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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 č. 1 

zo zasadnutia komisie  zo dňa 07.02.2022 o 17.00 hod.  
 

Prítomní členovia komisie: Ing. arch. Róbert Kráľ (RK), Dušan Irsák (DI), Ing. Ondrej Kurbel 

(OK), Ing. Ivan Sklenár (IS), Ing. Rastislav Jurina, PhD. (RJ), Peter Sabo (PS), Mgr. Ján 

Jankulár (JJ), Ing. Lukáš Nešťák (LN) 

 

Ospravedlnení členovia komisie: Ing. arch .Dominika Vyhlídalová (DV) 

 

Hostia: Bc. Zuzana Vohláriková (ZV), Ing. Marián Šišo (MŠ), Ing. Anna Halabrínová (AH), 

JUDr. Ing. Daniela Vargová (DV), Ing. Tibor Krajčovič (TK), Lukáš Hracho (LH) 

 

Začiatok komisie 17:00 hod 

Ukončenie komisie 18:55 hod 

 

   Program:  

1. Otvorenie:  

2. Ing. A. Halabrínová: Návrh na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta 

Sereď 

3. Ing. A. Halabrínová: Urbanistická štúdia Polyfunkčná zóna ,,Prúdy“ – Zmena 05/2022 

4. D. Nagyová: Nakladanie s majetkom mesta Sereď 

A. Zámer nájmu majetku mesta  

 OVS – kaštieľ- neprenajaté dve časti kaštieľa, terasy a pozemok 

B. Nájom majetku mesta  

 Pozemok na Cukrovarskej ul. – Franco Real Estates, s.r.o.  

C. Zámer prevodu majetku mesta 

 1.) zámena nehnuteľností – TTSK - mesto  

 2.) pozemok na Strednočepeňskej ul.- Ján Sloboda a manž.  

 E. Zriadenie vecného bremena 

 1.) pozemok na Šulekovská ul. – Strojservis SK  

 2.) pozemok Športová ul.- Správa majetku Sereď, s.r.o.  

3.) pozemok na Čepeňskej ul. 

5. Kráľ: Schvaľovanie dotácií na rok 2022 pre oblasť RMaŽP 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

1. Otvorenie : 

Predseda komisie Ing. arch. Róbert Kráľ privítal členov a hostí na zasadnutí komisie. Zároveň 

navrhol, aby sa v bode 6. diskutovalo o Cyklotrase Šintavská – M. R. Štefánika – Dionýza 

Štúra, Sereď 1. etapa. Opýtal sa členov komisie či majú niečo na doplnenie.  

OK: Žiada o doplnenie do bodu 6. informácie ohľadne vydaného stavebného povolenia na 

trvalé oplotenie Madona parku a prípadnú diskusiu ako pokračovať zo strany mesta 

k investičnému zámeru stavby Polyfunkčného domu. 

RK: Navrhol, aby bod, ktorý žiada doplniť OK bol pridaný do bodu č. 4.  

 

Uznesenie č. 1/2022 

Komisia pre rozvoj mesta a životného prostredia pri MsZ schvaľuje program 

zasadnutia Komisie pre rozvoj mesta a životného prostredia dňa 07. 02. 2022 s pridaním 
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diskusie o Cyklotrase Šintavská – M. R. Štefánika – Dionýza Štúra, Sereď 1. etapa do 

bodu 6. a s doplnením informácie ohľadne vydaného stavebného povolenia na trvalé 

oplotenie Madona parku a prípadnú diskusiu ako pokračovať zo strany mesta 

k investičnému zámeru stavby Polyfunkčného domu do bodu 4.  

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 8  

Za : 8 (DI, OK, IS, RJ, PS, LN, JJ, RK) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

2. Ing. A. Halabrínová: Návrh na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta 

Sereď 

AH: predložila na prerokovanie materiál, ktorý bude taktiež predložený na rokovanie MsZ. Ide 

o plochu, ktorá je v územnom pláne označená ako skládka biologického odpadu.  

DV: Podstata navrhovanej zmeny vychádza z toho, že v súlade s platným územným plánom 

a vydanými stavebnými povoleniami sa môže v tejto lokalite urobiť skládka BRO a zároveň 

sa tu môže realizovať spracovanie na bioplynovej stanici. Aby mohlo mesto ďalej ponúkať 

tento pozemok na účel spracovania nie len BRO ale aj BRKO musí prísť k zmene územného 

plánu v tejto lokalite. Ak by bola prijatá navrhovaná zmena územného plánu v tejto lokalite, 

tak po absolvovaní celého procesu by mohlo mesto vyhlásiť Obchodnú verejnú súťaž alebo 

dražbu na nájom tak, aby sa mohol o tento pozemok zaujímať taký nájomca, ktorý by 

spracovával BRO, BRKO a zároveň, aby mohol prísť s takým podnikateľským plánom, ktorý 

by spracovával nie len BRO a BRKO ale aj iné odpady z kategórie ostatných. Podstata tohto 

zámeru je nájsť takého partnera pre mesto na spracovanie BRO a BRKO aby bolo 

spracovanie pre mesto čo najvýhodnejšie.  

OK: Špecifikácia odpadov v kategórii ostatný je veľmi široká ale pokiaľ bude mesto stále 

majiteľom pozemkov, bude mať možnosť obmedziť to iným spôsobom ako územným 

plánom.  

DI: V akých vymedzeniach by malo byť posudzovanie na životné prostredie v prípade ak by 

sa tam malo ísť niečo stavať? 

AH: Územný plán je strategický dokument. Predmetom zisťovacieho konania sú aj jednotlivé 

činnosti a ide o to, aký druh výroby, resp. aká skladovacia plocha tam bude. Ak by išlo o nejaké 

druhotné spracovanie odpadov, bude nasledovať zisťovacie konanie. Či sa to potom posunie 

ďalej do posudzovania bude záležať od rozhodnutia príslušného orgánu a od stanovísk. 

RK: V tomto štádiu meníme územný plán a v následných konaniach môže nastať situácia, že sa 

bude musieť posudzovať aj životné prostredie. Momentálne nevieme aký klient do toho územia 

príde, ale ak nadobudne hodnoty, ktoré sú potrebné z hľadiska posudzovania, bude nasledovať 

zisťovací proces. Zmena územného plánu nezadefinováva kto to má robiť. To sa robí až na 

základe parametrov v nasledovných legislatívnych krokoch. 

 

Uznesenie č. 2/2022 

Komisia pre rozvoj mesta a životného prostredia pri MsZ odporúča MsZ, schváliť 

návrh uznesenia na obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď 

a súhlasí s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, 

Zmeny a doplnky v rozsahu : Zmenu funkčného a priestorového využívania  na ploche 

SBO-01 skládka biologického odpadu v lokalite „Malý háj“ (pozemok vo vlastníctve 

mesta Sereď) na plochu výroby a skladov s prípustnou funkciou skladovanie 

a spracovanie  odpadu - kategórie ostatný, iná výroba a sklady sú neprípustné 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 8  
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Za : 6 (OK, IS, RJ, LN, JJ, RK) 

Proti : 1 (PS) 

Zdržal sa : 1 (DI) 

 

3. Ing. A. Halabrínová: Urbanistická štúdia Polyfunkčná zóna ,,Prúdy“ – Zmena 05/2022 
AH: Oboznámila členov komisie s piatou zmenou urbanistickej štúdie Polyfunkčnej zóny 

„Prúdy“. 

RK: Jedinú vec, ktorú tam vidím je otoč, ktorá je v ochrannom pásme kaplnky, ale vzhľadom na 

to, že to je dopravná štruktúra, ktorá bude minimálne využívaná, myslím si, že to nebude žiadny 

problém. 

 

Uznesenie č. 3/2022 

Komisia pre rozvoj mesta a životného prostredia pri MsZ odporúča MsZ schváliť 

zmenu urbanistickej štúdie Polyfunkčná zóna „Prúdy“– Zmena 05/2022 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 8  

Za : 7 (DI,OK, IS, RJ, LN, JJ, RK) 

Proti : 0  

Zdržal sa : 1 (PS) 

 

4. D. Nagyová: Nakladanie s majetkom mesta Sereď 

 

Doplnenie informácie ohľadne vydaného stavebného povolenia na trvalé oplotenie 

v lokalite Madona parku na základe žiadosti p. Ing. Ondreja Kurbela. 

AH: Vlastník má podľa územného plánu nárok na realizácie takejto stavby.  

OK: Vydaním stavebného povolenia na túto stavbu sme stratili vyjednávaciu pozíciu. Otázka na 

pani Ing. Halabrínovú, či vidí nejakú možnosť ako ďalej postupovať tak, aby tam nevznikol 

bytový dom tak ako bol navrhnutý, ale či je možnosť vyjednávať s daným investorom. 

(Napríklad formou zámeny). 

AH: Nakoľko je pozemok v súkromnom vlastníctve, nedostal štatút verejnej zelene aj napriek 

tomu, že sme hľadali spôsoby ako z toho spraviť verejnú zeleň. Keď sa budú obstarávať 

najbližšie zmeny navrhujem, aby táto plocha bola rozdelená, t. j. tá časť kde je Madona park by 

sa mala dostať do plôch hromadného bývania a časť, ktorá je v centrálnej mestskej zóne označiť 

zmiešaným územím. Vidím to tak, že by sa táto plocha upratala zmenami a doplnkami územného 

plánu. 

RK: Korektný postup voči majiteľovi, ktorý sa k tomuto pozemku dostal je komunikácia. 

Verejný záujem v tomto prípade je, aby tam verejná zeleň zostala. Na druhej strane je hodnota 

pozemku. Ak chceme meniť funkciu a teda, aby pozemok nemal žiadnu developerskú hodnotu 

a chceme vytvoriť, aby priestor zostal verejný je potrebné dohodnúť sa s majiteľom pozemku 

a ten pozemok kúpiť. Položil komisii otázku, či toto berieme iba ako informáciu na vedomie, že 

sa niečo takéto deje alebo chceme úzus z tohto bodu. 

OK: Bez komunikácie s investorom sa nepohneme. Otázka je, či sa ideme baviť o odkúpení 

a o cene alebo či ideme upratať projekt tak, aby bol pre obyvateľom akceptovateľný. 

Momentálne to berme iba ako informáciu. 

RK: Nemusíme daný pozemok iba kupovať. Môžeme urobiť napríklad zámenu. 

JJ: Súhlasím, aby to čo tu bolo povedané, bolo zobraté v tejto chvíli ako informácia. Zmenou 

územného plánu sa pozemok stane bezcenným pre investora. Otázka je či sa teraz korektne 

dohodnúť s investorom za korektnú sumu, ktorá je minimálna, alebo počkať 2-3 roky kým sa 

zmení územný plán, pozemok mu bude patriť a bude mať nulovú hodnotu a plot tam tak či tak 

nebude. 

AH: Ak má plot stavebné povolenie môže tam byť aj po zmene územného plánu. 

DV: Nemáme v záväznom dokumente, že je to verejná zeleň. 

DI: Skúsme ako komisia navrhnúť rokovanie s investorom. 
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Uznesenie č. 4/2022 

Komisia pre rozvoj mesta a životného prostredia pri MsZ odporúča Mestu Sereď začať 

rokovanie o využití pozemku s jeho vlastníkom 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 8  

Za : 8 (DI, OK, IS, RJ, PS, LN, JJ, RK) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

A.  Zámer nájmu majetku mesta  

  OVS – kaštieľ- neprenajaté dve časti kaštieľa, terasy a pozemok 

 

DV: Oboznámila členov komisie s formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže. Žiada komisiu 

o vyjadrenie sa nie len k podmienkam, ale aj k navrhnutým termínom.  

OK: Súhlasí s termínmi.  

RK: Odporúča schváliť vypísanie obchodnej verejnej súťaže a to ako alternatívu č. 4 a č. 5 

OK: Ak neodsúhlasíme celú OVS, tak som za to, aby alternatíva číslo 2., 4. a 5 išla. 

JJ: Lepšie by bolo ak by proces OVS prebehol so všetkými alternatívami.  

DI: Navrhuje danú OVS stiahnuť a pripraviť ju ešte raz. 

DV: Neodporúča dávať do nájmu prístupové cesty. 

 

Uznesenie č. 5/2022 

Komisia pre rozvoj mesta a životného prostredia pri MsZ odporúča MsZ schváliť zámer 

mesta zrekonštruovať a zachovať aj zvyšné neprenajaté časti kaštieľa formou 

vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľného majetku mesta. 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 8  

Za : 4 (OK, RJ, JJ, PS) 

Proti : 1 (DI) 

Zdržal sa : 3 (RK,IS,LN) 

Uznesenie nebolo schválené. 

 

B. Nájom majetku mesta  

  Pozemok na Cukrovarskej ul. – Franco Real Estates, s.r.o. 

DV: Oboznámila členov komisie s návrhom na nájom nehnuteľného majetku  mesta. 

 

Uznesenie č. 6/2022 

Komisia pre rozvoj mesta a životného prostredia pri MsZ odporúča MsZ schváliť zámer 

nájmu majetku mesta spoločnosti Franco Real Estates, s. r. o. pri vstupe do objektu 

peňažného ústavu (VÚB, a.s.). 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 8  

Za : 7 (DI, OK, RJ, PS, LN, JJ, RK) 

Proti : 0  

Zdržal sa : 1(IS) 

 

C. Zámer prevodu majetku mesta 

1.) zámena nehnuteľností – TTSK – mesto 
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DV: Oboznámila členov komisie o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - budovy 

s pozemkom na Školskej ulici v Seredi formou zámennej zmluvy s Trnavským samosprávnym 

krajom. 

OK: Pýta sa či je možnosť opätovne sa pozrieť na znalecké posudky, pretože jednotková cena za 

m
2 

pri Gymnáziu, čo je viacej v centre mesta je menšia, ako jednotková cena za m
2 

pri OA, čo je 

vzdialenejšia od centra mesta. Nevie či je takáto zámena pre mesto výhodná. Čo bude so 

športovou halou pri OA, kto ju bude prevádzkovať? 

DV: Keby bola predmetom zámeny aj ŠH, mesto by muselo doplácať finančný rozdiel. V prvom 

rade chceme zberný dvor a taktiež ponechať OA. 

TK: ŠH by sme museli dofinancovať. Kto ju bude prevádzkovať? My dávame budovu gymnázia 

s investičným dlhom. VÚC cestu opraví a až potom nám ju dá. Prioritou je zachovať OA v 

Seredi, vysporiadať pozemok pod zberným dvorom a posunúť odpadové hospodárstvo ďalej. 

DI: Nebudem s týmto súhlasiť pokiaľ nebude iná zámena. Treba žiadať od nich viacej.  

DV: Ceny sú určené podľa znaleckého posudku. 

RK: Strategické rozhodnutie na úrovni VÚC už nastalo a to, že sa ide redukovať OA. Spojením 

Gymnázia s OA sa vytvorí jeden školský areál stredných škôl.  

RK: Dali by sme do podmienky minimálne zosúladiť cenovú úroveň pozemku školského areálu 

a areálu OA. 

PS: Znalci by mali vychádzať z trhových cien. Je to veľmi benevolentné. Nie je úplne vhodné 

držať sa znaleckých posudkov.   

JJ: Bolo by fér, aby sa pozemky cenovo rovnali. 

TK: Prerokovať a zistiť v čom spočíva cenový rozdiel medzi znaleckými posudkami za m
2
. 

 

Uznesenie č. 7/2022 

Komisia odporúča MsZ schváliť zámenu nehnuteľnosti TTSK - mesto v zmysle 

predloženého materiálu s pripomienkou potreby preveriť hodnoty pozemkov 

v znaleckých posudkoch.  

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 7  

Za : 4 (JJ, LN, RJ, RK) 

Proti : 0  

Zdržal sa : 3 (IS, DI, OK) 

 

2.) pozemok na Strednočepeňskej ul.- Ján Sloboda a manž. 

DV: Oboznámila členov komisie so zámerom prevodu nehnuteľného majetku mesta na 

Strednočepeňskej ulici a upozornila na negatívne stanovisko MsÚ. 

RK: V tejto časti je p. Nešťákom naplánovaný chodník - koridor s nosičom infraštruktúry, hlavne 

trasy vysokého napätia. 

 

Uznesenie č. 8/2022 

Komisia pre rozvoj mesta a životného prostredia pri MsZ odporúča MsZ schváliť zámer 

prevodom pozemku na Strednočepeňskej ulici za žiadateľov pána Slobodu a manželky. 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 7  

Za : 0 

Proti :6 (DI, OK, RJ, LN, JJ, RK) 

Zdržal sa : 1 (IS) 

Uznesenie nebolo schválené. 
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E. Zriadenie vecného bremena 

1.) pozemok na Šulekovská ul. – Strojservis SK 

DV: Oboznámila komisiu s návrhom na zriadenie vecného bremena na Šulekovskej ulici. 

 

Uznesenie č. 9/2022 

Komisia pre rozvoj mesta a životného prostredia pri MsZ odporúča MsZ schváliť 

zriadenie vecného bremena na Šulekovskej ulici pri  spoločnosť Strojservis SK.  

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 6 

Za : 5 (DI, OK, RJ, LN, RK) 

Proti : 0  

Zdržal sa : 1 (IS)  

 

2.) pozemok Športová ul.- Správa majetku Sereď, s.r.o. 

DV: Oboznámila komisiu s návrhom na vydanie súhlasu Mesta Sereď s umiestnením stavieb na 

jeho pozemkoch. 

IS: Žiada informácie o projekte. Budú aj iné tribúny, ako sú navrhnuté?  

RK: Toto je I. etapa. V ďalších etapách budú aj iné tribúny. V tejto etape sa bude rekonštruovať 

pôvodná tribúna, ktorá sa bude mierne rozširovať. 

DV: Vychádza sa z finančných zdrojov a momentálne sa môže realizovať I. etapa. Či bude 

možné realizovať aj ďalšie sa momentálne nedá povedať. 

IS: Zrejme pribudnú parkovacie miesta. Križovatka od Pivovarskej ulice je dosť nešťastne 

riešená. Bude sa tým niekto zapodievať? 

TK: Podľa mojich informácií cesty okolo štadióna nedokážu vstrebať takú kapacitu divákov ako 

mali futbalisti v pláne. Momentálne sa pripravuje I. etapa. Za tieto 2 milióny sa ide postaviť nová 

tribúna s príslušenstvo a pribudnú parkoviská. Keď budú ďalšie peniaze, pôjdeme ďalej. 

OK: Ohľadne rekonštrukcie štadióna dostávame čiastkové, úsekové informácie. Poprosil by som, 

aby sme ako komisia požiadali konateľa Správy majetku mesta Sereď, aby zostavil stručnú 

informáciu pre komisiu a zastupiteľstvo o tom, aké kroky boli vykonané. Aby sme mali jasný 

prehľad, čo sa tam plánuje, prečo nejdeme podľa pôvodného plánu, kedy boli míľniky, ktoré to 

zmenili a čo môžeme za tie peniaze očakávať. 

IS: Aby bolo povedané, že až skončí I. etapa, do akej polohy sa štadión dostane. Čo sa bude 

môcť na ňom diať.  

TK: Našim spoločným cieľom by malo byť aby bol štadión tento rok funkčný už po I. etape. 

 

Uznesenie č. 10/2022 

Komisia pre rozvoj mesta a životného prostredia pri MsZ odporúča MsZ schváliť návrh 

na vydanie súhlasu Mesta Sereď s umiestnením stavieb na pozemkoch vo vlastníctve 

mesta Sereď. Zároveň odporúčame konateľovi SMS aby informoval komisiu 

a zastupiteľstvo správou o štádiu prípravy výstavby štadióna. 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 6 

Za : 6 (JJ, IS, OK, RJ, LN, RK) 

Proti : 0  

Zdržal sa : 0  

 

3.) pozemok na Čepeňskej ul. 

DV: Oboznámila komisiu s návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku mesta na 

Čepeňskej ulici. 

DI: Kto mohol povoliť stavbu, keď elektrické stĺpy idú cez stavbu? 
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DV: V dodatočnom stavebnom povolení majú podmienku, že to musia položiť do zeme. 

 

Uznesenie č. 11/2022 

Komisia pre rozvoj mesta a životného prostredia pri MsZ odporúča MsZ schváliť 

zriadenie vecného bremena na základe žiadosti investora v zmysle podmienok, ktoré 

zadala Západoslovenská distribučná spoločnosť. 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 7 

Za : 5(JJ, OK, RJ, LN, RK) 

Proti : 0  

Zdržal sa : 2 (DI, IS)  

 

5. Ing. arch Kráľ: Schvaľovanie dotácií na rok 2022 pre oblasť RMaŽP 

OK: Napriek tomu, že nie som štatutárom Občianskeho združenia Slovenský skauting, chcem 

oznámiť, že na tej žiadosti som spolupracoval a tým pádom nebudem hlasovať o prideľovaní 

dotácii k týmto žiadostiam. Ak máte otázky ohľadne tejto žiadosti, môžete sa pýtať. 

TK: Treba rozlišovať či žiadajú dotáciu na bežné alebo kapitálové výdavky. Sú to prvé žiadosti 

za túto oblasť. 

JJ: Znamená to, že každá položka musí byť nižšia ako 1700 eur aby to mohlo ísť z bežných? 

TK: Dotácie sa poskytujú do výšky uvedenej v rozpočte mesta – na bežné výdavky žiadateľov. 

Nikdy sa touto formou nedávajú dotácie na kapitálové výdavky. Pridelená dotácia od mesta 

môže ísť len do výšky požiadavky uvedenej v žiadosti. 

DV: Treba vychádzať zo schválenej výzvy, že cieľom programu je podpora organizovania 

aktivít. 

DI: Súhlasím s týmto, ale chcem poprosiť do budúcna aby nám Školská, športová a bytová 

komisia prepožičala systém rozdeľovania dotácii, aby sme sa mohli vyjadrovať k prideľovaným 

dotáciám. 

TK: Nerozumiem predrečníkovi. Tu máte 30 000 € balík a môžete rozdeliť do 14 400 €. 

Nemusíte im dať plnú výšku, môžete aj menej ale išli by ste sami proti sebe. Na iných komisiách 

je oveľa väčšie množstvo žiadostí a väčšie požiadavky ako je balík určený na dotácie. Tu je to 

opačne. Ja som Vám uviedol strop, čo im môžete navrhnúť – v podstate dávame všetkým to, čo 

si žiadali a je zároveň v súlade s výzvou. 

RK: Cieľom nie je hovoriť o absolútnych čiastkach, ale našim cieľom je zhodnotiť či ponúkaná 

aktivita je v súlade s činnosťou našej komisie. 

OK: Dnes máme žiadaných menej peňazí ako môžeme rozdeliť. Predpokladáme, že v budúcnosti 

bude žiadostí viacej. Potom má zmysel zamyslieť sa nad tým systémom. Je na nás, aby sme sa 

rozhodli do budúcna aký systém prideľovania dotácii použijeme v prípade ak bude žiadaných 

viacej peňazí ako vieme rozdeliť. 

JJ: Ak ide o ucelené projekty mali by sme rešpektovať sumy ako také. Odporúčam do budúcna, 

ak bude viac požiadaviek ako je rozpočet, držať projekty v celistvosti, aby to malo nejaký 

význam. 

 

Uznesenie č.12/2022 

Komisia pre rozvoj mesta a životného prostredia pri MsZ navrhuje primátorovi mesta 

na schválenie dotácie pre program „Podpora a rozvoj aktivít pre oblasť rozvoja mesta 

Sereď a životného prostredia v roku 2022“ pre: 

- OZ Prúdy vo výške 5 000 € 
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- Mám rád cyklistiku vo výške 2 100 € 

- Pomocníček vo výške 0 € 

- Slovenský skauting 82. zbor Polaris Sereď vo výške 6 635 € 

- Sereďský Spolok včelárov Slovenska J. Fándlyho vo výške 665 € 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 7 

Za : 6 (DI, JJ, IS, RJ, LN, RK) 

Proti : 0  

Zdržal sa : 1 (OK)  

 

6. Rôzne: 

1.  

RK: Diskusia o Cyklotrase Šintavská – M. R. Štefánika – Dionýza Štúra, Sereď 1. etapa 

IS: Ide o dosť veľkú stavbu, ktorá bude mať dopad na všetkých obyvateľov mesta vo verejnom 

záujme. Postupovalo sa v tomto prípade dosť neštandardne. Otázka na RK: Budete výstup z tejto 

diskusie používať na zastupiteľstve? 

RK: Dá sa o tom hovoriť iba v bode rokovania zastupiteľstva, kde bude p. Bíro prezentovať 

projekty s tým, že reálna diskusia ovplyvňovania projektanta je uzavretá. Táto komisia zoberie 

informáciu, ktorú nám poskytlo mesto na vedomie. 

IS. Myslím si, že by tu mala byť zodpovedná osoba za investora, ktorá by zodpovedala otázky. 

RK: Prepošlite mne a. p. Bírovi Vaše otázky. Ja si to naštudujem a zareagujem na to nejakou 

formou. Jedinú možnosť ako sa pýtať na tie veci, ktoré mi prepošlete je na zastupiteľstve, keď sa 

bude prejednávať bod Projekty. Alebo prídite na zastupiteľstvo a dáme Vám slovo ako občanovi, 

ktorý má záujem komunikovať v tejto problematike s mestom. 

OK: Je ešte možné zapracovať rozdelenie stavebných objektov? Ide mi o časť Námestia, ktorá by 

mohla byť vyčlenená ako samostatný stavebný objekt.  

RK: Otázku treba smerovať na projektového manažéra p. Bíra. 

 

7. Záver: 

RK: Poďakoval prítomným za účasť a o 18.55 hod. ukončil zasadnutie. 

 

 
 

 

 

 

Ing. arch. Róbert Kráľ   

Zapísala: Ing. M. Grillová  


