
Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ Sereď  

 

Z Á P I S N I C A   
zo zasadnutia komisie  zo dňa 15.2.2016 o 17,00 hod.  

za účasti  potrebného množstva členov komisie (viď. prezenčná listina) 

 

 

Program: 

1. Otvorenie. 

2.   I. zmena rozpočtu na r. 2016. 

3.  Nakladanie s majetkom mesta: 

A. Nájom majetku: 

a) pozemok na Čepenskej ul. – zmena nájomcu (garáž), žiadateľ: D. Irsák,  

b) strecha na bytovom dome na Čepenskej ul. – telekomunikačné zariadenie, žiadateľ: 

Exprestech s.r.o.. 

B. Prevod majetku: 

a) pozemok na Novomestskej ul.,  

b) pozemok na Fándlyho ul..  

C. Technické zhodnotenie majetku, žiadateľ: ProCare, a.s., Mestská poliklinika Sereď. 

D. Vecné bremeno, žiadateľ:  Západoslovenská distribučná a.s.. 

4.  Rôzne. 

5. Záver. 

 

 

1.  Otvorenie. 

Zasadnutie otvoril a prítomných privítal Ing.  Marek Lovecký,  predseda komisie.  

 

2. I. zmena rozpočtu na r. 2016    
Ing. Krajčovič oboznámil prítomných s predloženou I. zmenou rozpočtu mesta Sereď na r. 2016. 

Stanovisko komisie: 

Uznesenie č. 1/2016 

Komisia berie na vedomie predloženú I. zmenu rozpočtu mesta Sereď a odporúča jej schválenie.   

Výsledky hlasovania: 

Za:   5 

Proti:  0  

Zdržal sa:   0 

 

3. Nakladanie s majetkom mesta Sereď: 

A. Nájom majetku: 

          a)  Pozemok na Čepenskej  ul., parc.  č. 764, výmera 1661 m
2 
 – zmena nájomcu,  

            žiadateľ:  D. Irsák  

Stanovisko komisie: 

Uznesenie č.  2/2016 

Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu nájomcu. 

Výsledky hlasovania: 

Za:   3 

Proti:  0  

Zdržal sa:  2 
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c) Časť strechy (1m 
2 
) na  bytovom dome na Čepenskej ul. č. 4305, Sereď 

žiadateľ: Exprestech s.r.o. , Vinohrady nad Váhom. 

Stanovisko komisie: 

Uznesenie č.  3/2016 

Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu vyhovieť žiadosti a prenajať časť strechy za účelom 

umiestnenia telekomunikačného zariadenia. 

Výsledky hlasovania: 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:   0  

 

B. Prevod majetku mesta: 

 

             a) Pozemok na Novomestskej ul. (cca 43 m
2 
), parc. č.  3063/1, žiadateľ: Ladislav Malý  

Stanovisko komisie: 

Uznesenie č. 4/2016 

Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu rokovať o schválení  prevodu pozemku na Novomestskej 

ul. pre žiadateľa L. Malého až po vydaní stavebného povolenia na stavbu „Tréningové centrum Sereď“ 

na Garbiarskej ul. v Seredi. Uvedené žiadame z dôvodu existencie viacerých alternatívnych riešení 

parkovacích plôch pri Tréningovom centre (v rámci projektovej dokumentácie). Až po vydaní 

stavebného povolenia bude presne definované  priestorové usporiadanie parkovísk v lokalite. Následne 

bude možné geometrickým plánom  presne vymedziť parcelu na odpredaj pre p. L. Malého.  

Výsledky hlasovania: 

Za:  4 

Proti:   1 

Zdržal sa:   0 

 

b) Pozemok na Fándlyho ul. (areál MŠ), parc. reg. „E“ č. 1073.  

Stanovisko komisie: 

Uznesenie č.  5/2016 

Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod majetku.  

Výsledky hlasovania: 

Za:  5 

Proti:   0 

Zdržal sa:   0 

 

C. Technické zhodnotenie majetku: 

             Žiadateľ: ProCare, a.s. Mestská poliklinika Sereď 

Stanovisko komisie: 

Uznesenie č.  6/2016 

Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť  technické zhodnotenie majetku.  

Výsledky hlasovania: 

Za: 5 

Proti:   0 

Zdržal sa:   0 

 

          D.Vecné bremená: 

Preloženie elektroenergetických stavieb a zariadení v rámci stavby „Priemyselný park – 

Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď“ : 

       Žiadateľ:  Západoslovenská  distribučná a.s.,  

Stanovisko komisie: 

Uznesenie č.  7/2016 

Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zriadenie vecného bremena pre žiadateľa 

Západoslovenská distribučná, a.s.. 

Výsledky hlasovania: 
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Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa: 0    

 

          

8. Rôzne: 

 

D. Irsák: 

-   poukázal na neustály neporiadok na stanoviskách 1100 lit. kontajnerov na komunálny 

a separovaný odpad pri bytových domoch. Navrhuje pravidelne monitorovať lokality a začať               

po etapách s budovaním  uzamykateľných  stojísk. 

Ing. Krajčovič: 

-   súhlasí s návrhom uzamykateľných stojísk.  Je potrebné túto investičnú aktivitu naplánovať                

do rozpočtu mesta Sereď na r. 2017.  

 

9. Záver. 
Ing. M. Lovecký  poďakoval prítomným za účasť a o 17,45  hod.  ukončil zasadnutie. 

 

 

 

 

 

Ing. Marek Lovecký  

   predseda komisie   

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: Prezenčná listina 

Zapísala: Ing. Navrátilová 


