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Návrh na uznesenie 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 11. 04. 2019 prerokovalo a  
 
s ch v a ľ u j e: 

a) predloženie Žiadosti o dotáciu Domom kultúry Sereď v rámci Výzvy č.4/2019 
Audiovizuálneho fondu na rok 2019, program 4/podprogram 4.3 za účelom realizácie 
projektu ,,Modernizácie vybavenia kina NOVA Sereď III“ (ďalej ,,projekt“), 

b) po schválení Žiadosti o dotáciu, zabezpečenie realizácie projektu Domom kultúry 
Sereď, 

c) dofinancovanie projektu do výšky 24 250,00 Eur z rozpočtu mesta Sered'. 

 

 



Dôvodová  správa 
 

Audiovizuálny fond SR zverejnil výzvu č.4/2019, ktorá umožňuje kinám 
modernizovať a obnoviť svoju premietaciu techniku. Oprávneným nákladom sú ďalšie 
technologické a súvisiace vybavenie jednosálových kín vrátane obnovy a ďalšej modernizácie 
digitálnej premietacej technológie. Mesto sa prostredníctvom Domu kultúry Sereď uchádzalo 
o takúto dotáciu úspešne v roku 2014 a 2016, načo sme v nasledujúcich rokoch v dvoch 
fázach zrekonštruovali hľadisko kina. Návštevnosť v kine sa celoročne zdvihla po prvej  
rekonštrukcii o cca 30 percent. V roku 2014 (staré sedačky) bola návšteva 18 000  oproti roku 
2017 s návštevou 32 000 po kompletnej výmene hľadiska. V roku 2018 sme sa s tržbami viac 
ako 112 tis eur dostali na 13. miesto ( z 99) medzi jednosálovými kinami na Slovensku. 

Vývoj ukázal že investície do kina sú návratné a oplatí sa v nich pokračovať, napriek 
k tomu, že k digitalizáciu sa pristúpilo až 5 minút po dvanástej, s rekonštrukciou kinosály sme 
začali už medzi prvými a teraz máme možnosť pristúpiť k ďalšiemu kroku, ktorý nás nielen 
postaví na čelo všetkých kín na Slovensku, ale aj prinesie ďalšie zisky a úspory v prevádzke 
kina. 
 Účelom tohto projektu je modernizovať technické vybavenie s cieľom znížiť 
prevádzkové náklady, zvýšiť príjmy a zlepšiť divákom filmový zážitok. 

Náplňou projektu je výmena súčasnej lampovej zobrazovacej jednotky v projektore za 
laserovú a výmena plátna za polarizačné, čo nám v ďalšom kroku umožní osadiť nový 3D 
laserový polarizačný systém (v spojení s laserom najlepší na trhu). Životnosť aktuálnych 
zariadení je 10 rokov, v prevádzke budú v čase výmeny 7. Dôvodom výmeny však nie je 
sanácia, ale inovácia a zlepšenie ekonomiky prevádzky. Tento projekt je skutočnou 
investíciou, keďže produkuje reálne úspory (odpadá výmena lámp a šetrenie energie) 
a predpokladané zisky (prvý laserový projektor na SVK). 
 Uvedená zmena zvýši všetky kvalitatívne prvky projekcie – laser má širšie spektrum 
farieb, vyšší kontrast 2000:1 na 2400:1, vyšší jas 35000 lm vs 32000 lm, teda zlepší filmový 
zážitok našich divákov a priláka ich viac, keďže sa jedná o technológiu, ktorú diváci nemajú 
doma a i z iných miest, keďže budeme prví. (kvalita) 
 Laser má životnosť 30 000 hodín, to znamená že projektor sa stane bezúdržbový, 
aktuálne vymieňame dvakrát do roka lampu (600-800 hodín) s priemernými nákladmi cca 3 
000 eur ročne. Tieto bežné výdavky už nebudú potrebné a bude ich možné využiť inde. 
(úspora) 
 Spotreba energie projektora sa po týchto úpravách zníži na polovicu. Aktuálne 
projektor využíva 6 000 W lampu, laser má maximálnu spotrebu pri rovnakom výkone 4 000 
W, avšak dokáže svoju spotrebu lepšie regulovať. (úspora) 
 Výmena plátna odstráni z projekčnej plochy tz. Hot spot (veľký bledší bod v strede 
pozorovacieho uhla diváka), ktorý spôsobuje súčasný systém a kazí tak filmový zážitok.  
(kvalita) 
 Po následnom zavedení 3D systému na báze laseru sa zvýši kvalita 3D zo súčasných 
18 percent výkonu na 86 percent. (kvalita) Toto by sme chceli financovať z odpredaja 
vyradenej techniky po modernizácii. Odpadne potreba umývania okuliarov (ďalšie zníženie 
spotreby a nákladov na údržbu pri opravách umývačky) a nové okuliare budú ľahšie, 
jednorazové, alebo si ich budú môcť diváci priniesť aj opakovane, budú často tematické ako 
pamiatka na film, takisto vo forme klipov pre divákov s okuliarmi, teda pohodlnejšie. 
 Laserový systém je zároveň bezpečnejší, nehrozí pri výmene lampy výbuch lampy 
a poškodenie projektora, ako je to v súčasnosti. 
 Nezanedbateľným pozitívom je ochrana životného prostredia vďaka zníženiu spotreby 
a odbúrania tvorby nebezpečného odpadu (vyradené lampy).  



V neposlednom rade je tento projekt prelomový a ako prvá môže mať Sereď túto 
technológiu a teda zlepšiť imidž mesta tak v oblasti inovácií ako aj životného prostredia. 

Audiovizuálny fond dotuje projekty do výšky 50 percent nákladov. Celkové 
predpokladané náklady by sa mali pohybovať vo výške 45 000 – 48 500, podľa výsledkov 
verejného obstarávania. 
 Návratnosť investície je 3-4 roky, potom prináša projekt ďalšiu úsporu a zisky počas 
celej životnosti zariadenia (30 000 hodín – cca 25 rokov, úspora za 25 rokov minimálne 75 
000 eur + zisky). 
 

Výmena prebieha rýchlo počas pár dní bez zastavenia prevádzky kina a teda ušných 
ziskov či posunu programu, čím skorej k výmene príde, tým skôr sa začnú úspory. 
 
 



NÁVRH  NA UZNESENIE 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 11.04.2019  prerokovalo 
 

a 
  
berie na vedomie 
 
Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov. 
 
 



Pracovný názov  projektu Výzva Hlavný zdroj 
financovania Informácie o projekte Predpokladaný 

rozpočet pred VO v €
Rozpočet po VO  v € 

Celkové náklady 
v €

Aktuálne informácie 
a najbližšie aktivity 

Časový rámec 
projektu Poznámka

1.
Dobudovanie infraštruktúry 

odpadového hospodárstva 
mesta Sereď

Výzva vyhlásená 
14.07.2008 OPŽP-

PO4-08-2
Európska únia

Ukončené monitorovacie obdobie 195 865,49 168 739,83 168 647,93
Platnosť zmluvy o NFP 
podľa čl.6 ods. 10 do 

31.12.2021 

Projekt zrealizovaný, 
monitorovacie obdobie je 5 
rokov od ukončenia aktivít 

projektu do 31.10.2016

2.
Zateplenie Základnej školy 

J.A.Komenského Sereď

Výzva vyhlásená z 
OP ROP-1.1-

2008/01
Európska únia

Ukončené monitorovacie obdobie 1 018 109,51 974 496,20 935 710,47
Platnosť zmluvy o NFP 

podľa čl.10 VZP do 
31.08.2020 

Projekt zrealizovaný, 
monitorovacie obdobie je 5 
rokov od ukončenia aktivít 

projektu do 31.08.2015

3.
Rekonštrukcia a modernizácia 

ZŠ - Fándlyho, Sereď

Výzva vyhlásená z 
OP ROP-1.1-

2009/01
Európska únia

Ukončené monitorovacie obdobie 1 286 330,39 864 595,64 835 353,47
Platnosť zmluvy o NFP 

podľa čl.10 VZP do 
31.08.2020 

Projekt zrealizovaný, 
monitorovacie obdobie je 5 
rokov od ukončenia aktivít 

projektu do 28.02.2017

4.
Rekonštrukcia a revitalizácia 

Námestia slobody Sereď
Výzva OP MVaRR 
ROP-4.1a-2009/01 

Európska únia

Ukončené monitorovacie obdobie 1 332 436,01 965 594,01 956 470,51
Platnosť zmluvy o NFP 

podľa čl.10 VZP do 
31.08.2020 

Projekt zrealizovaný, 
monitorovacie obdobie je 5 
rokov od ukončenia aktivít 

projektu do 31.03.2018

5.
Umenie bez hraníc (obnova 

amfiteátra)

OP cezhraničná 
spolupráca SR-ČR 

2007-2013, kód 
výzvy 

OPSRCR/2013/05 Európska únia

Projekt bol podaný v spolupráci s partnerským 
mestom Tišnov CZ 31.10.2013, realizácia projektu v 

roku 2014, celkové ON 210 525,90 eur, žiadaná 
suma 178 947,01 eur

210 525,90 146 327,05  

14.01.2019 zaslanie 
následnej 

monitorovacej správe 
projektu za rok 2018

Príprava nového programu 
na rok 2019 s partnerským 

mestom Tišnov (CZ)

Plánovaný termín kultúrno-spoločenského 
programu s mestom Tišnov CZ: 12-13.9.2019

6.
Modernizácia interiérového 

vybavenia kina Nova (výmena 
sedačiek)

Výzva Audiovizuálny 
fond SR 2014

Projekt podporený AVF sumou 25 
000,- eur 60 000,00 55 150,00 55 150,00  Monitorovanie výsledkov 

projektu

Projekt zrealizovaný, 
monitorovacie obdobie je 

5 rokov

7.
Zníženie energetickej 

náročnosti Materskej školy 
Komenského "A" v Seredi 

Výzva OPKZP-PO4-
SC431-2015-6

Európska únia

Cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejnej 
budovy, výška schv.NFP 264 075,48 eur, 

opr.výdavky 277 974,19 eur, 5% spolufinancovanie 
13 898,71 eur, výška neopr.výd. resp. 

spolufinancovania 96 706,66 eur

374 680,84 287 775,37 stavebné 
práce

Príprava následnej 
monotorovacej správy, 

termín 17.01.2020

Ukončenie stavebných prác v 
roku 2018, monitorovacia 

fáza projektu

8.
Rozšírenie triedeného zberu v 

meste Sereď
Výzva OPKZP-PO1-

SC111-2016-10

Európska únia

Cieľom projektu je zvýšenie kapacity na separovaný 
zber biologicky rozložiteľného odpadu, výška schv. 
NFP 368 903,66 eur, celkové OV 388 319,64 eur, 

spolufinancovanie 19 415,98 eur

388 319,64 363 699,60
363 699,60 BRO technika, 

8 892,00 PM, 420,00 
publicita, spolu 373 

011,60 eur

Kontrola projektu SAŽP 
na mieste, termín 

27.03.2019 

Ukončenie nákupu techniky 
v roku 2018, monitorovacia 

fáza projektu

9.
Rekonštrukcia kina NOVA – 

chladenie

Audiovizuálny fond SR Europa 
Cinemas OPRÁVNENÉ VÝDAJE 

VYNAKLADANÉ SPAT DO 
KINA ZA PROJEKTY 

NÁVŠTEVNOSTI KINA 

Projekt podporený sumou 11 943 eur  2016-
2017:

1 764 + 1019 eur (AVF SR)
4 765 + 4 489 eur (Europa Cinemas

celkom projekt     19 
200 eur   (rozdelený 
na dve fázy ročne 9 

600) 

účasť mesta cez    
DK Sereď               7 

235,82 eur 

19 178,82 eur 
(2016+2017)

Zrealizované dve fázy, 
chladenie funkčné v 

prevádzke

Dokončené, dotácie 
prijaté

10.
Modernizácia interiérového 

vybavenia kina Nova II 
(výmena sedačiek dokončenie)

Výzva Audiovizuálny 
fond SR 2016

Projekt podporený AVF sumou 

16 500 eur 34 674,00 16 674 eur 
spolufinancovanie 

33 174 eur investičná 
časť,  a 1 500,00 eur 

bežné výdavky 

Realizácia a zúčtovanie 
projektu ukončené, 

začiatok monitorovania 
výsledkov projektu

Projekt zrealizovaný, 
monitorovacie obdobie 

je 5 rokov

11.
Národný projekt Podpora 

opatrovateľskej služby

Implementačná agentúra 
Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny

Európska únia

Projekt zvýši dostupnosť opatrovateľskej služby pre 
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým 

zdravotným stavom a pre seniorov, zároveň podporí ich 
zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite, zníži 

sa dopyt po inštitucionálnej starostlivosti.

Refundácia nákladov mesta 
Sereď za výkon 

opatrovateľskej služby v 
domácnostiach klientov pre 

23 opatrovateliek

Refundácia nákladov na 1 
opatrovateľku vo výške 

507,00 eur/mesačne

Projekt zrealizovaný, 
monitorovacie obdobie je 10 
rokov od ukončenia aktivít 

projektu do 31.07.2028

Projekt ukončený

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov k 25.03.2019
1) MONITOROVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ 



12.
Podpora opatrovateľskej 

služby v meste Sereď
Výzva s kódom: OP ĽZ 

DOP 2018/4.2.1/01

Európska únia

OP Ľudské zdroje, Prioritná os: 4 Sociálne začlenenie, 
Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo 

prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám 
vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb 

všeobecného záujmu, Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z 
inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Žiadosť o NFP 
489 060,00 

Priprava podkladov k 
žiadosti o platbu č.1

Predpokladaná 
realizácia projektu od 
01/2019 do 02/2021

13.
Zníženie energetickej 

náročnosti budovy Mestského 
úradu v Seredi

Výzva OPKZP-PO4-
SC431-2017-19

Európska únia

Zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy 
Mestského úradu v Seredi (nová časť+zasadacia 

miestnosť), celkové OV 416 227,42 eur, požadovaná 
výška NFP 395 416,05 eur, spolufinancovanie 20 

811,37 eur. 

438 535,86 357 561,74 stavebné 
práce

357 561,74 O.V. stavebné 
práce, 4 930,00 PM, spolu 

362 491,74 eur

Príprava podkladov k 
podpisu zmluvy o dielo s 
dodávateľom stavebných 

prác 

Plán realizácie 
projektu v roku 

04/2019 až 10/2019 
(časť: stavebné práce)

14.
Rozšírenie Materskej školy 

D.Štúra v Seredi
Výzva IROP-PO2-SC 

2.2.1-2016-1

Európska únia

Výzva na výstavbu, rozširovanie, stavebno-tech. 
úpravy budov a areálov, materiál.-tech.vybavenia a 
zvyšovanie energ. hospodárnosti budov materských 

škôl, požadovaná výška NFP 345 083,94 eur

345 083,94 292 187,05 stavebné 
práce

292 187,05 O.V. stavebné 
práce, 4 600,00 S.D., 27 
865,90 zariad.kuch. , 17 
124,90 MT vyb., 18,00 

plagát, spolu 341 795,85 eur

Verejné obstarávanie 
stavebných prác 

vyhlásené 21.3.2019

Plán realizácie projektu v 
roku 2019-2020

Spolufinancovanie projektu v sume 17 
089,79 eur

15.
Zariadenie a vybavenie 

odborných učební
Výzva IROP-PO2-SC 

222-PZ-2016-2

Európska únia

Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie 
a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, 
školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v 

základných školách, ŽoNFP 64 645,09 eur, 
spolufinancovanie 3 402,37 eur 

68 047,46
28.12.2018 doručená Zmena 

rozhodnutia o neschválení 
NFP, zaslanie podkladov k 

uzavretiu zmluvy o NFP

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019

16. Záchrana seredského kaštieľa
Výzva v rámci programu Obnovme 

si svoj dom, podprogram 1.6 
Komplexná rekonštrukcia 

národných kultúrnych pamiatok s 
prioritou ochrany a obnovy

Žiadosť o dotáciu na stavebné práce v súvislosti s 
výmenou strechy nad centrálnou časťou kaštieľa a 
časťou južného krídla kaštieľa, stavebné práce na 
južnom krídle kaštieľa, max. výška dotácie 950 

000,00 eur

1 130 253,37  

Zaslanie projektovej 
žiadosti o dotáciu na 
Ministerstvo kultúry 
SR dňa 07.03.2019

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019-

2020

17.
Regenerácia vnútrobloku na 

sídlisku Dionýza Štúra v 
Seredi

Výzva IROP-PO4-
SC431-2017-16 

Európska únia

Výzva je zameraná na zlepšenie environmentálnych 
aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom 

budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou 
urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj 

zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia 
ovzdušia a hluku.

251 902,44
Projekt sa od termínu 

02.11.2017 nachádza v 
stave: zásobník projektov 

18.

Modernizácia interiérového 
vybavenia kina Nova III (výmena 

plátna a prechod na laserovú 
projekciu)

Výzva 
Audiovizuálny fond 

SR 2019
Predložený projekt v marci  2019 48 500,00

Predpoklad 
spolufinancovania 

24 250,00 eur

Proses vyhodnotenia 
žiadosti Audiovizuálnym 

fondom SR

Realizácia projektu v 
roku 2019, bez odstávky 

kina behom 1-2 dní.

Projekt zvýši kvalitu projekcie 2D a výrazne 3D, zvýši záujem 
divákov a následne príjmy a  zníži výrazne prevádzkové náklady 
(odpadá výmena lampy 2 x do roka a znižuje sa o 1/3 spotreba 
energie), Časť nákladov sa pokryje z predaja starej techniky, 

časť z dotácií Europa Media a úspor na prevádzke, návratnosť 
aj bez dotácie AVF 3-4 roky (s dotáciou 2-3), úspory 3000 eur 
ročne na prevádzke aj po pokrytí nákladov. Podobný efekt ako 
pri verejnom osvetlení výmena za LED. Aktuálne by sme boli 

prví na Slovensku teda aj pozitívne meno mesta v podpore 
moderných technológií a ekológie.

19.
Zníženie znečisťujúcich látok 
z dopravy formou prevádzky 

elektromobilu

Výzva 
Environmentálneho 

fondu Činnosť J1

Projekt je zameraný na zníženie znečisťujúcich látok 
z dopravy formou prevádzky elektromobilu pre typ 

žiadateľa - mesto/mestský úrad

Príprava projektovej 
žiadosti v roku 2019

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019

20.

Riešenie bezpečnosti cestnej 
premávky na priechodoch pre 

chodcov v meste Sereď - 
II.etapa

Výzva na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie dotácie zo ŠR 

prostredníctvom rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky

Dopravnobezpečnostné opatrenia na priechode pre 
chodcov na ul.M.R.Štefánika pri mestskom múzeu 

resp. MÚ a kostole Sv.J.Krstiteľa

Príprava projektovej 
žiadosti v roku 2019

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019

21.
Stavebné práce na statickom 
zabezpečení kaštieľa v Seredi

Výzva nie je 
vyhlásená

Stabilizácia severného krídla a bastionu s časťou 
východného krídla, časti: 1."SCHODISKO", 

2."STABILIZÁCIA B" a 3."STABILIZÁCIA B2" 

odhadované 
stavebné náklady 

216 000

Príprava projektovej 
žiadosti v roku 2019

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019-

2021

2) REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ

4) PÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV FONDOV, GRANTOV, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU ALEBO MESTA SEREĎ

3) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ



22.
Oprava a modernizácia 

budovy kaštieľa v Seredi, LV 
č.591 

Dotácia 
Ministerstva financií 

SR

Žiadosť o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva financií 
SR na jednu z častí projektu statickej stabilizácie 
kaštieľa v Seredi, požadovaná výška dotácie 13 

500,00 eur

5 000,00

Zadané vypracovanie 
statického posudku podľa 

nariadenia KPU TT z 
roku 2018

Realizácie projektu v 
roku 2019

23.
Vybudovanie nového 

tenisového areálu v objekte 
byv. záhradníctva

Výzva nie je 
vyhlásená

Vybudovanie tenisového areálu bude financované zo 
zdrojov mesta Sereď a Tenisového klubu Sereď

Projekt je v štádiu 
vyjadrovania 

24.
Modernizácia technického 

vybavenia kamerového 
systému v meste Sereď

Výzva Rady vlády 
Slovenskej republiky 

Doplnenie a modernizácia kamerového 
systému v roku 2019, spolufinancovanie 

projektu 11 849,74 eur s DPH
59 244,74 Zaslanie projektovej 

žiadosti 01.03.2019
Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019

25.
Rekonštrukcia vzdušného 
vedenia na ul. Trnavská a 

Poľná

Zdroj financovania 
Mesto Sereď

Rekonštrukcia vzdušného vedenia v meste 
Sereď 19 000,00 18 875,22 18 875,22 Práce na projekte boli 

ukončené

26.
Oprava chodníkov a terénne 

práce na MŠ Komenského
Zdroj financovania 

Mesto Sereď
Opravy miestnych komunikácií v meste Sereď 24 000,00 23 918,67 23 918,67 Práce na projekte boli 

ukončené

27.
Stavebné úpravy a výmena 
okien ŠZŠ Fándlyho Sereď

Zdroj financovania 
Mesto Sereď

Stavebné úpravy na základých školách v 
meste Sereď 44 000,00 41 880,00 41 880,00 Podpísaná zmluva o 

dielo s dodávateľom SP
Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019

28. Urnová stena
Financované v 
spolupráci so 

správkyňou cintorína 
Editou Kašíkovou 

Vybudovanie novej urnovej steny s 
30 ks urnových schránok 4 500,00 začiatok realizácie 

prác 5/2019
Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019

29. Energetika - potrubie a OST
Zdroj financovania 
Energetika Sereď + 

SIEA

dotácia od SIEA     
2 397 806 €

prepojenie tepelných rozvodov K4 a K9 na 
centrálnu K5 2 820 943,00 2 222 222,00

19.3.2019 odovzdané 
stavenisko a zahájenie 

prác

Realizácia projektu     
03-08/2019

30. ŠKF štadión SFZ + ŠKF + mesto Cieľ projektu: vybudovanie a modernizácia 
štadióna splňajúceho kritéria na 1.-3.ligu 3 500 000,00 Stav prípravy a 

realizácie projektu

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019-

2021

31.
Obradová miestnosť 

Mestského úradu v Seredi
Zdroj financovania 

Mesto Sereď
Cieľ projektu: vybrúsenie a lakovanie parkiet, 
vyspravenie stien, malovka, koberce, pódium 6 000,00 5817,80 s DPH Práce na projekte boli 

ukončené

32. Tranpolíny Zámocký park Zdroj financovania 
Mesto Sereď

rozšírenie ponuky voľnočasových aktivít pre 
najmenších

Predpokladaný 
rozpočet

Stav prípravy a 
realizácie projektu

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019

33.
Úprava plôch v priestoroch 

Camping
Zdroj financovania 

Mesto Sereď
rozšírenie ponuky voľnočasových aktivít Predpokladaný 

rozpočet Práce začali 25.3.2019 Realizácia projektu v 
roku 2019



34.
Noclaháreň a poradenská 

miestnosť: Trnavská 
Zdroj financovania 

Mesto Sereď
zvýšenie kvality poskytovaných služieb pre 

sociálne odkázaných občanov
Predpokladaný 

rozpočet
Stav prípravy a 

realizácie projektu
Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019

35.

Oddychová zóna 
Mlynárska s trhoviskom a 

parkovaním

Zdroj financovania 
Mesto Sereď

Celkové predpokladané prvé rozpočtové 
náklady na projekt pred VO boli 217 000,00 

eur
217 000,00 Projekt v procese 

prípravy

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2020-

2021

36.
Modernizácia miestneho 
rozhlasu v meste Sereď

Zdroj financovania 
Mesto Sereď

Celkové rozpočtové náklady na projekt 
sú 45 000,00 eur 45 000,00 Projekt bol podaný Predpoklad realizácie 

projektu v roku 2019

37.
Miestnosť pre poradenstvo, 
nocľaháreň - ZŤP budova

Zdroj financovania 
Mesto Sereď

rekonštrukcia suterénu, interiér 117 477,11 Príprava II.etapy I.etapa projektu 
zrealizovaná Rekonštrukcia suterénu bez zateplenia

38.

Prestavba areálu ZŠ 
Garbiarska na nájomné 

byty 

zdroj - nájomca na 
50 rokov LRL 

Profitech

prestavba objektu ZŠ Garbiarska na nájomné 
byty - 27, kancelárske priestory, fitnes, 

zariadenie pre 30 seniorov

Projekt je v réžii 
víťaza OVS. Práce 

prebiehajú od 
15.1.2018

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 

2019/2020

39.
Havarijný stav základov ZŠ 

J.A.Komenského Sereď, 
Budova A

Zdroj financovania 
Mesto Sereď

v roku 2014 žiadosť na MŠVVaŠ SR – celková 
suma 68 000 € finančné prostriedky nepridelené 
realizovaná 1. Etapa z rozpočtu mesta  v celkovej 

sume 20 524 €– práce prebiehajú

68 000,00 20 524,00 Dokončená 1.etapa v 
2/2015

Pokračovanie realizácie 
po pridelení FP zo ŠR

40.
Havarijný stav toalety ZŠ 
J.A.Komenského Sereď 

Budova B

Zdroj financovania 
Mesto Sereď

v roku 2014 žiadosť na MŠVVaŠ SR – celková suma 
111.000 €, v 12/2014 pridelené 23 700 € -

realizovaná I. etapa práce ukončené
111 000,00 23 700,00 Dokončená 1.etapa v 

2/2015
Pokračovanie realizácie 
po pridelení FP zo ŠR

41. Sereď v pohybe Výzva VUC TT 
Realizácia pohybových aktivit občanov mesta 

Sereď a okolia, požadovaná výška dotácie 
4000,00 eur

8 150,00 Zaslanie žiadosti o 
dotáciu 14.3.2019

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019

42. Sereď žije históriou Výzva VUC TT 
Projekt zameraný na kultúrno-historické 

aktivity  pri príležitosti 30. výročia nežnej 
revolúcie, požadovaná výška dotáce 1100,00 

eur

2 600,00 Zaslanie žiadosti o 
dotáciu 14.3.2019

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019

43.
Rekonštrukcia 

elektroinštalácie telocvične ZŠ 
J.A.Komenského

Výzva Ministerstva 
školstva Slovenskej 

republiky

Rozpočtované celkové náklady 26 
872,69 eur, spolufinancovanie 3 

506,00 eur
26 872,69 Pridelenie dotácie v sume 

23 367,00 eur
Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019

44.
Havária kanalizačného 

potrubia v Dennom centre 
Sereď

Zdroj financovania 
Mesto Sereď

havária kanalizačného potrubia, 
prepad potrubia na dvoch miestach, 

pred a pod budovou

odhadované 
náklady v sume 

10 000
9 996,00 Práce na projekte boli 

ukončené

45.
Havária na byte na 

ul.Čepenskej
Zdroj financovania 

Mesto Sereď zatekanie do bytu na Čepenskej ulici
odhadované 

náklady v sume    
1 000

629,60 Práce na projekte boli 
ukončené



46.
Oprava vstupných dverí MŠ 

D.Štúra 
Zdroj financovania 

Mesto Sereď Oprava dvier na budove B 1 000,00 Začiatok realizácie 
prác 07/2019

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019

47.
Nákup materiálno-

technického vybavenia MŠ 
D.Štúra 

Zdroj financovania 
Mesto Sereď Nákup stolov a stoličiek 5 000,00 Začiatok realizácie 

prác 07/2019
Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019

48. ŠJ pri ZŠ J.Fándlyho Zdroj financovania 
Mesto Sereď MTZ školské jedálne

 celkom: 34 500     
 BV: 6 500,00      

KV: 28 000,00 

Začiatok realizácie 
prác 07/2019

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019

49. ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského Zdroj financovania 
Mesto Sereď MTZ školské jedálne

celkom: 47 301 
BV: 11 165    
KV: 36 141

Začiatok realizácie 
prác 07/2019

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019

50.
Havarija vodovodných 

potrubí na ZŠ 
J.A.Komenského

Zdroj financovania 
Mesto Sereď

Odstánenie havarijneho stavu medzi 
budovou ZŠ KOM školy a 

telocvičňou 
10 170,00 Práce na projekte boli 

ukončené

51.
Rekonštrukcia 

elektroinštalácie MŠ 
Murgašova

Zdroj financovania 
Mesto Sereď

Príprava PD pre realizáciu 
rekonštrukcie 2 000,00 Začiatok realizácie 

prác 07/2019

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019, 
stavebné práce v roku 

2020

52.
Rekonštrukcia atletickej 

dráhy ZŠ Fándlyho

Zdroj financovania 
Úrad vlády SR + 

Mesto Sereď

Nové tartanové ihrisko na ZŠ J.Fándlyho v 
Seredi, celkové FP v Podprograme č.3 ÚV 
SR v sume 135 000,00 eur, predpokladané 
dofinancovanie projektu 117 720,00 eur s 

DPH 

137 720,00 Zaslanie projektovej 
žiadosti 14.03.2019

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019-

2020

53.
Rekonštrukcia koncertnej 

sály ZUŠ J.F.Kvetoňa
Výzva nie je 

vyhlásená
Príprava PD pre realizáciu 

rekonštrukcie 28 000,00
Príprava PD a 

rozpočtu, začiatok 
realizácie prác 07/2019

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019, 
stavebné práce v roku 

2020

54.
Úprava interiéru ZŠ 

J.A.Komenského
Výzva nie je 

vyhlásená
Úprava vstupného priestoru budovy 

B, prestavba jednej triedy 15 000,00 Začiatok realizácie 
prác 07/2019

Úprava odborného 
kabinetu na učebňu, 
realizovaná 03/2019

55.
Havária strechy MŠ D.Štúra - 

Pažitná
Výzva nie je 

vyhlásená

Odstánenie havarijneho stavu 
strechy elokovaného pracoviska 

Pažitná
1 066,00 Práce ukončené 

03/2019

56. Detské ihrisko "Žihadielko" Výzva spoločnosti 
LIDL

Vybudovanie nového detského ihriska v 
meste Sereď

Projekt nebol v hlasovaní 
podporený.

57.
Rekonštrukcia DI na 
sídlisku Garbiarska

COOP JEDNOTA doplnenie a modernizácia hracích prvkov 5 640,00 podaná žiadosť o 
poskytnutie grandu

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019.

5) PROJEKTY FINANCOVANÉ A PODPORENÉ CEZ MIMOVLÁDNE GRANTY A DOTÁCIE SPOLUFINANCOVANÉ MESTOM SEREĎ 



58.
Nákup zberných nádob v 

tvare zvierat na DI
COOP JEDNOTA

nákup a umiestnenie zberných nádob v 
tvare zvierat 5 000,00 podaná žiadosť o 

poskytnutie grandu
Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019.

59.
Skrášlenie priesotru, v 

ktorom žijeme
COOP JEDNOTA

nákup pyramídových kolekcií,zeminy, 
substrátu a rastlín 3 840,00 podaná žiadosť o 

poskytnutie grandu
Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2019.

Spracoval: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér
6) PROJEKTY FINANCOVANÉ EÚ, ŠR ALEBO PRIJÍMATEĽOM, KTORÉ SÚ PODPOROVANÉ MESTOM SEREĎ 
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