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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 30.1.2023 o 17.00 hod.  
 

Prítomní členovia komisie: Ing. Ján Himpán (JH), Bc. Adrián  Ševeček, MPA (AŠ), 

Erik  Štefanek (EŠ), Oľga Buchová (OB), Mgr. Matej Godáň (MG), Ing. Rastislav Jurina, 

PhD. (RJ), Ing. Jozef  Sečen (JS), Ing. Lukáš Nešťák (LN), Ing. arch. Róbert Kráľ (RK). 

 

Ospravedlnení členovia komisie:  

 

Hostia: JUDr. Andrea Gašparovičová (AG), Ing. Marián Šišo (MŠ), Bc. Zuzana Vohláriková 

(ZV), Ing. Mária Fačkovcová (MF), Ing. Mariana Páleníková (MP), Ing. Dušan Irsák (DI), 

Lukáš Hracho (LH), Miloš Majko (MM), PaedDr. Paulína Krivosudská (PK), Ing. Monika 

Kroláková (MK) 

Začiatok komisie 17:00 hod 

Ukončenie komisie 20:05 hod 

 

  Program:  

1. Otvorenie:  

2. Bc. Z. Vohláriková: Návrh VZN mesta Sereď, ktorým mesto Sereď schvaľuje 

Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď 

3. Ing. M. Fačkovcová: Dodatok č. 3 k Štatútu mesta Sereď – zriadenie Komisie sociálnej 

a bytovej, Komisie školskej a športovej a Komisie kultúrnej a cestovného ruchu  

4. JUDr. Ing. D. Vargová: Nakladanie s majetkom mesta Sereď 

A. Zámer nájmu majetku mesta 

1. Hnuteľné veci a nebytové priestory v cintoríne na Kasárenskej ul. – E. 

Kašíková 

2. Pozemky v intraviláne mesta (umiestnenie výdajných boxov) – Packeta 

Slovakia, s.r.o.  

3. Stĺpy verejného osvetlenia (umiestnenie smerových tabúľ) – DUO CREATIVE, 

s.r.o. – priamy prenájom  

B. Nájom majetku mesta - Pozemok na Spádovej ul. (bezbariérový vstup) – Naša 

domová správa, s.r.o.  

C. Prevod majetku mesta  

1. Pozemok pod garážou na Šulekovskej ul. – Pavol Baláži a manž.  

2. Pozemok na Ulici Ivana Krasku – Kvetoslava Andrássyová  

3. Pozemok na Vinárskej ul. – HUBERT J.E., s.r.o.  

4. Pozemok v extraviláne – Národná diaľničná spoločnosť  

5. Pozemok na Hornočepeňskej ul. – Anton Dulák  

D. Zriadenie vecného bremena  

1. Pozemok na Hornomajerskej ul. – Ondrej Jelšic  

2. Pozemok na Pekárskej ul.- ZDIS, a.s.  

3. Pozemok na Bratislavskej ul. – EnviGeo Group s.r.o.  

4. Pozemok v lokalite Malý háj – farma Majcichov, a.s. –  

E. Výpožička majetku mesta Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavskej arcidiecézy  

5. JUDr. Ing. D. Vargová: Zriadenie dočasnej komisie MsZ na vypracovanie návrhu 

riešenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v budove mestskej polikliniky  

6. Ing. M. Šišo: Prieskum pravidiel na preberanie miestnych komunikácii, verejného 

osvetlenia a pozemkov nimi zastavaných v lokalitách IBV a výstavby bytových domov 

od vlastníkov do majetku mesta Sereď. – Haus Land s.r.o. 
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7. Schvaľovanie dotácii na rok 2023 pre oblasť rozvoja mesta Sereď a životného 

prostredia 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

1. Otvorenie : 

Predseda komisie Ing. Ján Himpán otvoril zasadnutie komisie a zároveň privítal všetkých 

prítomných členov a hostí. Opýtal sa členov komisie, či majú návrhy na doplnenie programu 

komisie.  

 

Uznesenie č. 1/2023 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ schvaľuje program zasadnutia 

Komisie pre rozvoj mesta a životné prostredie dňa 30. 1. 2023  

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 8  

Za : 8 (JH, AŠ, OB, MG, RJ, JS, LN, RK) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

 

2. Bc. Z. Vohláriková: Návrh VZN mesta Sereď, ktorým mesto Sereď schvaľuje 

Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď 

ZV: Oboznámila členov komisie s návrhom VZN mesta Sereď, ktorým mesto Sereď schvaľuje 

Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď. 

 

Uznesenie č. 2/2023 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ prerokovala a odporúča MsZ 

schváliť návrh VZN mesta Sereď, ktorým mesto Sereď schvaľuje Prevádzkový poriadok 

pohrebísk mesta Sereď 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní : 8  

Za : 8 (JH, AŠ, OB, MG, RJ, JS, LN, RK) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

 

3. Ing. M. Fačkovcová: Dodatok č. 3 k Štatútu mesta Sereď – zriadenie Komisie sociálnej a 

bytovej, Komisie školskej a športovej a Komisie kultúrnej a cestovného ruchu  

MF: Oboznámila členov komisie s návrhom dodatku č. 3 k Štatútu mesta Sereď – zriadenie 

Komisie sociálnej a bytovej, Komisie školskej a športovej a Komisie kultúrnej a cestovného 

ruchu. 

RK: Chcel by som pretlmočiť názor občanov a poslancov s ktorými som sa rozpráva. Je 

vhodné vytvoriť Komisiu sociálnu a bytovú a Komisiu školskú, športovú a kultúrnu. Tieto 

veci spolu súvisia a nie je potrebné vytvárať ďalšiu komisiu. 

JS: Taktiež súhlasím s tým, aby sa nevytvárala nová komisia. 

MG: Za mňa je vytvorenie novej komisie v poriadku.  

 

Uznesenie č. 3/2023 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ berie na vedomie a odporúča 

MsZ schváliť dodatok č. 3 k Štatútu mesta Sereď – zriadenie Komisie sociálnej 

a bytovej a Komisie školskej, športovej a kultúrnej 
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Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 8  

Za : 6 (JH, AŠ, OB, RJ, JS, RK) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 2 (LN, MG)  

 

Uznesenie č. 4/2023 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ berie na vedomie a odporúča 

MsZ schváliť dodatok č. 3 k Štatútu mesta Sereď – zriadenie Komisie kultúrnej 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 8  

Za : 1 (MG) 

Proti : 5 (JH, AŠ, OB, RJ, JS) 

Zdržal sa : 2 (LN, RK)  

Uznesenie nebolo prijaté. 

4. JUDr. Ing. D. Vargová: Nakladanie s majetkom mesta Sereď 

A. Zámer nájmu majetku mesta 

1. Hnuteľné veci a nebytové priestory v cintoríne na Kasárenskej ul. – E. Kašíková 
AG: Oboznámila členov komisie s návrhom zámeru nájmu nehnuteľného majetku – 

nebytového priestoru a hnuteľných vecí nachádzajúceho sa na Kasárenskej ulici (na 

cintoríne). 

JH: Oddelenie životného prostredia, ktoré ma na starosti cintorín, neodporúča túto zmluvu 

akceptovať, nakoľko p. Kašíková pravidelne porušuje súčasnú zmluvu, ktorá s ňou je 

podpísaná.  

  

Uznesenie č. 5/2023 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ berie na vedomie informáciu o 

zámere nájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta, nachádzajúceho sa v budove  

Domu smútku so s. č. 4303/61A  na mestskom cintoríne na Kasárenskej ulici v Seredi  

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 8  

Za : 8 (JH, AŠ, OB, MG, RJ, JS, LN, RK) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

 

Uznesenie č. 6/2023 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ prerokovala a odporúča MsZ 

schváliť  spôsob nájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta, nachádzajúceho sa 

v budove  Domu smútku so s. č. 4303/61A  na mestskom cintoríne na Kasárenskej ulici 

v Seredi  

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 8  

Za : 0  

Proti : 8 (JH, AŠ, OB, MG, RJ, JS, LN, RK) 

Zdržal sa : 0  

Uznesenie nebolo prijaté. 

2. Pozemky v intraviláne mesta (umiestnenie výdajných boxov) – Packeta Slovakia, 

s.r.o.  

AG: Oboznámila členov komisie s návrhom spôsobu nájmu nehnuteľného majetku – častí 
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parciel na viacerých uliciach v meste Sereď, na základe žiadosti od spoločnosti Packeta 

Slovakia, s.r.o. 

RK: Neodporúčal by som momentálne vybudovalo tohto zariadenia na Dome kultúry, 

nakoľko sa pripravuje rekonštrukcia tohto objektu.  

Uznesenie č. 7/2023 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ prerokovala a odporúča MsZ 

schváliť spôsob nájmu nehnuteľného majetku – častí parciel na viacerých uliciach 

v meste Sereď, na základe žiadosti od spoločnosti Packeta Slovakia, s.r.o., 

s pripomienkou, vybudovania daného zariadenia pri Dome kultúry v Seredi, až po 

ukončení jeho rekonštrukcie. 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 8  

Za : 8 (JH, AŠ, OB, MG, RJ, JS, LN, RK) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

 

3. Stĺpy verejného osvetlenia (umiestnenie smerových tabúľ) – DUO CREATIVE, 

s.r.o. – priamy prenájom  

AG: Oboznámila členov komisie s návrhom zámeru nájmu majetku mesta spôsobom 

priameho nájmu, a to stĺpov  verejného osvetlenia v meste Sereď na účel umiestnenia 

informačno - navigačných tabúľ. 

 

Uznesenie č. 8/2023 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ prerokovala a odporúča MsZ 

schváliť zámer nájmu majetku mesta spôsobom priameho nájmu, a to stĺpov  verejného 

osvetlenia v meste Sereď na účel umiestnenia informačno - navigačných tabúľ 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 8 

Za : 8 (JH, AŠ, OB, MG, RJ, JS, LN, RK) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

 

B. Nájom majetku mesta - Pozemok na Spádovej ul. (bezbariérový vstup) – Naša 

domová správa, s.r.o.  

AG: Oboznámila členov komisie s návrhom na nájom nehnuteľného majetku na Spádovej ulici 

v Seredi. 

 

Uznesenie č. 9/2023 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ prerokovala a odporúča MsZ 

schváliť nájom nehnuteľného majetku na Spádovej ulici v Seredi. 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 8 

Za : 8 (JH, AŠ, OB, MG, RJ, JS, LN, RK) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

 

C. Prevod majetku mesta  

1. Pozemok pod garážou na Šulekovskej ul. – Pavol Baláži a manž.  
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AG: Oboznámila členov komisie s návrhom na prevod nehnuteľného majetku mesta na 

Šulekovskej ulici v Seredi. 

RK: Poprosím Vás, aby z tejto komisie vyšiel signál vedeniu mesta, či musíme legislatívne sa 

opätovne vyjadrovať k žiadostiam. 

AG: Legislatívne sa nemusíte opätovne vyjadrovať, ale tým, že je tento prevod dvojkrokový, tak 

je to opätovne zaradený v zastupiteľstve. 

RK: Zastupiteľstvo nech sa opätovne vyjadruje ale komisia sa nemusí. Pokiaľ sa nič nezmení 

v materiáloch, nie je z môjho pohľadu potrebné, aby sa komisia opätovne vyjadrovala. 

MP: Keď schválite zámer a nenastanú žiadne problémy alebo zmeny, pred druhým kolom, tak 

nebudeme dávať materiál na komisiu. V prípade, ak nastanú nejaké problémy alebo zmeny, tak 

to opätovne zaradíme do programu komisie. 

 

Uznesenie č. 10/2023 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ prerokovala a odporúča MsZ 

schváliť prevod  nehnuteľného majetku mesta na Šulekovskej ulici v Seredi 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 8 

Za : 8 (JH, AŠ, OB, MG, RJ, JS, LN, RK) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

 

2. Pozemok na Ulici Ivana Krasku – Kvetoslava Andrássyová 

AG: Oboznámila členov komisie s návrhom na prevod nehnuteľného majetku mesta na Ulici 

Ivana Krasku 

 

Uznesenie č. 11/2023 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ prerokovala a odporúča MsZ 

schváliť prevod nehnuteľného majetku mesta na Ulici Ivana Krasku 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 8 

Za : 8 (JH, AŠ, OB, MG, RJ, JS, LN, RK) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

 

3. Pozemok na Vinárskej ul. – HUBERT J.E., s.r.o.  

AG: Oboznámila členov komisie s návrhom na prevod nehnuteľného majetku mesta na 

Vinárskej ulici v Seredi. 

 

Uznesenie č. 12/2023 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ prerokovala a odporúča MsZ 

schváliť prevod nehnuteľného majetku mesta na Vinárskej ulici v Seredi 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 8 

Za : 8 (JH, AŠ, OB, MG, RJ, JS, LN, RK) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

4. Pozemok v extraviláne – Národná diaľničná spoločnosť  

AG: Oboznámila členov komisie s návrhom na zámer a prevod nehnuteľného majetku mesta 

nachádzajúceho sa v jeho extraviláne. 
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Uznesenie č. 13/2023 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ prerokovala a odporúča MsZ 

schváliť zámer a prevod nehnuteľného majetku mesta nachádzajúceho sa v jeho 

extraviláne 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 8 

Za : 8 (JH, AŠ, OB, MG, RJ, JS, LN, RK) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

5. Pozemok na Hornočepeňskej ul. – Anton Dulák  

AG: Oboznámila členov komisie s návrhom na prevod nehnuteľného majetku mesta na 

Hornočepenskej ulici v Seredi. 

MP: Prebehlo rokovania medzi vedením mesta a pánom Dulákom. P. Dulák požiadal, aby bola 

jeho žiadosť opätovne prerokovaná, s tým, že on trvá na 10€/m
2
 a uvidí či sa s tým poslanci 

stotožnia alebo nie. 

RK: Toto je komisia rozvoja mesta a životného prostredia. Finančná komisia hovorí o cenách 

pozemkov podľa zásad, ktoré sú nastavené mestom. My keď sa na to pozeráme stavbársky, je 

logické tento pozemok sceliť a dohodnúť sa. Cena ale nie je predmetom tejto komisie. Je to 

otázka finančnej komisie a zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č. 14/2023 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ berie na vedomie a odporúča 

MsZ, aby čiastku stanovili v zmysle zásad hospodárenia.  

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 8 

Za : 8 (JH, AŠ, OB, MG, RJ, JS, LN, RK) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

D. Zriadenie vecného bremena  

1.   Pozemok na Hornomajerskej ul. – Ondrej Jelšic  

AG: Oboznámila členov komisie s návrhom na zriadenie vecného bremena na pozemku mesta na 

Hornomajerskej ulici v Seredi. 

RK: Poprosil by som poslancov v tomto zastupiteľstve, aby našli spoločne s mestom a v rámci 

platnej legislatívy taký kľúč, aby sme slúžili občanom – aby nemuseli žiadať vecné bremeno 

kvôli sieťam, vjazdom.  

 

Uznesenie č. 15/2023 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ prerokovala a odporúča MsZ 

schváliť zriadenie vecného bremena na pozemku mesta na Hornomajerskej ulici 

v Seredi. 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 8 

Za : 8 (JH, AŠ, OB, MG, RJ, JS, LN, RK) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
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2. Pozemok na Pekárskej ul.- ZDIS, a.s.  

AG: Oboznámila členov komisie s návrhom na zriadenie vecného bremena na pozemku mesta na 

Pekárskej ulici v Seredi. 

 

Uznesenie č. 16/2023 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ prerokovala a odporúča MsZ 

schváliť zriadenie vecného bremena na pozemku mesta na Pekárskej ulici v Seredi. 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 8 

Za : 8 (JH, AŠ, OB, MG, RJ, JS, LN, RK) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

3. Pozemok na Bratislavskej ul. – EnviGeo Group s.r.o.  

AG: Oboznámila členov komisie s návrhom na zriadenie vecného bremena na pozemku mesta na 

Bratislavskej ulici v Seredi 

 

Uznesenie č. 17/2023 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ prerokovala a odporúča MsZ 

schváliť zriadenie vecného bremena na pozemku mesta na Bratislavskej ulici v Seredi. 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 8 

Za : 8 (JH, AŠ, OB, MG, RJ, JS, LN, RK) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

4. Pozemok v lokalite Malý háj – farma Majcichov, a.s. 

AG: Oboznámila členov komisie s návrhom na zriadenie vecného na nehnuteľnom majetku 

mesta v lokalite Malý Háj v Seredi. 

MP: Oboznámila členov komisie s výsledkom rokovania medzi vedením mesta a farmou 

Majcichov, a.s. 

MF: Vecné bremeno sa bude schvaľovať tak, že ak farma Majcichov, a.s. skončí a príde nový 

vlastník, tak automaticky prejde na neho toho vecné bremeno? To sa mi zdá, že si zviažeme 

ruky. 

AG: Môžeme to schvaľovať aj iba pre konkrétneho vlastníka.  

  

Uznesenie č. 18/2023 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ prerokovala a odporúča MsZ 

schváliť zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku mesta v lokalite Malý Háj 

v Seredi s podmienkou schválenia zriadenia vecného bremena iba konkrétnemu 

vlastníkovi.  

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 8 

Za : 7 (JH, AŠ, OB, RJ, JS, LN, RK) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 1 (MG) 

 

E. Výpožička majetku mesta Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavskej arcidiecézy 

 

MK -  riaditeľka Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi oboznámila členov komisie 

s návrhom na výpožičku majetku mesta Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavskej. 
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PK – riaditeľka ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi oboznámi členov komisie so svojim 

stanoviskom k výpožičke majetku mesta Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavskej arcidiecézy. 

MF: Zámer ZŠ J. A. Komenského nebol oznámený mestu a nie je ani zahrnutý v zozname 

projektov. Tak ako povedala pani riaditeľka Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda, tento objekt 

má slúžiť obidvom školám. Výhodou je, že v tomto prípade by všetky neoprávnené výdavky 

znášal zriaďovateľ Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda. Mesto by zhodnotenie majetku stálo 0€. 

 

ROZPRAVA 

Uznesenie č. 19/2023 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ prerokovala a odporúča MsZ 

schváliť výpožičku majetku mesta Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavskej arcidiecézy 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 9 

Za : 0  

Proti : 4 (RJ, JS, JH, AŠ) 

Zdržal sa : 5 (MG, EŠ, OB, LN, RK) 

Uznesenie nebolo prijaté. 

5. JUDr. Ing. D. Vargová: Zriadenie dočasnej komisie MsZ na vypracovanie 

návrhu riešenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v budove mestskej polikliniky  

AG: Oboznámila členov komisie s návrhom na zriadenie dočasnej komisie MsZ na 

vypracovanie návrhu riešenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v budove mestskej 

polikliniky a taktiež oboznámila členov komisie s navrhovanými členmi dočasnej komisie 

MsZ. 

 

Uznesenie č. 20/2023 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ prerokovala a odporúča MsZ 

schváliť návrh na zriadenie dočasnej komisie MsZ na vypracovanie návrhu riešenia 

poskytovania zdravotnej starostlivosti v budove mestskej polikliniky, podľa materiálu č. 

14. 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 8 

Za : 7 (JH, AŠ, OB, RJ, LN, MG, EŠ) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 1 (RK) 

 

6. Ing. M. Šišo: Prieskum pravidiel na preberanie miestnych komunikácii, 

verejného osvetlenia a pozemkov nimi zastavaných v lokalitách IBV a výstavby 

bytových domov od vlastníkov do majetku mesta Sereď. – Haus Land s.r.o. 

MŠ: Oboznámil členov komisie s prieskumom pravidiel na preberanie miestnych 

komunikácii, verejného osvetlenia a pozemkov nimi zastavaných v lokalitách IBV a výstavby 

bytových domov od vlastníkov do majetku mesta Sereď.   

ROZPRAVA 

Uznesenie č. 21/2023 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ prerokovala a odporúča, aby 

smernica - Pravidlá na preberanie miestnych komunikácii, verejného osvetlenia a 
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pozemkov nimi zastavaných v lokalitách IBV a výstavby bytových domov od vlastníkov 

do majetku mesta Sereď č. 6 zostala nezmenená. 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 9 

Za : 9 (JH, AŠ, OB, RJ, LN, MG, EŠ, JS, RK) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

7. Schvaľovanie dotácii na rok 2023 pre oblasť rozvoja mesta Sereď a životného 

prostredia 

JH: Oboznámil členov komisie so žiadosťami o dotáciu na rok 2023 pre oblasť rozvoja mesta 

Sereď a životného prostredia. 

ROZPRAVA 

Uznesenie č. 22/2023 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ navrhuje primátorovi mesta na 

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

Sereď a životného prostredia v roku 2023“ pre: 

- OZ Prúdy Sereď vo výške 2 010 € 

- OZ Mám rád cyklistiku vo výške 2 500 € 

- POMOCNÍČEK o. z. vo výške 4000 € 

- LRL Profitech s.r.o. vo výške 4000 € 

- Občianske združenie KC PRIESTOR vo výške 1 750 € 

- Slovenský skauting 82. zbor Polaris Sereď vo výške 0  € 

- Vlastníci bytov a NP Kukučínova 4443/28 v.z. Naša domová správa, s.r.o. vo výške 

740 € 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 9 

Za : 7 (JH, AŠ, OB, RJ, LN, JS, RK) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 2 (EŠ, MG) 

 

Uznesenie č. 23/2023 

Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie pri MsZ navrhuje primátorovi mesta 

v prípade schválenia I. zmeny rozpočtu na MsZ v Seredi, dňa 9.2.2023, na schválenie 

dotácie pre program „Podpora a rozvoj aktivít pre oblasť rozvoja mesta Sereď 

a životného prostredia v roku 2023“ pre: 

- OZ Prúdy Sereď vo výške 2 410 € 

- OZ Mám rád cyklistiku vo výške 2 500 € 

- POMOCNÍČEK o. z. vo výške 4000 € 

- LRL Profitech s.r.o. vo výške 4000 € 

- Občianske združenie KC PRIESTOR vo výške 1 750 € 

- Slovenský skauting 82. zbor Polaris Sereď vo výške 0  € 

- Vlastníci bytov a NP Kukučínova 4443/28 v.z. Naša domová správa, s.r.o. vo výške 

740 € 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 9 
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Za : 7 (JH, AŠ, RJ, LN, JS, RK, EŠ) 

Proti : 0 

Zdržal sa : 2 (MG, OB) 

 

8. Rôzne: 

 

9. Záver: 

JH: Poďakoval prítomným za účasť a o 20.05 hod. ukončil zasadnutie. 

 

 

 

Ing. Ján Himpán, v. r.    

 

 

 

Zapísala: Ing. M. Grillová  


