
Zoznam vynaložených finančných prostriedkov na Kaštieľ  v Seredi od roku 
1996 s komentárom. 

V roku 1996 do roku 2016 bolo vynaložených na Kaštieľ v Seredi vo výške 303 681,75 €. 

1996: 11 601,24 € dotácia a vlastné zdroje 16,20 za stavebné práce na oprave 
spolu 11 617,44 € 

1997: 4 973,04 € za stavebné práce na oprave 

1999: 116,17 € na propagáciu  

2000: 4 682,47 € za stavebné práce na oprave 

2003: 3 316,40 € za stavebné práce na oprave 

2004: 7 966,54 € dotácia a vlastné zdroje 1990,14 € za stavebné práce na oprave  
spolu 9 956,68 € 

2006: 3 319,40 € za stavebné práce na oprave 

2008: oprava strechy kaštieľa  vo výške 41 718,80 € z toho dotácia 18 920,53 €. 

2009: na havarijnú opravu časti  strechy kaštieľa, vybudovanie novej elektrickej prípojky a na 
reštaurátorské práce bolo vynaložených 66 110,20€ z toho dotácia z Ministerstva kultúry SR 
bola 15 000,00 €. Na elektrickú energiu bolo vynaložených 65,94 €. Spolu v roku 2009  66 
176,14 €. 

2010:  284,46 € bolo vynaložených na elektrickú energiu a 258 € na vybudovanie mreže  
k otvoru v stene a odvoz odpadu. Spolu 542,46 €. 

2011: Na elektrickú energiu bolo vynaložených 380,93 €, V objekte kaštieľa boli realizované 
čistiace práce, osadenie nových vchodových dverí, oprava strechy , archeologický výskum, 
elektroinštalačné práce, údržba  a reštaurátorské práce v celkovej hodnote  31 092,40 € 
z ktorých 15 000 € bola dotácia z Ministerstva kultúry SR. Celkom bolo 
preinvestovaných  31 473,32 €. 

2012: Na elektrickú energiu bolo vynaložených  500,57 €, Bolo vybudované nové osvetlenie 
v bastióne kaštieľa v hodnote 8 628,29 € vybudované nové elektrické rozvody 
a reštaurátorské práce v celkovej hodnote 29 468,27 € z toho dotácia z Ministerstva kultúry 
bola 20 000 €. Celkom bolo preinvestovaných 38 597,13 €. 

2013: na elektrickú energiu bolo vynaložených     356,60 €, bola vybudovaná nová drevená 
podlaha a rampa v bastióne v hodnote  15 000 €. Celkom bolo preinvestovaných 15 356,60 
€. 



2014: na elektrickú energiu bolo vynaložených  421,61 €, realizovaný bol pamiatkový výskum 
vo výške 13 524 € z toho dotácia bola z ministerstva kultúry SR vo výške 10 000 €. Celkovo 
bolo preinvestovaných 13 945,61 €. 

Projektová dokumentácia  Kaštieľa bola vo výške  7 656,00 €. 

2015: náklady na elektrickú energiu boli vo výške 31,90  €, archelogický výskum a technická 
pomoc 35 476 € z toho dotácia bola vo výške 11 000 €, spolu 35 507,90 €. 

Projektová dokumentácia  Kaštieľa bola vo výške  2 018,00 €. 

2016: náklady na elektrickú energiu boli vo výške   440,96 €, bola realizovaná oprava 
svietidiel v bastióne vo výške 1 067,23 €, technická pomoc pri príprave projektov bola vo 
výške 7200 €. Spolu bolo vynaložených v roku 2016 8 708,19 € + 4.000 € na georadar 

 

 

  

 


