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Návrh na uznesenie 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19. 06. 2019 prerokovalo a  
 
s ch v a ľ u j e: 

a) Dofinancovanie projektu ,,Modernizácie vybavenia kina NOVA Sereď III“ (ďalej 
,,projekt“) Domu kultúry Sereď v rámci Výzvy č.4/2019 Audiovizuálneho fondu na rok 
2019, program 4/podprogram 4.3 do celkovej hodnoty projektu 69 000 eur. 

b) Výmenu 3D systému v kine NOVA v sume 15 000 eur z rozpočtu mesta Sereď. 

c) Realizáciu výmeny 3D systému a projektu Domom kultúry Sereď 

d) Odpredaj technických zariadení a materiálu nepotrebných po výmene 3D systému 
(okuliare, 3D systém, plátno, umývačka, stojany a príslušenstvo) 

 

 



Dôvodová  správa 
 

 
Mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí schválilo uznesením 98/2019 

zo dňa 16.4.2019 podanie projektu „Modernizácie vybavenia kina NOVA Sereď III“ 
s rozpočtom 48 500 eur so spoluúčasťou v sume 24 250 eur. Audiovizuálny fond podporil 
projekt sumou 22 000 eur. 

 
Podľa novej informácie od výrobcu projektora Barco súčiastka, ktorú sme chceli 

vymeniť – laserový zdroj svetla (tzv. BP laser modrý laser a phosfor) sa prestala vyrábať 
a predávať a nasadili miesto nej nový model, ktorý už je plnohodnotný RGB (trojfarebný) 
laser. Tento však predstavuje navýšenie ceny projektu o 20 500 eur na celkovú sumu za 
projekt 69 000 eur. Nový model spĺňa všetky výhody predchádzajúceho, navyše má veľké 
kvalitatívne plusy (farby, kontrast, jas, dlhšie udržanie rovnakej kvality svetla) a veľmi 
dôležitú 5 ročnú záruku, ktorá sa vzťahuje po výmene na celý projektor, ktorý už má 7 rokov. 
Pôvodný model mal len 2 ročnú záruku a to len na vymenenú súčiastku. Výrobca tým 
kompenzuje náhle ukončenie výroby a ukazuje dôveru akú má vo svoj výrobok. 

Tento druh laseru bol v roku 2018 použitý len v jednom kine v ČR. Výhody, ktoré 
výmena svetelného zdroja prináša boli opísané pri predchádzajúcom uznesení, v prípade že by 
mesto nenavýšilo rozpočet prišlo by o už pridelenú dotáciu, úspory, zisky i pozitívny dopad 
na image mesta po zavedení niečoho tak pokrokového a ekologického. 

 
Nasledujúcim krokom je výmena 3D systému (AVF 3D nepodporuje, preto nebola 

súčasťou projektu), ktorá bude financovaná z neskoršieho odpredaja pôvodného systému 
a z dotácií Europa Cinemas. Táto výmena je nutná aby ostali v kine zachované 3D projekcie 
(súčasný systém nie je kompatibilný s laserom po výmene), ktorých kvalita výmenou 3D 
rapídne stúpne. Majetok, ktorý po výmene môžeme odpredať bol v pôvodnej hodnote pred 7 
rokmi cca  39 000 eur. Aktuálny systém, ktorý sa skladá z 3D systému, umývačky 
a požičiavaných okuliarov má 7 rokov a vytvára aj náklady na nákladné opravy (umývačka),  
ktoré s novým systémom navždy odpadnú.  

Všetky pôvodné zariadenia po výmene je možné odpredať (plátno, 3D systém, 
okuliare, umývačka na okuliare, stojany). 

Cena nového 3D systému predstavuje 15 000 eur. Tento systém je oveľa kvalitnejší, 
nenáročný na údržbu, prevádzku a pohodlnejší pre diváka a zároveň produkujú ďalšie zisky 
a má teda vysokú návratnosť. Záruka je 3 roky. Návratnosť nového 3D systému je pri 
aktuálnej návštevnosti 5 rokov, pri predpokladanej navýšenej po modernizácii a zvýšenom 
záujme po zvýšení kvality 3D 3-4 roky. 

 
Po tejto úprave sa naše kino stane kinom s najkvalitnejším obrazom z 2D aj 3D 

projekcie a s najekonomickejšou a najekologickejšou prevádzkou medzi jednosálovými 
kinami v SR a ČR. 

Preto navrhujeme aby bol tento projekt dofinancovaný, dotácia využitá a aby bol 
vymenený aj 3D systém aby tak kino získalo na kvalite a predĺžilo životnosť svojho 
vybavenia čo sa pozitívne prejaví na ekonomike mesta aj na spokojnosti návštevníkov kina 
a pozitívnom obraze mesta v SR. 

 
 
 
 



 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19. 6. 2019 prerokovalo a:   

 
A.  berie na vedomie: 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Vypracovanie 
nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď“  

 
B. schvaľuje:  

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Kvalita 
životného prostredia, špecifického cieľa „4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení 
súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území“ nasledovne:  

a) Názov projektu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď 
b) Kód projektu: NFP310040X184 
c) Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39 
d) maximálne celkové spolufinancovanie oprávnených výdavkov  projektu zo strany 

mesta Sereď vo výške ................. EUR z maximálnej výšky celkových oprávnených 
výdavkov ................EUR, (poz.: presnú sumu budeme vedieť po prieskume trhu, do 
termínu  konania MsZ,  nebude to viac ako 5% z 26 000 €, t.j. 1 300 €) 
 

 
       
 



    Dôvodová správa 
 

Mestský  úrad v Seredi predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi  
schválenia  spoluúčasti na projekte „Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď“. 

Názov projektu: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď 
Kód projektu: NFP310040X184 
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39 
 

Výška maximálneho spolufinancovania projektu:  presnú sumu doplníme na rokovanie 
MsZ pretože v súčasnosti sa realizuje prieskum trhu. Spoluúčasť mesta nebude vyššia ako je 
5% z 26 000 €, t.j. 1 300 €.  

 
Daný projekt potrebujeme na aktualizovanie – vypracovanie novej koncepcie 

tepelného hospodárstva mesta Sereď a je nutný aj na podanie žiadosti na opatrenie 
podporujúce zlepšenie stavu životného prostredia v meste Sereď. 

 



Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19.06.2019 
 
I. prerokovalo v bode programu č. 12 projekt „Obnova atletickej dráhy na 

základnej škole“ (ďalej ,,projekt“) určený pre vytvorenie lepších, 
moderných a viac vyhovujúcich podmienok pre šport a aktívne trávenie 
voľného času v športovom areáli na Základnej škole J.Fándlyho a v meste 
Sereď 

II. schvaľuje: 
 

a) dofinancovanie projektu „Obnova atletickej dráhy na základnej škole“ 
(ďalej „projekt“) v rámci žiadosti o dotáciu vypracovanej na základe 
výzvy Úradu vlády Slovenskej republiky, Podpora rozvoja športu na rok 
2019, podprogram č.3 - údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej 
infraštruktúry, 
 

b) maximálne celkové spolufinancovanie oprávnených výdavkov  projektu 
zo strany mesta Sereď vo výške 127 720,00 EUR z maximálnej výšky 
celkových oprávnených výdavkov 137 720,00 EUR, 
 

c) financovanie neoprávnených výdavkov predkladaného projektu, ktoré 
súvisia s obnovou tartanovej dráhy na Základnej škole J.Fándlyho v 
Seredi.  
 
 



Dôvodová  správa 
 

 „Obnova atletickej dráhy na základnej škole ZŠ J.Fándlyho v Seredi“  
 
 
V súvislosti s Výzvou Úradu vlády Slovenskej republiky (ÚV SR) na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 ktorej 
základným cieľom je podpora rozvoja športu, a to najmä projektov zameraných na výstavbu, 
multifunkčných ihrísk, výstavbu detských ihrísk, údržbu ihrísk a štadiónov a inej športovej 
infraštruktúry a nákupu športovej výbavy, zameraných predovšetkým na deti a mládež mesto 
Sereď vypracovalo projektovú žiadosť na projekt „Obnova atletickej dráhy na základnej 
škole“ (ďalej „projekt“). 

 
Dňa 15.05.2019 bolo Úradom vlády SR mestu Sereď oznámené, že projektová žiadosť na 
projekt „Obnova atletickej dráhy na základnej škole“ zaslaná v rámci Dotačného programu 
Podpora rozvoja športu na rok 2019,  podprogram č.3 - údržba ihrísk a štadiónov a inej 
športovej infraštruktúry, bola odporúčaná na ďalší schvaľovací proces a výška odporúčanej 
dotácie z ÚV SR predstavuje sumu 10 000,00 eur. 

 
Hlavný cieľom projektu je vytvorenie lepších, moderných a viac vyhovujúcich podmienok 
pre šport a aktívne trávenie voľného času v športovom areáli ZŠ J.Fándlyho v Seredi 
a v meste Sereď. Ďalšie ciele projektu sú:   
- skvalitnenie športovej prípravy pre deti a mládež, zameranej predovšetkým na atletické 
disciplíny, 
- výchova športových talentov zameraných na atletické disciplíny, 
- užitočné trávenie voľného času a zábavy, 
- vytvorenie nového, bezpečného športoviska, 
- zatraktívnenie a zmodernizovanie športových podmienok pre deti, mládež a širokej 
verejnosti v meste Sereď. 

 
Stručný popis súčasného stavu: 
Mesto Sereď nemá vo svojom katastrálnom území žiadnu atletickú dráhu vybavenú 
tartanovým povrchom určenú pre atletické disciplíny. Pôvodná dráha na ZŠ J.Fándlyho je 
zastaraná, nefunkčná a pre podporu, skvalitnenie a výučbu atletických disciplín maximálne 
nevyhovujúca. Riešenie uvedeného problému má byť zabezpečené výmenou cca 35-ročného 
športového povrchu na pôvodnej atletickej dráhe vrátane výmeny podkladových vrstiev v 
areáli ZŠ J.Fándlyho. 
 
Financovanie projektu 
Dotácia Úradu vlády SR: 
Dotačná položka vodorovné konštrukcie pozostáva z umelého povrchu EPDM striekaného 
priepustného pre bežecké dráhy hr. 10+3 mm - tartan. Položka je hradená čiastočne z 
vlastných a čiastočne z dotačných zdrojov. Z dotačných zdrojov je hradená položka v sume  
10 000 €, pričom cena za 1m2 predstavuje 38,40€ s DPH. Z dotačných zdrojov je tak 
hradených 260,416667 m2 tartanového povrchu. 

 

 

 



Vlastné zdroje: 

Z vlastných zdrojov sú financované: 
- komunikácie - dodávka a montáž podkladových vrstiev 
- zakladanie - výkop rýh pre drenážny systém 
- rúrové vedenie - výkop vsakovacích jám 
- rúrové vedenie - vyhotovenie drenážneho systému 
- komunikácie- vytvorenie podkladového lôžka 
- ostatné konštrukcie - osadenie betónových obrubníkov, dodávka betónových obrubníkov 
- vodorovné konštrukcie - dodávka a montáž tartanového povrchu 1 227,5833 m2 
- pružná podkladová vrstva - vyhotovenie pružnej podložky z gumoasfaltu 
- umelé povrchy - značenie bežeckých čiar 
- zemné práce - demontáž pôvodného povrchu a podkladových vrstiev atletickej dráhy 
- zemné práce - odstránenie pôvodných betónových obrubníkov 
- zemné práce - odstránenie pôvodných vrstiev atletickej dráhy 
- zemné práce - odvoz a uloženie stavebnej sute na skládku  
 

Celkové náklady na projekt pred verejným obstarávaním predstavujú 137 720 € s DPH. 
Dotačné zdroje sú v sume 10 000 €, vlastné zdroje sú vo výške 127 720 €. 

 



 
Návrh na uznesenie: 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19.06.2019  
 

prerokovalo 
 
 

a 
 

 
berie na vedomie 

 
Koncepciu rozvoja cyklistickej dopravy v meste Sereď. 

 



 
KONCEPCIA ROZVOJA CYKLISTICKEJ 

DOPRAVY V MESTE SEREĎ 

ŠTÚDIA STAVU CYKLISTICKEJ DOPRAVY, INFRAŠTRUKTÚRY A CELKOVEJ 

CYKLISTICKEJ VYBAVENOSTI V MESTE SEREĎ  (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AKTUÁLNA SITUÁCIA V OBLASTI CYKLISTICKEJ 

DOPRAVY V MESTE SEREĎ  

 

  
            Bicykel je už od nepamäti využívaný na prepravu osôb alebo nákladu a to za účelom 
dopravným, turistickým alebo športovým. Nie je tomu inak ani v meste Sereď, kde sa ľudia 
dennodenne pohybovali a stále pohybujú na bicykloch. V posledných rokoch však z viacerých 
príčin značne narástol počet týchto cyklistov. 
Ako hlavnú príčinu môžeme uviesť stále sa zhoršujúci stav životného prostredia v meste, ktoré 
vo veľkej miere znečisťuje rastúce množstvo individuálnej automobilovej dopravy a ostatná 
motorová doprava. Zároveň vznikajú s rastúcim počtom automobilov nové parkoviská, vo 
väčšine prípadov na úkor existujúcej zelene. Rastie hlučnosť, premávka a tak sa znižuje 
komfort a bezpečnosť obyvateľov mesta.  
V dnešnej modernej dobe si však stále viac ľudí uvedomuje dopady na životné prostredie a 
siaha preto po alternatívnych formách dopravy, najmä po tej cyklistickej. A práve takáto 
ekologická uvedomelosť je jedným z faktorov, ktorý spôsobuje zvyšovanie počtu cyklistov v 
našich uliciach. Nie je to však len záležitosť mladých ľudí, bicykle na cestu za prácou, nákupom 
či službami využíva dennodenne aj množstvo pracujúcich ľudí či ľudí v dôchodkovom veku. 
Bicykel sa stal ich každodenným spoločníkom, ktorý ich spoľahlivo, rýchlo, jednoducho a lacno 
zavedie na požadované miesto. Takto mysliaci dospelí ľudia tak vedú aj svoje deti 
k rovnakému prístupu k životu a sú pre nich vzorom. 
V dnešnej dobe už neplatí stará fráza, že bicykel je symbolom chudoby, lebo ľudia nemajú na 
auto. Dnes je naopak bicykel symbolom uvedomelosti, zodpovednosti a moderného prístupu 
k životu. 
Podmienkou pre jeho plnohodnotné využívanie je však existujúca sieť cyklistických chodníkov 
a komunikácií v rámci mesta. 
  
Cyklisti v rámci mesta Sereď môžu v súčasnosti využívať cyklo-turistický chodník po hrádzi, 
ktorý vedie okolo mesta a spája severnú časť s južnou s pokračovaním na vodnú nádrž 
Kráľová. Táto trasa plní výborne turistické a rekreačné účely, na ktoré bola vybudovaná a je 
v tomto smere veľkým prínosom, o čom svedčí aj množstvo ľudí, ktorí ju využívajú. Z tejto trasy 
však neexistujú žiadne bezpečné napojenia na hlavné mestské ťahy vedúce k exponovaným 
miestam akými sú úrady, zdravotnícke zariadenia, služby či firmy fungujúce v rámci mesta 
Sereď. 
  

 
Naša požiadavka preto smeruje k tomu, aby bol v rámci mesta vypracovaný a prijatý plán 
budovania siete cyklistických trás v stanovenom časovom období a rozsahu. Na tieto by sa 
následne v rámci možností aj za podpory kraja a štátu vyčlenili potrebné finančné prostriedky. 
Na tento účel dnes existujú mechanizmy, ktoré zatiaľ mesto Sereď nevyužíva. Zároveň by 
tento prijatý plán obsahoval, aby sa pri prípadných rekonštrukciách vždy počítalo aj s 
infraštruktúrou pre cyklistov v súlade s týmto dokumentom. 
  

   
  
 
 
 
 

 



   

ČÍSLA HOVORIA ZA VŠETKO  

  
            Aj keď je v uliciach mesta denno-denne vidieť množstvo cyklistov, neexistovali žiadne 
konkrétne štatistiky, či ich presné počty. Preto sme v tomto smere v rámci vlastnej iniciatívy 
vykonali tzv. sčítanie cyklistov. Takéto sčítanie slúži ako dôveryhodná štatistika poukazujúca 
na skutočný stav v počte cyklistov pohybujúcich sa po meste. Pravidelné sčítanie v určitom 
časovom rozmedzí tak prinesie prehľad o vývoji počtu aktívnych cyklistov v meste. 
  
V priložených tabuľkách (prílohy č.1 a č.2) sú zobrazené štatistiky počtu cyklistov, 
prechádzajúcimi vybranými frekventovanými križovatkami v meste Sereď, ktoré sa 
prostredníctvom dobrovoľníkov zbierali v mesiaci júl 2018 na dvoch frekventovaných miestach. 
V prípade križovatky ulíc Dionýza Štúra a Cukrovarskej (pri Progrese) to bolo 235 cyklistov a 
na križovatke Čepeňskej a A. Hlinku to bolo 123 cyklistov v priebehu 3 hodín. 
 
V porovnaní s podobnými sčítaniami cyklistov v iných mestách je výsledný počet vzhľadom k 
počtu obyvateľov nadpriemerný a preto si vyžaduje väčšiu pozornosť. 
V Bratislave prešlo v rámci sčítania cyklistov v júny 2018 na monitorovaných 
najfrekventovanejších úsekoch v rovnakom časovom intervale v priemere na križovatku 370 
cyklistov (od 146 až po 588). 
 
Ďalším prvkom, ktorý prostredníctvom zozbieraných údajov vypovedá o stave cyklistiky 
v našom meste je anketa, ktorá sa konala v mesiaci máj 2017 a zameriavala sa na bežných 
občanov mesta a ich zvyky a názory v oblasti cyklistiky. 
Anketa oslovila celkom 123 obyvateľov mesta, ktorí využívajú bicykel ako dopravný 
prostriedok. Výsledkom ankety boli štatistické prehľady ako aj názory a podnety pre rozvoj v 
tejto oblasti. 
 

 

 

 



 
BICYKLOM PO CHODNÍKU 

  

 
Už samotný nadpis znie nelogicky, pretože ešte stále platia u nás zákony a vyhlášky, 

kde konkrétne podľa §52, zákon č. 8/2009 Z.z.: 

 
(2) Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak 
dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak... 
  

 
Podľa vyššie uvedenej vyhlášky, musia teda cyklisti jazdiť po cyklochodníkoch a kde 
cyklochodníky chýbajú musia ísť po ceste, opäť si pomôžeme zákonom  §55, zákon č. 8/2009 
Z.z.: 
 (1) ... Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji 
vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej 
krajnici. 
  

 
Myslíme si, že na úvod stačí pár citácii, kde je v pár odstavcoch správne napísané, že cyklista 
by mal na presun využívať cestičku pre cyklistov, v skratke cyklochodník. Z toho ale vyplýva 
otázka, ako sa v našom meste dostane cyklista z bodu A (bydlisko) do bodu B (obchod, pošta, 
lekár...)? Buď použije uvedené zákony a pôjde po ceste, pri pravom okraji vozovky, kde na 
niektorých miestach sú tieto časti vozovky pre bicykel nezjazdné. Tým pádom musí vybočiť 
viac do stredu jazdného pruhu, čo sa automaticky nepáči „ohľaduplnosti chýbajúcim“ vodičom, 
ktorí jednoducho namiesto toho, aby počkali, cyklistu do tých nezjazdných miest vozovky 
vytlačia. Tento problém však tak ľahko nevyriešime. 

 
Výsledkom teda z pravidla je,  že sa cyklista vykašle na všetky paragrafy a vyhlášky. Je nútený 
prispôsobiť sa vodičom áut a im nastoleným novým zákonom prírody – silnejší vyhráva. A tak 
cyklista v záujme svojej bezpečnosti, uvedomujúc si porušenia vyhlášok, prechádza bicyklom 
na chodník, kde sa cíti síce bezpečnejšie, no ohrozuje ďalšieho slabšieho člena v rebríčku – 
chodca. Chodník začne využívať ako cyklochodník. Začne kľučkovať medzi chodcami, kočíkmi 
a čo je smutné, po upozornení, sa podľa zákona prírody v rámci spomínaného rebríčka (auto-
chodec-cyklista) ešte podľa vzoru vodič na ceste osočí, som silnejší – môžem. A tak sa čaká 
či príde skôr k zrážke auto-cyklista na ceste, alebo cyklista – chodec na chodníku. 

 

 

 
A pritom by stačilo tak málo. K dôležitým bodom vybudovať bezpečné cyklochodníky, oddelené 
od ciest s autami s bezpečnými prechodmi aj pre cyklistov. Dôvody prečo sa to nedá urobiť sa 
vždy nájdu, či už nie sú peniaze, nie sú vysporiadané pozemky alebo podobne. Kto nechce 
hľadá dôvody, kto chce spôsoby. No pokým sa tie „spôsoby ako“ po vzore Trnavy, 
Galanty  nájdu aj v našom meste, stačilo byť na cestách ohľaduplný, rešpektovať, že aj ten 
cyklista chce ísť do obchodu, na polikliniku, na poštu a nielen sa rekreačne voziť po hrádzi. 
 
 
 
 
 
 

 



NÁVRH ZÁKLADNEJ SIETE CYKLOTRÁS V RÁMCI 
MESTA SEREĎ  

 
 

  
Základným nosným prvkom pre rozvoj cyklistickej dopravy v meste Sereď by mal byť 

záväzne prijatý dokument, na základe ktorého sa bude postupovať pri budovaní novej 
infraštruktúry. Tento dokument by slúžil k tomu, aby bol jasne určený plán budovania cyklotrás, 
s ktorým by mohli pracovať všetky potrebné oddelenia mesta Sereď. Dokument by slúžil ako 
pri prípadných rekonštrukciách, stavebných povoleniach tak aj pri budovaní nových ciest 
a cyklochodníkov. Jasne by špecifikoval, kde a kedy je potrebné takúto infraštruktúru 
zapracovať. Jednoducho povedané, aby sa nestalo, že sa bude rekonštruovať niektorá ulica 
a aj napriek tomu že je tam plánovaná cyklotrasa alebo cyklopruh sa rekonštrukcia zrealizuje 
bez nej. Zároveň by takýto dokument bol aj záväzkom pre mesto, aby v určitom časovom 
rozsahu budovalo cyklistickú infraštruktúru aj na alebo popri existujúcich komunikáciách.  

 
Ako dôležitá časť takéhoto dokumentu je mapa siete cyklotrás. Táto mapa obsahuje sieť 
cyklotrás, ktoré tvoria základnú kostru pre pohyb po najfrekventovanejších úsekoch ako aj 
menšie a kratšie prepoje, vedúce častokrát k dôležitým miestam v meste. 
 
Na priloženom odkaze je náš návrh siete cyklotrás, ktorý je výsledkom viacerých analýz a 
štatistík ako zo spomínaného sčítania, skúseností či praxe tak aj z dotazníku, ktorý bol 
realizovaný v mesiaci máj 2017. Mapu nájdete v elektronickej podobe na adrese: 
https://www.google.com/maps/@48.2830137,17.7270815,15z/data=!4m2!6m1!1s1Hj0p7
grKMHvvILp4ikEKLNAVlK0.  
 
Mapa je zároveň priložená k dokumentu ako príloha č.3. 
 
 
 
Sieť cyklotrás zahŕňa nasledovné ulice: 
 

 Hlavné ťahy:  
o Šintavská ulica – M.R.Štefánika – Dionýza Štúra – Trnavská cesta – Nový Majer 
o  Železničná – Cukrovarská 
o  Hornočepeňská – Šulekovská – Čepeňská – Malá ulička 

 Ďalšie prioritné ťahy: 
o  Pekárska 
o  Andreja Hlinku 
o  Krásna – Fraňa Kráľa - Hviezdoslavova 
o  Ivana Krasku – Podzámska (poliklinika) 
o  Fándlyho (ZŠ) – Vonkajší rad 
o  Dolnomajerská - Komenského (ZŠ, MŠ) – Spádová 
o  Kostolná – Školská (Gymnázium) – Mlynárska (tržnica, DK) 

 Ostatné ťahy a prepoje 
o  Vinárska – Nám.Slobody – Garbiarska 
o  Nám.Slobody – Parková 
o  Športová – Lúčna – Družstevná – Veterná – Strednočepeňská – Vážska 
o  Kasárenská 

 
 
 

https://www.google.com/maps/@48.2830137,17.7270815,15z/data=!4m2!6m1!1s1Hj0p7grKMHvvILp4ikEKLNAVlK0
https://www.google.com/maps/@48.2830137,17.7270815,15z/data=!4m2!6m1!1s1Hj0p7grKMHvvILp4ikEKLNAVlK0


VZOROVÉ PRÍKLADY REALIZÁCIE OPATRENÍ PRE 
ROZVOJ CYKLISTICKEJ DOPRAVY V MESTE SEREĎ  

  
Ako príklad, kde sa mohlo počítať s budovaním priestoru pre pohyb cyklistov bola 

rekonštrukcia Pekárskej ulice. Táto ulica slúži ako skratka ale aj ako bezpečnejší prechod 
medzi Čepeňskou ulicou a ulicou M.R.Štefánika s vyhnutím sa frekventovanej svetelnej 
križovatke pri OD LÍDL. Zároveň sa na nej nachádzajú viaceré významné inštitúcie - Pošta, 
Mestský úrad či Polícia. Zapracovaním cyklistickej infraštruktúry do tohoto priestoru by sa 
pomohlo k skľudneniu ulice, zabezpečilo by to lepší prístup cyklistov k spomínaným inštitúciám 
a riešilo by to aj prepoj na Čepeňskú ulicu. Zároveň mohlo byť ako súčasť aj zlepšenie 
a rozšírenie parkovacích plôch pre cyklistov pri MSÚ a pošte. Vzhľadom k šírke vozovky je 
potrebné hľadať alternatívne riešenia, keďže plnohodnotné cyklopruhy by sa na vozovku 
nezmestili. Riešením môže byť od zjednosmernenia ulice cez rozšírenie vozovky alebo 
chodníkov až po využitie cyklistických piktogramov v kombinácii so znížením rýchlosti. 
Okrem zapracovania tejto hlavnej zmeny je dôležité doplniť a obnoviť už spomenutý mobiliár, 
tj. stojany na bicykle. V tomto smere je potrebné zvoliť jeden typ kvalitných stojanov a aplikovať 
ho v rámci celého mesta a zachovať tak jednotnosť v tomto smere.  

 
Ukážkovým mestom v budovaní cyklistických komunikácií je Trnava. Jasná vízia vedenia 
mesta spojená s vhodným dopravným plánovaním priniesla množstvo nových kvalitných a 
dôležitých cyklistických trás. Práve Trnava je dôkazom toho, že ak sa chce, tak sa to dá. 
 

 
 

 

 



MOŽNOSTI VYUŽITIA SLUŽIEB ZDIEĽANIA 
BICYKLOV (BIKE SHARING) V MESTE SEREĎ  

  

 
Viaceré väčšie aj menšie mestá na Slovensku začínajú využívať služby zdieľaných 

bicyklov. Stručne povedané, táto služba umožňuje obyvateľom mesta použiť “cudzí” bicykel 
na pohyb po meste za symbolický poplatok. V meste by vznikla sieť stojanov na bicykle, kde 
by sa bicykle požičiavali a vracali.  
 
Mesto Sereď by svojim počtom obyvateľov mohlo podobnú službu zaviesť, čo by malo 
pozitívny vplyv na rozvoj cyklistickej dopravy v meste a je vysoký predpoklad, že by to znížilo 
počet automobilov v uliciach mesta. Vhodným umiestnením stojanov by ľudia neváhali využiť 
verejný bicykel bez obáv o jeho odcudzenie, čo je mnohokrát dôvod prečo aj na menšie 
vzdialenosti využívajú automobil. Takéto zdieľané bicykle majú špecifické vyhotovenie aj 
výzor, čím sa stávajú nezaujímavými pre zlodejov. Často využívaný argument prečo nevyužiť 
takúto službu sú chýbajúce cyklotrasy. Avšak v súčinnosti s plánovaním dopravy a budovaním 
cyklistických komunikácií v meste by mohli postupom času vzniknúť vhodné podmienky na 
pohyb na bicykli. Vyšší počet cyklistov aj vďaka systému zdieľaných bicyklov by priniesol 
vyššie nároky a väčší tlak na rozvoj cyklistickej infraštruktúry v meste Sereď. 
 

 

PARKOVANIE BICYKLOV V MESTE SEREĎ  

  

 
Základom využívania bicyklov občanmi je podmienka možnosti bezpečného 

parkovania bicykla. K tomuto slúžia stojany na bicykle. Súčasný stav väčšiny stojanov je však 
veľmi zlý. Od dezolátneho stavu cez zlé technické vyhotovenie (lámače kolies) až po dolámané 
konštrukcie. Skupina dobrovoľníkov z oz Mám rád cyklistiku aj za podpory mesta Sereď 
uskutočnila na jar 2017 akciu s názvom “Jar pre cyklostojany” v rámci ktorej oživila niekoľko 
stojanov v meste (poliklinika, pošta..) novým náterom. Ide však len o dočasné riešenie a týka 
sa len malej časti cyklistického interiáru v meste. Mnohé stojany na bicykle sú skôr hanbou 
než účelovou vecou. 
Navrhujeme preto zvoliť jednotný typ stojanov na bicykle (aj s logom či farbami mesta) a 
postupne ním nahradiť staré nefunkčné stojany s dôrazom na efektívne umiestnenie v 
exponovaných lokalitách mesta. Zároveň odporúčame vyčleniť časť finančných prostriedkov 
na osádzanie takýchto stojanov pre podnikateľov, ktorí prejavia prostredníctvom formulára na 
webovej stránke (vypracovať) mesta záujem o výmenu alebo inštaláciu nových stojanov na 
bicykle. 
 
Veľmi dôležitý pri tomto bode je výber vhodného typu stojanov, ktoré umožnia bezpečné 
uzamknutie bicykla aj o rám bicykla. Na tento účel ale aj pre zabezpečenie jednotnosti 
a funkčnosti navrhujeme zavedenie katalógu alebo dokumentu, v ktorom sa na budúce 
obdobia schváli mobiliár mesta – jednotné typové vyhotovenie lavičiek, smetných nádob, 
stojanov na bicykle a podobne. Odporúčame pred schválením dôkladnú analýzu a konzultáciu. 
 
 
 
Odporúčaný typ stojanu na bicykle by mal mať nasledovný tvar, ktorý spĺňa všetky 
bezpečnostné aj mechanické vlastnosti pre bezpečné a pohodlné uzamknutie bicykla.  



 
 
 
 
 

Zobrazený stojan s logom či názvom mesta slúži ako vizualizácia. Jedná sa o najčastejšie 
využívaný typ stojanu, ktorý spĺňa požadované vlastnosti kvalitného stojanu na bicykle. 
Umožňuje zamknúť dva bicykle. Ponúka rôzne možnosti vyhotovenia miesta pre logo, či už na 
samolepku alebo priamo perforáciou materiálu (názov mesta a pod.). Montáž je jednoduchá, 
buď povrchová alebo s kotvením do podložia. Stojan je po povrchu pogumovaný, čím 
zabraňuje poškodzovaniu rámu bicykla. Cenovo je dostupný.  
 
Rovnaký typ stojanov sa začal osádzať aj v meste Nitra. (viď. obrázok nižšie)  
 

 
 
 
 



ĎALŠIE KROKY A POSTREHY PRE ROZVOJ 
CYKLISTICKEJ DOPRAVY V MESTE SEREĎ 

  

 
V oblasti rozvoja cyklistickej dopravy odporúčame aplikovať aj nasledovné riešenia: 

 
 Zriadenie technickej komisie, ktorú budú tvoriť ako zástupcovia mesta tak aj 

zástupcovia občianskych združení a aktivisti. Pravidelnými stretnutiami a konzultáciami 
by spoločne pracovali na rozvoji cyklistickej dopravy v našom meste.  

 Zapájanie školských zariadení do rôznych cyklistických kampaní (napr. škola priateľská 
k bicyklom). Osveta v oblasti udržateľnej mobility je veľmi dôležitá pri budovaní 
správnych návykov u detí. 

 Spolupráca s mestskou políciou prostredníctvom rôznych aktivít ako v školách tak 
aj v teréne - poukazovanie na bezpečné zamykanie bicyklov, na bezpečný pohyb po 
komunikáciách a podobne. Návštevy školských zariadení príslušníkmi mestskej polície 
a prednášky spojené s diskusiou na tieto témy. 

 Školenia zodpovedných pracovníkov z oddelení projektovania či rozvoja mesta, ich 
účasť na konferenciách a návšteva miest, kde sú riešenia cyklistickej dopravy už 
aplikované - ako dobrá tak aj zlá prax. 

 Financovanie rozvoja cyklistickej dopravy z poplatkov za parkovanie – parkovacia 
politika. Pravidelné presúvanie 1-2% z príjmov z tejto oblasti môže zabezpečiť financie 
na niektoré základné projekty. 

 Aktívne sledovanie a zapájanie sa do existujúcich výziev a grantov či už na krajskej 
alebo národnej úrovni – pripravenosť projektov. 

 Každý nový veľký investor v meste by mal byť povinný zabezpečiť aj realizáciu 
cyklistických trás v úsekoch priamo súvisiacich s takouto stavbou a zabepečiť tak 
minimálne napojenie na existujúcu alebo plánovanú cyklistickú sieť. 
 
Technického charakteru: 
 

 Kanalizačné vpuste otáčať priečne na smer jadzy, aby koleso bicykla nemohlo 
zapadnúť do drážky poklopu. 
 

 
Autori dokumentu: Erik Štefanek, Peter Sabo, Vladimír Borkovič 
 
 
 
Dokument bol vytvorený pod hlavičkou oz Mám rád cyklistiku, ktorého cieľom je dosiahnuť, aby bolo 
mesto Sereď príjemným miestom pre život. Ako jednou z podmienok pre takýto status mesta je potrebné 
riešenie dopravnej situácie v meste hľadaním alternatívnych foriem dopravy, ktoré znížia počet áut na 
cestách a s tým spojené množstvo parkovacích plôch, ktoré tieto autá zaberajú. Hlavnú úlohu v tomto 
prípade hrá cyklistická doprava. Zároveň sa vytvoria vhodné podmienky pre rozvoj ekologickej formy 
dopravy na všetkých úrovniach, či už v dochádzaní do škôl, do práce alebo za nákupmi a inými 
voľnočasovými aktivitami.  



 

 
Príloha č.1 



Príloha č.2 
 

 

 



                                                 
P

rí
lo

h
a
 č

.3
 



NÁVRH  NA UZNESENIE 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19.06.2019  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 vy hlásená 
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 vy hlásená 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 vy hlásená 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  

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  

Príprava kultúrno-
spoločenského programu 

s mestom Tišnov CZ v 
termíne 12.9. - 13.9.2019

Príprava nového 
programu na rok 2019 s 

partnerským mestom 
Tišnov (CZ)

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 
 

374 680,84 287 775,37 
stavebné práce

Príprava podkladov k 
následnej  monotorovacej  

správe projektu, 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

Schválenie 
administratívno finančnej  

kontroly  ŽoP 
č.310011B5435001, 

d č i  29 05 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 
i š i i ál j li i

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

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 

 

Žiadosť o NFP 
489 060,00 

Zaslanie žiadosti o platbu 
č. 1 a  príprava 

podkladov k žiadosti o 
platbu č 2

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 
 

438 535,86 357 561,74 
stavebné práce

357 561,74 O.V. 
stavebné práce, 4 

930,00 PM, spolu 
362 491,74 eur

Realizácia stavebných 
prác v rámci projektu, 

odsúhlasenie Dodatku č.1 
k zmene materiálov

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, 

l  341 795 85 

Verejné obstarávanie 
stavebných prác 

ukončené, príprava na 
dokumentácie na ex-ante 

P lán 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

03/2019 zaslané doklady zo 
sprostredkovateľského orgánu 
(SO - VUC TT) na riadiaci 

orgán (RO - MPaRV) o zmene 
rozhodnutia o neschválení 

Ž

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 

  

251 902,44
Projekt sa od termínu 
02.11.2017 nachádza v 
stave: zásobník projektov 

18.
Modernizácia vybavenia kina 

NOVA III

Výzva 
Audiovizuálny  
fond SR 2019

Projekt revitalizácie kino techniky, ktorý 
zlepší ekonomické, ekologické, výkonné a 
estetické časti prevádzky. Výmena svetelnej 

časti za bezúdržbovú laserovú s 30 000 
hodín životnosti (vs 500 hodín aktuálnej 

lampovej) a výmena plátna z dôvodu 
zachovania 3D projekcií 

69 000,00

Podporená žiadosť 
sumou 22 000 eur 

z AVF. Zistili sa nové 
skutočnosti podstatné 

k navýšeniu rozpočtu je 
potrebné navýšiť dotáciu 

mesta.

Realizácia projektu v 
roku 2019, bez podstatnej  
odstávky  kina behom 1-2 

dní.

Pôvodne navrhované riešenie prestal dodávateľ vyrábať 
(tzv. modrý fosforový laser, 2 roky záruka na vymenenú 

súčiastku), namiesto toho predáva  novší,  kvalitnejśí 
model (RGB trojfarebný plnohodnotný laser, 5 rokov 

záruky  na celý projektor ktorý má aktuálne 7 rokov), 
toto riešenie je však o cca 20 000 eur drahšie. Tento 

laser nemá nikto na Slovensku a jeden je v ČR, 
poskytuje lepšie parametre ako modrý laser a dlhšie 

udrží kvalitu svetla, takisto bonusom je záruka na 
projektor 5 rokov po výmene.

19.
Vypracovanie nízkouhlíkovej 

stratégie pre mesto Sereď

OP Kvalita životného 
prostredia, ŠC 4.4.1 

Zvyšovanie počtu miestnych 
plánov a opatrení súvisiacich s 
nízkouhlíkovou stratégiou pre 

všetky typy území Európska únia

Názov projektu: Vypracovanie nízkouhlíkovej 
stratégie pre mesto Sereď, kód projektu: 

NFP310040X184, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-
2018-39, predpokladané celkové náklady na projekt 

26 000,00 eur, spolufinancovanie 1 300,00 eur 

26 000,00
Príprava žiadosti o 

nenávratný finančný 
príspevok

Predpoklad 
realizácie projektu v 

roku 2019-2020

20.
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

Zaslanie projektovej 
žiadosti 16.04.2019

Predpoklad 
realizácie projektu v 

roku 2019

21.

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

Zaslanie projektovej 
žiadosti 21.05.2019

Predpoklad 
realizácie projektu v 

roku 2019

22.
Stavebné práce na statickom 
zabezpečení kaštieľa v Seredi

Výzva nie je 
vy hlásená

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

Granty  EHP 2014-2021, plánovaná výzva 
CLT01 na predkladanie žiadostí o projekt na 
podporu obnovy  a revitalizácie kultúrneho 

dedičstva

23.
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

Vypracovaný "Statický posudok 
krovu" a "Projekt statického 

zabezpečenia krovu" 03/2019, 
kompletná dokumentácia bola 

zaslaná na KPU TT

Príprava žiadosti o pretransformovanie 
dotácie MF SR z kapitálových výdavkov na 

bežné výdavky

24.
Vybudovanie nového 

tenisového areálu v objekte 
byv. záhradníctva

Výzva nie je 
vy hlásená

Vybudovanie tenisového areálu bude 
financované zo zdrojov mesta Sereď a 

Tenisového klubu Sereď

Projekt je v štádiu 
vyjadrovania 

25.
Modernizácia technického 

vybavenia kamerového 
systému v meste Sereď

Výzva Rady  vlády  
Slovenskej  
republiky  

Doplnenie a modernizácia kamerového 
sy stému 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

26.
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

27.
Oprava chodníkov a terénne 

práce na MŠ Komenského
Zdroj  financovania 

Mesto Sereď
Opravy  miestny ch komunikácií v meste 

Sereď 24 000,00 23 918,67 23 918,67
Práce na projekte 

boli ukončené

28.
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

Začiatok prác 
07/2019

29. Urnová stena

Financované v 
spolupráci so 
správky ňou 

cintorína Editou 
Kašíkovou 

Vybudovanie novej urnovej steny 
s 30 ks urnových schránok

4 500,00
začiatok realizácie 

prác 6-7/2019

Predpoklad 
realizácie projektu v 

roku 2019

30. 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

31. ŠKF štadión SFZ + ŠKF + mesto
Cieľ projektu: vy budovanie 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

32.
Obradová miestnosť 

Mestského úradu v Seredi
Zdroj  financovania 

Mesto Sereď

Cieľ projektu: vy brúsenie a lakovanie 
parkiet, vy spravenie stien, malovka, 

koberce, pódium
6 000,00 5817,80 s DPH

Práce na projekte 
boli ukončené

33. Nákup ihriskových prvkov
Zdroj  financovania 

Mesto Sereď
doplnenie ihriskových prvkov na 
existujúcich detských ihriskách 5 496,00 5 496,00

Zrealizované v 
5/2019

34. 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

35.
Úprava plôch v 

priestoroch Camping
Zdroj  financovania 

Mesto Sereď
rozšírenie ponuky  voľnočasových aktivít Predpokladaný 

rozpočet
Začiatok prác od 

25.3.2019
Realizácia projektu v 

roku 2019

36.
Noclaháreň a poradenská 

miestnosť: Trnavská 
Zdroj  financovania 

Mesto Sereď
zvýšenie kvality  posky tovaných služieb 

pre sociálne odkázaných občanov
Predpokladaný 

rozpočet
Stav prípravy a 

realizácie projektu

Predpoklad 
realizácie projektu v 

roku 2019

37.

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

38.
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

39.
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

40.

Prestavba areálu ZŠ 
Garbiarska na nájomné 

byty 

zdroj  - nájomca na 
50 rokov LRL 

Profitech

prestavba objektu ZŠ Garbiarska na 
nájomné by ty  - 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

41.
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

42.
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

43. Sereď v pohybe Výzva VUC TT 
Realizácia pohybových aktivit občanov 

mesta Sereď a okolia, schválená dotácia  
1000,00 eur 

8 150,00
Príprava dotačnej 
zmluvy na VUC TT

Realizácie projektu  
05-09/2019

44. Sereď žije históriou Výzva VUC TT 

Projekt zameraný na kultúrno-historické 
aktivity   pri príležitosti 30. výročia 

nežnej  revolúcie, schválená dotácia  
800,00 eur 

2 600,00
Príprava dotačnej 
zmluvy na VUC TT

Realizácie projektu  
11/2019

45.
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

Realizácie projektu  
07-08/2019

46.
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

47.
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

48.
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

49.
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

50. ŠJ pri ZŠ J.Fándlyho 
Zdroj  financovania 

Mesto Sereď MTZ školské jedálne

 celkom: 34 500     
    BV: 13 

500,00      KV: 
21 000 00 

Začiatok realizácie 
prác 07/2019

Predpoklad 
realizácie projektu v 

roku 2019

51. 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

52.
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

53.
Rekonštrukcia 

elektroinštalácie MŠ 
Murgašova

Zdroj  financovania 
Mesto Sereď

Príprava PD pre realizáciu 
rekonštrukcie 

2 000,00
Vyhotovenie PD 

07/2019

Predpoklad 
realizácie projektu v 
roku 2019, stavebné 

práce v roku 2020

54.
Rekonštrukcia atletickej 

dráhy ZŠ Fándlyho

Zdroj  financovania 
Úrad vlády  SR + 

Mesto Sereď

Nové tartanové ihrisko na ZŠ J.Fándly ho 
v Seredi, predpokladané celkové náklady  

na projekt 137 720,00 eur, 
predpokladané dofinancovanie projektu 

127 720,00 eur s DPH, schválená 
    

137 720,00

Príprava dokumentácie 
pred podpisom dotačnej  

zmluvy  a príprava 
procesu VO

Predpoklad 
realizácie projektu v 

roku 2019

55. Škôlkárska olympiáda 2019
Zdroj  financovania 
Úrad vlády  SR + 

Mesto Sereď

Nákup športových pomôcok, celkové FP 
v Podprograme č.4 ÚV SR v sume 5 

426,00 eur, schválená dotácia 4 000,00 
eur, spolufinancovanie 400,00 eur 

4 400,00

Príprava dokumentácie 
pred podpisom dotačnej  

zmluvy  a príprava 
procesu VO

Predpoklad 
realizácie projektu v 

roku 2019

56.
Rekonštrukcia koncertnej 

sály ZUŠ J.F.Kvetoňa
Výzva nie je 

vyhlásená
Príprava PD pre realizáciu 

rekonštrukcie 
28 000,00

Príprava PD a 
rozpočtu projektu

Predpoklad 
realizácie projektu v 
roku 2019, stavebné 

práce v roku 2020

57.
Úprava interiéru ZŠ 

J.A.Komenského
Výzva nie je 

vyhlásená
Úprava vstupného priestoru 

budovy B, prestavba jednej triedy
15 000,00 5 715,00

Ukončená I.etapa, 
pokračovanie v 
realizácii prác 

07/2019

Úprava odborného 
kabinetu na učebňu, 
realizovaná 03/2019

58.
Havária strechy MŠ D.Štúra - 

 Pažitná
Výzva nie je 

vyhlásená

Odstánenie havarijneho stavu 
strechy elokovaného pracoviska 

Pažitná
1 066,00

Práce ukončené 
03/2019

59.
Multisenzorická miestnosť 

ZŠ J.Fándlyho

Rozvojové 
projekty MŠ 

VVŠ SR

Vytvorenie relaxačného priestoru pre 
deti so ŠVVP potrebami, nákup 

interiérového vy bavenia učebných a 
kompenzačných pomôcok, celkové 
náklady  8400,00 eur, požadovaná 

  

8 400,00
Podaná žiadosť o 

poskytnutie dotácie

Predpoklad 
realizácie v roku 

2019

60.
Výmena fólie bazéna na ZŠ 

J.Fándlyho
Výzva nie je 

vyhlásená
Odstránenie zatekania bazéna 

výmenou fólie
27 749,00

Prieskum trhu 
zrealizovaný a 

ukončený

Realizácie projektu  
07-08/2019

61.
Materiálno-technické 

vybavenie ŠJ MŠ Murgašova
Výzva nie je 

vyhlásená
Nákup mat.-tech. vybavenia školskej  

jedálne 8450,00 eur 8 450,00
Príprava prieskumu 

trhu

Predpoklad 
realizácie v roku 

2019

62.
Zakúpenie basketbalových 

košov 
Výzva nie je 

vyhlásená
Nákup basketbalových košov 14 000,00

Príprava prieskumu 
trhu

Predpoklad 
realizácie v roku 

2019

63.
Myslíme logicky - žijeme 

ekologicky
Grant z nadácie 
VW Slovensko 

Grant z nadácie VW Slovensko v sume 
1000,00 €, spolufinancovanie 500,00 €, 
celkové náklady  1500,00 €, preventívny  
projekt s názvom „ Myslíme logicky  - 

  

1 500,00
Ukončenie projektu do 

31.12.2019

64.
Detské ihrisko 
"Žihadielko"

Výzva spoločnosti 
LIDL

Vybudovanie nového detského ihriska v 
meste Sereď

Projekt nebol v hlasovaní 
podporený.

65.
Rekonštrukcia DI na 
sídlisku Garbiarska

COOP JEDNOTA doplnenie a modernizácia hracích prvkov 5 640,00
Projekt nebol 

vyhlasovateľom grantu 
podporený

66.
Nákup zberných nádob v 

tvare zvierat na DI
COOP JEDNOTA

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

Projekt nebol 
vyhlasovateľom grantu 

podporený

67.
Skrášlenie priesotru, v 

ktorom žijeme
COOP JEDNOTA

nákup py ramídových kolekcií,zeminy , 
substrátu a rastlín 3 840,00

Projekt nebol 
vyhlasovateľom grantu 

podporený

Spracoval: Ing. Branislav Bíro, projektový manažér

6) PROJEKTY FINANCOVANÉ EÚ, ŠR ALEBO PRIJÍMATEĽOM, KTORÉ SÚ PODPOROVANÉ MESTOM SEREĎ 

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov k 03.06.2019
1) MONITOROVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ 

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

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



Návrh na uznesenie: 
 
 
MsZ v Seredi na svojom riadnom zasadnutí dňa 19.06.2019 prerokovalo a 

 
 
 

a. berie na vedomie ponuku obce Uhliská na odkúpenie akcií ZsVS 
 

b. schvaľuje nákup 1 036 ks akcií Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.    
v menovitej hodnote 33,19 € za kus, celkom za 34.384,84 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obec Uhliská, Uhliská 104, 935 05 Pukanec

Váš list: Naša značka: 38/2019 Vybavuje: Hlôšková Dátum: 20.5.2019

Doporučene
Vážený akcionár

MESTSKÝ ÚRAD
SEREĎ

Dátum: 27 -05~ 2019 
Podacic jl.f/O/Mffr če.lo: ~pi~u:
Prilohyl I I Vyba'v uje:
listy:

Vec: Ponuka - odpredaj akcií

Obec Uhliská, zastúpená starostom obce, Ferdinandom Ďurdíkom Vám, ako
podielovému spoluvlastníkovi ponúka na odpredaj akcie Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti, a.s.

Akcionár: Obec Uhliská
Sídlo: Uhliská 104, 935 05 Pukanec
IČO: 00587621
Štatutárny zástupca: Ferdinand Ďurdík, starosta obce

Akcie:
ISIN: SK1110004365
Menovitá hodnota: 33,19 eur
Počet ep: 1036 ks

Akcionár, ktorý má záujem o kúpu akcií ponúkaných na predaj, oznámi svoj záujem
predávajúcemu a spoločnosti. Ak akcionár do 30 dní od obdržani a ponuky na predaj akcií
neoznámi svoj záujem o kúpu akcií, potom platí predpoklad, že o kúpu akcií neprejavil záujem.

Ak prejavia o kúpu ponúkaných akcií záujem viacerí akcionári, akcie spoloč osti im
budú prevedené pomerne.

~~'
Ferdinand Ďurdík

starosta obce Uhliská

IČO: 00587621Tel: 036/6347120 email: info@obecuhliska.sk
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