MESTO SLÁDKOVIČOVO

F u č í k o v a 3 2 9, 9 2 5 2 1 S l á d k o v i č o v o
K o m i s i a v ý s t a v b y, d o p r a v y a ž i v o t n é h o p r o s t r e d i a
pri Mestskom zastupiteľstve Sládkovičovo
___________________________________________________________________________

Zápisnica
zo 4. zasadnutia Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia
pri Mestskom zastupiteľstve Sládkovičovo
V súlade s § 15 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov predseda Komisie výstavby dopravy a životného prostredia pri Mestskom
zastupiteľstve Sládkovičovo (ďalej len „komisia“) zvolal 4. zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo:
Dátum konania: 16. 09. 2019
Miesto konania: zasadačka Mestského úradu Sládkovičovo č. dv. 13
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Rekonštrukcia miestnych komunikácií
3. Návrh VZN č. 102/2019 o určení názvov ulíc
4. Diskusia
5. Záver
K bodu 1)
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. Štefan Lauko, predseda komisie. Privítal prítomných
členov komisie, p. primátora, p. kontrolórku, prítomných poslancov MZ a oboznámil ich
s programom zasadnutia.
K bodu 2)
p. Ing. Lauko - rekonštrukciu miestnych komunikácií treba realizovať do konca roka,
nakoľko sú na to vyčlenené financie. Komisia má doporučiť, ktoré úseky by sa mali
realizovať. Jedná sa o nasledovné lokality: sídl. Jána Dalloša a ulica Cukrovar (Zuška).
p. primátor - rekonštrukcia J. Dalloša zahŕňa demontáž betónovej vozovky a následné
vybudovanie asfaltovej komunikácie.
- Obyvatelia ul. Cukrovar už 3 roky žiadajú mesto o opravu cesty a spevnenej plochy. Žiaľ
náklady na rekonštrukciu spevnenej plochy sú veľmi vysoké cca.16 000,- €, ktoré mesto nemá
v rozpočte. Pozemok navyše patrí ministerstvu hospodárstva. Mesto bude žiadať štát
o bezplatný prevod vlastníctva.
- cesta na Cukrovarskej ul. od kostola je tiež vo zlom stave, je potrebné ju opraviť. VO bolo
zrealizované, zahŕňa nasledovné práce: frézovanie 2 vrstiev a 2 vrstvy nového asfaltu.
p. Ing. Lauko - doporučuje miestne zisťovanie stavu komunikácií na ul. Cukrovar a navrhuje
vyčleneniť financie v rozpočte mesta na opravu komunikácií tejto lokality.
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Ďalej upozornil na zlé podmienky parkovania pred školou na Abrahámskej ulici. Požiadal
prítomných, aby navrhli riešenie tohto problému.
p. primátor - navrhuje upraviť parkovisko pri cintoríne a vybudovať tu nové parkovacie
miesta.
p. Šramo - upozornil na ďalšie komunikácie, ktoré sú tiež vo veľmi zlom stavu. Zdôraznil, že
pre neho je prioritou vybudovanie parkovísk pre ZŠ na Školskej ulici. Je tam veľmi zlá
situácia. Treba tam vybudovať aj chodník pre deti.
p. Ing. Lauko - situáciu pred školou treba riešiť komplexne, nové parkoviská nič nevyriešia.
p. MVDr. Bartaloš - navrhuje vypracovanie koncepciu na opravu miestnych komunikácií.
p. Mgr. Machan - mali by sa určiť kritéria, podľa ktorého bude mesto postupovať pri oprave
miestnych komunikácií.
p. primátor - bez úpravy rozpočtu rekonštrukciu ciest sa nedá realizovať. Rozpočet
na opravu ciest je nasledovný:
• J. Dalloša - 20 000,- €
• Ul . Cukrovar - 30 000,-€
p. Ing. Lauko - treba zostaviť poradie, podľa ktorého budú postupne opravované miestne
komunikácie.
p. Mgr. Kovácsová, Hrdlica, Šramo, Mgr. Varga, Sudová - nesúhlasia opravou miestnej
komunikácie na ul. Cukrovar.
K bodu 3)
p. primátor - obyvatelia navrhli tieto názvy ulíc na lokalitu IBV Záhradnícka:
• Sadová ulica - Liget utca
• Slnečná ulica - Napos utca
• Veterná ulica - Szeles utca
p. Mgr. Kovácsová - prečo nie sú pomenované ulice po významných osobností.
p. primátor - poslanci na zastupiteľstve tento návrh zamietli.
K bodu 4)
p. Mgr. Kovácsová - informovala sa, v akom stave je projekt "Revitalizácia parku" a či je
projekt na web stránke mesta.
p.primátor - projekt sa realizuje postupne. Tento rok bude realizované verejné osvetlenie
a štrukturovaná kábeláž.
p. Šramo - sa informoval, či má mesto dosah na zmenu dopravného značenia. Jedná sa výjazd
zo Sereďskej ulice na hlavnú cestu č. I/62. Bolo by tam potrebné zmeniť doprvané vodorovné
značenie. Mala by tam byť plná čiara, aby sa tam nemohli autá predbiehať.
p. primátor - mesto požiada o súhlas KDI v Trnave.
p. primátor - informoval prítomných o schválení Zmien a doplnkov č. 4/2019 k UPN-M
mesta Sládkovičovo mestským zastupiteľstvom.
K bodu 5)
Predseda komisie p. Lauko poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Sládkovičove, dňa 16. 09. 2019

Ing. Štefan Lauko
predseda komisie

Ildikó Botló
zapisovateľka
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