





 







Bezpríspevkoví darcovia krvi
Dňa 1. marca privítal na pôde
Mestského úradu v Seredi primátor mesta Ing. Martin Tomčányi
bezpríspevkových darcov krvi –
držiteľov zlatej plakety profesora
Jánskeho – za 30-násobné darovanie krvi – pani Margitu Straňákovú, za 40-násobné darovanie krvi
pánov Tibora Helieneka a Petra
Horvátha. Držiteľ diamantovej
plakety pán Juraj Čičo bol ocenený za 80-násobné bezpríspevkové
mestského úradu, aby sme si ich
darovanie krvi a vzácny držiteľ príspevkové darovanie krvi.
Kňazovického plakety pán Peter Každoročne pozývame bezprí- uctili a odovzdali im ocenenia z
(R)
Dubovanský za 100-násobné bez- spevkových darcov krvi na pôdu rúk predstaviteľov mesta.
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VYČISTIME
NAŠE MESTO
Brigáda bude
30. a 31. marca
SPRAVODAJSTVO

Prinášame druhú časť prehľadu projektov, ktoré sa nám podarilo v uplynulom roku zrealizovať.
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BASKETBALOVÁ
HALA
Mesto ju odkúpi
a dostavia
Parkovisko Perlovka ešte so starým mestským WC.

Parkovisko Perlovka po úprave.

KULTÚRA

14

Kaštieľ bastion pred úpravou.

Kaštieľ bastion po úprave.

REPREZENTAČNÝ
PLES
Konal sa už jeho
18. ročník
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Zmenili sme v roku 2011 - časť 2
Pokračovanie zo strany 1

Miesto na kontajnery pred úpravou...

... a po realizácii projektu.

Centrum voľného času pred renováciou...

... a po nej.

Zábradlie pred opravou.

Zábradlie po oprave.
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Zmenili sme v roku 2011 - časť 2
Pokračovanie z prvých dvoch strán

Priestory MŠ Komenského pred renováciou.

Chodník na Ulici D. Štúra pred úpravou...

Mesto zakúpilo predajné stánky.

Priestory MŠ Komenského po renovácii.

... a po úprave.

Nové verejné osvetlenie na Krásnej ulici.

Detské ihrisko na Cukrovarskej ulici.

Nové nádoby na zber bioodpadu.
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Koniec jednej legendy
Koncom roku 1945 začali prípravy
na založenie jazzovej kapely. Prečo
jazzovej? Pretože jazz vo svojej pôvodnej podobe má svoju národnú
tvár, tak ako každé životaschopné
umenie sa vyvinulo z hudobného
folklóru amerických černochov.
Tento druh hudby bol najbližší
svojou formou seredským muzikantom, a tak 26. marca 1946 sa
Štefan Rendek rozhodol založiť
takúto kapelu. Bol v nej potom
dlhé roky dirigentom, aranžérom
aj hudobníkom. Rendek bol tak
nadšený pre muziku, že nechal
zamestnanie typografa a išiel študovať na kontervatórium v Bratislave s cieľom zvýšiť úroveň kapely. Zakladajúcu skupinu kapely
tvorili hudobníci:
Štefan Rendek - dirigent, aranžér,
harmonikár a trubkár
Rudolf Stloukal - bubeník, harmonikár
Jozef Pikna - klarinet a tenor saxafón,Anton Benák - klarinet a alt
saxafón, Rudolf Okruhlica - trubka, František Uhlík - alt saxafón
Štefan Svátek – gitara
Ali Jazz

Smerovanie kapely bolo ovplyvnené orchestrom Gustáva Broma,
Glenna Millera, Harryho Jamesa
a Count Basie Orchestra. Zháňali
ich hudobné prejavy, ktoré Rendek aranžoval na svoju kapelu.
Úspech sa dostavil a už 13. 4. 1946

mala kapela prvé verejné vystúpenie ako kapela ALI – JAZZ.
V roku 1952 prišli do kapely bratia Ján Červenka - banjo a Jaroslav
- harmonika a klarinet.
Po nástupe Rendeka na základnú voj. službu viedol kapelu Jaroslav Zungovský. Vzhľadom na
malé zázemie jazzovej hudby prišlo k zmene a prerodu na modernú tanečnú hudbu. Táto zmena
bola výrazná, najmä v súvoslosti
s komerčným úspechom v rokoch
1953 - 1969.
Jaroslav Červenka začal študovať na konzervatóriu a po absolvovaní pokračoval na vysokej
škole. Postupne preberal všetky
aranžmá kapely. Do kapely pribudol Emil Bihari na kontrabas a
Magda Lošonská – spev.
Významné ocenenia

Úroveň kapely v hudobnej forme
rástla a v roku 1959, na krajskej
súťaži v Ľudovej umeleckej tvorivosti v Bratislave získala 4. miesto,
na celoštátnej súťaži v Prahe 5.
miesto. V roku 1962 v Bratislave
3. miesto. Kapela sa postupne dostávala do povedomia verejnosti
a začali sa o ňu zaujímať rozhlas
a televízia. Prvé televízne vysielanie bolo v r. 1963 a s kapelou
spolupracovali Krajíček, Klímová,
Gott, Černocká, Oláriová, Grúň,
Kolínska, Szabová, Ličko, Konárik,
Hrubant, Bezinky, Dvořák, Slivka,

Velšicová, Mlsna, Hlaváček.
Ali – jazz mal vytvorené podmienky v Dome osvety, neskôr v Spoločnom závodnom klube ROH,
ktorý zabezpečil možnosti nácviku, vybavenie ozvučenia, pulty
aj hudobné nástroje. V r. 1964 dosiahla kapela v celoštátnej súťaži
prvé miesto vo svojej kategórii, čo
sa opakovalo o rok aj v Žiline. Na
mesačné turné v Juhoslávii v r.
1966 okrem koncertov nahrali pre
rozhlas v Kisači svoj repertoár. V r.
1966 sa zúčastnili na Československom jazzovom festivale v Přerove, kde získali 4. miesto, o rok to
bolo 3. miesto a v medzinárodnej
súťaži 2. miesto. Porota vybrala
Ali jazz na Medzinárodný jazzový
festival do Viedne, kde získali 1.
miesto. Natáčali aj svoje skladby v
televízii a z pôvodných 20 minút
to pre obrovský úspech trvalo 1,5
hodiny. V rokoch 1969-70 nasledovalo 7-mesačné turné v Egypte, v
Káhire, Alexandrii a na lodi Arménia. Ali jazz okrem spomínaných
úspešných koncertov vystupovala aj na pôde Domu osvety, potom
v spoločnom ZK-ROH poriadaním
estrádnych vystúpení v spolupráci s autormi textových častí, ktorými boli Jozef Krajčovič, Viliam
Ondruško a Ján Bono, vždy pri
plnej divadelnej sále. V roku 1971,
na medzinárodnom jazzovom
festivale v Přerove Ali jazz získal
titul „Európska trieda“ a striebor-

nú medailu, čo sa opakovalo o rok.
Kapela hrávala pre obyvateľov v
kaviarni Slovan, neskôr v hoteli Hutník a v r. 1978-7987 v hoteli
Kaskády v Únovciach. Celý úspech
Ali jazzu sa začal po úspešnom
štúdiu Jaroslav Červenku, ktorý
aranžoval a viedol nácviky skladieb, čo sa prejavilo dosiahnutými
úspechmi doma aj v zahraničí. Po
roku 1989 nastal čiastočný útlm
vplyvom politickým udalostí a
nástupom diskoték. Ali jazz aj tak
pokračoval pravidelnými nácvikmi skladieb v zložení: Jaroslav
Červenka, Ján Červenka, Svätopluk Malátek, Viliam Ondruška,
František Godálik, Ing. Jozef Holub, Jozef Polák, Magda Lošonská
pod patronátom Domu kultúry.
V priebehu celého života Ali jazz
bandu prichádzalo k zmenám v
obsadení aj pre úmrtie Emila Bihariho, Svätopluka Malátka, Štefana Rendeka a nakoniec Jaroslava Červenku. Im patrí naša úcta a
poďakovanie za krásne chvíle pri
ich vystúpeniach. Ali jazz band
zdvihol latku kvality amatérskej
jazzovej hudby na Slovensku aj v
zahraničí a je na škodu, že skončili. Čas muzikantov však pokračuje
pod názvom „Seredský dixieland
band.“
Meno Ali jazz zostane v mnohých srdciach navždy zapísaný.
Ján Beno,
bývalý kultúrny pracovník

Riziká virtuálneho priestoru
Medzinárodný deň bezpečného
internetu je oslavovaný každý rok
vo februári. Jeho cieľom je podporovať bezpečnejšie a zodpovednejšie používanie online technológií
a mobilných telefónov predovšetkým medzi deťmi a mladými
ľuďmi. Deti a dospievajúci sú jednou z najviac ohrozených skupín
vo virtuálnom prostredí a zároveň sú tými, pre ktorých sú nové
technológie najväčším lákadlom.
Práve dnes sa krstila nová kniha pre rodičov, ktorí chcú svoje
deti chrániť pred nástrahami internetu. Deväťdesiatdva stranová
kniha sa písala trinásť mesiacov
pod vedením detskej psychologičky Mgr. Moniky Gregussovej a
nesie názov „Deti v sieti - Riziká
virtuálneho priestoru a ochrana
pred nimi“.
Knihu symbolicky privítali do
života herec Jozef Vajda a pani
Nataša Slavíková, generálna riaditeľka sekcie médií, audiovízie a
autorského práva z Ministerstva
kultúry SR. Je určená pre rodi-

čov, ale aj pre učiteľov, aby lepšie
porozumeli virtuálnemu svetu, v
ktorom deti trávia veľa svojho voľného času. Dozvedia sa nielen to,
čo si všímať a ako deti pred rizikami online sveta ochrániť, ale aj
ako sa o nich s deťmi rozprávať a
aké správanie u nich podporovaťKaždá kapitola knihy sa zameriava na jednu oblasť ohrození vo
virtuálnom priestore, vysvetľuje
význam pojmov, opisuje riziká a
ich prejavy so špeciálnym dôrazom na nebezpečenstvá.
Jednotlivé riziká dokresľuje reálnymi príkladmi zo Slovenska i
zahraničia. Prináša rady pre rodičov čo môžu robiť, ak chcú ochrániť svoje deti pred ohrozeniami,
na čo je dôležité klásť dôraz a
akým spôsobom o téme rozprávať
s deťmi
Pre tých rodičov a učiteľov, ktorí
by mali o ňu záujem v elektronickej podobe: http://www.zodpovedne.sk/pocitadlo.php?subor=prirucka_deti_v_sieti_ﬁnal.pdf
zdroj: MsÚ Sereď
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Prvé rokovanie MsZ
Mestské zastupiteľstvo
v Seredi na svojom zasadnutí
14.2. 2012 prerokovalo a
prijalo nasledovné uznesenia.
Program a jeho doplnenie

Mestské zastupiteľstvo v Seredi
schválilo program a jeho doplnenie:
- do bodu 12C/ - prenájom nehnuteľného majetku mesta Sereď - doplniť žiadosť p. Slabého na prenájom pozemkov na vybudovanie
parkovacích miest.
- nesúhlas s prenájmom veľkej zasadacej miestnosti MsÚ pre politické strany na predvolebnú kampaň pred voľbami konanými dňa
10. marca 2012 bezodplatne
- spolupráca s partnerským mestom Alblasserdam v Holandsku
Správa o kontrole
plnenia uznesení

Mestské zastupiteľstvo v Seredi:
- Prijalo uznesenia na zmenu
znenia prijatých uznesení z dôvodu nových skutočností
- zrušilo prijaté uznesenia a opätovne schválilo nové uznesenia,
ktoré sa týkali usporiadania pozemkov na výstavbu chodníka na
Vinárskej ulici
Správy hlavnej kontrolórky

Mestské zastupiteľstvo v Seredi zobralo na vedomie:
- správu o kontroly vybavovaných sťažností a petícií podaných
na MsÚ v Seredi
- správu z kontroly hospodárenia s
verejnými ﬁnančnými prostriedkami, stave pohľadávok Mesta Sereď ako aj spôsob ich zabezpečovania a vymáhania k 31. decembru
2011 Mestským bytovým podnikom.
Informatívna správa
o príprave projektov

- VZN č. 1/2012 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a
žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď.
- VZN č. 2/2012, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
- VZN č. 3/2012 - prevádzkový
poriadok pohrebísk
- VZN č. 4/2012 o podmienkach
poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov.
Výška príspevku je 0,33 € na jedno
hlavné jedlo (obed) dodané seniorom dodávateľským spôsobom.
Nárok na poskytnutie príspevku
má poberateľ dôchodku, ktorý
nemá príjem z pracovnej činnosti alebo podnikania a okrem toho
spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich
podmienok:
- je držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤP/S
- je odkázaný na poskytovanie
sociálnej služby
- je poberateľom dávky pomoci
v hmotnej núdzi a príspevkov k
dávke
- dosiahol fyzický vek 70 rokov a
viac.
Bližšie informácie ako aj žiadosť
o poskytnutie príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov
dostanete na Mestskom úrade v
Seredi, referáte pre sociálnu oblasť,
č.d. 6.
Informatívna správa
o činnosti Mestskej
polície v Seredi

Mestské zastupiteľstvo v Seredi
zobralo na vedomie Informatívnu
správu o činnosti Mestskej polície
v Seredi za rok 2011.
Nakladanie s majetkom
mesta

Mestské zastupiteľstvo v Seredi
Mestské zastupiteľstvo zobralo na schválilo:
A/ Nadobudnutie nehnuteľností
vedomie Informatívnu správu o
do majetku mesta
prípravách projektov.
1/ kúpu nehnuteľného majetku
od AŠK Lokomotíva Sereď
Všeobecne záväzné
2/ kúpu nehnuteľného majetku
nariadenia
Mestské zastupiteľstvo v Seredi sa od I.D.C. Holding a.s. Drieňova,
Bratislava
uznieslo na:

B/ zámer prenajať nehnuteľný
majetok mesta
1/ Správe majetku Sereď na
Garbiarskej ulici uplatnením výnimočného postupu z dôvodu dosiahnutia optimalizácie nákladov
na prevádzku
2/ žiadateľovi Zdenkovi Pauerovi, bytom v Seredi, Dolnomajerská
1223/3 na umiestnenie prefabrikovanej garáže
3/ obchodnú verejnú súťaž na
časť nebytových priestorov na
Kuzmányho ulici a komisiu pre
vyhodnotenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže
C/ Prenájom nehnuteľného majetku
1. Správe majetku Sereď, s.r.o. so
sídlom Námestie republiky 1176/10
Sereď z dôvodu dosiahnutia optimalizácie nákladov súvisiacich s
prevádzkou nehnuteľného majetku
- priestory Denného centra na
Jesenského ul. v Seredi
- priestory Denného centra na
Námestí slobody v Seredi
- areál futbalového štadióna na
Športovej ulici v Seredi
- areál futbalového štadióna v
Hornom Čepeni
- kanceláriu č. 16 nachádzajúcu
sa na Mestskom úrade v Seredi
2. Viliamovi Slabému, bytom Sereď, Lúčna 2914/78
- pozemok na vybudovanie
dvoch verejne prístupných parkovacích miest
D/ Zámer mesta predať nehnuteľný majetok
Zámer predať nehnuteľný majetok formou verejnej obchodnej
súťaže:
1/ časť objektu Kasární
2/ pozemok v priemyselnom
parku
3/ budovu s pozemkom na Pažitnej ulici
4/ usporiadanie pozemkov s ﬁrmou Kovor, s.r.o., Šulekovská 16,
926 01 Sereď.
E/ Predaj nehnuteľného majetku
- Trafostanicu - Západoslovenskej energetike, a.s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava
F/ Zriadenie vecného bremena

1/ s ﬁrmou Erste Group Immorent Slovensko s.r.o. Tomášikova
48 , 821 04 Bratislava. v súvislosti s
uložením dažďovej kanalizácie do
pozemkov
2/ s ﬁrmou Tecom Sereď, s.r.o. –
zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez parcelu
G/ Zverenie nehnuteľného majetku mesta Sereď do správy Materskej školy na Komenského ulic
č. 1137/37 v Seredi
H/ Predaj nehnuteľného majetku - bytov vo vlastníctve mesta
1/ Elene Meliškovej,trvale bytom
Sereď, Dolnomajerská ul. č.1235/7
za kúpnu cenu 2 031,47 €
2/ Janke Molnárovej, trvale bytom Sereď, Dolnomajerská ul. č.
1235/6 za kúpnu cenu 4 174,01 €.
3/ Mgr. Igorovi Nitranskému,
trvale bytom Sereď, Garbiarska ul.
51/53 a Daniele Nitranskej, trvale bytom tiež tam za kúpnu cenu
769,15 €.
4/ Jozefovi Mervovi, trvale bytom Sereď, Kasárenská 1004/53 za
kúpnu cenu 94,20 €.
Mestské zastupiteľstvo
v Seredi zobralo na vedomie:

1/ Informáciu o príprave VZN o
parkovaní
2/ Informáciu o schválených
kritériách na poskytovanie dotácií
v zmysle VZN Mesta Sereď č. 5/2006
z rozpočtu mesta pre oblasť športu
a pre oblasť školstva a mládeže
3/Obsahové ciele rozvoja kultúry zapracované do náplne činnosti
Domu kultúry v Seredi.
Mestské zastupiteľstvo
v Seredi neschválilo:

Prenájom veľkej zasadacej miestnosti na Mestskom úrade v Seredi
pre účely volebnej kampane politických strán a hnutí kandidujúcim vo voľbách do NR SR, ktoré
sa budú konať 10. marca 2012, za
odplatu.
Mestské zastupiteľstvo
v Seredi súhlasí:

- s pokračovaním spolupráce s
partnerskými mestami.
ZDROJ: MSÚ

Vyhodnotenie potravinovej pomoci
Prvú dávku potravinovej pomoci
v množstve 10 ton múky a 10 ton
cestovín sme vydávali 12.januára,
celý tento objem potravín sa nám
podarilo vydať za poobedie pre 500
sociálne odkázaných občanov. Občanov, ktorí mali nárok na potravinovú pomoc zapisovali pracovníčky Mestského úradu a nezis-

ková organizácia Teen Challenge
poskytla chlapov, ktorí potraviny
z kamióna vykladali a pomáhali
občanom pri ich odnášaní. Druhá
dávka potravinovej pomoci taktiež
v množstve 10 ton múky a 10 ton
cestovín bola do mesta dovezená
19. januára a vydávali sme ju 19.
januára poobede a 20.januára celý

deň. Po ukončení vydávania sme
odložili 30 dávok potravinovej pomoci pre tých, ktorí prídu neskôr a
ostatné dávky sme vydali Detskému domovu v Seredi a neziskovej
organizácii Teen Challenge Sereď,
ktoré sú zariadeniami sociálnych
služieb a tieto potraviny sme im
mohli poskytnúť.

30 dávok potravinovej pomoci, ktoré zostali sme vydávali v
ďalšom týždni. Žiadne ďalšie požiadavky na potravinovú pomoc,
ktorým by sme už nedokázali
vyhovieť, sme nezaznamenali.
Potravinová pomoc bola vydaná
celkovo 131 občanom v hmotnej
(R)
núdzi a 785 dôchodcom.
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Zverejnenie zoznamu daových dlžníkov (FO) k 31.12.2011
Daovník
Ing. Zsolt Dudás DUVALCO
Peter Holécy
Vladimír Golej
Mária Lakatošová
Marián Kondel

Zlaté Klasy 767
Braneckého 9, Nitra
Mládežnícka 2937/12, Sere
8.mája 2736/29, Sere
epeská 2361/46, Sere

KO

DzN

655,97
492,49

Jozef Lakatoš

Novomestská 44/45, Sere

492,49

492,49

Jozef Jánoška
Viera Chmelárová
Peter Lakatoš

Hornoepeská 1532/71, Sere
Sere

299,40
420,87
410,41

299,40
420,87
410,41

Emília Danišová

Cukrovarská 181/39, Sere

405,22

405,22

Bohuš Rosival
Jozef Tomašov

Nový Majer 882/3, Sere
Dlhá 1981/15, Sere

389,66
383,04

389,66
383,04

Magdaléna Stojková

. Podjavorinskej 2435/3, Sere

376,55

376,55

Roman Stojkovi

Cukrovarská 181/39, Sere

363,09

363,09

Radim Hanzel
Soa Kudríková

Poná 844/29, Sere
Vojanská 2580/79, Sere

350,22
313,33

350,22
313,33

290,48

59 146,08
1 280,25
1 005,47
23,62

SPOLU v €
59 146,08
1 280,25
1 005,47
679,59
492,49

Martin Lakatoš

Cukrovarská 181/39, Sere

Viola Horáková
uboš Luká

Dolná Streda 332

290,48

274,64

286,43
274,64

Božena Štefániková

Sládkoviova 1731/2, Sere

270,95

270,95

Tibor Bihary

Strednoepeská 1836/2, Sere

264,46

264,46

Martin Stojka

Cukrovarská 181/39, Sere

254,16

254,16

Milan Stojka

Cukrovarská 181/39, Sere

231,80

231,80

286,43

Juraj Zelina

Hornoepeská 1498/38, Sere

204,41

Viera Lukáová
Marian Bartoš

Pivovarská 2616/17, Sere
Krátka 1806/8, Sre

181,54

22,30
192,84

203,84
192,84

Rastislav marada

Trnavská cesta 856/31, Sere

131,00

58,28

189,28

Alena Lastovková
Tibor Kurcius

Sere
Pivovarská 2610/7, Sere

183,10
181,54

183,10
181,54

179,16

179,16

Jozef Varga

Murgašova 2965/9, Sere

Angelika Stojkoviová

.Podjavorinskej 2435/3, Sere

Jozef Gašparík

Priena 1452/8, Sere

145,24

204,41

177,56
31,78

177,56
177,02

Miloš Kuera

Sládkoviova 1780/8, Sere

172,86

172,86

Eva Dubravová

Mlynárska 60/5, Sere

172,06

172,06

Zlata Biháriová

Strednoepeská 1841/5, Sere

164,13

164,13

Anna Hambalková
Štefan Valentín
Drahomír Gré

Kasárenská 1002/51, Sere
Novomestská 43/42, Sere
Hornoepeská 1468/7, Sere

164,13
164,13
163,13

164,13
164,13
163,13

Zverejnenie zoznamu daových dlžníkov (PO) k 31.12.2011
Daovník
Ponohospodárske družstvo Majcichov
DREVONA Bratislava, a.s.
SL.S Sere, s.r.o.
DREVONA SLOVAKIA s.r.o.
Biodet a.s.
Progres J4M, s.r.o.
OKAMEA SK, s.r.o.
SAMKANG DIECASTINGSLOVAKIA, s.r.o.
OKAMEA, s.r.o.
ANPRO Co., s.r.o.
VPL. doprava spol. s r.o.

Sídlo
Majcichov 50
Výhonská 1, Bratislava Raa
Špitálska 27, Bratislava Staré mesto
Púchovská 6, Bratislava  Raa
Bratislavská 806/12, Sere
Krásna 1281/1, Sere
Topoová 2810/1, Sere
Bratislavská 4356, Sere
Kameolom, Dechtice
Krásna 1064/32, Galanta
epeská 1222/43, Sere

KO

4 125,70
193,84

2 018,94
2 445,64
2 106,72
968,90

DzN
13365,92
4777,92
4377,7
3897,61
3727,78
3179,47
1097,37

846,07

Spolu v €
13365,92
4777,92
4377,70
4125,70
4091,45
3727,78
3179,47
3116,31
2445,64
2106,72
1814,97
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VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V ROKU 2011
Mesto Sereď v roku 2011 realizovalo 9 verejných zákaziek cez elektronický Vestník verejného obstarávania:

Názov zákazky

Predpokladaná Zmluvná
hodnota zákazky bez DPH
bez DPH

cena Elektronická Poet
aukcia
uchádzaov

Úspešný
uchádza

Poznámka

Rekonštrukcia a
modernizácia miestnych
komunikácií Sere.

339 351,27

138 583,20

ÁNO

9

STRABAG s.r.o,
Bratislava.

Bežné opravy MK Sere
2011

50 000

71 246,69

NIE

4

Stavby Nitra,
s.r.o., NItra

CSS Križovatky pri hoteli
Hutník – Sere

71 754

54 887,19

NIE

2

ALL – SIG, spol. s
r.o., Bratislava

Interaktívne zostavy
pre základné školy
Služobné motorové
vozidlá pre MsP a Mesto
Zabezpeovanie
stravovacích služieb
formou stravovacích
poukážok

19 950

14 714,17

NIE

12

37 300

36 705,90

NIE

1

148 200,00

148 926,18

ÁNO

2

IVEKO, s.r.o.,
Hlohovec
Autoprofit, s.r.o.,
Galanta
VAŠA Slovensko, Podmienky úasti a postup do
s.r.o., Bratislava aukcie splnil len 1 uchádza

721 016,00

700 109,33

ÁNO

3

Perlovka  predná as

91 500,00

53 333,33

ÁNO

10

Územný plán mesta
Sere

58 520,00

37 900,00

NIE

8

Zneškodovanie odpadov
z mesta Sere
skládkovaním

Vzhadom k jednotkovým
cenám, ktoré boli o cca 50%
nižšie ako predpokladané
ceny, boli za tieto ceny
realizované navyše aj zákazky
na havarijné opravy
komunikácií

Komplex 
odpadová
spolonos s.r.o.,
Pusté sady
REKOS s.r.o.,
Bratislava

Ing. arch. Ján
Kubina, Dolný
Kubín

SPOLU

1 537 591,27

1 256 405,99

4/9

51

Pre chýbajúce značky kamióny prechádzajú mestom
Na základe petície občanov mesta
Sereď, bolo aj naše mesto zaradené do výluky prejazdu tranzitnej
kamiónovej dopravy osadením
zákazových značiek nad 12 ton.
I napriek tomu, že sa znížil prejazd kamiónov, nebola som spokojná (taktiež aj občania ktorí sa
na mňa obrátili) so situáciou a
hľadala som príčiny, prečo vlast-

ne kamióny od Šulekova prechádzajú intenzívnejšie ako do
Šulekova. Dôvod bol jasný .Vodiči
nedodržiavajú zákazové značky,
a keď som sa osobne presvedčila
spolu s členom petičného výboru p.Filom, že zákazové značky
v Šulekove chýbajú , tak sa stala
cesta zákazová iba z jednej strany.
Taktiež chýba zákazová značka aj

pri Hutníku smerom na Železničnú ul.
Dopravné značenia realizovala
NDS ale doplnenie chýbajúcich
značiek je plne v kompetencii
krajského úradu dopravy a TTSK.
Preto som iniciovala rokovanie
so zástupcami kraja, dopravného
inšpektorátu v Galante o riešenie
tejto situácie a doplnenie zna-

čiek.
Požiadala som tiež zástupcu
dopravného inšpektorátu a mestskú políciu o sledovanie a zastavovanie áut, ktoré porušujú dopravné predpisy.
I naďalej budem občanov informovať o doriešení situácie v SN.
BOŽENA VYDARENÁ
poslankyňa MsZ
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Počet áut sa zvyšuje,
V súčasnej dobe je sprievodným
znakom bývania v hustejšie zastavaných sídlach problém parkovania. Narastá počet motorových vozidiel, avšak tomuto trendu nie sú vytvorené priestorové
možnosti na parkovanie. Okrem
priestorových obmedzení je neopomenuteľným faktorom i problematika ﬁnancovania výstavby
nových plôch na parkovanie.
Mesto Sereď chce upraviť podmienky parkovania. Ide o nový
prístup k riešeniu tejto problematiky v meste, zámerom je vyčleniť
časť verejných parkovísk na spoplatnené parkovanie, v exponovaných lokalitách na verejných
priestranstvách pri obchodných
prevádzkach zaviesť časovo obmedzené státie.
Z toho dôvodu predkladáme
úvodný návrh nového Všeobecne
záväzného nariadenia
Vzhľadom na významný zásah
do doterajšej praxe v parkovaní
a pre dosah prijatých opatrení
na dotknutých občanov predkladáme návrh znenia na vyvolanie
širšej diskusie.
Predpokladáme, že takýmto postupom sa skôr dosiahne čo najširšia dohoda o tomto zámere.
Pracovný materiál
Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Sereď
o parkovaní vozidiel
na verejných priestranstvách

Mestské zastupiteľstvo v Seredi
v zmysle § 6 a § 11 ods.4 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
v súlade so zákonom č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších
predpisov, zákonom č.8/2009 Z.z.
o cestnej premávke a ďalšou platnou legislatívou vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej
len „VZN“):
§ 1 Rozsah platnosti

1. Toto VZN upravuje parkovanie
motorových vozidiel všetkých
druhov, ako aj ich prívesov a návesov a motocyklov (ďalej len
„vozidiel“) na miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách v meste Sereď.
2. Na účely tohto VZN sa rozumie:
a. verejným priestranstvom
cesty,miestne komunikácie,všetky verejnosti voľne prístupné pozemky, spevnené plochy, verejná
zeleň, ktoré nie sú vo vlastníctve
fyzických a právnických osôb, ak
nie je osobitnou zmluvou dohodnuté inak,
b. pozemnou komunikáciou

komunikácia určená najmä na
pohyb dopravných prostriedkov,
cyklistov, a chodcov,
c. miestnou komunikáciou všeobecne prístupná a užívaná ulica,
parkovisko vo vlastníctve obce
a verejná plocha, ktoré slúžia
miestnej doprave a sú zaradené
do siete miestnych komunikácií,
d. vozidlom motorové vozidlo a
prípojné vozidlo k nemu, nemotorové vozidlo,
e. parkovaním státie – umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie (napr. po dobu
nákupu, návštevy, zamestnania,
naloženie alebo vyloženie nákladu). Parkovanie v závislosti
na dĺžke trvania môže byť krátkodobé (do dvoch hodín trvania)
alebo dlhodobé (nad dve hodiny).
Osobitným prípadom dlhodobého parkovania je odstavenie vozidla,
f. odstavením umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie po dobu, keď sa nepoužíva (spravidla odstavenie vozidla v
mieste bydliska poprípade v sídle
prevádzkovateľa,
g. zastavením – uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne
potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie
nákladu,
h. státím – uvedenie vozidla do
pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie,
i. držiteľom vozidla fyzická
osoba, fyzická osoba oprávnená
na podnikanie alebo právnická
osoba, ktorá je takto zapísaná v
dokladoch vozidla; v ostatných
prípadoch je držiteľom vozidla
osoba, ktorá je vlastníkom vozidla alebo jeho užívateľom,
j. starým vozidlom1) je vozidlo,
ktoré chce dať jeho držiteľ vyradiť z evidencie vozidiel, alebo má
byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa
osobitných predpisov. Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené
dlhšie ako 30 dní na ceste a inom
verejnom priestranstve, alebo na
inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany
životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu
mesta.
3. Toto nariadenie sa vzťahuje na
všetky fyzické a právnické osoby,
ktoré sa nachádzajú na území
mesta Sereď, a tiež na všetkých
prevádzkovateľov, vlastníkov a
vodičov motorových vozidiel,
ktorých vozidlá sa nachádzajú
trvalo alebo dočasne na území

mesta Sereď.
§ 2 Parkovanie na verejných
priestranstvách

1. Na parkovanie osobných motorových vozidiel slúžia v meste
tieto druhy parkovacích a odstavných plôch:
a. verejne prístupné parkoviská
a spevnené plochy, ak to nie je v
rozpore s týmto VZN,
b. parkovacie pruhy na cestách
v správe iných správcov
c. vyhradené parkovacie miesta - na základe povolenia mesta
Sereď,
d. parkovacie miesta na vlastnom alebo prenajatom pozemku, ak to nevylučuje ustanovenie
osobitného predpisu.
2. Na verejnej zeleni a na nespevnených plochách, ktoré nie sú na
tento účel určené, je zakázané zastavenie a státie všetkých druhov
vozidiel.
3. Za údržbu, prevádzkovanie, čistotu a vzhľad na parkoviskách
zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má parkoviská v
správe, prenájme alebo v užívaní.
4. Vodič môže zastaviť a stáť s
vozidlom na komunikáciách za
podmienok ustanovených zákonom NR SR č. 8/2009 O cestnej
premávke a ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
5. V čase od 22.00 hod. do 6.00 hod.
je zakázané státie a parkovanie
na miestnych komunikáciách a
ostatných verejných priestranstvách všetkým nákladným
motorovým vozidlám nad 3.5t,
zvláštnym motorovým vozidlám,
autobusom okrem prípadov podľa ustanovení ods. 6 a 7, prívesom,
návesom a dopravným strojom
v zmysle platnej právnej úpravy.
Všetci držitelia takýchto motorových vozidiel sú povinní zabezpečiť ich státie a parkovanie vo
vlastných objektoch a priestoroch na to určených.
6. Autobusom je státie povolené len na osobitne vyhradených
priestoroch.
7. Pre parkovanie a odstavenie
autobusov verejného dopravcu,
vykonávajúceho dopravu vo verejnom záujme, je určená autobusová stanica na Námestí slobody.
§ 3 Vyhradené parkoviská

1. Mesto Sereď môže podľa ustanovenia §2 bod 1 písm. b cestného zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení formou rozhodnutia
vyhradiť parkovacie miesto na
verejnom priestranstve a na komunikáciách, na ktorých je príslušným cestným správnym orgánom. Rozhodnutie mesto Sereď

vydá po odsúhlasení Okresným
dopravným inšpektorátom v Galante:
a. pre potreby právnických a
fyzických osôb, oprávnených na
podnikanie v blízkosti ich prevádzok
(nájomné/ alternatívne
miestna daň)
b. pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, podľa posúdenia príslušného orgánu odkázané na individuálnu dopravu, používajúce
vlastné vozidlo, v blízkosti ich
bydliska.
Alternatíva k ZŤP: neriešiť parkovanie vyhradením konkrétnym
osobám individuálnymi povoleniami,
ale zabezpečiť pred obytnými domami
vyznačenie primeraného počtu parkovacích miest pre ZŤP
c. Pre potreby fyzických osôb v
blízkosti ich bydliska
d. Časovo obmedzené parkovanie v CMZ (Pozn.: parkoviská na
Námestí slobody po ukončení rekonštrukcie námestia).
2. Vyhradené parkoviská podľa
ustanovení ods. 1 písmeno a, b, c,
sa označujú podľa Zákona NR SR
č. 8/2009 Z.z. O cestnej premávke
a Vyhlášky MV SR č. 9/2009 ktorou
sa vykonáva zákon o cestnej premávke:
a. dopravnou značkou: IP 16
b. dodatkovou tabuľou E13 s
údajmi: evidenčné číslo vozidla, čas platnosti, počet miest – v
prípade viacerých vyhradených
miest vedľa seba
c.vodorovným dopravným značením: V 10d
d. v prípade vyhradeného parkoviska pre občanov so zníženou
mobilitou bude dopravná značka
IP 16 so symbolom vozičkára a V
10d + symbol vozičkára.
3. Vyhradené parkovacie miesta
podľa ustanovení ods. 1 písmeno
b, c je možné zriadiť len pre obyvateľov, ktorí sú prihlásení na trvalý pobyt v meste Sereď.
4. Vyhradené parkovacie miesta je
možné fyzickej osobe povoliť len
pre súkromné motorové vozidlo
prihlásené v okrese Galanta.
Alternatíva: neobmedzovať parkovanie evidenčnou príslušnosťou
5. Vyhradené parkovacie miesta
na konkrétnej ulici nesmú presiahnuť XX% počtu parkovacích
miest ulice – mesto ako cestný
správny orgán rozhodne o ich
vhodnom rozmiestnení. Maximálny počet vyhradených státí v
súvislom rade je XX.,
Alternatíva: 30% počtu parkovacích miest ulice, počet vyhradených
státí v súvislom rade je max. 4
6. Na bytovú jednotku je možné
vyhradiť maximálne 2 vyhradené
miesta – prvé s nižšou – základ-
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s parkovaním je problém
nou sadzbou a druhé so zvýšenou
sadzbou spoplatnenia.
7. Spoplatnenie vyhradeného parkovacieho miesta:
a. základná sadzba – je vo výške
200 € na rok.
b. zvýšená sadzba – vyhradenie
druhého parkovacieho miesta na
tú istú bytovú jednotku je 2,5 násobok základnej sadzby, t.j. 500 €
na rok.
c. sadzba ZŤP – vyhradené parkovacie miesto pre potreby osoby
ťažko zdravotne postihnutej podľa ustanovenia §3 ods1 písm. b je
bezplatné
Alternatíva 1: spoplatnené sadzbou 50 € na rok
Alternatíva 2: nezavádzať adresne
vyhradené parkovanie, vytvoriť parkovanie v kapacite podľa normy - 4
% kapacity
8. Náklady na označenie vyhradeného miesta dopravným značením znáša žiadateľ o vyhradené parkovacie státie. Použitie
dopravného značenia určí mesto
ako príslušný cestný správny orgán postupom podľa platných
právnych predpisov.
Alternatíva: Vyznačenie zabezpečí
mesto na svoje náklady
9. Na základe žiadosti môže byť
povolené zabezpečenie vyhradeného parkovacieho miesta
mechanickým blokovacím zaria-

dením mestom odsúhlaseného
typu na náklady nájomcu. Za zabezpečovanie proti obsadeniu vyhradeného miesta použitím blokovacieho zariadenia zodpovedá
žiadateľ, ktorému bolo miesto
vyhradené.
10. Za čistotu a vzhľad vyhradeného parkovacieho miesta zodpovedá žiadateľ, ktorému bolo miesto
vyhradené.
11. V odôvodnených prípadoch,
najmä ak žiadateľ v súvislosti s
užívaním vyhradeného parkovania opakovane porušuje zásady
ochrany životného prostredia,
pravidlá cestnej premávky a pod.,
mesto môže nájom parkovacieho
miesta zrušiť bez vrátenia pomernej časti úhrady.
§ 4 Kontrolná činnosť

1. Kontrolu dodržiavania tohto
VZN vykonáva Mestská polícia,
hlavný kontrolór mesta Sereď a
poverení zamestnanci mesta.
2. Osoby, ktoré sú poverené kontrolnou činnosťou podľa bodu 1,
majú právo kontrolovať dodržiavanie čistoty na parkoviskách v
správe mesta Sereď.
3. Osoby, ktoré sú poverené kontrolnou činnosťou podľa bodu 1,
sú oprávnené zhotovovať fotograﬁckú a písomnú dokumentáciu
dlhodobo odstavených vozidiel v

zmysle § 8 ods. 1 písm. d) tohto
nariadenia.
§ 5 Odstavovanie
dočasne vyradených
a starých vozidiel
na verejnom priestranstve

1. Vlastník vozidla vyradeného
z dopravnej evidencie okresného dopravného inšpektorátu je
povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie takéhoto
vozidla z verejného priestranstva
do 30 dní odo dňa jeho vyradenia
z evidencia. V opačnom prípade
zabezpečí odstránenie vozidla,
po predchádzajúcej výzve držiteľovi a márnom uplynutí lehoty
na odstránenie, správca miestnej
komunikácie na náklady držiteľa
vozidla.
2. Staré vozidlo odstavené na verejnom priestranstve sa považuje
za odpad a mesto s ním naloží postupom podľa ustanovení zákona
č. 223/2001Z.z o odpadoch.
3. Odstavovanie starých vozidiel,
dočasne vyradených vozidiel z
evidencie, prípadne dlhodobo nepojazdných motorových vozidiel
na verejných priestranstvách sa
považuje od preukázaného dátumu odstavenia za osobitné užívanie verejného priestranstva a
podlieha dani podľa VZN 4/2008 o
miestnych daniach.

§6 Umiestňovanie prenosných garáží a prístreškov
pre vozidlá na verejných
priestranstvách

Umiestňovanie prenosných garáží a prístreškov pre vozidlá na verejnom priestranstve a ohradzovanie časti verejného priestranstva alebo jednotlivých parkovacích miest, a to aj v prípade vyhradených parkovísk, je zakázané.
§ 7 Výnimky

Dočasnú výnimku z tohto VZN
môže v prípadoch osobitného
zreteľa udeliť mesto Sereď v zastúpení primátorom.
§ 8 Sankcie

1. Porušenie tohto nariadenia sa
posudzuje ako priestupok podľa
zákona č. 372/l990 Zb. o priestupkovom konaní v znení ďalších
predpisov, ak nejde o správny delikt podľa zákona č. 8/2009 Z.z. v
platnom znení.
2. Primátor mesta Sereď môže
právnickej osobe alebo fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie,
uložiť pokutu do výšky 6 638,- €
v zmysle zákona č. 369/1990 § 13,
ods. 9 o Obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
SPRACOVALI:
PRÁZNOVSKÝ, VISKUP, HERIBAN

VÝBEROVÉ KONANIE
NA OBSADENIE FUNKCIE NÁČELNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE SEREĎ
P o d ľ a
§2 ods.3
zákona
č.564/1991
Zb. o obecnej polícii
v znení
neskorších predpisov, náčelníka mestskej polície na návrh
primátora vymenúva a odvoláva
mestské zastupiteľstvo, pričom
v zmysle podmienok určených
VZN mesta Sereď č.1/2002 Štatút
mestskej polície mesta Sereď, sa
miesto náčelníka mestskej polície obsadzuje na základe výberového konania, ktoré uskutočňuje
výberová komisia zriadená primátorom mesta Sereď.

málne 3 roky, manažérske schopnosti, koncepčné a strategické
myslenie
Ń ¨¡Ā ¢ė  ©¤§
predpisov vzťahujúcich sa na činnosť obecnej polície a samosprávy (napr. zákon o obecnej polícii,
zákon o obecnom zriadení, zákon
o priestupkoch, zákon o správnom konaní, zákon o slobodnom
prístupe k informáciám, zákon o
ochrane osobných údajov)
Ń ¡é¡¡Ā   ©¤ ă§¤
plnom rozsahu
Ń ¨¡Ā  © ¡ ¤ė¶¢¤£
technikou (Word, Excel)
Ń ¢¡©  £ù¤© ¡é¡¡Ā
na plnenie úloh obecnej polície
Ń¤¶¡ė £¨¡£§
Výhodou uchádzača je odborná
spôsobilosť v zmysle § 25 zákona
č.564/1991 Zb. o obecnej polícii
Kvaliﬁkačné a odborné predpo- v znení neskorších predpisov a
klady:
zbrojný preukaz
Ń ¤§¡ù¡» ¤¨ Ġ
stupňa
Zoznam požadovaných doklaŃ  ¦ ¤  £ - dov:

Ń  ©ù ¤ė ¤» nia
Ń  ¡ė  ù¢ £¢ă ¤ė ęvotopis
Ń¤ė¡¨ ¡¢ ¢ ¡¢¤¡¢ ší ako tri mesiace
Ń ¤ © ç £  vyššom dosiahnutom vzdelaní
Ń © ¡ ¢¤   ¢¡
spôsobilosti na výkon funkcie
nie staršie ako 1 mesiac (vybraný uchádzač pred nástupom do
zamestnania absolvuje psychotesty)
Ń   © ¡ ¤ mienkach Serede – s 18-22 zamestnancami a spolupráca so štátnou
políciou a MsÚ na 4-5 strán A4 vo
Worde
Ń ¤ » ç ¤  bornej spôsobilosti príslušníka
obecnej polície a zbrojného pasu
v prípade, že uchádzač je držiteľom uvedených dokladov)
Ń Í¡ė ¡ă¡ £©¨¶ 
použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa

zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov
Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z
výberového konania.
Žiadosť o účasť vo výberovom
konaní doloženú potrebnými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 16.3.2012 do 12.00 hod. na
adresu Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01
Sereď. Obálku je potrebné označiť
heslom „Výberové konanie – náčelník Mestskej polície Sereď neotvárať!“
Termín a miesto výberového
konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom,
ktorí splnia kvaliﬁkačné požiadavky najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.
ING. MARTIN TOMČÁNYI
PRIMÁTOR MESTA SEREĎ
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Jarný zber objemných odpadov
Mesto Sereď v spolupráci s
ﬁrmou SITA Slovensko, a.s.
organizujú pre obyvateľov
rodinných domov jarný zber
veľkorozmerných odpadov.

Veľkorozmerné odpady uvedené v
priloženom harmonograme budú
odoberané priamo z verejného
priestranstva pred Vašim rodinným domom a to len v deň zberu
bežného komunálneho odpadu
na Vašej ulici. Odpady treba vyložiť v deň zberu v čase do 8:00 hod.
rannej v súlade s pokynmi.
Zber uskutočňovaný v pondelok: ul. 8. mája, Dlhá, Hornočepenská, Hrnčiarska, I. Krasku,
Jasná, Jelšová, Kúpeľné nám.,
Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej,
Lipová, Lúčna, Malá ulička, Matičná, Murgašova, Obežná, Parková, Pivovarská, Pod hrádzou,
Podzámska, Povážsky breh, Severná, Starý most, Strednočepenská,

Svätoplukova, Š. Moyzesa , Šintavská , Športová, Topoľová, Vážska,
Veterná, Vojanská, Záhradná.
Zber uskutočňovaný vo štvrtok: ul. Bratislavská, Cukrovarská, Čepenská, Dolnočepenská,
Dolnostredská, Družstevná, F.
Kráľa, Fándlyho, Hornomajerská,
Hviezdoslavova, Jesenského, Jilemnického, Kasárenská, Kostolná, Krásna, Krátka, Krížna, Kukučínova, Mierová, Mládežnícka,
Mlynárska, Nám. Slobody, Nová,
Nová trnavská, Nový Majer, Pažitná, Pekarská, Pionierska, Poľná,
Pribinova, Priečna, Rovná, Sládkovičova, Slnečná, SNP, Stromová,
Šulekovská, Tehelná, Trnavská,
Vinárska, Vonkajší rad, Vysoká,
Železničná.
V čase zberu vás žiadame o trpezlivosť, keďže realizácia tohto
zberu je náročná na čas. V prípade
problémov, alebo otázok môžete kontaktovať p. Sýkoru z ﬁrmy

SITA Slovensko (tel : 0907 896
342), alebo oddelenie rozvoja mesta Sereď (tel : 789 2392, kl : 188).
Všetky vymenované odpady
môžete zároveň odovzdať počas celého kalendárneho roka

v dňoch pondelok až sobota na
zbernom dvore mesta Sereď.
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu pri udržiavaní čistoty
nášho mesta.
ZDROJ: MSÚ

Komodity

Termíny

Zber elektroodpadu (chladniky, televízory, praky,
drobné spotrebie), batérií a olejov (v uzavretých
nádobách)
Zber objemného odpadu (nábytok, pneumatiky)

pondelok

štvrtok

19.3.2011
26.3.2011

22.3.2011
29.3.2011

ČISTENIE MESTA SEREĎ V ROKU 2012
Sezónne čistenie ciest a chodníkov
po zimnej údržbe:
Čistenie bude prebiehať v závislosti od počasia, spravidla po
skončení zimnej údržby v termíne
od 16. marca do konca apríla. Mesto pri čistení spolupracuje so Správou a údržbou ciest Trnavského
samosprávneho kraja (SaÚC),

ktorá zabezpečí mechanizáciu
pre čistenie krajníc a pracovníci
VPP mesta ručne dočistia miestne
komunikácie a chodníky. Odvoz
nečistôt pri ručnom dočisťovaní
bude zabezpečený buď v spolupráci so SaÚC, alebo vo vlastnej
réžii pomocou malého úžitkového
vozidla Piaggio.

Zmeny pri nakladaní s odpadmi
Zmena VZN č.1/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi

Uznesením č.16/2012 Mestské
zastupiteľstvo v Seredi schválilo
VZN mesta Sereď 2/2012, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č.1/2001 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi. Hlavnou zmenou je zachytenie novozavedených zberov
kovových obalov a biologicky rozložiteľných odpadov rastlinného
pôvodu do systému zberu odpadov v našom meste.
Zber biologických rozložiteľných odpadov bude pokračovať aj v roku 2012

V mesiaci apríl bude mesto Sereď
pokračovať v zbere biologicky rozložiteľných odpadov rastlinného
pôvodu z domácností v rodinných
domoch. Systém zberu zostáva
rovnaký, zberať sa budú vrecia so
zeleným odpadom a trávou, konáre vo zväzkoch a hnedé nádoby
so zeleným odpadom. Zberovým
dňom ostáva pondelok. Presné
termíny zberu budú oznámené
všetkým domácnostiam včas.

geticky, alebo materiálovo. Komodity v najväčších množstvách
boli v rozdelení 4 044,32 ton zmesový komunálny odpad, 1 581,06
ton rastlinný bioodpad, 425,26
ton zmesi betónu a tehál, 206,18
ton zemina a kamenivo, 108,9 ton
sklo, 99,97 ton papier a 69,32 ton
plast. Všetkým občanom, ktorý sa
zúčastňovali a zúčastňujú aktívne triedenia odpadov ďakujeme.
Jarná údržba verejných
priestranstiev po novom
Mesto Sereď koncom roka 2011
zakúpilo mobilný komunálny
vysávač ASPIROTTO a pracovníci mesta budú s týmto zariadením čistiť verejné priestranstvá a
Novinkou bude zber uzavretých odpadov, 5,28 tony odpadov s ob- chodníky v meste od psích exkreplastových ﬂiaš s jedlými olejmi, sahom nebezpečných látok bolo mentov a nedopalkoch po nedistieto bude možné odovzdať záro- zneškodnených a 2 200,69 ton od- ciplinovaných občanoch.
padov bolo zhodnotených enerveň so zeleným odpadom.
ZDROJ: MSÚ
Zhrnutie výsledkov odpadového hospodárstva v roku 2012

V roku 2011 v meste Sereď vzniklo
a bolo skládkovaných, zhodnotených či zlikvidovaných 8 099,85
ton komunálnych a drobných
stavebných odpadov. Na skládke
bolo uskladnených 5 893,88 ton

V LETE SA SEREDSKÁ HRÁDZA ZMENÍ
Správa majetku Sereď, s.r.o. v mesiacoch apríl – máj 2012 zrealizuje
vybudovanie turistickej cyklotrasy
na hrádzi v Seredi. Vybudovaniu
cyklotrasy predchádzalo v mesiaci február vyhlásenie verejnej
zákazky na realizáciu tejto stavby
pre potreby našich občanov a v

marci sa rozhodne v elektronickej
aukcii kto túto stavbu zrealizuje.
V lete po ukončení prác budú mať
občania nášho mesta, ale i okoloidúci cyklisti už k dispozícii viac
ako 3 km vyasfaltovanej hrádze
pre svoje športové vyžitie.

VYČISTIME SI NAŠE MESTO
Mesto Sereď, zastúpené mestským úradom, organizuje dňa
30. a 31. marca 2012 celoplošnú
brigádu za účelom vyčistenia
nášho mesta po zimnom období.
Plánujeme čistiť sídliská, hrádzu
od zberného dvora až po Horný
Čepeň (koleno), park pri kaštieli,
priestory okolo škôl a školských
zariadení (MŠ, ZUŠ), štadión,
športoviská a detské ihriská.
Dňa 30. 3. 2012, piatok, sa do
čistenia zapoja zamestnanci MsÚ
s poslancami, školy, školské zariadenia so žiakmi a rodičmi, ktorí
prejavia záujem. Dňa 31.3.2012, v
sobotu, všetci ostatní občania,

ktorí prejavia záujem. Záujemcovia sa môžu kontaktovať osobne
či telefonicky v kancelárii prvého
kontaktu. Celú akciu koordinuje
p. Ing. Himpán. Bližšie informácie
budú vysielané mestským rozhlasom a zverejnené na webstránke
mesta: www.sered.sk po 27.3.2012
Z dôvodu organizačného zabezpečenia žiadame záujemcov, aby svoj záujem potvrdili do
27. 3. 2012. Občerstvenie bude
zabezpečené.
V prípade nepriaznivého počasia
budú občania včas informovaní o
náhradnom termíne.
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Výber z denných hlásení
Mestskej polície za január 2012
 V skorých ranných hodinách

dňa 1. januára 2012 sa potvrdilo,
že všímavosť občanov a ochota
spolupracovať môže priniesť pozitívne výsledky vo forme ochrany
majetku občanov.
Pozorný občan telefonicky
oznámil signalizáciu alarmu na
vozidle stojacom na blízkom parkovisku. Na miesto bola privolaná
hliadka mestskej polície, ktorá
zistila, že vozidlo nie je narušené.
Požiadala OOPZ Sereď o poskytnutie súčinnosti pri zistení majiteľa
vozidla, ktorá následne majiteľa
vozidla kontaktovala. Majiteľ vozidla sa k vozidlu dostavil, vypol
alarm a vozidlo skontroloval. Na
vozidle nebolo zistené žiadne poškodenie.
 Mesiac január sa nevyhol ani
medziľudským a rodinným sporom. Dňa 2. januára 2012 požiadala
o súčinnosť OOPZ Sereď pri preverení oznámenia proti občianskemu spolunažívaniu. Hliadka
mestskej polície po príchode na
mieste zistila, že došlo k hádke
medzi bývalými manželmi. Spor
bol urovnaný ešte pred príchodom hliadky, na mieste nedošlo k
ublíženiu na zdravý a ani k spôsobeniu škody na majetku.
 Dňa 11. januára 2012 došlo k hádke medzi manželmi. Poškodená
sa za účelom spísania zápisnice
o podaní oznámenia vo veci priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 psím. d)
č. 372/1990 Zb. zákona o priestupkoch v znení a doplnení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
priestupkoch“) dostavila na útvar
MsP.
 Hliadka dňa 2. januára 2012 preverila oznam, v ktorom malo dôjsť
k fyzickému útoku otca na syna a
následné poštvanie psa proti synovi a oznamovateľke. Osoby boli
vyzvané, aby sa dostavili na útvar
MsP za účelom podania informácií, z ktorých by bolo možné posúdiť, či došlo k spáchaniu trestného
činu nebezpečného vyhrážania sa
podľa § 360 Trestného zákona č.
300/2005 Z.z., čo osoby odmietli.
 K zaisteniu páchateľa MsP došlo dňa 6. januára 2012 v raňajších
hodinách na autobusovej stanici,
kde neznáma osoba rozbila vstupné dvere na štyroch autobusoch a
vnikla do vnútorných priestorov
autobusu za účelom odcudzenia
vecí. Na vchodových dverách autobusu sa nachádzali stopy krvi.
Z podozrenia naplnenia skutkovej
podstaty trestného činu krádeže
bola na miesto privolala hliadka
OOPZ Sereď. V blízkosti autobu-

sových nástupíšť sa pohybovala
podozrivá osoba, ktorá mala na
rukách a obočí viditeľné škrabance. Hliadka MsP osobu vyzvala k
preukázaniu totožnosti, osoba sa
priznala k spáchanému skutku a
bola predvedená na OOPZ Sereď.
 Dňa 8. januára 2012 zabezpečil
OZ Tulák odchyt psíka – kríženca fenky, ktorého pravdepodobne
zrazilo auto. Dňa 17. januára 2012
si OZ Tulák z útvaru MsP prevzal
psa (fenu), rasy Biegel s červeným
obojkom bez známky.
 OD LÍDL si dňa 8. januára 2012
vyhliadol zlodej. Krádež spáchal v
ranných hodinách, pričom sa mu
podarilo odcudziť tovar v hodnote 1,19 €. Lustrovaním na OOPZ
Sereď bolo zistené, že menovaný
nemá žiadny záznam v evidencii
majetkových deliktov. Osobe bola
udelená pokuta proti majetku
podľa § 50 zákona o priestupkoch.
 V OD Jednota sa dňa 23. januára
2012 zlodej opäť pokúsil odcudziť
tovar v hodnote 9,36 €. Hliadka
lustráciou cez OOPZ Sereď v evidencii majetkových priestupkov
zistila, že osoba už bola riešená
za obdobný priestupok proti majetku, preto bola predvedená na
OOPZ Sereď.
 Ku krádeži ﬁnančnej hotovosti
došlo dňa 09. januára 2012 okolo poludnia na hrádzi smerom k
larzenkám, kde poškodenej osobe
mala neznáma osoba ukradnúť 20
€. Hliadka na základe informácií
získaných od poškodenej osoby
sa presunula do kolónie, kde sa
nachádzala osoba, ktorá odcudzila ﬁnančnú hotovosť. Osoba bola
zadržaná a predvedená na útvar
OOPZ Sereď.
 Neoprávnený výkon obchodnej
činnosti bol MsP zistení dňa 13.
januára 2012 predajom trdelníkov
na parkovisku pri OD Kauﬂand a
predajom syrov v stánku s dočasným stanovišťom bez povolania
mesta Sereď na parkovisku pri OD
Kauﬂand. Priestupcom bola uložená pokuta v blokovom konaní.
 Dňa 12. januára 2012 dve hodiny
po polnoci prevzala MsP oznam, v
ktorom sa mali dve neznáme osoby vlámať do objektu SBD (Stavebné bytové družstvo Sereď). Hliadka
MsP po príchode na miesto spozorovala dve štíhle osoby, ktoré sa
však nepodarilo zadržať. Na objekte neboli zistené známky vniknutia do objektu, ale došlo k poškodeniu majetku podľa § 50 zákona
o priestupkoch.
 Rušenie nočného kľudu podľa
§ 47 ods. 1 písm. b) zákona o priestupkoch bolo počas mesiaca

január zistené trikrát. Dňa 13. januára 2012 neskorých nočných
hodinách na ul. Spádová a na ul.
Čepenská a dňa 21. januára 2012 na
ul. Cukrovarská.
 Dňa 18. januára 2012 OOPZ Sereď
požiadala o súčinnosť pri ruvačke,
ktorá sa mala strhnúť na autobusovej stanici na Námestí Slobody.
Pomocou kamerového systému
(kamera č. 2) bola spozorovaná
skupina 7 osôb. Hliadka MsP vykonala asistenciu počas riešenia veci
hliadkou OOPZ.
 Dňa 20. januára 2012 OOPZ v Seredi požiadala o súčinnosť pri preverení objektu na ul. Cukrovarská,
kde mal vzniknúť konﬂikt medzi
Rómami. Na mieste hliadka MsP
zistila, že došlo k napadnutiu osoby. Voči osobe boli použité donucovacie prostriedky a bola predvedená na OOPZ Sereď.
 O asistenciu pri pokuse o kontakt so synom požiadal MsP dňa
20. januára 2012 otec maloletého z
dôvodu, že jeho syn žije s matkou
a matka mu nechce dovoliť stretnutie so synom. Hliadka v mieste bydliska syna zistila, že syn je
chorý a z toho dôvodu nie je otcovi
umožnené stretnutie. Za prítomnosti hliadky nedošlo k žiadnemu
incidentu, verbálnemu a ani fyzickému napadnutiu.
 Na útvar MsP dňa 20. januára
2012 priviedol neznámy muž osobu, ktorá s dvoma ďalšími osobami pravdepodobne rozbila kameninovú odpadkovú nádobu pred
predajňou Korzo na Námestí Slobody. Predvedenú osobu hliadka
MsP vypočula, k činu sa priznala a
poskytla údaje o osobách, ktoré sa
podieľali na priestupku podľa § 50
zákona o priestupkoch. Osobám
bola udelená pokuta v blokovom
konaní.
 Pár hodín po polnoci dňa 21.
januára 2012 oznámil pozorný
občan vniknutie neznámej osoby cez okno do Dányiho budovy,
v ktorej sa nachádza predajňa
textilu. Hliadka po príchode na
miesto prezrela objekt a zistila, že
na vchodových dverách je rozbitá
sklená výplň. Privolaná hliadka
OOPZ Sereď prezrela objekt spolu
s majiteľom a zistila, že majiteľovi bola z kasy odcudzená ﬁnančná
hotovosť 350 €.
 Mesiaci január zaznamenala
MsP zvýšení počet odcudzenia kolies z osobných vozidiel.V ranných
hodinách dňa 22. januára 2012 zistila MsP na ul. Pažitná pokus o
odcudzenie hliníkových diskov z
osobného vozidla. Podvečer došlo
k ďalšiemu pokusu o odcudzenie

kolies na ul. A. Hlinku. Majiteľ vozidla kontaktoval mestskú políciu
a uviedol, že pri vozidle prichytil
neznámeho muža, ktorého prenasledoval. Neznámeho muža oznamovateľ dostihol v parku pri MBP,
kde ho osoba postrčila a následne
z miesta ušla. Neznáma osoba bola
mužského pohlavia, chudej, vyššej
postavy, oblečenú mala bledú bundu s kapucňou a čierne nohavice.
Dňa 24. januára 2012 bol prijatý
oznam o odcudzení štyroch kolies
na ul. Dolnomajerská pri obchode
OD Jednota.
 K lúpežnému prepadnutiu v traﬁke vedľa budovy B1 došlo dňa 22.
januára 2012 páchateľom, ktorý
predavačku ohrozoval nožom. Páchateľom bol neznámy muž chudej postavy, vysoký asi 185 cm, oblečené mal čierne nohavice a čiernu bundu, tvár si zakrýval čiernou
čiapkou.
 Kontrola zbierok bola vykonaná
dňa 23. januára 2012 v OD Jednota. Kontrolovaná bola aktivistka
vykonávajúca verejnú zbierku na
onkológiu za občianske združenie Šťastný úsmev. Aktivistka pri
sebe mala povolenie Ministerstva
vnútra SR a poverenie na vykonávanie zbierky pre občianske združenie Šťastný úsmev. Hliadka sa
telefonicky skontaktovala so zodpovednou osobou, ktorá potvrdila
povolenie aktivistky vykonávať
verejnú zbierku.
 Dňa 26. januára 2012 ohlásilo vykonávanie verejnej zbierky
pred poštou občianske združenie Ostrov Anjelov, aktivistka pri
sebe mala povolenie Ministerstva
vnútra SR a poverenie na vykonávanie zbierky pre občianske združenie Ostrov Anjelov. V ten istý
deň MsP skontrolovala aktivistku
vykonávajúcu verejnú zbierku na
Námestí Slobody pre občianske
združenie Štvorlístok nádeje. Aktivistka pri sebe mala povolenie
Ministerstva vnútra SR a poverenie na vykonávanie zbierky pre
občianske združenie Štvorlístok
nádeje.
 OOPZ Sereď dňa 24.januára 2012
požiadala o súčinnosť vo veci preverenia oznamu, ktorého predmetom bol pokus o okradnutie 11
- ročného dievčaťa na ul. Fándlyho. Hliadka zistila, že sa jedná o
neznámu osobu mužského pohlavia, vysokú 175 cm, oblečenú mala
čiernu mikinu s kapucňou a riﬂe,
tvár si zakrýval šatkou. Ďalšie znaky si osoba nestačila všimnúť, pretože páchateľovi nastriekala do očí
sprej, ktorý mala pri sebe.
ZDROJ: MSP SEREĎ
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Basketbalovú halu
mesto odkúpi a dostavia
Niektorí poslanci by
uprednostnili, aby stavbu
„nelepili ako lastovička
hniezdo“, ale bola
dokončená naraz.

naďalej využívať na športové účely po dobu 50 rokov.
„Bude to výhodné obojstranne,
oni budú mať k dispozícii halu,
kde budú môcť trénovať a hrávať
zápasy, mesto v centre skultúrni
konečne budovu a nebude ani v
mínuse. Ušetríme aj na prenájme
haly na obchodnej akadémii, ktorú im mesto cez športovú komisiu dotovalo 12-tisícmi eurami,“
povedal poslanec Ľuboš Kyselý.

Budova basketbalovej haly bude
patriť mestu. Od AŠK Lokomotíva
Sereď ju odkúpi a dostavia.
Mesto získa
aj kancelárske priestory

Telocvičňa v centre mesta je rozostavaná zhruba desať rokov.
Bývalé vedenie klubu ju plánovalo dokončiť prostredníctvom
pôžičiek od mesta. Prvá bola vo
výške 33-tisíc eur, druhá 18-tisíc
eur. Prostriedky však nepostačovali a radnica zo zákona nemohla do budovy investovať, keďže
jej budova nepatrila. Musela by
nehnuteľnosť najprv previesť do
majetku mesta. O tomto návrhu
sa v minulosti už rokovalo, ale až
nové vedenie AŠK Lokomotíva ho
akceptovalo.
Mesto teda po novom odkúpi
celý objekt sokolovne, vrátane
toho, ktorý sa nachádza pri hlav-

Dokončia ju na dve etapy?

Hala v centre prejde do majetku mesta.

nej ceste. Sú v ňom kancelárske
priestory, z prenájmu ktorých
mal klub zhruba 20-tisíc eur ročne. Výnosy z prenájmov prejdú na
mesto.
Hodnota budovy, ktorú znalec
ocenil, je 413-tisíc eur. Mesto ju
odkúpi za 6900 eur. To je zostatok

FOTO: (R)

pôžičky, ktorú dlhuje klub mestu.
Mesto mu ju odpustí, reálne tak
nevyplatí žiadne peniaze. Zvyšnú časť, 406-tisíc eur, neuhradí
mesto Lokomotíve, ale bude platiť prevádzkové náklady. Tie budú
po dokončení haly zhruba 11-tisíc
eur mesačne. Klub bude priestory

Mesto chce budovu dokončiť z
vlastných zdrojov do konca roka.
Bude to stáť asi 250-tisíc eur.
Niektorí poslanci by uprednostnili, aby sa stavba dokončila naraz, aby ju podľa ich slov „nelepili
ako lastovička hniezdo“.
Podľa primátora Martina Tomčányiho dostavbu haly pravdepodobne rozdelia na dve etapy. „Som
veľmi rád, že sa nám podarili rokovania s klubom dotiahnuť do
úspéšného konca a hala bude
onedlho slúžiť tým, pre ktorých
je určená.“
(R)

Bioodpad spracuje bioplynová stanica
Od novembra je bioplynka
v skúšobnej prevádzke, na
plný výkon pôjde okolo 10.15.marca.

Mesto doteraz ukladalo pokosenú
trávu a konáre na skládku, zákon
to od roku 2013 však už nepovolí. Bioodpad bude preto od tohto
roka spracovávať súkromná bratislavská ﬁrma, ktorá vybudovala
bioplynovú stanicu.
Mesto na poplatkoch za zber a
odvoz odpadu ušetrí zhruba 100tisíc eur ročne. Firma bude mať
zase zadarmo produkty, z ktorých
si vyrobí plyn.
Vyrábajú bionaftuj

Spoločnosť sídli v areáli bývalej
niklovej huty od roku 1995. Najprv vyrábala kvapalné hnojivá,
neskôr začali s výrobou bionafty,
ktorej vedľajší produkt je glycerín. Je vhodný do bioplynovej stanice, preto sa ju ﬁrma rozhodla
vlani postaviť. Výška investície je
zhruba 4 milióny eur, jej návratnosť 7-8 rokov. Stavba má životnosť 30 rokov.
Od novembra je bioplynka v
skúšobnej prevádzke, na plný

„Ak by sme vyrobili väčšie množstvo plynu, ponúkli by sme ho
štátu. SPP by bolo povinné pripojiť nás po splnení bezpečnostných noriem, časť nákladov musí
aj hradiť. Plyn by vznikol odstránením CO2,“ dodal Černý.
Nedostatok odpadu

Bioplynová stanica pôjde na plný výkon od marca.

výkon pôjde okolo 10.-15.marca.
„Vlastníme aj lisovňu, ktorá vyrába rastlinné oleje. Vedľajším produktom sú výlisky, ktoré môžeme
použiť do bioplynovej stanice
spolu s cukrovarníckymi rezkami,“ hovorí jeden z troch majiteľov ﬁrmy Peter Černý.
Dodal, že z predbežných rokovaní s primátorom Martinom
Tomčányim a poslancami vyplýva, že bioplynka bude spracovávať pre mesto konáre, biologický odpad z rodinných domov a
pokosenú trávu. Tá by sa najprv

FOTO: (R)

silážovala na pozemku v Novom
Majeri, mesto by ho ﬁrme poskytlo zadarmo.
„Baktérie trávu premenia na
bioplyn. Ten sa v motoroch spaľuje a vyrába elektrickú energiu a
teplo,“ vysvetlil Černý.
Výkon stanice je 1 megawatt
elektrickej energie a zhruba 1 megawatt tepla. Elektrickú energiu
využíva nielen bioplynka, odoberá ju od ﬁrmy aj Západoslovenská
energetika. Teplo zase využívajú
na vykurovanie bioreaktorov a
pri technológii výroby bionafty.

So zámerom vybudovať bioplynovú stanicu prišiel už pred tromi
rokmi investor. Vlani však odstúpil od zmluvy, hoci by mu mesto
dalo za poplatok k dispozícii aj
pozemok, na ktorom by ju postavil. Podľa poslancov sa „bál krízy“. Vo výpovedi argumentoval,
že v danej lokalite nie je potrebné
množstvo odpadu za prijateľných
ekonomických podmienok a že v
zmysle záverečného stanoviska
MŽP SR v posudzovanom zariadení nemôže byť zhodnocovaný
odpad – odpadové živočíšne tkanivá.
„Odborníci, s ktorými som sa
rozprával, sa čudovali, že nešiel do
toho, lebo aj surovinová základňa
na okolí je dostatočná, dokonca
prevyšujúca kapacitu, ktorú by
potrebovali,“ povedal poslanec
(R)
Ľuboš Kyselý.
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Seniori dohliadajú na
bezpečný prechod detí
Mestská polícia Sereď
už 17 rokov zabezpečuje
plynulý prechod detí cez
priechody pre chodcov
v ranných hodinách
v blízkosti školských
zariadení.

Rozvojom motorizovaného priemyslu došlo za niekoľko rokov k
nárastu cestnej premávky, čo malo
za následok potreby zabezpečovania viacerých priechodov pre
chodcov na území mesta Sereď. Pre
nedostatočné personálne zabezpečenie je možné príslušníkmi mestskej polície zabezpečiť len najkritickejší priechod pre chodcov na
ul. Cukrovarská, pričom priechody
pre chodcov na ul. Čepenská a ul.
M. R. Štefánika sú bez dohľadu nad
bezpečným priechodom detí.
Na začiatku roka 2011 sa začala MsP Sereď zaoberať myšlienkou zabezpečenia priechodov pre
chodcov seniormi na území mesta
Sereď s poukazom na ich skúsenosti nadobudnuté počas pracovného života a voľnejšieho denného
režimu.
MsP Sereď vypracovala grantový
projekt nadácie Orange: „Zelená
pre seniorov“ pod názvom „Pre
aktívne starnutie seniorov mesta Sereď“ (ďalej len „projekt“) vo
výške 865,- €. Projekt je venovaný
v prospech cieľovej skupiny mesta
Sereď, predovšetkým formou vzdelávacích preventívnych aktivít
(prednášok, diskusných fór, besied)
a priamym zapojením seniorov
do aktivít v prospech občianskej
komunity. Projekt chce využiť angažovanosť seniorov priamym výkonom aktivít v prospech lokálnej
komunity, konkrétne do dohľadu
nad bezpečným priechodom detí
cez priechody pre chodcov v blízkosti školských zariadení v ran-

ných hodinách počas dní školského vyučovania. Grantový projekt
podporilo aj vedenie mesta - primátor Ing. Martin Tomčányi a viceprimátor Bc. Ľubomír Veselický.
O realizácii projektu informovala MsP Sereď občanov mesta Sereď počas mesiacov jún – november prostredníctvom prednášok
realizovaných v dvoch denných
centrách. Seniori boli myšlienkou
zapojenia do aktivít v prospech
lokálnej občianskej komunity
nadšení a prisľúbili zapojenie do
predkladaného projektu. Za dohľad na priechodoch pre chodcov
od 07.00 do 08.00 hod. bola seniorom ponúknutá ﬁnančná odmena
vo výške 2,20 €.
MsP Sereď oslovila prostredníctvom RTV Krea a internetových
novín SeredOnline aj seniorov,
ktorí sa z osobných dôvodov nestretávajú v denných centrách a
usporiadala pre nich stretnutie, o
ktoré však neprejavil záujem žiadny občan. V mesiaci december sa
do projektu zapojili dvaja aktívni
seniori, ktorým bolo na základe
žiadosti, podľa podmienok upravených v § 63 ods. 2 písm. e) zákona
č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-

sov a § 13 ods. 1 a 2 vyhlášky MV SR
č. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykonáva
zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a
vykonaného preškolenia Okresným dopravným inšpektorátom
v Galante vydané poverenie dávať
pokyny na zastavenie vozidla na
ul. Čepenská Mgr. Jindřiške Vavrovičovej a p. Ladislavovi Takáčovi.
Dňa 20.01.2012 po prvýkrát realizovali aktívni seniori dohľad nad
plynulým prechodom detí na priechode pre chodcov v raňajších hodinách pod odborným dohľadom
MsP Sereď. Od 25.01.2012 vykonávajú seniori dohľad na priechode
samostatne.
S myšlienku zapojenia seniorov
sa stretávame aj v mestách Senica
a Brezno, kde sa zastavovaním vozidiel na priechodoch pre chodcov
venujú cca 6 rokov. V meste Brezno
ich zabezpečujú seniori z denného
centra Prameň na báze dobrovoľníctva.
Dúfame, že zapojenie prvých
dvoch aktívnych seniorov do projektu „Pre aktívne starnutie seniorov mesta Sereď“ je len začiatkom
a záujem prejavia aj iní aktívni seMgr. DANIELA KASÁKOVÁ
niori.
Oddelenie prevencie kriminality

Mestský snehulkový čaj
Počas Vianočných trhov predávali zamestnanci Mestského úradu
v Seredi „Mestský snehulkový
čaj“. Cukríky Snehulky na akciu
poskytla ﬁrma I.D.C. Holding a.s.
Pečivárne Sereď. Výťažok z predaja čaju v sume 277,42 € odovzdal
primátor mesta Ing. Tomčányi a
zástupca ﬁrmy I.D.C. Holding a.s.
Pečivárne Sereď Ing. Chynoranský na Mestskom zastupiteľstve
v Seredi dňa 14. februára 2012 do
rúk riaditeľa Resocializačného
strediska pre mužov RESTART Sereď PhDr. Stanislava Kunáka. (R)

Vpravo primátor Martin Tomčányi, vľavo zástupca firmy Ing. Chynoranský a vstrede
riaditeľ resocializačného zariadenia Stanislav Kunák.
FOTO: (MSÚ)

STRUČNE

História
- február
Dňa 5. 2. 1750 sa v Trnave
narodil redaktor, prekladateľ, kňaz Matej Kyselý (Kiseli,
Kisely, Kiszely, Kyselj; pseud.
Matej Lisek), zomrel 14. 3. 1795
v Seredi. Bol šíriteľom slovenských kníh, priekopník včelárstva a ovocinárstva.
 Dňa 6. 2. 1758 sa v Čeklísi
(Bernolákove) narodil stoličný hodnostár, gróf, príslušník
čeklískej vetvy šľachtického
rodu Esterházyovcov František Esterházy (zomrel 18. 11.
1815). Pokračoval v politike
otca v podpore manufaktúr.
Na svojich majetkoch sa usiloval o moderné spôsoby hospodárenia. Zavádzalo sa na nich
pestovanie dovtedy netradičných plodín (ďatelina, zemiaky, kukurica).
 Dňa 16. 2. 2011 v Seredi zomrela akademická maliarka,
pedagogička Magdaléna Prešnajderová - Rybáriková (nar.
29. 8. 1920). Venovala sa maľbe
klasického portrétu, zátišia a
námety často čerpala z prírody.
 Dňa 19. 2. 1803 sa narodil v
Györi vodohospodár, staviteľ
František Oto Hieronymi. Riadil práce pri výstavbe prvej
konskej železnice v Uhorsku
– Bratislava – Trnava – Sereď,
ktorú vyprojektoval.
 Dňa 22. 2. 1535 sa v Budíne
narodil evanjelický biskup,
náboženský spisovateľ, tlačiar
Peter Bornemisa (Bornemisza,
Abstemius). Petrovi Bornemisovi umožnil zriadiť v Šintave
kníhtlačiareň.
 Remeslá a cechy v Seredi:
Prvé písomné údaje o existencii remeselníkov na území
Serede poznáme z 15. storočia.
Pravidlá cechového života, cechové artikuly boli potvrdzované zemepánmi, ktorí ich
mohli dopĺňať podľa ustanovení vydanými samotnými
uhorskými kráľmi. Najstaršie
zachované cechové artikuly sú
artikuly tkáčov. Vydal ich Stanislav Thurzo v r. 1614, ktorý
prevzal majetok Šintavského
hradu a mestečka Sereď. Cechy
boli zrušené zákonom dňa 27.
februára 1872.
 Vo februári 1946 v Seredi
vznikol miestny odbor Matice slovenskej. Pričinil sa o to
predovšetkým učiteľ Rudolf
Hostín, tajomníkom bol Július
Tholt, riaditeľ ľudovej školy.


(MD)
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„Svet hmyzu“ prináša
zberateľ a tropický bádateľ
V Mestskom múzeu v Seredi sprístupníme v marci výstavu pod
názvom „Tropický svet hmyzu“.
Budete môcť vidieť časť súkromnej zbierky Michala Zachara z
Prievidze, ktorý sa zberaniu hmyzu venuje celý život. Už od útleho
detstva privádzal „do šialenstva“
svojich rodičov a súrodencov jeho
neutíchajúci záujem o ríšu zvierat
a hlavne hmyzu. Nosil si ich potajomky domov, pozoroval a skúmal ich život. Neskôr mal šťastie
na dobrých pedagógov, ktorí mu lúcii“, začala jeho cesta bádania
pomohli jeho záujem rozvíjať. Po aj za hranicami Československa
otvorení hraníc, po „nežnej revo- po celom svete. Precestoval a pre-

bádal pralesy v Južnej Amerike,
navštívil Afriku, či juhovýchodnú
Áziu. Majiteľ zbierky vlastní tiež
vzácne kusy zo Slovenska. Zaujímavý je jeho názor na ochranu
prírody – hmyzu, že na Slovensku
sa málo venujeme ochrane celistvých biotopov.
Súčasťou výstavy sú fotograﬁe z
bádateľských expedícií a záujemcovia si môžu pozrieť v múzeu aj
ﬁlmy zo života hmyzu. Na výstave
môžeme vidieť najzaujímavejšie
druhy ako sú denné a nočné motýle, z chrobákov roháče z Ázie a
Vietnamu, nosorožteky, medzi

ktoré patrí aj najdlhší chrobák
sveta, krasone, šváby, cikády, pakobylky a pavúky.
Mestské múzeum srdečne pozýva žiakov a pedagógov ZŠ a SŠ,
rodiny s deťmi, dospelých a tiež
všetkých návštevníkov zo Serede
a okolia, ktorí majú záujem stráviť časť svojho voľného času na
výstave zo sveta prírody.
Entomologická výstava potrvá
v Mestskom múzeu v Seredi od
7. marca do 4. apríla. Na tejto výstave sa dajú zakúpiť aj darčekové
MÁRIA DIKOVÁ
predmety.
Mestské múzeum

Pred pôstom zábava Symboly židovstva

Prekonať pohodlnosť a vykročiť
do mrazivého večera. Nie každý sa
odhodlal v prvé dva zimné mesiace tohto roku pre tieto kroky. Kto
však takto urobil odmena v podobe dobrej zábavy na niektorom
z plesov tejto sezóny v Seredi ho
neminula. Za rozhovormi s priateľmi, ľahkým tanečným krokom
a šťastnou rukou pri výbere tombolových čísiel sa osemnásteho
februára vybrali vyše dve stovky
plesajúcich na Reprezentačný ples
mesta Sereď. Vyvrcholenie plesovej sezóny v meste oslavovalo v
tomto roku svoje osemnáste narodeniny už tradične v estrádnej
sále Domu kultúry. Už pri vstupe
do tanečných priestorov čakalo
na návštevníkov prekvapenie v
podobe „živých sôch“, ktoré kolorovali priestory takmer pol večera.
Za oﬁciálnym otvorením plesu
primátorom mesta Ing. Martinom
Tomčányim nasledovalo tanečné

antré , pri ktorom predviedli svoje
umenie páry z Trnavského tanečného centra, na čo si za sprievodu
tónov hudobnej skupiny Tempo
Band mohli overiť svoje tanečné
schopnosti všetci plesajúci. Rozptýlenie po večeri priniesla kúzelnícka šou a ten kto chcel dať
priestor sluchovým a chuťovým
zmyslom sa mohol v paralelnom
svete započúvať do hudby Myjavskej cimbalovky a degustovať
zlatý mok pochádzajúci z pivnice
Mikulov. Ešte pred polnočným losovaním tomboly, zdvihli zo stoličiek najmä pánov krásky z Ria de
Janeiro zo svojou latino šou.
S pribúdajúcim časom tak ako
si noc pomaly podávala ruky s
ránom a nohám pribúdala váha
večera končil sa i tento, tak ako sa
končí všetko. Čo dodať, snáď len
dovidenia v roku 2013 a príjemnú
zábavu počas celého roka.
(R)

Jubilejné sobáše
Členky ZPOZ spolu so sobášiacimi a matrikárkou uskutočňujú v obradnej sieni MsÚ a v
muzeálnej záhrade (pod holým
nebom) uvítania detí do života,
uzatváranie manželstiev, ale tiež
aj jubilejné sobáše ako napr. 60
rokov manželstva (diamantová
svadba), 50 rokov manželstva

(zlatá svadba). Dňa 24. 2. tohto
roku sme uskutočnili v obradnej sieni zlatý sobáš manželov
Valentíny a Michala Matušicových, ktorým aj touto cestou do
ďalších rokov spoločného života
srdečne blahoželáme.
BOŽENA VYDARENÁ
sobášiaca poslankyňa

V Mestskom múzeu
v Seredi si počas februára
mohli návštevníci pozrieť
zaujímavé exponáty Symboly židovstva
z 20. storočia.

MEZUZAH, MENORA a kniha, písaná v hebrejskom jazyku – predstavovali výber
z múzejného zbierkového fondu
so židovskou tematikou.
Aj keď každý z menovaných
predmetov je veľmi zaujímavý,
nepochybne najtajomnejším
exponátom bol „mezuzah“.
Na prvý pohľad kovové puzdro podlhovastého tvaru má v
skutočnosti v židovskom náboženstve svoj hlboký význam. Do
ručne vyrobeného puzdra, ktoré
je ﬁligránsky zdobené šifrovanými písmenami a židovskými symbolmi z náboženských
textov sa ukladá zabalený pergamenový zvitok. Na zvitku sú
napísané verše zo Svätej knihy
Židov – Tóry. Obsahuje dejiny
starovekých Izraelitov a zákony,
ktoré by mali Židia dodržiavať.
Na zadnej strane zvitku je na-

písané meno Boha. Verše píše
pisár špeciálnym čiernym atramentom. Po niekoľkých rokoch
sa pergamenový zvitok prezrie,
či nie je poškodený, pretože v
tom prípade už nespĺňa svoju
ochrannú funkciu a musí sa vymeniť.
Mezuzah sa upevňuje na
rámy dverí pri vstupe do domu,
na vstupy do židovských obchodov a synagóg. Zvyk upevňovať
mezuzah je prikázaním Tóry a
zosobňuje prítomnosť Boha a
jeho ochranu.
Sedemramenný svietnik „menora“ je jedným z najstarších
symbolov židovského náboženstva. Údajne symbolizuje horiaci
ker, z ktorého sa prihováral Boh
k Mojžišovi. Svietnik je súčasťou
štátneho znaku Izraela.
Výstavu dopĺňala kniha, písaná v hebrejskom jazyku.
Tieto exponáty ponúkli možnosť oboznámiť sa so židovským
náboženstvom – jedným z najstarších, ktoré vzniklo ako náboženstvo hebrejského národa.
ZLATICA GREGOROVÁ
Mestské múzeum

15

SEREDSKÉ NOVINKY

Máš záujem stať sa
úspešným športovcom?
Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi otvára v školskom roku ných trénerov
2012/2013 športovú triedu so zameraním na basketbal chlapcov a háŃù¡¢ © Í ¤¤ ©ù ¢¤ Í ¤§
dzanú dievčat. Do športovej triedy budú prijímaní žiaci 4. ročníka po
Ń ¤ė ¨¤ Í¡¨ Íù ¢¤ă Í ¤£¤ ¨overení špeciálnych zručností, schopností a nadania. Vyučovanie v sahu 4-6 hodín týždenne
športovej triede sa bude realizovať na II. stupni od 5. ročníka. Športová
ŃÍ¡ù©§§¤ė¨ £¶¡¢Íğ¨¶»¤¶príprava je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.
nia a posilňovanie svalov
Ń t ¤â ¤¨©¤  ¡£ğ ¢ ė ¨¨¶£  »
Prečo basketbal chlapci
umiestnenia žiakov školy vo vedomostných súťažiach, veľmi dobré
a hádzaná dievčatá?
výsledky v testovaní žiakov 9. ročníka a v celoslovenskom testovaní
Basketbal i hádzaná patria v Seredi medzi dlhodobo najúspešnejšie KOMPARO všetkých žiakov II. stupňa
športy. Školské športové stredisko hádzanej bolo zriadené už v roku
Ń¤ė¶¢Í¤§£¶¤£¨¨§ĹƐ¤§¤1981 na ZDŠ Petrovská ul. a neskôr od roku 1988 pokračovalo vo svojej né jazykové laboratóriá) i ostatných hlavných predmetov v porovnaní
činnosti na ZŠ J. Fándlyho. Od roku 1997 bolo zriadené Školské športo- s klasickou triedou
vé stredisko (ŠŠS) basketbalu chlapcov. Obidve ŠŠS dosahovali počas
Ńė¤Ĭ¤¨©¤Í ¡¤¤¨ ė ė£¶svojej činnosti výborné výsledky a jednotlivé družstvá pravidelne ob- niach s využitím interaktívneho (6 interaktívnych tabúľ v škole) a
sadzovali popredné miesta v súťažiach.
projektového vyučovania, práca s PC a internetom (3 počítačové učebŠportovými triedami chceme nadviazať na tieto úspechy a vytvoriť ne a 85 počítačov)
ešte lepšie podmienky pre športovanie detí. Jedným z dnes málo vídaŃÍ¡¤¤¡¢Í£© ù£ £ă¶¡Ā£¦£ ¨ným a nedoceneným faktom je, že basketbal a hádzanú „mohli robiť“ ách a výletoch
aj deti zo sociálne slabších rodín.
Ń§£ęÍ¤¤¢¤¶Íğ¡â¤ğ¨»£¢£¶»ho ihriska s umelou trávou v areáli školy
Kritériá prijatia
Ńę¡Ā¢»§¢£  ¤ ©ù ¢¤ė¡ă¡¢ Í
do športovej triedy:
Ń Ā¡¢¤»©¨© ¡¡ăĀę¤¡£ ©¡¢ ©¢1. Vyplnená a podpísaná prihláška do športovej triedy (dostupná na nymi športovými klubmi
webovom sídle školy www.zsjfsered.sk)
Ń¢ ¡¢¤¡Ā¨ ¤ė¤ė¤ù ¢¤¤¡§¢¤Í¤
2. Úspešne zvládnuté testy všeobecnej pohybovej výkonnosti, dia- stravy v rámci desiatej a obeda v školskej jedálni a školského mliečgnostika špeciálnych zručností pre zvolený druh športu
neho programu
3. Doplnkové kritérium – školský prospech
Ń ¨¢©ùÍ¤ė¡¤¨£Í¤ė¢¤Í¢¢£4. Psychodiagnostické vyšetrenie (absolvujú len vybraní žiaci po lizovaných webových sídlach: www.zsjfsered.sk, www.lokosered.sk
overení športového nadania)
Ń»¤§£ęÍ¤¤Û»¶¡£¨©£¤£ ăę¤£¶¡5. Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti (vyžaduje sa len od ťou
vybraných žiakov).
Ńk¢ă£¤ù ¢¤¢ ¨¢»
Testy športovej výkonnosti sa uskutočnia v druhej polovici apríla
2012 (obsah testov a presný dátum zverejnený na webovom sídle škoSme presvedčení, že pozitívne referencie o našej škole budú motily) v telocvični ZŠ J. Fándlyho.
vovať rodičov k rozhodnutiu, aby svoje dieťa, ktoré má predpoklady
zvládnuť nároky vstupných testov a vzdelávania sa v športovej triede,
Podmienky počas štúdia
prihlásili do nami pripravovaného výberu športových talentov.
a výhody s tým spojené:
Ń  » ¤ ù ¢¤  Í ¤§  ¤Í ¤ŝ¤- Prihláška a bližšie informácie na www.zsjfsered.sk

KULTÚRNE POZVÁNKY
MESTSKÉ MÚZEUM
– FÁNDLYHO FARA V SEREDI
Ulica M. R. Štefánika 8
STÁLE EXPOZÍCIE:
Prehistória seredského regiónu
Hrad Šintava
Dobové fotografie Serede
Lapidárium s barokovými sochami
VÝSTAVY:
Archeologický výskum hradu Šintava
Zachráňme kaštieľ v Seredi
NOVÉ VÝSTAVY A PODUJATIA:
„TROPICKÝ SVET HMYZU“ - 7. 3. – 4. 4.
2012, výstava exotického hmyzu, motýľov a chrobákov zo súkromnej zbierky
Michala Zachara z Prievidze
„VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE“ - 29. 3.
- 30. 3. 2012, výroba veľkonočných ozdôb
a zdobenie kraslíc
EXPONÁT MESIACA:
„SÓDOVÁ FĽAŠA A KYVETA ZO SERED-

SKEJ SÓDOVKÁRNE“
ATRAKCIE:
Model kaštieľa s parkom - vízia budúcnosti
VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE ŽIAKOV
ZŠ A SŠ: prezentácia a premietanie dokumentov s obrazovým materiálom
„ŠINTAVSKÝ HRAD“ - prvá téma z cyklu
„Poznávaj históriu mesta a život svojich
predkov“
„CECHY A REMESLÁ“ - druhá téma z cyklu
„Poznávaj históriu mesta a život svojich
predkov“
(je potrebné objednať a dohodnúť termín
minimálne týždeň dopredu)
OTVÁRACIE HODINY:
október – apríl: ut–so: 9°° - 17°° hod., máj
– september: ut–so: 10°° - 18°° hod.
(Informácie a objednávky pre organizované
skupiny na 031/789 4546, vstupné pre školské
skupiny 0,35 € na osobu)
www.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk

MANŽELSTVO UZATVORILI
 Peter Bardiovský a Bc. Jana Miklušáková,
 Mgr. Martin Hubina a Mgr. Lucia Trnková,

 Norbert Antala a Miroslava Packová.
Mladomanželom srdečne blahoželáme!

UVÍTALI SME DO ŽIVOTA
 Emu Vidovičovú,  Adama Uhriča.

Srdečne blahoželáme!

JUBILANTI
 Mária Čaplová /1921/,  Jozef Hvizd /1922/,
 Elena Martincová /1917/,  Julianna Pavilková /1922/,  Jozef Strapko /1922/,  Mária Vejičková /1921/,  Marianna Danajová /1922/,

 Helena Nádaská /1921/,  Mária Uhlíková
/1921/.

Srdečne blahoželáme!

 ROZLÚČILI SME SA S
 Viliamom Štefákom /1950/,  Jolanou Markovou /1934/,  Milanom Sečenom /1957/,
 Petrom Toškovom /1951/,  Ladislavom



Zbojekom /1994/,  Alžbetou Zbojekovou
/1944/,  Rozáliou Rožárovou /1919/.
Česť ich pamiatke!

Voné priestory na prenájom

Samostatne stojaca garáž na ulici Jesenského

Samostatne stojaca garáž
Jesenského 1104/24 Sere
Plocha: 18m2
Samostatne stojaca murovaná garáž
s montážnou jamou. Vstup do garáže je
priamo z ulice cez bránu (dvojkrídlová
200x240 cm).

Voné priestory na prenájom Kino NOVA Sere
Uvedené voné priestory sú umiestnené
v kine NOVA na poschodí. Každá
z miestností má samostatný vchod a
s plochou 40m2. Priestory je možné využi
na kancelársku alebo obchodnú innos.

Voné priestory na prenájom Dom kultúry Sere

Kancelária s plochou 18,18m2

Kancelária s plochou 13,42m2

Kancelária s plochou 13,78m2

Uvedené voné priestory sú umiestnené
v Dome kultúry na poschodí. Každá
z miestností má samostatný vchod
s plochou uvedenou pod fotografiou.
Priestory je možné využi na kancelársku
alebo obchodnú innos.
Kancelária s plochou 14,25m2
SMS s.r.o. ponúka:
- prenájom kancelárskych priestorov (Dom kultúry, kino Nova)
- prenájom zariadených miestností na rodinné oslavy s kuchynkou
- prenájom športovísk
- zasadaky a reprezentatívne priestory na jednorazový prenájom pre semináre,
konferencie, rokovania, koncerty, divadelné predstavenia, spoloenské podujatia

Zasadaky a reprezentatívne
priestory na jednorazový prenájom
pre semináre, konferencie,
rokovania, miestnos na rodinné
oslavy do 20-30 udí s kuchynkou.

V rámci podnikateskej innosti zabezpeuje:
- investinú innos, dozor malých stavieb, správu a prevádzku budov
- manažment energií
- verejné obstarávanie
- uskutoovanie stavieb a ich zmien
- sprostredkovateská innos
- vydavateskú innos

Kontakty:
Prenájom a údržba: 0907 321710 , 0918 815726
konate: 0903 790820

Verejné obstarávanie: 0905 335839
mail: sms.konatel@gmail.com

