Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pre MsZ Sereď

ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie zo dňa 30.11.2020 o 17:00 hod.
Prítomní členovia komisie: Ing. arch. R. Kráľ (RK), Ing. O. Kurbel (OK), Ing. Z. Slahučková
(ZS), D. Irsák (DI), Ing. I. Sklenár (IS), Ing. R. Jurina PhD. (RJ), M. Buch (MB)
Ospravedlnení: P. Sabo (PS), Ing. arch. D. Vyhlidalová (DV)
Hostia D. Nagyová, Ing. A. Halabrínová, Ing. T. Krajčovič L. Hracho
Prítomní občania:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie.
Krajčovič: Návrh rozpočtu mesta na roky 2021-2023
Krajčovič: Harmonogram zasadnutí MsZ v Seredi na rok 2021
Halabrínová: Žiadosť o súhlas k obstaraniu UŠ resp. žiadosť o zmenu ÚP mesta Sereď (lokalita OV10)
Nagyová: Zámer nájmu pozemku mesta – Pozemok na Dolnočepeňskej ulici
Hracho: Informácia o vybudovaní cestičky pre cyklistov na Strednočepeňskej ulici
Rôzne
Záver

1. Otvorenie.
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal predseda komisie Ing. arch. Róbert Kráľ. Opýtal sa členov
komisie či majú niečo do bodu rôzne, kde pán Irsák navrhol doplniť bod Čierna skládka v Malom
Háji, Ing. Kurbel Navrhol doplniť bod Minimalizovanie dopravných značiek pre vyhradené
parkovacie miesta a Ing. Sklenár navrhol bod aktuálna informácia-Trhovisko. Král navrhol bod č. 6 za
účasti pána Hracha prerokovať ako prvý.
Výsledky hlasovania:
Za: 7
Proti:
Zdržal sa:
6. Hracho: Informácia o vybudovaní cestičky pre cyklistov na Strednočepeňskej ulici
Hracho: Informoval členov komisie o vybudovaní cestičky pre cyklistov na Strenočepeňskej ulici.
Stanovisko komisie: Komisia informáciu berie na vedomie.
Uznesenie č. 39/2020

2. Krajčovič: Návrh rozpočtu na roky 2021-2023
Krajčovič: Oboznámil členov komisie s návrhom rozpočtu na roky 2021-2023.
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Kráľ: Oboznámil Ing. Krajčoviča a členov komisie, že je potrebné rátať s prípravou investícií
/zhodnotenie skutkového stavu, príprava projektov .../do infraštruktúry - výmenu vodovodu
a kanalizácie na území mesta z dôvodu podpory týchto projektov z externých fondov.
Krajčovič: okrem vody a kanalizácie treba rátať s mnohými inými investíciami ako napríklad aj so
spoluúčasťou mesta pri riešení opravy železničného mostu, okrem toho tu máme aj druhú časť mesta
s výmenou tepelných rozvodov. Časť výmeny vodovou a kanalizácie rieši MsBP, ktoré má vo svojej
kompetencii.
Stanovisko komisie: Komisia návrh rozpočtu na roky 2021-2023 berie na vedomie.
Uznesenie č. 35/2020
3. Krajčovič: Harmonogram zasadnutí MsZ v Seredi na rok 2021
Krajčovič: Oboznámil členov komisie s harmonogramom zasadnutí MsZ v Serdi na rok 2021.
Stanovisko komisie:
vedomie.
Uznesenie č. 36/2020

Komisia harmonogramom zasadnutí MsZ v Serdi na rok 2021 berie na

4. Halabrínová: Žiadosť o súhlas k obstaraniu UŠ resp. žiadosť o zmenu ÚP mesta Sereď (lokalita
OV-10)
Halabrínová: Oboznámila členov komisie so žiadosť a možnosťami riešenia tohto problému.
Stanovisko komisie:
urbanistickou štúdiou.
Uznesenie č. 37 /2020
Výsledky hlasovania:
Za: 6
Proti:
Zdržal sa: 1 (DI)

Komisia odporúča územie regulovať územným plánom zóny alebo

5. Nagyová: Zámer nájmu pozemku mesta – Pozemok na Dolnočepeňskej ulici
Nagyová: Oboznámila členov komisie so zámerom nájmu pozemku mesta.
Stanovisko komisie: Komisia odporúča MsZ zámer nájmu pozemku mesta schváliť.
Uznesenie č. 38/2020
Výsledky hlasovania:
Za: 7
Proti:
Zdržal sa:
7.Rôzne
Irsák: Oboznámil členov komisie s čiernou skládkou v Malom háji a navrhuje čiernu skládku riešiť
nakoľko je na parcele mesta, aby sa zlikvidovala a nerozširovala ďalej.
Stanovisko komisie: Komisia informáciu berie na vedomie a podporuje iniciatívu D. Irsáka.
Uznesenie č. 39/2020
Výsledky hlasovania:
Za: 7
Proti:
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Zdržal sa:
Kurbel: Informoval členov komisie o minimalizovaní zvislého dopravného značenia pre vyhradené
parkovacie miesta.
Stanovisko komisie: Komisia odporúča oddeleniu rozvoja mesta zorganizovať stretnutie na tému
vyhradené parkovanie a parkovacia politika v meste,s prizvaním kompetentých orgánov.
Uznesenie č. 39/2020
Výsledky hlasovania:
Za: 7
Proti:
Zdržal sa:

Sklenár: Sa informoval o problému na trhovisku
Kráľ: Oboznámil členov komisie o riešení aktuálnych problémov pri realizácii projektu Revitalizácia
Trhoviska na Mlynárskej ul. Sereď.

8. Záver
Ing. arch. R. Kráľ poďakoval prítomným za účasť a o 19:09 hod. ukončil zasadnutie.

Táto zápisnica je len skráteným zápisom rokovania komisie. Celý priebeh komisie rozvoja mesta
a životného prostredia je dostupný na linku :https://www.youtube.com/watch?v=LnCDX06kkL4

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