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Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pre MsZ Sereď  

 

Z Á P I S N I C A   
zo zasadnutia komisie  zo dňa 02.09.2019 o 17:00 hod.  

 

Prítomní členovia komisie: Ing. arch. R. Kráľ, M. Buch, , Ing. O. Kurbel, Ing. I. Sklenár, Ing. R. 

Jurina, PhD., P. Sabo, Ing. arch. D. Vyhlídalová, Ing. Z. Slahučková, D. Irsák 

Ospravedlnení:  

Hostia: Ing. T. Krajčovič, Ing. A. Halabrínová, Ing. M. Šišo, D. Nagyová 

Prítomní občania:  

      Program:  

1. Otvorenie.  

2. Krajčovič: Príprava a zmena rozpočtu 

       a) Zmena termínu MsZ z 28.11 na 12.12.2019  

       b) Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2020-2022  

3. Halabrínová: Urbanistická štúdia – Polyfunkčná zóna Prúdy   

4. Nagyová: Zámer nájmu majetku mesta 

       a) Pozemok na Poštovej ul.  

       b) Pozemok na M.R. Štefánika. 

       c) Pozemky v poľovnom revíri Sereď  

5. Nagyová: Zámer prevodu pozemku 

       a) Pozemok na Hornočepenskej ulici  

6. Nagyová: Vecné bremeno 

       a) súhlas so zriadením a uložením inž. sieti do pozemku mesta 

       b) súhlas s uložením inž. sieti do pozemku mesta  

       c) súhlas s uložením inž. sieti do pozemku mesta  

       d) súhlas s uložením inž. sieti do pozemku mesta  

       e) súhlas s uložením inž. sieti do pozemku mesta  

       f) súhlas s uložením inž. sieti do pozemku mesta  

       g) súhlas s uložením inž. sieti do pozemku mesta  

7. Šišo: Štúdia parkovisko Vinárska ulica 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 

1.  Otvorenie. 

Zasadnutie otvoril a prítomných privítal  predseda komisie Ing. arch. Róbert Kráľ. Opýtal sa 

členov komisie, či majú body do bodu rôzne. Následne boli dohlasované body. 

 

Výsledky hlasovania: 

Za: 9 

Proti:   

Zdržal sa:  
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2. Krajčovič: Príprava a zmena rozpočtu 

a) Zmena termínu MsZ z 28.11 na 12.12.2019  

Krajčovič: Oboznámil členov komisie so zmenou termínu MsZ. 

 

Stanovisko komisie:  Komisia zmenu termínu MsZ berie na vedomie. 

Výsledky hlasovania: 

Za: 8 

Proti: 

Zdržal sa: 1 

 

b) Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2020-2022  

Krajčovič: Oboznámil členov komisie s prípravou rozpočtu mesta Sereď na roky 2020-2022. 

Stanovisko komisie:  Komisia zmenu termínu MsZ berie na vedomie. 

Výsledky hlasovania: 

Za: 8 

Proti: 

Zdržal sa: 1 

3. Halabrínová: Urbanistická štúdia – Polyfunkčná zóna Prúdy   

Halabrínová: Oboznámila členov komisie s Urbanistickou štúdiou.  

 

Stanovisko komisie:  Komisia odporúča MsZ urbanistickú štúdiu schváliť. 

Výsledky hlasovania: 

Za: 8 

Proti: 

Zdržal sa: 1 

4. Nagyová: Zámer nájmu majetku mesta 

a) Pozemok na Poštovej ul.  

Nagyová: Oboznámila členov komisie so zámerom nájmu mesta. 

Stanovisko komisie:  Komisia odporúča MsZ zámer nájmu schváliť. 

Výsledky hlasovania: 

Za: 8 

Proti: 

Zdržal sa: 1 

b) Pozemok na M.R. Štefánika  

Nagyová: Oboznámila členov komisie so zámerom nájmu mesta. 

Stanovisko komisie:  Komisia odporúča MsZ zámer nájmu schváliť. 

Výsledky hlasovania: 

Za: 8 

Proti: 

Zdržal sa: 1 
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c) Pozemky v poľovnom revíri Sereď  

Nagyová: Oboznámila členov komisie so zámerom nájmu mesta. 

Stanovisko komisie:  Komisia odporúča MsZ zámer nájmu schváliť. 

Výsledky hlasovania: 

Za: 9 

Proti: 

Zdržal sa:  

5. Nagyová: Zámer prevodu pozemku 

 

a) Pozemok na Hornočepenskej ulici  

Nagyová: Oboznámila členov komisie so zámerom prevodu pozemku. 

 

Stanovisko komisie:  Komisia odporúča MsZ zámer prevodu pozemku schváliť. 

Výsledky hlasovania: 

Za: 8 

Proti: 

Zdržal sa: 1 

6. Nagyová: Vecné bremeno 

 

a) súhlas so zriadením a uložením inž. sieti do pozemku mesta  

Nagyová: Oboznámila členov so zriadením a uložením inž. sieti do pozemku mesta. 

 

Stanovisko komisie:  Komisia odporúča MsZ súhlas so zriadením a uložením inž. sieti do pozemku mesta 

schváliť. 

Výsledky hlasovania: 

Za: 9 

Proti: 

Zdržal sa:  

b) súhlas s uložením inž. sieti do pozemku mesta  

Nagyová: Oboznámila členov so zriadením a uložením inž. sieti do pozemku mesta. 

Stanovisko komisie:  Komisia odporúča MsZ súhlas so zriadením a uložením inž. sieti do pozemku mesta 

schváliť. 

Výsledky hlasovania: 

Za: 9 

Proti: 

Zdržal sa:  

c) súhlas s uložením inž. sieti do pozemku mesta  

Nagyová: Oboznámila členov so zriadením a uložením inž. sieti do pozemku mesta. 

Stanovisko komisie:  Komisia odporúča MsZ súhlas so zriadením a uložením inž. sieti do pozemku mesta 

schváliť. 

Výsledky hlasovania: 

Za: 9 

Proti: 

Zdržal sa:  
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d) súhlas s uložením inž. sieti do pozemku mesta  

Nagyová: Oboznámila členov so zriadením a uložením inž. sieti do pozemku mesta. 

Stanovisko komisie:  Komisia odporúča MsZ súhlas so zriadením a uložením inž. sieti do pozemku mesta 

schváliť. 

Výsledky hlasovania: 

Za: 9 

Proti: 

Zdržal sa:  

e) súhlas s uložením inž. sieti do pozemku mesta  

Nagyová: Oboznámila členov so zriadením a uložením inž. sieti do pozemku mesta. 

Stanovisko komisie:  Komisia odporúča MsZ súhlas so zriadením a uložením inž. sieti do pozemku mesta 

schváliť. 

Výsledky hlasovania: 

Za: 9 

Proti: 

Zdržal sa:  

f) súhlas s uložením inž. sieti do pozemku mesta  

Nagyová: Oboznámila členov so zriadením a uložením inž. sieti do pozemku mesta. 

Stanovisko komisie:  Komisia odporúča MsZ súhlas so zriadením a uložením inž. sieti do pozemku mesta 

schváliť. 

Výsledky hlasovania: 

Za: 9 

Proti: 

Zdržal sa:  

g) súhlas s uložením inž. sieti do pozemku mesta  

Nagyová: Oboznámila členov so zriadením a uložením inž. sieti do pozemku mesta. 

Stanovisko komisie:  Komisia odporúča MsZ súhlas so zriadením a uložením inž. sieti do pozemku mesta 

schváliť. 

Výsledky hlasovania: 

Za: 9 

Proti: 

Zdržal sa:  

 

7. Šišo: Štúdia parkovisko Vinárska ulica 

Šišo: Oboznámil členov komisie so štúdiou parkoviska. 

Stanovisko komisie:  Komisia súhlasí, že na pozemku bude vybudované odstavná plocha s tým, že 

komisia odporúča riešiť  celú plochu pozemku ako dočasnú odstavnú plochu s ekologickým riešením 

a ďalej komisia odporúča štúdiu číslo 3. 

Výsledky hlasovania: 

Za: 9 

Proti: 

Zdržal sa:  
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8. Rôzne 

Nagyová: Stanovisko k povoľovaniu dlhodobého ambulantného predaja na území mesta. 

Nagyová: Oboznámila členov komisie s povoľovaním dlhodobého ambulantného predaja na území mesta. 

 

Stanovisko komisie:  Komisia odporúča povoliť dlhodobý ambulantný predaj na území mesta. 

Výsledky hlasovania: 

Za:  

Proti: 9 

Zdržal sa:  

 

Kráľ: Workshop verejné priestranstvo   

Kráľ: Oboznámil členov komisie s workshopom. 

Slahúčková: Oboznámila členov komisie s pocitovými mapami. 

 

Sabo: Riešenie poškodenia a zníženie dopadov na stromy po prácach na rozvodoch tepla  - 

Energetika Sereď 

Sabo: Oboznámil členov komisie s problematiku poškodzovania stromov a možnosťou jej následného 

riešenia. 

 

9. Záver. 

Ing. arch. R. Kráľ poďakoval prítomným za účasť a o 18:52 hod. ukončil zasadnutie. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Róbert Kráľ   

 

 

 

 

Prílohy: Prezenčná listina 

Zapísal: A. Ševeček  


