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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 02.11.2020 o 17:00 hod.  

 

Prítomní členovia komisie: Ing. arch. R. Kráľ (RK),  Ing. O. Kurbel (OK), Ing. Z. Slahučková 

(ZS), D. Irsák (DI), Ing. arch. D. Vyhlidalová (DV), Ing. R. Jurina PhD. (RJ), M. Buch (MB) 

Ospravedlnení: P. Sabo (PS), Ing. I. Sklenár (IS) 

Hostia D. Nagyová, Ing. A. Halabrínová, J. Gál (REBOD SK) 

Prítomní občania:  

      Program:  

1. Otvorenie.  

2. Halabrínová: Urbanistická štúdia: Polyfunkčná zóna „Prúdy“ – Zmena č. 03/2020  

3. Nagyová: Zámer nájmu majetku mesta – pozemok na Školskej ul.   

4. Nagyová: Zámer nájmu majetku mesta – pozemok na Hornomajerskej ul.   

5. Nagyová: Zámer nájmu majetku mesta – pozemok na Šulekovskej ul.   

6. Nagyová: Zámer prevodu majetku mesta – pozemok na ul. Ľ. Podjavorinskej.  

7. Nagyová: Zámer prevodu majetku mesta – pozemok na Trnavskej ul.  

8. Nagyová: Zámer prevodu majetku mesta – pozemok v Priemyselnom parku. 

9. Nagyová: Zámer prevodu majetku mesta – pozemok na ul. 8. mája.  

10. Kalinai: Prezentácia „Bezpečnostné prechody“ 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

Pred oficialnym otvorením komisie oboznámil predseda komisie členov s prebiehajúcimi prácami 

a otázkami člnena komisie Ing.Sklenára týkajúcich sa stavby,projektu „Revitalizácia Trhoviska Mlynárska 

ul.Sereď“ .  

1.  Otvorenie. 

Zasadnutie otvoril a prítomných privítal  predseda komisie Ing. arch. Róbert Kráľ. Kvôli aktuálnej 

pandemickej situácii zrušil bod programu rôzne a presunul bod č. 8, aby sa prerokoval hneď ako bod 

č. 2 z dôvodu prítomnosti zástupcu firmy REBOD SK. 

Výsledky hlasovania: 

Za: 6 

Proti: 

Zdržal sa: 7 (DI)  

 

8. Nagyová: Zámer prevodu majetku mesta – pozemok v Priemyselnom parku.  

Nagyová: Oboznámila členov komisie so zámerom prevodu majetku. 

Gál: Oboznámil členov komisie so zámerom prevodu majetku, kvôli vybudovaniu komunikácie 

v priemyselnom parku. Oboznámil členom komisie, že ak by bolo možné vyhovovalo vy im viac zriadenie 

vecného bremena ako prevod majetku. 

Stanovisko komisie: Komisia odporúča MsZ zámer prevodu majetku mesta schváliť a formu 

prenájmu alebo zriadenie vecného bremena odporúča rozhodnúť MsZ. 
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Uznesenie č.   35/2020 

Výsledky hlasovania: 

Za: 7 

Proti:  

Zdržal sa:   

 

2. Halabrínová: Urbanistická štúdia: Polyfunkčná zóna „Prúdy“ – Zmena č. 03/2020 

Halabrínová: Oboznámila členov komisie so zmenou urbanistickej štúdie Polyfunkčná zóna „Prúdy“. 

Stanovisko komisie: Komisia odporúča MsZ urbanistickú štúdiu: Polyfunkčná zóna „Prúdy“ – 

Zmena č. 03/2020 schváliť. 

 

Uznesenie č.  36/2020 

Výsledky hlasovania: 

Za: 6 

Proti: 

Zdržal sa: 7 (DI) 

 

3. Nagyová: Zámer nájmu majetku mesta – pozemok na Školskej ul.   

Nagyová: Oboznámila členov komisie so zámerom nájmu majetku mesta 

 

Stanovisko komisie:  Komisia odporúča MsZ zámer nájmu schváliť. 

Uznesenie č. 37/2020 

Výsledky hlasovania: 

Za: 7 

Proti: 

Zdržal sa:  

 

4. Nagyová: Zámer nájmu majetku mesta – pozemok na Hornomajerskej ul.   

Nagyová: Oboznámila členov komisie so zámerom nájmu majetku mesta. 

Kurbel: Odporúča žiadosť nepodporiť a riešiť parkovanie radšej formou časovo vyhradeného parkovania. 

Stanovisko komisie:  Komisia odporúča MsZ zámer nájmu majetku mesta neschváliť ale odporúča 

žiadateľovi vyhradiť si rezidentné parkovacie miesta s obmedzenou dobou státia. 

Uznesenie č.  38/2020 

Výsledky hlasovania: 

Za:  6 

Proti: 

Zdržal sa: 1 (RK) 

 

5. Nagyová: Zámer nájmu majetku mesta – pozemok na Šulekovskej ul.   

Nagyová: Oboznámila členov komisie so zámerom nájmu majetku mesta. 

 

Stanovisko komisie: Komisia odporúča MsZ zámer nájmu majetku mesta schváliť. 

Uznesenie č.  39/2020 

Výsledky hlasovania: 

Za: 6 

Proti:  

Zdržal sa:  1 (DI) 

 

6. Nagyová: Zámer prevodu majetku mesta – pozemok na ul. Ľ. Podjavorinskej.  
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Nagyová: Oboznámila členov komisie so zámerom prevodu majetku mesta. 

Stanovisko komisie: Komisia odporúča MsZ zámer prevodu majetku mesta schváliť. 

Uznesenie č.  40/2020 

Výsledky hlasovania: 

Za: 7 

Proti:  

Zdržal sa:   

 

7. Nagyová: Zámer prevodu majetku mesta – pozemok na Trnavskej ul.  

Nagyová: Oboznámila členov komisie so zámerom prevodu majetku mesta. 

 

Stanovisko komisie: Komisia odporúča MsZ zámer prevodu majetku mesta schváliť. 

Uznesenie č. 41/2020 

Výsledky hlasovania: 

Za: 6 

Proti:  

Zdržal sa:  1 (DI) 

 

9. Nagyová: Zámer prevodu majetku mesta – pozemok na ul. 8. mája.  

Nagyová: Oboznámila členov komisie so zámerom prevodu majetku mesta. 

 

Stanovisko komisie: Komisia odporúča MsZ zámer prevodu majetku mesta schváliť. 

Uznesenie č.  42/2020 

Výsledky hlasovania: 

Za: 7 

Proti:  

Zdržal sa:   

 

10. Kalinai: Prezentácia „Bezpečnostné prechody“ 

Kalinai: Neprítomný 

Kráľ: Oboznámil členov komisie s preloženým materiálom a informoval členov, že umiestňovanie tabuliek 

na dopravné značenie je problematické, obsah tabuliek by mal byť predmetom dopravnej výchovy na 

školách. 

Kurbel: Oboznámil členov komisie, že dostal sťažnosť od občana, že prechody na Čepeňskej ulici smer ZŠ 

Komenského a navrhuje, aby sa tam urobili bezpečnostné prechody ako pri Kauflande.  

 

Stanovisko komisie: Komisia odporúča v investíciách pokračovať v realizácii bezpečných prechodov pre 

chodcov hlavne v trasách pohybu detí do škôl.  

 

11. Rôzne                                             Stiahnutý z rokovania !!! 

 

12. Záver 

Ing. arch. R. Kráľ poďakoval prítomným za účasť a o 17:57 hod. ukončil zasadnutie. 

 

 

Ing. arch. Róbert Kráľ   

Prílohy: Prezenčná listina 

Zapísal: A. Ševeček  


