
Dôvodová správa 

Uznesením MsZ v Seredi č. 146/2014, ktoré bolo prijaté na zasadnutí dňa 27.10.2014 MsZ 

schválilo a súhlasilo: 

1. s realizáciou projektu „Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku 

v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta“, 

2. s uzavretím projektovej zmluvy medzi mestom Sereď a správcom programu Úradom 

vlády SR, 

3. s podmienkami spolufinancovania projektu. 

V zmysle uznesenia MsZ bola medzi mestom Sereď a Úradom vlády SR uzatvorená dňa 

9.11.2014 Projektová zmluva na realizáciu projektu 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.  

Na pracovnom stretnutí poslancov MsZ dňa 4.10.2016 boli projektovým manažérom 

Mestského úradu v Seredi prezentované nové skutočnosti týkajúce sa uvedeného projektu. 

V pôvodnom projekte boli celkové náklady na projekt pred procesom verejného obstarávania 

vyčíslené na sumu 603 314 €, z toho výška grantu 512 817 € a spolufinancovanie mesta 

90 497 €. Dňa 17.02.2016 bol uzatvorený Dodatok č. 1 k Projektovej zmluve po predložených 

pripomienkach oslovených orgánov.  

Vzhľadom na viaceré  aktualizácie projektovej dokumentácie a rozpočtov bola zákazka 

vysúťažená na sumu 830 196 €. Rozdiel medzi pôvodnou sumou projektu a vysúťaženou 

sumou je 226 886 €. V prípade realizácie projektu pôjde táto suma z rozpočtu mesta Sereď. 

Ďalšie výdavky z rozpočtu mesta Sereď v prípade realizácie projektu sú spojené 

s dodatočným spolufinancovaním súvisiacim s korekciami Úradu vlády SR, ktoré môžu byť 

od 41 509 € až do 83 019 €. V prípade dodatočného spolufinancovania v maximálnej výške 

by celkové náklady mesta Sereď súvisiace s realizáciou projektu vzrástli z pôvodnej sumy 

90 497 € na sumu 400 402 €. To by znamenalo spolufinancovanie mesta v rozpätí 38-48% 

z celkovej sumy projektu. A to by sa jednalo len o I. etapu projektu a stále máme 

nedokončenú stavbu. Otvorená zostáva otázka chránenia a poistenia rozostavanej časti 

a ďalšieho pokračovania projektu, vrátane financovania v budúcich rokoch. Treba spomenúť 

ešte aj fakt, že dodávateľ prác považuje za nereálny dátum ukončenia prác do 30.4.2017 

a preto žiada o jeho predĺženie formou dodatku o cca 3 mesiace. V opačnom prípade 

nepodpíše zmluvu o realizácii diela.  

V bodovaní poslancov MsZ návrhu plánovaných investičných akcií na rok 2017 skončila 

investícia do projektu na 3.mieste. Ako bolo na stretnutí poslancov a zamestnancov MsÚ dňa 

4.10.2016 povedané: do investície kaštieľa z Nórskych fondov môžeme ísť len vtedy, ak 

vyhrá bodovanie poslancov. Upravil by sa Zámocký park zeleň, obslužná cesta, stavenisková 

cesta, osvetlenie, labyrint, pergola, náučný chodník, fit dráha, parkovanie bicyklov, 

zrenovoval by sa pamätník holokaustu. Na budove kaštieľa by sa sanovala časť strechy a pod 

touto strechou časť okien a dverí. Neukončil by sa ucelený objekt kaštieľa či jeho samostatná 



časť. Zaťaženie rozpočtu mesta touto investíciou by nedovolilo ísť do žiadnej inej investičnej 

akcie mesta v roku 2017 a aj v ďalších rokoch by bol mestský rozpočet viazaný nejasnou 

spoluúčasťou na dokončenie čo i len časti budovy kaštieľa. V bodovaní poslancov sa na 

prvých 2 miestach umiestnili investície Havarijná oprava telocvične ZŠ JAK a rekonštrukcia 

futbalového štadiónu. Ak zamietneme rekonštrukciu kaštieľa a revitalizáciu Zámockého parku 

– podľa bodovania poslancov ideme do týchto akcií: 

1. Havarijná oprava strechy a zateplenie telocvične ZŠ JAK 140.000 €(spoluúčasť mesta 

35-70 tis €) 

2. Stavebné práce na rekonštrukcii tribúny, šatní, sociálneho zázemia futbalového 

štadiónu maximálne do sumy 500.000 € na 2 roky – v roku 2017 v čiastke 250.000 € 

3. III. etapa Športová ulica – obnova povrchu v čiastke do 95.000€  

4. Športová zóna za Raketou vo výške 20.000 € – jedná sa pokračovanie úpravy 

priestorov pre voľno – časové aktivity 

Samozrejme istou investíciou je G pavilón a jeho dostavba na nájomné byty – resp. byty + 

revitalizácia malého parčíka pri MsP. Okrem toho máme v pláne ešte: 

 Ďalšie projektové dokumentácie a výzvy (najmä: nové mestské trhovisko, vyriešenia 

parkovania pri kostole za Sokolovňou, projekt zateplenia Veľkej zasadačky MsÚ + 

výmena okien, projekt rekonštrukcie chodníka Cukrovarská) 

 Dokument starostlivosti o dreviny v meste 

 Výkup pozemkov pod MŠ Fándlyho 

 Pokračovanie v rozširovaní verejného osvetlenia 

 Nákup smetných nádob, lavičiek, náradia... 

 


