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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 11.4.2019 prerokovalo a:   

A.  berie na vedomie: 

     návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky – „Obnova  kaštieľa v Seredi“ 

B. v súlade s §-om 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov Mestské zastupiteľstvo v Seredi  

    1.  vyhlasuje dobrovoľnú zbierku, 
    2.  ustanovuje podmienky dobrovoľnej zbierky nasledovne: 
 

Vyhlasovateľ: 
Mesto Sereď, so sídlom v Seredi, Námestie republiky 1176/10 
IČO: 00306169 
 
Účel dobrovoľnej zbierky: 
Získanie finančných prostriedkov na obnovu národnej kultúrnej pamiatky – kaštieľa 
v Seredi 
 
Miesto konania dobrovoľnej zbierky: 
Územie mesta Sereď 
 
Čas konania dobrovoľnej zbierky: 
Od 01.05.2019 do 01.05.2021 
 
Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky: 
1. zasielaním príspevkov na účet vedený v ........................................................ 

č. účtu v tvare IBAN: ............................................., variabilný 
symbol:............................, s možnosťou uvedenia mena a priezviska, resp. obchodného 
mena prispievateľa  v správe, 

2. vložením hotovosti do prenosnej pokladničky,  označenej „Dobrovoľná zbierka na 
obnovu kaštieľa“,  umiestnenej v kancelárii „prvého kontaktu“ v priestoroch budovy 
Mestského úradu v Seredi. 

 
 Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky, jej použitie a kontrola:  
      O priebehu a  výsledku dobrovoľnej zbierky bude vyhotovená usporiadateľom správa, 
ktorá bude predložená Mestskému zastupiteľstvu v Seredi.  
     Výnosy z dobrovoľnej zbierky sú v zmysle § 5 ods. 1, písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, príjmom rozpočtu mesta. 
     Finančné prostriedky  získané dobrovoľnou zbierkou budú použité na účel, na ktorý 
bola dobrovoľná zbierka vyhlásená. 
    Kontrolu  použitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky vykoná hlavná 
kontrolórka mesta Sereď.  
    Správa o výsledku použitia finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou 
bude zverejnená na webovom sídle vyhlasovateľa po jej prerokovaní v mestskom 
zastupiteľstve. 
 



 
 Dôvodová správa:  
 
     Mestský úrad v Seredi predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva návrh na vyhlásenie 
dobrovoľnej zbierky – „Obnova kaštieľa v Seredi“. 
   
     Mesto Sereď je vlastníkom  klasicistického kaštieľa a parku. V súčasnosti je  stavba so súpisným 
číslom 1 zapísaná na Okresnom úrade v Galante, katastrálny  odbor  na LV č. 591  ako kaštieľ, vedená 
v  evidencii  nehnuteľných kultúrnych pamiatok ako národná kultúrna pamiatka pod číslom 2257.   

     Mesto Sereď má záujem vrátiť kaštieľu život,  má záujem obnoviť túto pamiatku. Realizácia obnovy 
ale znamená potrebu veľkých  finančných prostriedkov z vlastných zdrojov. Mesto nedokáže 
rekonštruovať uvedenú stavbu samostatne zo svojho rozpočtu, a ani čo i len s čiastočnými dotáciami. 

Jednou z možností, ako získať časť finančných prostriedkov na obnovu, je vyhlásenie dobrovoľnej 
zbierky.   Mestá a obce môžu  v zmysle § 4, ods.3, písm. b) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon“) pri výkone samosprávy vyhlasovať dobrovoľné zbierky.      
Dobrovoľnú zbierku vyhlasuje  a jej podmienky ustanovuje v zmysle § 11, ods. 4, písm. b) zákona,  
mestské zastupiteľstvo.  
 
      Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky upravuje účel dobrovoľnej zbierky, miesto a čas konania 
dobrovoľnej zbierky, spôsoby vykonávania zbierky, vyúčtovanie zbierky, použitie finančných prostriedkov 
a podmienky kontroly.  
 
     Po ukončení zbierky bude o jej priebehu a výsledku  predložená  správa mestskému zastupiteľstvu.  



Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 11.4.2019 prerokovalo a:   

A.  berie na vedomie: 

návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky – „Spolufinancovanie rekonštrukcie futbalového 
štadióna v Seredi“ 

B. v súlade s §-om 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov Mestské zastupiteľstvo v Seredi  

    1.  vyhlasuje dobrovoľnú zbierku, 
    2.  ustanovuje podmienky dobrovoľnej zbierky, nasledovne: 
 

Vyhlasovateľ: 
Mesto Sereď, so sídlom v Seredi, Námestie republiky 1176/10 
IČO: 00306169 
 
Účel dobrovoľnej zbierky: 
Získanie finančných prostriedkov na spolufinancovanie rekonštrukcie futbalového štadióna  
v Seredi 
 
Miesto konania dobrovoľnej zbierky: 
Územie mesta Sereď  
 
Čas konania dobrovoľnej zbierky: 
Od 01.05.2019 do 01.05.2021 
 
Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky: 
1. zasielaním príspevkov na účet vedený v SLSP  č. účtu v tvare IBAN: 

............................................., variabilný symbol:............................, s možnosťou 
uvedenia mena a priezviska, resp. obchodného mena prispievateľa  v správe, 

2. vložením hotovosti do prenosnej pokladničky,  označenej „Dobrovoľná zbierka na 
spolufinancovanie rekonštrukcie futbalového štadióna“,  umiestnenej v pokladni 
budovy Mestského úradu v Seredi. 

 
 Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky, jej použitie a kontrola:  
      O priebehu a  výsledku dobrovoľnej zbierky bude vyhotovená usporiadateľom správa, 
ktorá bude predložená Mestskému zastupiteľstvu v Seredi.  
     Výnosy z dobrovoľnej zbierky sú v zmysle § 5 ods. 1, písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, príjmom rozpočtu mesta. 
     Finančné prostriedky  získané dobrovoľnou zbierkou budú použité na účel, na ktorý 
bola dobrovoľná zbierka vyhlásená. 
    Kontrolu  použitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky vykoná hlavná 
kontrolórka mesta Sereď.  
    Správa o výsledku použitia finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou 
bude zverejnená na webovom sídle vyhlasovateľa po jej prerokovaní v mestskom 
zastupiteľstve. 
 



 
 Dôvodová správa:  
 
     Mestský úrad v Seredi predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva návrh na vyhlásenie 
dobrovoľnej zbierky – „Spolufinancovanie rekonštrukcie futbalového štadióna v Seredi“. 
   
     Mesto Sereď je vlastníkom futbalového štadióna na Športovej ulici. 
 

V súčasnosti sú nehnuteľností: 
• stavba s.č. 2809 postavenej na parcele č.1606/4 
• stavba  bez s.č. postavenej na parcele č. 1606/3 
• stavba  bez s.č. postavenej na parcele č. 1606/2, okrem miestnosti o rozmere 39m2 
• pozemok parcely registra „ C“ evidovanej na katastrálnej mape č. 1606/1, vo výmere 

40829 m2, ostatné plochy zníženú o výmeru tenisových kurtov s priľahlou plochou 
• stavba futbalového mini ihriska vo výmere 33  x  l8 m   postaveného na parc. registra „ 

C“ evidovanej na katastrálnej mape č. 1606/1 
  všetko  v k.ú.  Sereď,  zapísané na  v LV č. 591 vedenom  Katastrálnym  úradom  v  
Trnave, Správou katastra v Galante v prenájme spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o, ktorá má 
uzatvorenú podnájomnú zmluvu so Športovým klubom futbalu na uvedené nehnuteľnosti. 

    Mesto Sereď má záujem  realizovať rekonštrukciu futbalového štadióna. Mesto nedokáže rekonštruovať 
futbalový štadión samostatne zo svojho rozpočtu, a ani čo i len s čiastočnými dotáciami. 

Jednou z možností, ako získať časť finančných prostriedkov na rekonštrukciu, je vyhlásenie 
dobrovoľnej zbierky.   Mestá a obce môžu  v zmysle § 4, ods.3, písm. b) zákona  č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon“) pri výkone samosprávy vyhlasovať 
dobrovoľné zbierky.      Dobrovoľnú zbierku vyhlasuje  a jej podmienky ustanovuje, v zmysle § 11, ods. 4, 
písm. b) zákona,  mestské zastupiteľstvo.  
 
      Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky upravuje účel dobrovoľnej zbierky, miesto a čas konania 
dobrovoľnej zbierky, spôsoby vykonávania zbierky, vyúčtovanie zbierky, použitie finančných prostriedkov 
a podmienky kontroly.  
 
     Po ukončení zbierky bude o jej priebehu a výsledku  predložená  správa mestskému zastupiteľstvu.  


