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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 04.03.2020 o 17:00 hod.  

 

Prítomní členovia komisie: Ing. arch. R. Kráľ, M. Buch, , Ing. O. Kurbel, Ing. Z. Slahučková, D. 

Irsák, , Ing. arch. D. Vyhlidalová, Ing. R. Jurina PhD. 

Ospravedlnení: P. Sabo, Ing. I. Sklenár 

Hostia: Ing. T. Krajčovič, D. Nagyová, Ing. A. Halabírnová, Bc. Z. Vohláriková, Ing. K. 

Andrášik 

Prítomní občania: 4 

      Program:  

1. Otvorenie.  

2. Vohláriková: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 2/2020 o ochrannom pásme 

pohrebísk na území mesta Sereď doplnky  

3. Vohláriková: Zakladanie kvetnatých lúčnych porastov 

4. Bíro: Vyhotovenie rekonštrukčnej kópii sochy legionára v meste Sereď s umiestnením na Námestí 

republiky  

5. Nagyová: Technické zhodnotenie majetku mesta  

6. Nagyová: Zámer nájmu majetku mesta a zriadenie vecného bremena  

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

 

1.  Otvorenie. 

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

členov komisie, či majú nejaké body do bodu rôzne. 

 

2. Vohláriková: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 2/2020 o ochrannom pásme 

pohrebísk na území mesta Sereď doplnky  

Vohláriková: Oboznámila členov komisie s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 

2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Sereď doplnky. 

Stanovisko komisie: Komisia odporúča MsZ schváliť návrh Všeobecného záväzného nariadenia 

mesta Sereď č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Sereď doplnky 

Uznesenie č.  8 /2020 

Výsledky hlasovania: 

Za:  7 

Proti: 

Zdržal sa:  
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3. Vohláriková: Zakladanie kvetnatých lúčnych porastov 

Vohláriková: Oboznámila členov komisie so zakladaním kvetnatých lúčnych porastov.  

Slahučková: Navrhla označiť priestory kde budú vysadené lúčne porasty tabuľkami, aby občania vedeli, že 

sa tam niečo takéto nachádza. Ďalej navrhla, aby nebola urobená úprava terénu pred výsadbou ale 

ponechala by  pôvodný povrch a nechala vyrásť kvety čo sa v pôde nachádzajú. 

  

Stanovisko komisie: Komisia odporúča zakladanie kvetnatých lúčnych porastov 

Uznesenie č. 9 /2020 

Výsledky hlasovania: 

Za: 7 

Proti: 

Zdržal sa:  

 

4. Bíro:  Vyhotovenie rekonštrukčnej kópii sochy legionára v meste Sereď s umiestnením na 

Námestí republiky  

     

Bíro: Oboznámil členov komisie s vyhotovením rekonštrukčnej kópii sochy legionára v meste Sereď s 

umiestnením na Námestí republiky ako aj so zdrojmi financovania projektu 

 

Stanovisko komisie:  

Uznesenie č. 10/2020 

Výsledky hlasovania: 

Za: 7 

Proti: 

Zdržal sa:  

6. Nagyová:  Technické zhodnotenie majetku mesta  

Nagyová: Oboznámila členov komisie s technický zhodnotením majetku mesta.   

Bucha: Oboznámil členov komisie s financovaním a rekonštrukciu Štadióna Sereď. SMS. s.r.o. už má na 

účte 2mil € od úradu vlády. Zopakoval návrh financovania prerokovaný na MsZ v 6/2019. 

Kurbel: Pýtal sa na financovanie prestavby. V technickej správe je uvedená suma  neobsahujúca náklady 

na sadové úpravy, oplotenie, areálové osvetlenie, spevnené plochy a technológia hracej plochy.   
Krajčovič: Informoval  p. Kurbela, že predmetom žiadosti je teraz súhlas zastupiteľstva len 

s rekonštrukciou ,  

Kráľ: Požaduje, aby projektantka prišla na MsZ  odprezentovať projektovú dokumentáciu pre verejnosť. 

 

Stanovisko komisie:  Komisia odporúča MsZ technické zhodnotenie majetku mesta schváliť. 

Uznesenie č.  11/2020 

Výsledky hlasovania: 

Za: 7 

Proti: 

Zdržal sa:  

 

7. Nagyová:  Zámer nájmu majetku mesta a zriadenie vecného bremena  

Nagyová: Oboznámila členov komisie so zámerom majetku mesta a zriadenie vecného bremena. 

Bokora: Oboznámil členov komisie so svojím zámerom a dôvodom podania žiadosti. 

Kráľ: Oboznámil členov komisie s tým, že zámer stavby nie je  v súlade s územným plánom mesta. 

Prebehla rozsiahla diskusia 
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Stanovisko komisie:  Komisia odporúča MsZ zámer nájmu majetku mesta a zriadenie vecného 

bremena. 

Uznesenie č. 12/2020 

Výsledky hlasovania: 

Za: 1 

Proti: 3 

Zdržal sa: 3  

 

8.Rôzne 

  

Irsák: Ako osláviť jubileum: 

Oboznámil členov komisie s oslavou 40. výročia organizácie rekreačného futbalu Cosmos 

Camping Sereď. Toto jubileum by si chceli pripomenúť aj aktívnou brigádnickou prácou, 

ktorá by mohla dopomôcť k spríjemneniu životného prostredia v areáli štadióna, na ktorom sa 

každú nedeľu stretávame a v mene organizácie verejne požiadal Oddelenie životného 

prostredia mesta Sereď o povolenie plánovanej výsadby a o nadväzujúce inštrukcie k výsadbe 

(odporúčaný druh stromov, vhodné miesta na výsadbu), aby mohli skultúrniť priestory 

štadióna, ktorý slúži nielen im, ale aj ďalším Seredčanom. 

Krajčovič: Ako poverený vedúci oddelenia životné prostredia ubezpečil pána Irsáka, že im 

výsadbu stromov mesto Sereď povolí a stromy na výsadbu zabezpečí – no až po rekonštrukcii 

štadióna, resp. na iných miestach v Seredi. ocenil aj v minulosti členov Cosmosu, že boli 

nápomocní mestu pri výsadbe. 

Slahučková: Darovanie infraštruktúry: 

Oboznámila členov komisie s návrhom o darovaní infraštruktúry mestu. 

Krajčovič: Informoval členov komisie o vypracovaní NÁVRHU dokumentu, v ktorom budú určené 

podmienky na darovanie infraštruktúry. Návrh bude predmetom rokovania komisií a samozrejme 

predložený na MsZ 

 

Kurbel: ul. Kuzmányho:  

Opýtal sa v akom stave je rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Kuzmányho. 

Krajčovič: Informoval, že rekonštrukcia miestnej komunikácie bude v rozsahu výmeny povrchu vozovky 

za asfaltobetón, malý zelený pás medzi chodníkom a cestou bude upravený na parkovanie a budú 

vymenené poškodené obrubníky. 

Jurina: Informoval členov komisie, že si bol ulicu viac krát obhliadnuť a najväčší dopravný problém tam 

je od rána cca do  pol jednej hodiny poobede a nijako ho nie je možné riešiť nakoľko cesta je veľmi úzka. 

 

Kurbel: Žiadosti občianskych združení o udelenie súhlasu s realizáciou projektu na pozemku 

mesta Sereď. 

Komisia RMaŽP bola informovaná o žiadostiach občianskych združení Slovenský skauting, 82. zbor 

Polaris Sereď a o.z. Vodný Hrad Sereď a odporúča MsZ udeliť súhlas s realizovaním projektu 

Oddychová zóna - Nábrežie Garbiarska, v rámci projektu Mesto blízke ľuďom - Rieka blízka mestu. 

Projekt bude realizovaný na parcele reg. E číslo 932/2 vo vlastníctve Mesta Sereď, vedenej na liste 

vlastníctva LV 4806 ako  ostatné plochy. 

Stanovisko komisie:  Komisia odporúča MsZ schváliť žiadosti občianskych združení o udelenie 

súhlasu s realizáciou projektu na pozemku mesta Sereď. 

Uznesenie č. 13/2020 

Výsledky hlasovania: 

Za: 6 
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Proti: 0 

Zdržal sa: 1  

 

9. Záver 

Ing. arch. R. Kráľ poďakoval prítomným za účasť a o 18:45 hod. ukončil zasadnutie. 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Róbert Kráľ   

 

 

Prílohy: Prezenčná listina 

Zapísal: A. Ševeček  


