
Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ Sereď 

 

  P O Z V Á N K A  
 

Pozývam Vás na pracovné rokovanie  Komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ 

Sereď. Zasadnutie sa uskutoční vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Seredi dňa 
 

25.10.2021 o 17.00 hod. 
 

 

      Program:  

1. Otvorenie:  

2. Bc.Z.Vohláriková: Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2017 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebnými odpadmi v znení VZN 

č.2/2021 – materiál č.8 

3. JUDr.Ing.D.Vargová: Schválenie výzvy na predloženie žiadosti o dotáciu na rok 2022 pre 

oblasť RMaŽP + kritéria vyhodnocovania žiadostí 

4. JUDr.Ing.D.Vargová: Návrh dodatku č.6 k Zásadám hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Sereď –materiál č.9. 

5. Ing.T.Krajčovič: Informatívna správa o účasti poslancov na MsZ a členov stálych komisií 

na zasadnutiach komisií za 11/2020 – 10/2021 – materiál č.12 

6. Ing.T.Krajčovič: Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2022 – 2024     

a.) Navrhovaný spôsob a kritéria výberu investícií na rok 2022- materiál č.14 

7. Ing.T.Krajčovič: Informatívna správa o príprave a realizácii projektov 

8. Ing.T.Krajčovič: Strategický dokument ,,Nízkouhlíková stratégia pre mesto Sereď na roky 

2022 – 2029“ – materiál č.15 B 

9. Zavedenie dane: Miestny poplatok za rozvoj na rok 2022 

10. Ing.A.Halabrínová: Urbanistické štúdie a územnoplánovacia dokumentácia: 

a.) Zadanie urbanistickej štúdie ,,IBV ul.Športová, Sereď – lokalita B1 – 04“-materiál 

č.16.A 

b.) Zadanie urbanistickej štúdie ,,IBV Horný Čepeň B1 – 38 – Sereď – materiál č.16.B 

c.) Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie ,, Územný plán zóny – lokalita OV- 10 

Sereď“- materiál č.16.C. 

11. D.Nagyová: Nakladanie s majetkom mesta Sereď 

A. Zámer nájmu majetku mesta – pozemok na Spádovej ul. – materiál č.17.A  

C. Zámer prevodu majetku mesta 

 1.) pozemok na Mládežníckej ul. – materiál č.17.C.1 

 2.) budova s pozemkami na Školskej ul.117 – materiál č.17.C.2 

 3.) pozemky na ,,Kapustniskách“ – materiál č.17.C.3 

 4.) pozemok na Vážskej ul. – materiál č.17.C.4 

 5.) pozemok na Vážskej ul. – materiál č.17.C.5 

E. Vecné bremeno 

 1.) pozemok na Námestí Slobody – materiál č.17.E.1 

 2.) pozemok na ul. Vonkajší rad – materiál č.17.E.2 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

 

  



 

 

 

   Ing. arch. Róbert Kráľ                            

predseda komisie  

V Seredi  18.10.2021 

 


