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Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi 

 

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia komisie  zo dňa 21.09.2021 o 17.00 hod. 

 

Prítomní členovia komisie: Ing. arch. R. Kráľ (RK), Ing. O. Kurbel (OK),  P. Sabo (PS) 

Ing. I. Sklenár (IS), Ing. R.Jurina PhD. (RJ), Mgr.Ján Jankulár (JJ), Ing.Lukáš Nešťák (LN) 

 

Ospravedlnení: D. Irsák (DI), Ing. arch. D. Vyhlidalová (DV),  

 

Hostia: Ing. T. Krajčovič (TK), Ing. Marián Šišo (MŠ) 

 

 

 

Program komisie 

 

1. RK: Uvítanie prítomných a predstavenie nových členov komisie a navzájom 

predstavenie 

2. TK: Prebiehajúce projekty a pripravené projekty na ďalšie roky MsÚ v 

Seredi  

3. TK: nová výzva na dotácie na rok 2022 pre RMaŽP.  

4. Všetci: návrhy komisie o kritériách výberu investícií ma rok 2022 a ich 

posudzovaní 

5. RK: Ukončenie 

 

 

1. RK uvítal prítomných a predstavil nových členov JJ a LN. Zároveň im predstavil 

ostatných členov komisie ako aj prítomných. 

 

2. TK oboznámil prítomných o prebiehajúcich investíciách v meste ako aj 

pripravovaných projektoch do budúcnosti – v akom sú štádiu prípravy dokumentácie, 

resp. už sú či v konaniach, resp. už po verejnom obstarávaní a pod.. Poukázal na 

realizované investície v poslednom období na priloženom súbore. 

Diskusia.  

 

3. TK: informoval o príprave novej výzvy na dotácie na rok 2022 pre oblasť RMaŽP. 

Prezentoval možné znenie výzvy, pre koho bude určená, kritéria hodnotenia a pod 

Diskusia. 

 

Uznesenie č.   37/2021: Komisia schválila možnosť výzvy na RMaŽP a do budúcej 

komisie podajú členovia námety na kritéria. TK zistí možnosť poskytovania dotácie aj pre 

drobné kapitálové výdavky – resp. do akej výšky. 

Výsledky hlasovania: 

Za: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
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4. RK uviedol bod. Komisia vychádzal z materiálov zaslaných od IS, kde na príklade 

posudzovania výberu rekonštrukcie komunikácií sa jednotlivým kritériám vopred pri 

výbere prisúdi istá váha v percentách.  

Diskusia: 

IS: navrhujem kvantifikovať jasné kritéria s číselným vyjadrením každej položky 

RK: výber investícií by mal byť podľa potrieb, zdrojov, udržateľnosti a využívania 

investície 

OK: komisia je poradný orgán a takto to odporúčame pri výbere robiť. Samozrejme je na 

poslancoch pri schvaľovaní ako sa rozhodnú. Navrhuje urobiť poradie investícií s 

hodnotením 

RK: môžeme len odporučiť poslancom investície, resp. spôsob.  

PS: navrhuje najprv schváliť balíky peňazí podľa programov, napr. 400tis na komunikácie, 

100tis na zelené projekty a podobne. Mať stály rebríček investícií podľa programov aby 

občania vedeli ako na tom je konkrétna investícia. Urobiť zoznam prioritných investícií 

v danom programe. 

OK: mali by sme mať zoznam s počtom km pri chodníkoch a cestách – aby sme mali 

prehľad, kedy a ako budeme stíhať ich rekonštrukciu. 

TK: My sme pred pár rokmi takýto jednoduchý pasport urobili. Dá sa vytvoriť konkrétnejší 

takýto zoznam odporúčaných komunikácií – s 10 cestami a 10 chodníkmi a cca 5 

parkoviskami + dôvody začlenenia investície do zoznamu s približnou cenou podľa 

požadovaného rozsahu investície. 

RK: nie vždy sa dá určiť cena investície (najmä nie pri prácach v zemi). 

RJ: mať poradie investícií je fajn a je za takýto zoznam. 

JJ: zjednodušil by som kritériá pre jednotlivé programy. Mať návrhy pre 3-4, resp. koľko 

toho koľko je programov. 

 

Uznesenie č.   38/2021: RK: pre všetkých členov komisie: do budúceho stretnutia komisie 

si pripraviť návrhy investícií a kritérií – priority.  

TK: MsÚ pripraví ku konkrétnym investíciam vyjadrenia odborných útvarov (odd. ÚP, 

ŽPa RM) 
 

5. Záver 

RK poďakoval prítomným za účasť a o 18.28 hod. ukončil zasadnutie komisie. 
 


