
Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ Sereď  

 

Z Á P I S N I C A   
zo zasadnutia komisie  zo dňa 7.3.2017 o 16,00 hod.  

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

 

 

Program: 

1. Otvorenie. 

2. Ing. Klinka: Návrh opráv miestnych komunikácií a chodníkov,  budovanie parkovísk 

     v r. 2017. Vysúťažené ceny v elektronickej aukcii. Zadanie objednávky.  

3. Ing. Krajčovič: Označovanie nádob na komunálny odpad pri rodinných domoch a pre podnikajúce 

spoločnosti v meste Sereď. 

4. Rôzne. 

5. Záver. 

 

 

1.  Otvorenie. 

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

 

2.  Návrh  opráv miestnych komunikácií a chodníkov, budovanie parkovísk  v r. 2017.  

Ing. Klinka predložil návrh harmonogramu opráv MK. Informoval prítomných podmienkach 

verejného obstarávania, vysúťažených cenách a technológii opráv. Členom komisie  8.3.2017  zašle 

zoznam lokalít a hodnotiacu tabuľku. Členovia komisie vzostupným bodovaním vyberú lokality, ktoré 

budú opravované. Celkom máme na tejto položke 90.000 € na rok 2017 

 

Najprv sa ide do opráv výtlkov po meste, cca 700 – 1.000 m
2
 infražiaričmi za vysúťažené ceny.  

Na tieto výtlky máme cca 33.000 € na celý rok.  

18.000 € máme na značenie ciest a prechodov. 

4.000 € na opravu zábradlí. 

Potom po bodovaní členov komisie pôjdeme do prvej väčšej opravy havárií. 

 

2. Ing. Krajčovič: Označovanie nádob na komunálny odpad pri rodinných domoch a pre 

podnikajúce spoločnosti v meste Sereď.  

Nádoby na komunálny odpad  budú označené samolepkami s príslušným kalendárnym rokom. Cieľom 

akcie je predovšetkým podporiť systém separovania odpadov v meste a zamedziť neoprávnenému 

vykladaniu nádob s odpadom k vývozu.  

Stanovisko komisie: 

Komisia berie na vedomie informáciu o pripravovanom označovaní nádob na komunálny odpad pri 

rodinných domoch a nádob pre podnikajúce spoločnosti v meste Sereď. Súhlasí s predloženým 

návrhom. 

 

Uznesenie č. 9/2017 

Výsledky hlasovania: 

Za:  6 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0 
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5. Rôzne. 

p. D. Irsák:  

- poukázal na neustále tvorenie čiernych skládok odpadu predovšetkým v okrajových častiach 

mesta, 

- navrhol zmapovať lokality čiernych skládok odpadu,  

- vyzval členov komisie hľadať riešenia, ako tomuto stavu zabrániť. 

 

p. M. Buch 

- odporúčal inštalovať fotopasce a prísne sankcie. 

 

Ing. Krajčovič 

- poukázal na skutočnosť, že  prevažná väčšina pozemkov v okrajových častiach mesta je vo 

vlastníctve fyzických a právnických osôb,  

- Teraz máme prioritu zvládnuť: 

o čistenie centra mesta 

o orezy stromov a kríkov 

o čistenie smetných stanovíšť pri panelákoch 

o 20.3. nám začína BRO zber 

o 27.3. nám začína jarný veľkobjemový zber  

o v apríly ide prvá kosba po celom meste 

o  opravy a rekonštrukcie detských ihrísk 

o  výsadba letničiek do záhonov 

o a až potom môžeme ísť do čistenia podobných skládok, ktoré zmapujeme. 

 

 

 

9. Záver. 
Ing. M. Lovecký  poďakoval prítomným za účasť a o 17,00 hod.  ukončil zasadnutie. 

 

 

 

 

 

Ing. Marek Lovecký  

   predseda komisie   

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: Prezenčná listina 

Zapísala: Ing. Navrátilová 


