Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pre MsZ Sereď

ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie zo dňa 21.10.2019 o 17:00 hod.
Prítomní členovia komisie: Ing. arch. R. Kráľ, M. Buch, , Ing. O. Kurbel, Ing. I. Sklenár, Ing. Z.
Slahučková, D. Irsák
Ospravedlnení: Ing. R. Jurina, PhD., P. Sabo, Ing. arch. D. Vyhlidalová
Hostia: Zuzana Bieliková, Ing. T. Krajčovič, Ing. Bc. B. Bíro, Ing. M. Šišo
Prítomní občania:
Program:
1.
2.

3.
4.
5.

Otvorenie.
Príprava a realizácia projektov – projektové dokumentácie
a. Ing. Bc. Bíro, MUDr. Bucha: Futbalový štadión – hlavná tribúna, zázemie,
parkoviská
b. Ing. Bc. Bíro: Obnova prízemia južnej časti západného krídla kaštieľa – nórske fondy
c. Ing. Bc. Bíro: Rekonštrukcia strechy a južného krídla kaštieľa v Seredi – program 1.6.
d. Ing. Bc. Bíro: Cyklotrasa od železničného mostu až po Šintavu cez most ponad Váh
e. Ing. Krajčovič: Zateplenie bytového domu Čepenňská – ŠFRB + fond opráv + Mesto
Ing. Šišo: Implementácia parkovacieho riešenia v centre mesta Sereď
Rôzne
Záver
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1. Otvorenie.
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda komisie Ing. arch. Róbert Kráľ. Opýtal sa
členov komisie, či majú body do bodu rôzne. Následne pridal bod 2. A zmenil poradie bodov.
2. Kráľ: Návrh územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky
č.7/2019
Kráľ: Oboznámil členov komisie s návrhom územnoplánovacej dokumentácie.
Stanovisko komisie: Komisia odporúča MsZ schváliť návrh územnoplánovacej dokumentácie
Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky č.7/2019
Výsledky hlasovania:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Príprava a realizácia projektov – projektové dokumentácie
a) Ing. Bc. Bíro, MUDr. Bucha: Futbalový štadión – hlavná tribúna, zázemie, parkoviská
Bíro: Oboznámil členov komisie s prípravou projektu Futbalový štadión.
Irsák: Požaduje aby bol v projektovej dokumentácii doplnený rozsah o bod 12. Sadové úpravy

Stanovisko komisie: Komisia odporúča MsZ schváliť zadanie na vypracovanie projektovej
dokumentácie s názvom „Návrh rekonštrukcie futbalového štadióna a projektová dokumentácia pre
územné a stavebné rozhodnutie na rekonštrukciu futbalového štadióna v meste Sereď – I.etapa“s
doplnením samostatného objektu sadových úprav
Výsledky hlasovania:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Ing. Bc. Bíro: Obnova prízemia južnej časti západného krídla kaštieľa – nórske fondy
Bíro: Oboznámil členov komisie so zadaním na vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom
„Projektová dokumentácia - Obnova prízemia južnej časti západného krídla kaštieľa v Seredi“.
Kurbel: Doplnil, že je dobré mať vypracovanú projektovú dokumentáciu aj keby nám nórske fondy
nechvália lebo s kompletne vypracovanou dokumentáciou sa môžeme uchádzať aj o akékoľvek iné dotácie.
Stanovisko komisie: Komisia odporúča MsZ schváliť zadanie na vypracovanie projektovej
dokumentácie s názvom „Projektová dokumentácia - Obnova prízemia južnej časti západného krídla
kaštieľa v Seredi“.
Výsledky hlasovania:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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c) Ing. Bc. Bíro: Rekonštrukcia strechy a južného krídla kaštieľa v Seredi – program 1.6.
Bíro: Oboznámil členov komisie s predložením žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky Program 1 - Obnovme si svoj dom na rok 2020, podprogram 1.6 Komplexná
rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy za účelom realizácie projektu
„Záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava, číslo ÚZPF 2257/1, Kaštieľ a park, mesto
Sereď, orientačné a súpisné číslo 1“
Stanovisko komisie: Komisia odporúča MsZ schváliť predloženie žiadosti o dotáciu na projekt
„Záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu Šintava, číslo ÚZPF 2257/1, Kaštieľ a park,
mesto Sereď, orientačné a súpisné číslo 1“.
Výsledky hlasovania:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
d) Ing. Bc. Bíro: Cyklotrasa od železničného mostu až po Šintavu cez most ponad Váh
Bíro: Oboznámil členov komisie s predložením žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu s názvom
„Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej cyklistickej komunikácie v meste Sereď“.
Sklenár: Navrhol zadanie podmienok pre projektanta ako by mala cyklotrasa vyzerať s čim súhlasil aj pán
Kurbel.

Stanovisko komisie: Komisia odporúča MsZ schváliť zámer predloženia žiadosti o dotáciu za
účelom realizácie projektu s názvom „Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej
cyklistickej komunikácie v meste Sereď“.
Výsledky hlasovania:
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
e) Ing. Krajčovič: Zateplenie bytového domu Čepenňská – ŠFRB + fond opráv + Mesto
Krajčovič: Oboznámil členov komisie so zámer rekonštrukcie bytového domu na Čepeňskej ul. 4305

v Seredi v roku 2020
Stanovisko komisie: Komisia odporúča MsZ schváliť zámer rekonštrukcie bytového domu na
Čepeňskej ulici.
V rámci rekonštrukcie komisia odporúča riešiť vodozádržné opatrenia a sadové úpravy s využitím výsadby
nízskej zelene formou lúky vo vnútrobloku obytného domu.
Výsledky hlasovania:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1
4. Ing. Šišo: Implementácia parkovacieho riešenia v centre mesta Sereď
Šišo: Oboznámil členov komisie o riešení parkovania v centre mesta.
Krajčovič: Doplnil, že pri spoplatnení parkovania v meste je nutné vybudovať záchytné parkoviská na
okraji mesta.
Stanovisko komisie: Komisia predložený materiál berie na vedomie.
Výsledky hlasovania – komisia nehlasovala
3

4.Rôzne
V bode rôznom informoval predseda komisie o priebehu pracovného nefermálneho stretnutia členov
komisie. Obsahom rokovania boli nasledovné oblasti:
Investície-prítomní sa zhodli v zadefinovaní Rekonštrukcie Kaštiela ako prioritnej investície mesta Sereď.
V oblasti ŽP je potrebné zintenzívniť výsadbu vzrastlej zelene,stromových aleji, experimentálne započať
výsadbu lúčnej edukačnej formy nízskej zelene. V rámci projektov investícií je potrebné riešiť vodozádržné
opatrenia.
V oblasti dopravy klásť dôraz na koncepčné riešenie statickej dopravy, zvýhodnenie rezidentov,
organizovanie záchytných odstavných ploch s väzbou na mestskú a prímestskú hromadnú dopravu.
Systematicky obnovovať pešie trasy a chodníky-obnoviť ulicu nie len cestnú komunikáciu /ucelené úseky/
Pripraviť a postupne realizovať základné osi cyklodopravy s priorotou trasy IDC /Šintavský most.
5. Záver
Ing.Kráĺ poďakoval členom komisie p.Z.Slahučkovej,O.Kurbelovi,M.Buchovi,R.Jurinovi , prizvanému
E.Štefánikovi za aktívnu účasť a inšpiratívne podnety prednesené na neformálnom strenutí členov KRMŽP.
Na záver poďakoval prítomným za účasť na komisii a o 19:03 hod. ukončil zasadnuti.

Ing. arch. Róbert Kráľ
Prílohy: Prezenčná listina
Zapísal: A. Ševeček
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