie. 
 
2.  Návrh dodatku č. 4/2010 k VZN č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne 
a drobné stavebné odpady.  
Mgr. Gablík 

Oboznámil prítomných s dvomi pripravovanými zmenami riešenými Dodatkom č. 4 
k VZN č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. Prvá zmena je minimálne zvýšenie sadzby miestneho poplatku  za KO a DSO 
u kategórie bývanie pod písmenom a) z dôvodu zaokrúhľovania o 18 centov/rok/osoba 
a druhou zmenou je upresnenie kategórie nehnuteľnosti pod písm. d). 
 

Odporúčanie komisie: 
- schváliť Návrh dodatku č. 4/2010 k VZN č. 8/2004 o miestnom poplatku za komunálne 
a drobné stavebné odpady. 

Hlasovanie členov komisie: 
Za: 5 členov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 

2. Rôzne. 
  
- preloženie DI na Garbiarskej ulici z areálu bývalej ZŠ pri Mama klube, 
 
Mgr. Gablík informoval o požiadavke členov Mama klubu na Garbiarskej ulici v Seredi 
odstrániť prvky detského ihriska z areálu objektu bývalej ZŠ, pretože sa tam vo večerných 
hodinách schádzajú osoby, ktoré detské ihrisko znečisťujú, devastujú.  
 
 



Odporúčanie komisie: 
- nájsť pre detské ihrisko vhodný priestor, ktorý by bol verejne prístupný s možnosťou 

dostupnej kontroly,  
- komisia navrhuje Garbiarsku ulicu – vnútroblok medzi bytovými domami. 

 
Hlasovanie členov komisie: 
Za: 5 členov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 

- údržba verejnej zelene mesta Sereď. 
 
Mgr. Gablík informoval členov komisie o požiadavke p. poslanca Ing. Tomčányiho opilovať 
3 ks platanov (Acer platanoides), ktoré rastú na ploche pri parkovisku AB pizérie na ulici           
D. Štúra, z dôvodu znečisťovania priestranstva padajúcim lístím.  
 
 Odporúčanie komisie: 

- komisia neodporúča vykonať silný rez stromov (skracovanie kostrových konárov) 
a celkové tvarovanie do guľovitého tvaru, 

- stromy plnia izolačnú funkciu, 
- odporúča opilovať len suché resp. poškodené konáre a udržiavať korunu stromu 

v takej výške, aby konáre neohrozovali chodcov a parkujúce vozidlá na priľahlom 
parkovisku. 

 
Hlasovanie členov komisie: 
Za: 5 členov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
 

3. Záver 
Mgr. Gablík  poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.  
 

 
 
 
        Mgr. Gablík Róbert   
       vedúci odd.  životného prostredia  
 
 
 
 
 
V  Seredi,  28.10.2010           
Zapísala: Ing. Navrátilová 
Prílohy: prezenčná listina 
  


