Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ Sereď

ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie zo dňa 6.11.2017 o 17,00 hod.
za účasti jedného člena komisie (viď. prezenčná listina)

Program:
1. Otvorenie.
2. Mestský bytový podnik s.r.o. Sereď: Odborné vyjadrenia na kroky prijaté MsZ vo veci tepelného
hospodárstva.
3. Ing. Navrátilová: Návrh VZN mesta Sereď o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď. Protest prokurátora proti VZN mesta
Sereď č. 12/2012 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi
znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď.
4. Ing. Halabrínová: Územný plán mesta Sereď. Zmeny a doplnky č. 2/2016 – schválenie návrhu
územnoplánovacej dokumentácie a návrhu VZN mesta Sereď, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
územnoplánovacej dokumentácie.
5. Ing. Halabrínová: Územný plán mesta Sereď – Žiadosti o obstaranie zmien a doplnkov:
a) Žiadateľ: SLOVATYS spol. s r.o., Trnava
b) Žiadatelia : SAJVA, spol. s r.o., Sereď a BRUTTO, s.r.o., Sereď
c) Žiadateľ: REBOD SK, a. s., Nová Dedinka
d) Žiadatelia: VIVA SEREĎ, s.r.o., Sereď a FORCHEM s.r.o., Bratislava
e) Žiadateľ: Norbert Adamča
6. Ing. Halabrínová: Urbanistická štúdia IBV ul. Športová – Sereď, lokalita BI-08/2 Zadanie.
7. Ing. Krajčovič: Príprava rozpočtu na roky 2018 – 2020.
8. D. Nagyová - Nakladanie s majetkom mesta:
A. Nájom majetku mesta:
Pozemok v k. ú. Dolný Čepeň – SHMU: umiestnenie monitorovacej stanice.
B. Zámer prevodu majetku mesta:
a) Pozemok na ul. D. Štúra, žiadateľ: os PROGRES, spol. s r. o..
b) Pozemky na Kukučínovej ul., žiadateľ: M. Ryba.
C. Žiadosť: PhDr. V. Malý, Školská ul.:
- nájom majetku mesta
- zámer prevodu majetku mesta
- zriadenie vecného bremena
9. Mestské trhovisko a parkovisko, Mlynárska ul.: Stanovisko komisie k realizácii stavby v r. 2018
(projektová dokumentácia, finančné náklady).
12. Záver.

1. Otvorenie
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal Ing. arch. R. Kráľ, poverený predsedom komisie viesť
zasadnutie.
Vzhľadom na skutočnosť, že nebola prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie, Ing. arch. R. Kráľ
ukončil o 17,30 hod. zasadnutie komisie bez prerokovania pripravených materiálov.

Ing. arch. Róbert Kráľ

Prílohy: Prezenčná listina
Zapísala: Ing. Navrátilová

