Zápisnica z komisie Rozvoj mesta a životné prostredie dňa 22.7.2015
o 16,30 hod v malej zasadačke MsÚ

Prítomní: Marek Lovecký (ML), Dušan Irsák (DI), Róbert Král (RK), Radovan Heriban
(RH), Michal Chudý (MCH),
Ospravedlnený Milan Buch
Hostia: Darina Nagyová (DN), Vladimír Práznovský (VP), Tibor Krajčovič (TK)

ML – privítanie všetkých a najmä nových členov komisie.
DN – uviedla bod pozemky pre parkoviská pri G-pavilóne. Víťaz verejnej obchodnej
súťaže na dostavbu G-pavilónu, spoločnosť LR Profitech, potrebuje mestské
pozemky na vybudovanie parkovísk pri ZŠ JAK. Počas stavebných prác bude
rokovať so SPF o ich pozemkoch. Bolo by dobre to dať ako doplňujúci bod na toto
mimoplánované MsZ.
VP – chceme využiť chodník na multifunkčné využitie pre rodičov. Bude sa tu jednať
ešte aj so SPF o možnosť využitia ich priestorov.
RK – ku každému bytu je potrebné jedno parkovacie miesto.
DI – predložená štúdia je strohá. Potrebuje viac informácií.
VP – hľadáme vhodné prostredie na parkoviská, aby mohol zhotoviteľ dostať
stavebné povolenie. Toto sú naše nápady a mesto dáva do diskusie tieto pozemky.
DI – toto je zámer?
DN – toto je riešenie, aby sme mohli dať stavebné povolenie zhotoviteľovi.
RH – spĺňa to normu?
DN – áno. Robí to projektant Hába
DI – dajme ako podmienku, že ku každým 4 parkovacím miestam vysadíme 1 strom.
RK – podľa projektu sú tam plánované výsadby stromov
ML – odporúča nájom s tým, že bude posadených min počet 6 stromov. Dávam
hlasovať za:
Hlasovanie: za: 5 – jednohlasne, nik sa nezdržal a nebol proti

TK – uviedol materiál za M. Buchu – Rekonštrukcia a výstavba futbalového ihriska.
Bolo by fajn dostať vonkajšie zdroje, no je to ešte odkázané na súhlas vlády SR
a Konferencie Slovenského futbalového zväzu.
DI – Sereď by bola poctená, keby sme dostali také prostriedky. Podporujem takýto
projekt
RK – podporujem takýto projekt. Aj s výsadbou stromov
MCH – takisto je naklonený tejto myšlienke
RH – ak to nespravíme teraz – tak nikdy
ML – dávam hlasovať za realizáciou projektu –„Prestavba areálu futbalového
štadióna“ s akceptovaním podmienok vládou SR a Konferencie SFZ s tým, že v
prípade pridelenia dotácie sa bude spolupodieľať spolufinancovaním projektu zo
strany Mesta vo výške 40%
Hlasovanie: za: 5 – jednohlasne, nik sa nezdržal a nebol proti

ML – poďakoval všetkým za účasť a 17,05 hod ukončil komisiu

Dňa 22.7.2015 zapísal TK

