
Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ Sereď  

 

Z Á P I S N I C A   
zo zasadnutia komisie  zo dňa 6.9.2016 o 15,00 hod.  

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

 

 

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Územný plán mesta Sereď: 

a) Žiadosť o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď. 

b) Zmeny a doplnky  č. 1/2016 – schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie  a návrh 

VZN  mesta Sereď, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie. 

3. Urbanistická štúdia: 

a) Urbanistická štúdia IBV Trnavská, Kasárenská 2 (lokalita BI-46, BI-49) Sereď.  

b) IBV ul. 8. mája  - Sereď – lokalita BI-09 – Zadanie. 

4. Príprava rozpočtu  mesta Sereď na roky  2017 – 2019. 

5. Miestny poplatok za rozvoj – zák. NR SR  č. 447/2015 Z. z.. 

6. Financovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií. 

7. Rôzne. 

8. Záver. 

 

 

1.  Otvorenie. 

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

 

2. Územný plán mesta Sereď: 

a)   Žiadosť o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď: 

Ing. Halabrínová  oboznámila  prítomných s investičným zámerom  spoločnosti Fontee s.r.o., 

Orechová Potôň, vybudovať čerpaciu stanicu  pohonných hmôt  v k. ú. Sereď. Tento investičný  zámer 

je nevyhnutné zosúladiť s Územným plánom mesta Sereď.  

Stanovisko komisie: 

Komisia nemá námietky a odporúča MsZ schváliť predloženú Žiadosť o obstaranie zmien a doplnkov 

Územného plánu mesta Sereď. 

Uznesenie č. 22/2016 

Výsledky hlasovania: 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:   0 

 

b) Zmeny a doplnky  č. 1/2016 – schválenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie  a návrh 

VZN  mesta Sereď, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie. 

Ing. Halabrínová  informovala  prítomných o požiadavke  navrhovateľa zmien a doplnkov  

(spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. Bratislava)  rozšíriť  výrobný areál  na Trnavskej ulici v Seredi 

o plochy na dopravné účely a  parkovacie plochy.  
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Stanovisko komisie: 

Komisia nemá námietky a odporúča MsZ schváliť predložené Zmeny a doplnky č. 1/2016 – schválenie 

návrhu územnoplánovacej dokumentácie  a návrh VZN  mesta Sereď, ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť územnoplánovacej dokumentácie.   

Uznesenie č. 23/2016 

Výsledky hlasovania: 

Za:   5 

Proti:  0   

Zdržal sa:  0    

 

3. Urbanistická štúdia: 

a) Urbanistická štúdia IBV Trnavská, Kasárenská 2 (lokalita BI-46, BI-49) Sereď.  

Ing. Halabrínová – Urbanistická štúdia rieši rozšírenie individuálnej bytovej výstavby v lokalite ulíc 

Trnavská a Kasárenská. Bola vypracovaná  v súlade so záväznou časťou Územného plánu mesta 

Sereď. 

Stanovisko komisie: 

Uznesenie č. 24/2016 

Komisia berie na vedomie predloženú  Urbanistickú štúdiu a odporúča MsZ jej schválenie. 

Výsledky hlasovania: 

Za:   4 

Proti: 0   

Zdržal sa: 1    

 

b)IBV ul. 8. mája  - Sereď – lokalita BI-09 – Zadanie. 

Ing. Halabrínová – Urbanistická štúdia „IBV ul. 8. mája  - Sereď – lokalita BI-09 – Zadanie“  bola 

vypracovaná v súlade so záväznou časťou Územného plánu mesta Sereď. Dôvodom obstarania  štúdie 

bola funkčná a priestorová  analýza možnosti využitia vnútrobloku  lokality pre výstavbu rodinného 

domu.  

    Stanovisko komisie: 

Uznesenie č.  25 /2016 

Komisia berie na vedomie predloženú  Urbanistickú štúdiu a odporúča MsZ jej schválenie. 

Výsledky hlasovania: 

Za:   5 

Proti:  0  

Zdržal sa: 0    

 

4. Príprava rozpočtu  mesta Sereď na roky  2017 – 2019. 

Ing. Krajčovič informoval prítomných s návrhom rozpočtu na r. 2017, so schválenými projektmi 

a možnosťami ich financovania.  

    Stanovisko komisie: 

Uznesenie č.  26 /2016 

Komisia nemá námietky a súhlasí s predloženým harmonogram procesu schválenia rozpočtu mesta 

Sereď na r. 2017.    

Výsledky hlasovania: 

Za:   5 

Proti:  0  

Zdržal sa: 0    

 

D. Irsák  

Navrhol uskutočniť samostatné pracovné rokovanie k investičným zámerom mesta Sereď na r. 2017 za 

účasti všetkých poslancov. Termín pracovného stretnutia: 4.10.2016 (utorok) o 17,00 hod.   

Uznesenie č.  27/2016 
Výsledky hlasovania: 

Za:   5 



-3- 

 

Proti:  0  

Zdržal sa: 0    

 

5. Miestny poplatok za rozvoj – zák. NR SR  č. 447/2015 Z. z.. 

Komisia neodporúča schváliť miestny poplatok za rozvoj v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z.. 

Uznesenie č.  28 /2016 
Výsledky hlasovania: 

Za:   5 

Proti:   0 

Zdržal sa:   0 

 

6. Financovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií. 

Ing. Krajčovič oboznámil prítomných s predloženým návrhom opráv miestnych komunikácií formou 

PPP PROJEKTU SEREĎ od spoločnosti EUROVIA.  

Stanovisko komisie: 

Uznesenie č.  29 /2016 

Komisia odporúča prerokovať predložený návrh opráv miestnych komunikácií ako aj model ich 

financovania na pracovnom stretnutí poslancov k investičným zámerom na r. 2017. 

Výsledky hlasovania: 

Za:   5 

Proti:  0  

Zdržal sa: 0    

 

8. Rôzne: 

 

D. Irsák 

- odporúča v budúcom roku obstarať do mesta malé smetné nádoby s možnosťou na separovanie 

odpadu,  

- poďakoval pracovníkom referátu životného prostredia za článok v Seredských novinkách týkajúci sa 

problematiky separovania odpadov v domácnostiach, 

- navrhol zorganizovať súťaž o najkrajšiu predzáhradku pri bytových domoch a rodinných domoch 

a najúspešnejších oceniť, 

- navrhol možnosť zainteresovať správcov bytových domov aby zabezpečovali pravidelné čistenie 

stojísk s nádobami na komunálny odpad a separovaný odpad. 

 

 

9. Záver. 
Ing. M. Lovecký  poďakoval prítomným za účasť a o 16,30  hod.  ukončil zasadnutie. 

 

 

 

 

 

Ing. Marek Lovecký  

   predseda komisie   

        

  

 

 

 

 

 

 
Prílohy: Prezenčná listina 

Zapísala: Ing. Navrátilová 


