Odpovede na interpelácie poslancov z MsZ 14.2.2012:
Interpelácie p.Vydarená:
1. Komu budeme dávať písomné interpelácie počas neprítomnosti p.Veselického
ODPOVEĎ: p. Adamčíkovej
2. Týka sa ohľadne spoločného stavebného úradu, prečo bolo vydané dodatočné stavebné
povolenie na čiernu stavbu v obci Šintava a či bola daná aj pokuta z čiernej stavby bez
stavebného povolenia
ODPOVEĎ: Stavebné povolenie vydáva príslušný stavebný úrad, ktorým je podľa § 117
ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov obec. Obec túto činnosť vykonáva ako prenesený výkon štátnej
správy podľa ustanovení stavebného zákona, zodpovedný za výkon činnosti je štatutárny
zástupca obce t.j. starosta obce. Spoločný stavebný úrad nemá právnu subjektivitu.
Odporúčam obrátiť sa s predloženou otázkou na Obec Šintava, ako príslušný stavebný úrad.
Konanie o dodatočnom povolení stavby je legislatívne upravené v § 88a stavebného zákona.
Sankcie za konanie stavebníka v rozpore so zákonom upravuje § 105 stavebného zákona.
3. Žiadam osadiť zábrany na Jesenského ul. pri obytnom dome č. 1111 z dôvodu prechádzania
aut na parkovanie na chodníku a poškodzovanie trávnatej plochy. /fotodokumentáciu
prikladám
ODPOVEĎ: o požiadavke sa jednalo na porade prednostu dňa 21.2.2012.
Budeme Vás informovať na MsZ o vyriešení problému – zrejme sa z jednej strany osadia
betónové kvetináče a z druhej strany, bude značka ZÁKAZ vjazdu aby sa umožnil vstup
autám v prípade sťahovania, hasičom, záchranke či iných potrieb vstupu automobilom
Interpelácia p. Kyselý:
1. Prosím o informáciu v akom štádiu spracovania je pracovanie materiálu: Pasportizácia
majetku mesta Sereď.
ODPOVEĎ: Stále sa nej pracuje a bola už predložená poslancom na MsZ v roku 2011. Teraz
sa k nej pridávajú aj priestory DK a kina Nova. Na aprílové MsZ bude poslancom opäť
predložená na USB kľúči.
Interpelácie p. Kurbel:
1. Koľko stálo mestskú pokladnice umelé ihrisko, vianočné trhy a ohňostroj 2012 – žiadam
vyčísliť položkovite:
ODPOVEĎ: Organizácia vianočných trhov bola podelená na Mesto a DK. Mesto vybavilo
všetky povolenia a prípojky, platilo ľadovú plochu. DK realizoval kultúrny program
a prenájmy nami kúpených predajných stánkov.
Náklady mestskej kasy podľa Vami zvolených akcií:
• Ľadová plocha v termíne 9.-31.12.2011 – prenájom 8 520,- €
•

Vianočné trhy 3 003,04 €, rozpis je nižšie
•

nákupy v hotovosti = 58,- €, (drevo na kúrenie v sudoch)

•

občerstvenie = 143,20 €, (repre fond primátora)

•

štrk, kameň = 91,20 €, (vyrovnanie nerovností)

•

materiál pre školy = 663,20 €

•

montáž a demontáž elektrozariadení, rozvádzač, svetlá = 893,64 € (SITA)

•

spotreba EE = 17,80 €

•

dohody o vykonaní práce strážení stánkov a klziska = 1 136,- €

• Ohňostroj 2012 – nezaznamenali sme žiadne výdavky v mestskej kase. Náklady na
celý ohňostroj hradili sponzori uvedení na letáku o Vianočných trhoch ako aj iné nutné
veci súvisiace s Vianočnými trhmi, za čo sme im my a aj návštevníci trhov vďační.
2. Ktoré firmy sponzorovali uvedené akcie, menovite spolu s výškou poskytnuté peňažného
alebo nepeňažného plnenia
ODPOVEĎ:
Mesto podpísalo zmluvu s firmou Komplex odpadová spoločnosť pre Vianočné trhy o
umiestnenie loga spoločnosti na mantineloch ľadovej plochy počas Vianočných trhov vo
výške 3 000 €
3. Žiadosť o opravu osvetlenia na športovej ulici, nakoľko sa vyskytuje viacero nefunkčných
svietidiel po celej dĺžke
ODPOVEĎ:
Zamestnancami Mesta bola dňa 21.2.2012 o 18,00 vykonaná kontrola osvetlenia Športovej
ulici. Výsledkom bolo zistenie poruchy jedného blikajúceho svetla, ktoré bolo opravené
23.2.2012 spolu s ďalšími porúchanými svetlami. Čo sa týka postupu pri poruche verejného
osvetlenia – pracovníci Mesta zbierajú podnety na opravy a ak sú už 3-4 resp. závažná
porucha – voláme Situ a auto s plošinou. Sme limitovaní rozpočtom Mesta na opravy.
4. Žiadosť o výmenu krivého zrkadla križovatka 8.mája a Družstevná
ODPOVEĎ: o interpelácii poslanca sa jednalo na porade prednostu dňa 21.2.2012, kde bolo
informované, že zrkadlo bolo opravené už v decembri 2011.
5. požiadavka na webovej stránke Mesta vytvoriť podstránku, kde budú zverejnení všetci
sponzori mesta spolu s výškou peňažného alebo nepeňažného sponzorstva, spolu s dátumom
a účelom sponzorovania, vrátane všetkých organizácií patriacich mestu:
ODPOVEĎ:
Každá zmluva Mesta, a to aj darovacia či iná forma sponzoringu, je zverejnená na
www.sered.sk vpravo dolu v sekcii zmluvy a v nej sú uvedené všetky požadované informácie
podľa zákonov platných v SR. Ak si to sponzori žiadajú – zverejníme ich príspevok
a poďakovanie, ak nie – nerobíme to. Je na veci sponzora ako sa on rozhodne pri rokovaní.
Vždy predchádza isté jednanie a my teraz nemôžeme retroaktívne niečo meniť na dohode.
Sme vďační sponzorom a darcom za akúkoľvek pomoc či už finančnú či materiálnu aj v
prípade základných škôl, materských škôl, umeleckej školy, MsP a iných mestských
organizácií.
Neuvažujeme preto ani do budúcna o vytvorení Vami navrhovanej podstránky venovanej len
sponzoringu mesta v akejkoľvek inej podobe ako je doteraz.

