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 8. 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 6. zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo:
Dátum konania: 02.09.2020
Miesto konania: zasadačka Mestského úradu Sládkovičovo č. dv. 13
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Cyklotrasa
3. Nové IBV - oplotenie
4. Mestský park
5. Nové investície a projekty
6. Problémy s nákladnou dopravou pri kostolnej veži
7. Ostatné
K bodu 1)
Zasadnutie komisie otvoril a viedol p. Ing. Štefan Lauko, predseda komisie. Privítal
prítomných členov komisie, p. primátora, p. kontrolóra, p. prednostu, prítomných poslancov
MZ a oboznámil ich s programom zasadnutia.
K bodu 2)
p. primátor – na cyklotrasu je vypísaná výzva, je tam čiastka aj na odkúpenie pozemkov.
Cena podľa znaleckého posudku na 1 m2 je 5,-€. Navrhuje túto cenu zvýšiť, nakoľko vlastníci
za takúto cenu nechcú svoje pozemky predať. Cyklistický chodník je 3 m široký, treba
odkúpiť 6 m pás. Vlasníkov je okolo 150 osôb.
Ing. Š. Lauko – treba pripraviť zoznam vlastníkov, dať výzvu aj do novín.
MVDr. Bartaloš – položil otázku, či by nebolo možné navrhnúť trasu cez ul. Sereďská
a následne po polnej ceste pokračovať až na Vincov les.
p. primátor – táto alternatíva už nie je možná, lebo na túto trasu by sa mal napojiť aj CCH od
Malej Mače a pokračovať by mal až na Kaskády.
Ing. Brunner – vidí problém v odpredaji duplicitných vlasníkov.
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K bodu 3)
p. primátor – nové ulice na IBV Záhradnícka majú vybudované veľmi vysoké bariérové
oplotenia. Je to veľmi neestetické. Doporučuje prijatie VZN, ktoré bude regulovať výstavbu
oplotenia rodinných domov.
Mgr. Machan – myslí si, že už je neskoro toto riešiť. Na takú zmenu treba zmeniť územný
plán mesta.
K bodu 4)
p. primátor – teraz vyšla nová význa, je možné podať projekt na výstavbu chodníkov
v mestsko parku. Mali by byť zo zámkovej dlažby – vodopriepustné. V parku treba robiť aj
udržovacie práce. Je pripravená PD na obnovu parku (NN, kamerový systém, zavlažovací
systém, javisko, jazierko). Plánované náklady sú 400 až 500 000,- €.
Mgr. Kovácsová – pýta sa, prečo sa s tým parkom nič nerobí, prečo nebol už vybudovaný
kamerový systém.
p. primátor – bola vypracovaná projektová dokumentácia, žiaľ Západoslovenská distribučná
to neodsúhlasila, bolo treba celý projekt prepracovať.
p. Ruman – pri parku donútiť majiteľa, aby sa staral o svoj pozemok. Navrhuje odkúpiť tieto
pozemky.
Ing. Š. Lauko – prístup do parku cez hlavný vchod je tiež v dezolátnom stave.
p. primátor – VŠ žiadala pomoc od mesta na získanie finančných prostriedkov. Výzvy sú
vypísané žiaľ len na kultúrne pamiatky. Kaštiel nie je na zozname kultúrnych pamiatok.
Kaštiel je momentálne v dezolátnom stave, majitelia o túto budovu sa vôbec nestarajú.
Ing. Š. Lauko – treba ich upozorniť na nebezpečný stav kaštiela a zistiť aký zámer majú
s budovou.
K bodu 5)
p. primátor – v súčastnosti budeme robiť prístavbu k ZŠ na Školskej ulici. Skatepark je
odsunutý na ďalšie obdobie.
- Informoval prítomných aj o projekte BRKO. Projekt bol už štyri krát podaný, zatiaľ žial bol
neúspešný. Doporučuje projekt znovu podať. S tým úzko súvisí aj projekt kompostárne, ktorý
mesto bude tiež podávať na získanie NFP.
- Je vypracovaná projektová štúdia na Smart mesto. Plánované náklady sú cca 500 000,-€.
K bodu 6)
p. primátor – je vypracovaná statická štúdia pre cestu pri kostolnej veži. Cez kamerový
systém boli napočítané kamióny, mesto v rámci stavebného dohľadu bude zisťovať, kto má
povolenie a kto nie. Budú predvolaný majitelia prevádzok.
Ing. Š. Lauko – navrhuje nekompromisne jednať s podnikateľmi. Je za vybudovanie novej
komunikácie.
K bodu 7.)
Ing. Š. Lauko – navrhuje zrušiť Mestskú políciu, nakoľko je na nich veľa sťažností.
p. primátor – tiež nie je s nimi spokojný. Podľa neho neriešia problémy efektívne. Zrušit
MsP je však veľmi ťažké a zložité a na druhej strane mesto potrebuje mestských policajtov.
MVDr. Bartaloš – informoval sa o novej IBV Budovateľská. Koľko tam bude ulíc, aké
budovy tam budú, atď?
Ing. Š. Lauko – budú tam 3 ulice. Na pravú stranu 1. ulice je už vydané stavebné povolenie.
Budú tam rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami. Na ďalších uliciach by mali byť
klasické rodinné domy. Inžinierske siete sú už realizované.

2

K bodu 8)
Predseda komisie p. Ing. Lauko poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Sládkovičove, dňa 02.09.2020

Ing. Štefan Lauko
predseda komisie

Botló Ildikó
zapisovateľka
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