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Návrh na uznesenie: 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19.06.2019  
 
prerokovalo  a  
 
A) berie na vedomie 
 
zámer rekonštrukcie a modernizácie futbalového štadiónu v Seredi s nasledovnými 
krokmi: 
 
1. oceniť areál futbalového štadióna v Seredi (ďalej len FŠ),  
2. pripraviť projekt rekonštrukcie a modernizácie FŠ, 
3. vložiť majetok mesta - areál FŠ do majetku spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. 

(ďalej len „SMS“), 
4. schváliť investíciu mesta Sereď vo výške 770.000 € na roky 2020 a 2021 do 

rekonštrukcie FŠ a formou  dotácie poskytnúť finančné prostriedky SMS,  
5. rokovať so Slovenským futbalovým zväzom (ďalej len „SFZ“)  spolu so zástupcami 

Športového klubu futbalu, a.s.  (ďalej len „ŠKF“) o podpore rekonštrukcie 
a modernizácie FŠ v Seredi, 

6. rokovať o možnosti poskytnutia úveru pre SMS na rekonštrukciu FŠ v Seredi, 
7. v prípade úspešného rokovania so SFZ a bankou  uzatvoriť nájomnú zmluvu medzi SMS 

a ŠKF s nájomným  minimálne vo výške splátok istiny a úrokov,  
8. schváliť celý projekt na  MsZ a Valnom zhromaždení SMS.  
 
B) schvaľuje 
a) kroky uvedené v bodoch 1-8, 
b) zámer vloženia majetku mesta - areálu FŠ do     majetku  do SMS, 
c) zámer investície mesta Sereď vo výške 770.000 € na roky 2020 a 2021 do rekonštrukcie 

FŠ 
 
 



Dôvodová správa 
 

ŠKF Sereď v súčasnosti zastrešuje 9 futbalových družstiev. Od 4 družstiev prípravok, 
mladších a starších žiakov, mladší a starší dorast až po dospelých – hrajúcich najvyššiu 
slovenskú súťaž. Svoje domáce zápasy ŠKF hráva na futbalovom štadióne (ďalej len FŠ) 
v Seredi – na hlavnej ploche a umelej tráve ako aj na FŠ v Hornom Čepeni.  Výnimkou sú hráči 
mužstva ŠKF I´Clinic Sereď, ktoré v tejto sezóne hralo svoje domáce zápasy na Myjave, 
v Nitre a naposledy aj na Pasienkoch v Bratislave. Priestory a najmä sociálne zázemie už 
nevyhovuje nielen pre dospelých – ale sme na hrane regulárnosti už aj v nižších 
mládežníckych súťažiach. To znamená, že to nie je len o družstve mužov. 

Mesto Sereď už dvakrát odsúhlasilo v rozpočte čiastky na rekonštrukciu futbalového areálu 
v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ). Teraz – keď už SFZ ako aj celé 
Slovensko vidí, že to s futbalom myslíme v Seredi vážne – je nutné rekonštrukciu vykonať. 
A to do konca sezóny 2020/21. Aby sme mohli rokovať so SFZ a finančnými inštitúciami – 
potrebujeme mať rozhodnutie MsZ o vstupe mesta do tohto projektu. 

Jedná sa o zámer rekonštrukcie areálu štadióna v zmysle smernice SFZ o infraštruktúre 
futbalových štadiónov. 

Zámerom je vykonať rekonštrukciu nasledovnými krokmi: 

1. oceniť areál FŠ 
2. schváliť zámer vloženia areálu FŠ do Správy majetku Sereď, s.r.o. 
3. schváliť zámer investície mesta spolu vo výške 770.000 € na roky 2020 a 2021 do 

rekonštrukcie FŠ cez SMS, s.r.o. 
4. jednania ŠKF so SFZ o podpore rekonštrukcie FŠ v Seredi 
5. jednania SMS o pôžičke na rekonštrukciu FŠ v Seredi 
6. v prípade úspešného jednania bude výška nájmu ŠKF za užívanie FŠ v Seredi vo 

výške splátok istiny a úrokov z bankovej inštitúcie pre SMS 
7. schválenie celého projektu MsZ a VZ SMS, s.r.o. ak všetky jednania vyjdú 

Rozpočet rekonštrukcie FŠ – 1. fáza je 3.000.000 €. Zdroje financovania:  

o  1.000.000 € mesto Sereď (230.000 už je schválených v rozpočte 2019) 
o  1.000.000 € pôžička SMS – splatí ju ŠKF v čiastkach cca 5.000 € mesačne po 

dobu 20 rokov 
o  1.000.000 € zo SFZ 
o  iné – verejná zbierka, sponzori  

Futbalový areál bude naďalej konsolidovaným majetkom mesta (majetkom SMS, s.r.o aj po 
všetkých vykonaných prácach financovaných z mesta či externých zdrojov) 

 

 


