
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 

v Seredi. Zasadnutie sa uskutoční v malej zasadačke Mestského úradu v Seredi dňa 
 

05.12.2022 o 17.00 hod. 
      Program:  

1. Otvorenie:  

2. Ing. B. Bíro: Informatívna správa o príprave a realizácii projektov – materiál č. 6.A. 

3. Bc. Z. Vohláriková: VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2018 o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

nariadení – materiál č. 10. 

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

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení neskorších 

nariadení – materiál č. 11.    

5. Bc. Z. Vohláriková a Ing. M. Šišo: Návrh viacročného rozpočtu mesta Sereď na roky 2023 

– 2025 – materiál č. 16. A.    

6. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi na rok 2023 – materiál č. 18.    

7. JUDr. Ing. D. Vargová: Nakladanie s majetkom mesta Sereď 

A. Nájom 

1. GODY GROUP, s.r.o. – parkovacie miesta v Zámockom parku -  materiál č. 20.A.1. 

B. Zámer prevodu 

1. Farma Majcichov, a.s. – pozemok v lokalite Malý háj – materiál č. 20.B.1. 

2. Pavol Baláži a manž. – pozemok pod garážou Šulekovská ulica – materiál č. 

20.B.2. 

3. Kvetoslava Andrássyová – pozemok na Ulici  Ivana Krasku – materiál č. 20.B.3. 

4. Anton Dulák – pozemok na Hornočepeňskej ulici – materiál č. 20.B.4 

C. Zriadenie vecného bremena 

1. NB services, s.r.o. – Kasárenská ulica (vjazd, prípojky) ulici – materiál č. 20.D.1. 

2. NB services, s.r.o. – Vinárska ulica (vjazd, prípojky) ulici – materiál č. 20.D.2. 

3. RACEN spol. s r.o. – pozemky mesta na účel rekonštrukcie potrubných vedení 

ulici – materiál č. 20.D.3. 

4. Agrostav, s.r.o. – pozemky na Vinárskej ulici ulici – materiál č. 20.D.4. 

5. JAV 4, s.r.o. – pozemok na Kasárenskej ulici ulici – materiál č. 20.D.5. 

8. JUDr. Ing. D. Vargová: Informácia o skončení  nájomnej zmluvy so spoločnosťou 

Mestská poliklinika Sereď, s.r.o. v decembri 2023 a návrh ďalšieho postupu riešenia 

poskytovania zdravotnej starostlivosti v meste  - materiál č. 21. 

9. Ing. M. Šišo: Žiadosť o úpravu smernice – Pravidlá na preberanie miestnych 

komunikácii, verejného osvetlenia a pozemkov nimi zastavaných v lokalitách IBV 

a výstavby bytových domov od vlastníkov do majetku mesta Sereď. – Haus Land s.r.o. 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

 

Ing. Ján Himpán  

predseda komisie 

 

 

 

V Seredi  29.11.2022 


