
Dôvodová správa: 
 

Projektový manažér Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi návrh na schválenie: realizáciu, uzatvorenie zmluvy a súhlas 
s podmienkami spolufinancovania projektu s názvom „Stavebné úpravy kaštieľa 
a revitalizácia zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu 
mesta“ (ďalej „projekt“) Kód projektu: 5819/2014/ONG, Programová oblasť: Ochrana a 
revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci 
európskeho kultúrneho dedičstva, Kód programovej oblasti: SK05, Číslo programovej oblasti: 
16, Výstup programovej oblasti (cieľ projektu): Obnovené, rekonštruované a chránené 
kultúrne dedičstvo. Projekt na realizáciu je predložený v rámci programu „Zachovanie 
a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení 
v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu 
Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Správca 
programu je Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava. 
 
Miesto realizácie projektu sa nachádza v katastri mesta Sereď, kde ide o revitalizáciu parku 
so stavebnými úpravami centrálnej časti kaštieľa. v ÚZPF sú zapísané pod číslom 2257/1 a 
2257/2, na LV č. 591, parcely č.:2/7, 4/1, 9/1, súpisné číslo stavby je č.1.  
 
Predmetom projektu sú stavebné úpravy časti kaštieľa a revitalizácia priľahlého parku, 
ktorého časti už v súčasnosti slúžia širokej verejnosti ako oddychová zóna, ktorej je na území 
mesta Sereď stále nedostatok, kde by sa konali rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, slúžila 
by pre aktívny oddych aj relax občanov a aj návštevníkov mesta.  
 
Projekt obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je logicky rozdelený na dve časti - aktivity 
zamerané na park a aktivity zamerané na obnovu vybraných častí samotného objektu 
kaštieľa. V rámci aktivít zameraných na park budú zrealizované nasledovné stavebné objekty:  
obslužná komunikácia šírky 3m, mlatová komunikácia pri kaštieli šírky 3m a pri amfiteátri 
šírky 2m, južná komunikácia šírky 2m, verejné osvetlenie, rekonštrukcia pamätníka 
holokaustu, úpravy okolia pamätníka holokaustu, náučný chodník, fit dráha, labyrint, 
pergola, parkovanie bicyklov pri zadnej bráne, sadové úpravy. V rámci aktivít zameraných na 
kaštieľ bude zrealizovaná sanácia a rekonštrukcia strechy kaštieľa v havarijnom stave. 
 
Celkové náklady na projekt pred procesom verejného obstarávania sú vyčíslené v sume 
615 947,- eur, z toho spolufinancovanie mesta Sereď na projekte bude vo výške 15 %, čo 
predstavuje sumu 92 392,- eur. 
 
       Mesto Sereď vypracovalo projekt „Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého 
parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta“, Kód projektu: 
5819/2014/ONG a v rámci získania projektového grantu je potrebné, aby Mestské 
zastupiteľstvo v Seredi schválilo realizáciu, uzatvorenie zmluvy dňa 4.11.2014  a súhlas 
s podmienkami spolufinancovania na uvedený projekt. 
 


