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Návrh na uznesenie  

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 22.04.2021 prerokovalo a  

berie na vedomie  
 
informáciu o príprave a realizovaní verejného obstarávania na zníženie energetickej 
náročnosti bytového domu na Čepeňskej ulici č. 4305 v Seredi 
 
a 
 
schvaľuje,  
 
aby primátor mesta uzatvoril zmluvu s víťazným uchádzačom v predmetnom verejnom 
obstarávaní. 
 
 



Dôvodová správa 

Mesto Sereď je vlastníkom bytového domu na Čepenskej 4305. Modernizáciou bytovky sa 
zabezpečí zníženie energetickej náročnosti tejto verejnej budovy, ktorá slúži na ubytovanie 
formou dlhodobého prenájmu obyvateľom mesta Sereď. Mestské zastupiteľstvo v Seredi 
schválilo zámer modernizácie uznesením č. 246/2019 z 28.10.2019.  

Na zabezpečenie financovania projektu mesto predloží na Štátny fond rozvoja bývania 
v roku 2021  žiadosť o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 o Štátnom 
fonde rozvoja bývania (ďalej len „žiadosť“). Výška poskytnutého úveru zo ŠFRB bude tvoriť 
cca. 75 % oprávnených nákladov. Výdavky na zateplenie bytového domu (obvodové steny, 
strecha, výmena okien), zateplenie stropu 1. nadzemného podlažia, modernizácia rampy, 
výmenu plynoinštalácie, zdravotechniky, elektroinštalácie a bleskozvodu pred verejným 
obstarávaním sú rozpočtované vo výške 380 tisíc eur.  

Na odstránenie systémových porúch bytového domu mesto bude žiadať poskytnutie 
finančných prostriedkov formou dotácie na rozvoj bývania MDaV SR v súlade so zákonom 
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších 
predpisov. Systémovými poruchami sú poruchy vystupujúcich konštrukcií (balkóny, lodžie, 
resp. vystupujúce konštrukcie schodiskového priestoru, porucha atiky bytového domu . 
Odstránenie systémových porúch je rozpočtované vo výške 57 tisíc eur.  

Podmienkou na predloženie žiadostí je už zrealizované verejné obstarávanie. Verejné 
obstarávanie – verejnú súťaž na podlimitnú zákazku zrealizuje mesto Sereď interne počas 
letných mesiacov. Predpokladaná suma plnenia zmluvy cca 437 tisíc eur. Predpokladaný 
termín realizácie je rok 2022 po schválení žiadostí.  

V § 16 bod 14 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, je uvedené, že: 
„Primátor mesta je oprávnený nakladať s majetkovými právami mesta týkajúcich sa 

peňažných prostriedkov uložených na bankovom účte mesta, ktoré mesto použije na kúpu 
tovarov a poskytovanie služieb obstaraných na základe verejného obstarávania. Oprávnenie 
primátora podľa prvej vety platí do výšky 100 tis. € na jedno verejné obstarávanie, v 
ostatných prípadoch rozhodne mestské zastupiteľstvo.“ 

V súlade s vyššie uvedeným ustanovením predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh 
uznesenia, na základe ktorého primátor mesta  bude oprávnený uzatvoriť  zmluvu s úspešným  
uchádzačom vo  verejnom obstarávaní na zníženie energetickej náročnosti bytového domu na 
Čepeňskej ulici č. 4305 v Seredi.  

Súčasťou žiadosti bude aj uznesenie MsZ mesta Sereď, ktoré potvrdzuje:  

- údaje o účele, na ktorý sa podpora požaduje,  
- súhlas s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB,  
- súhlas so spôsobom financovania  
- súhlas a určenie spôsobu zabezpečenia záväzku  
- súhlas s prijatím  záväzku obce /samosprávneho kraja 
- súhlas so zabezpečením  splácania poskytnutého úveru počas celej doby splatnosti úveru 
 
Takýto materiál bude pripravený na rokovanie MsZ v mesiaci september, keď bude známa 
výška výdavkov po realizácii verejného obstarávania. Súčasťou septembrového materiálu 
bude aj odsúhlasenie spôsobu dofinancovania projektu z vlastných zdrojov, resp. 
z komerčného úveru.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/443/20210101.html
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