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Návrh na uznesenie: 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 16.06.2022 
prerokovalo  a 
 
b e r i e   n a      v e d o m i e 
 
 
Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov. 

 
 

 



1) MONITOROVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A MESTA SEREĎ 

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.
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

303 377,95
NMS č.3 zaslaná 02/2022, 

Dodatok č.6 k zmluve o poskytnutí 
NFP (merateľné ukazovatele) 

zaslaný 1.4.2022

Ukončenie stavebných prác v 
roku 2018, monitorovacia fáza 

projektu

Termín predloženia NMS od 17.12.2022 do 
17.1.2023 Typ monitorovacej správy: Následná

2.
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

Príprava dokumentácie k 
NMS č.5

Ukončenie nákupu techniky v 
roku 2018, monitorovacia fáza 

projektu

Termín predloženia NMS č.5 od 20.6.2022 do 
20.7.2022 Typ monitorovacej správy: Následná

3.
Vybudovanie novej verejne prístupnej 
nabíjacej stanice pre elektromobily v 

meste Sereď

Výzva na poskytnutie dotácie na 
podporu budovania verejne 

prístupných elektrických nabíjacích 
staníc KÓD: 18409/2019-4210-

36886

Ministerstvo 
hospodárstva SR

Projekt zameraný na vybudovanie novej verejne prístupnej 
nabíjacej stanice pre elektromobily v meste Sereď, lokalita 

umiestnenia nabíjacej stanice - parkovisko na Námestí slobody, 
spolufinancovanie 3 867,59 eur s DPH

8 867,56
Monitorovacia správa o 

využívaní nabíjacej stanice 
zaslaná 01/2022

Elektronabíjacia stanica pre 
elektromobily je plne 
funkčná od termínu 

09/2020

Projekt zrealizovaný, monitorovacie 
obdobie je 5 rokov

4.
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

Celkové refundované 
náklady na opatrovateľky v 
rámci projektu 292 364,00 

eur

Projekt zrealizovaný, 
monitorovacie obdobie je 10 
rokov od ukončenia aktivít 

projektu do 31.07.2028

Projekt bol ukončený Monitorovacie obdobie

5.
Modernizácia interiérového 

vybavenia kina Nova II (výmena 
sedačiek dokončenie)

Výzva Audiovizuálny 
fond SR 2016

Audiovizuálny 
fond

Projekt podporený AVF sumou 
16 500,00 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
Monitorovacie obdobie

6. Modernizácia vybavenia kina NOVA III
Výzva 

Audiovizuálny fond 
SR 2019

Audiovizuálny 
fond

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 68 880,00 68 880,00
Realizácia a zúčtovanie projektu 

ukončené, začiatok monitorovania 
výsledkov projektu

Projekt zrealizovaný, 
monitorovacie obdobie je 

5 rokov
Monitorovacie obdobie

7.
Modernizácia vybavenia kina NOVA III – 

propagácia a marketing

Výzva 
Audiovizuálny fond 

SR 2019

Audiovizuálny 
fond

Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, osadenie 
displejov s programom a ponukami a modernizácia loga a 

brandingu kina 
3 536,00 3 640,00 3 640,00

Realizácia a zúčtovanie projektu 
ukončené, začiatok monitorovania 

výsledkov projektu

Projekt zrealizovaný, 
monitorovacie obdobie je 

5 rokov
Monitorovacie obdobie

8.
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

Náklady spolu na stavebné práce 359 
494,22 eur s DPH, z toho ERDF 285 

294,46 eur, ŠR 33 564,05 eur, VZ 5% 
16 782,03 eur, VZ NV 23 853,68 eur

Z dôvodu prepočtov spotreby energií 
na budovách MU a novej časti MU 

nebola NMS č.3 odoslaná. 
Požiadavka mesta na prepočet 

spotreby energií  = zabezpečí energ. 
auditor 06/2022.

Stavebné práce na 
projekte boli ukončené v 

termíne 10/2019

Termín predloženia NMS č.3 od 10.11.2021 do 
10.12.2021

Typ monitorovacej správy:
Následná

9.
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

Zmluva o NFP 489 
060,00 

Celková refundácia nákladov na 
mzdy opatrovateliek za dobu 

trvania projektu (január 2019 – 
február 2021)  je vo výške 474 

557,92 €

Projekt zrealizovaný, 
monitorovacie obdobie je 10 
rokov od ukončenia aktivít 

projektu do 28.2.2031

Projek ukončený Monitorovacie obdobie

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

10.
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.

251 902,44 195 748,90

Celkové náklady na projekt 
251 902,44 eur, žiadosť o NFP 

239 307,32 eur, 
spolufinancovanie 12 595,12 

eur

01.06.2022 doplnenieŽoP 
č.1 a zaslanie, príprava 

dokumentácie k 
vypracovaniu ŽoP č.2 

Projek bol v rámci 
stavebných prác 

ukončený

ŽoP č.1 bola zaslaná 22.03.2022 v sume 76 
020,27 eur.

11.

Vypracovanie projektovej dokumentácie na 
výstavbu novej cyklistickej komunikácie v 

meste Sereď

Výzva A na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie 

na účel podľa §3 písm. a) 
zákona

Ministerstvo 
dopravy SR

Projekt zameraný na vypracovanie projektovej dokumentácie na 
vybudovanie novej cyklotrasy od mostu cez rieku Váh po 

železničný most v meste Sereď, celkové náklady 31 216,00 eur, 
spolufinancovanie 1 560,80 eur s DPH

31 216,00
Projektová dokumentácia bola 

zaslaná na vyjadrenie dotknutým 
orgánom

Predpoklad ukončenia 
projektu v roku 2022

 Monitorovacia správa č.2 bola zaslaná 
01/2022

12.
Poskytovanie opatrovateľskej 

služby v meste Sereď

Výzva s kódom:
OP ĽZ DOP 
2021/8.1.1/01 Európska únia

OP Ľudské zdroje, Prioritná os: 8 REACT-EU,  Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora nápravy 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva, Oblasť intervencie: 112 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, 
trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych 

služieb všeobecného záujmu.

Zmluva o NFP        
408 000,00 


Mesto Sereď mesačne 
podáva žiadosti o platby.

Termín realizácie 
projektu 12/2021 – 

11/2023

Prebieha realizácia projektu, v rámci projektu 
boli mestu refundované finančné prostriedky 

za mesiac december 2021 a január 2022 spolu 
vo výške 32 720,76 €

13.
Rozšírenie Materskej školy B 

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

247 058,50 O.V. stavebné práce, 
4 600,00 S.D., 27 865,90 

zariad.kuch. , 17 124,90 MT 
vyb., 18,00 plagát, spolu 296 

667,30 eur

Stavebné práce ukončené a 
zaradené do majetku mesta. 

Zaslaná monitorovacia správa a 
následnej aj doplnenie.

Predpoklad ukončenia 
hlavných aktivít 

projektu v roku 2022

Príprava na opakované VO na zariadenie 
kuchyne, nábytku a vybavenie. Poskytnuté 

finančné prostriedky vo výške 256 172,80 eur.

Informatívna správa o príprave a realizácii projektov k MsZ 16.06.2022



14.
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
Schválenie rozhodnutia o 

poskytnutí NFP vo výške 63 
437,95 EUR

Aktivity projektu ukončené, 
zaslaná záverečná žiadosť o platbu 

na bežné výdavky vo výške 1 
123,56 €

Aktivity projektu boli 
ukončené

15.
Zníženie energetickej náročnosti 
budovy MŠ Dionýza Štúra A v 

Seredi 

Výzva nie je 
vyhlásená

Európska únia Cieľom projektu má byť zníženie energetickej náročnosti 
budovy MŠ Dionýza Štúra A v Seredi 810 890,03 542 735,84

Predpoklad začiatku 
realizácie stavebných 

prác 06/2022

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2022-

2023

Zmluva o NFP podpísaná a zaslaná SIEA 
04/2022

16.
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 28 573,33 eur, spolufinancovanie 

1 428,67 eur 

28 573,33 15 480,00
Finančná kontrola projektu na 
mieste 11.05.2022, ukončenie 

projektu a začiatok fázy 
monitorovania projektu

Aktivity projektu boli 
ukončené

Monitorovací termín: Poradové číslo: 3 Termín 
monitorovania: 25.2.2023 Najneskorší dátum predloženia: 

27.3.2023 Typ monitorovacej správy: Následná 

17.
Riešenie regenerácie sídliskového 
vnútrobloku Dionýza Štúra II. v 

Seredi 

Výzva s kódom 
IROP-PO4-SC431-

2021-65
Európska únia

Cieľom projektu bude regenerácia sídliskového vnútrobloku D.Štúra II.. 
Projekt bude pozostávať zo stavebných objektov:SO 101.1 Prestavba 

porastov drevín - vnútroblok,SO 201 Výmena vonkajšieho osvetlenia,SO 
301.1 Stavebná úprava komunikačnej siete vo vnútrobloku a SO 401.1 Prvky 

urbánneho designu.

642 060,47 Príprava podkladov k 
verejnému obstarávaniu

Predpoklad začiatku 
realizácie projektu 

09/2022

Predpoklad realizácie projektu v roku 
2022 - 2023

18.
Modernizácia vybavenia kina 

NOVA IV – propagácia a 
marketing

Výzva 
Audiovizuálny fond 

SR 2023

Audiovizuálny 
fond

Projekt na propagáciu a marketing kina NOVA, osadenie 
svetelnej informačnej markízy nad vstup kina a 

rekonštrukcia plôch na plagáty na budove 
7 000,00

Príprava projektovej 
dokumentácie, rozpočtov a 

žiadosti

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2023

V roku 2022 nebola vyhlásená výzva v 
tejto oblasti, predložíme v ďalšom roku ak 

bude

19.
Modernizácia vybavenia 

divadelnej sály Domu kultúry v 
Seredi

Výzva Ministerstvo 
kultúry august 2021

Európska únia

Projekt na modernizáciu vybavenia kultúrnych inštitúcii 
(Aktuálne príprava projektu, zisťovanie oprávnených 
výdavkov) – výmena sedačiek, hygienické zariadenia, 

klimatizácia.

199 996,99

Oznámenie MKSR o 
predĺženia ukončenia 
konania k ŽoNFP do 

31.08.2022

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2022-

2023

Žiadosť o NFP je v štádiu administratívnej 
kontroly

20.
Modernizácia vybavenia Mestskej 

knižnice v Seredi
Výzva Ministerstvo 
kultúry august 2021

Európska únia

Projekt na modernizáciu vybavenia kultúrnych inštitúcii 
(Aktuálne príprava projektu, zisťovanie oprávnených 

výdavkov) – hygienické zariadenia, nábytok a výpočtová 
technika, bezbariérový prístup, klimatizácia

198 105,84

Oznámenie MKSR o 
predĺženia ukončenia 
konania k ŽoNFP do 

31.08.2022

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2022-

2023

Žiadosť o NFP je v štádiu administratívnej 
kontroly

21.
Přírodní a kulturní dědictví 

interaktivně!
INTERREG V-A SK-

CZ/2021/13
Európska únia

Projekt rieši problematiku nedostatočného 
marketingu kulturného a prírodného dedičstva, 

trávenia volného času na území regiónu Tišnov a 
Sereď.

 159 556,87 € náklady 
VP a 96 852,24 € 

náklady HCP 

Žiadosť o NFP je v 
štádiu odborného 

hodnotenia

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2022-

2023

Projekt podaný v rámci výzvy Interreg V-A Slovenská republika - 
Česká republika 2014-2020. Vedúci partner projektu (VP) Městské 
kulturní středisko Tišnov a hlavný cezhraničný partner (HCP) Dom 

kultúry Sereď.

22.
Regenerácia vnútrobloku na 

sídlisku Garbiarska ul. v Seredi
IROP-PO7-SC73-

2021-87
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.

679 606,68 Žiadosť o NFP bola 
zaslaná 1.3.2022

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2022-

2023

podali sme žiadosť o NFP - 
spolufinancovanie projektu je predmetom 

rokovania MsZ

23.
Regenerácia vnútrobloku na 

sídlisku Legionárska ul. v Seredi
Výzva nie je 

vyhlásená
Mesto Sereď

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.

Odhadované náklady na 
realizáciu projektu 500 

000,00 eur

Očakávané vyhlásenie 
novej výzvy na 

predloženie ŽoNFP

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2023-

2024

3) PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ZO ZDROJOV MESTA SEREĎ, FONDOV, GRANTOV A ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

24.
Projekt drobnej architektúry vo 

vnútrobloku Dionýza Štúra v 
Seredi

Výzva nie je 
vyhlásená

Mesto Sereď
Riešenie realizácie objektov SO 101 - Odstránenie 
torza pamätníka Františka Kubača a SO - Drobná 

architektúra
21 995,74 21 600,26 Projekt ukončený

25. Záchrana seredského kaštieľa

Výzva v rámci programu Obnovme 
si svoj dom, podprogram 1.5 – 
Komplexná obnova národných 

kultúrnych pamiatok s prioritou 
ochrany a obnovy.

Ministerstvo 
kultúry SR

Žiadosť o dotáciu na stavebné práce v súvislosti s výmenou 
strechy nad centrálnou časťou kaštieľa, max. výška dotácie 

950 000,00 eur
628 848,00

Projektová žiadosť o 
dotáciu na rok 2022 

zaslaná 04/2022

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2023-

2024

Objekt :  SO 01  Rekonštrukcia kaštieľa: Časť :  SO 
01.1  Obnova strechy - centrálna časť, Objekt :  SO 02  

Prístupová komunikácia a spev. plocha pre vežový 
žeriav a Objekt :  SO 03  Orez stromov

26.
Koncepčné riešenie inžinierských 

sietí kaštieľa v Seredi
Výzva VUC Trnava

VUC TT a Mesto 
Sereď

Riešenie inžinierských sietí kaštieľa v Seredi, 
schválený projekt VÚC Trnava v hodnote 13 

000,00 eur

predpokladané 
náklady 21 000,00

Príprava dokumentácie k 
vypracovaniu PD

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2022-

2023

Realizácia projektovej dokumentácie v súlade s 
potrebami mesta a nového nájomcu časti kaštieľa v 

Seredi

27.

Modernizácia mestského 
amfiteátra – osadenie operadiel na 

lavičky (I. etapa)
Výzva nie je 

vyhlásená
Mesto Sereď

Výroba a montáž operadiel na jeden sektor (1/6 
hľadiska) mestského amfiteátra a revitalizácia 

sedacích častí náterom. 
4 000,00 eur s DPH 4 038,37 S DPH 4 038,37 S DPH Projekt ukončený 

05/2022
prebiehajú ešte ochranné nátery ostatných 

lavičiek

28.
Zníženie energetickej náročnosti 

budovy MŠ Komenského B v 
Seredi 

Výzva 
Environmentálneho 
fondu na rok 2022

Environmentálny 
fond

Cieľom projektu má byť zníženie energetickej náročnosti 
budovy MŠ Komenského B v Seredi 

357 912,34 eur s 
DPH

Proces VO a príprava 
projektovej žiadosti o 

dotáciu

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2022

29.
Výmena športového povrchu vrátane 

podkladných vrstiev na atletickej dráhe ZŠ 
Fándlyho v Seredi

Výzva Fondu na 
podporu rozvoja 

športu

Fond na podporu 
rozvoja športu FNPRŠ 

a mesto Sereď

Cieľom projektu je výmena exis. športového povrchu (za 
tartan) a rekonštrukcia ihrísk pre atletické športy na 
existujúcej športovej ploche ZŠ J.Fándlyho v Seredi

239 880,94 155 826,96
Vyúčtovanie projektu s 

FNPS a záverečná správa 
o realizácií projektu

Ukončenie stavebných 
prác a slávnostné 

otvorenie 27.4.2022

Poskytnutá dotácia 77 913,48 eur z Fondu na 
podporu športu zameraný na podporu 

výstavby, rekonštrukcie a modernizácie 
športovej infraštruktúry



30.
Obnova športového areálu pri 
Základnej škole Jana Amosa 

Komenského v Seredi

Výzva Fondu na 
podporu rozvoja 

športu

Fond na podporu 
rozvoja športu FNPRŠ 

a mesto Sereď

Cieľom projektu je výmena exis. športového povrchu (za 
tartan) a rekonštrukcia ihrísk pre atletické športy na 

existujúcej športovej ploche ZŠ J.A.Komenského v Seredi
173 016,37 139 679,22

Príprava dokumentácie 
pred podpisom zmluvy o 
dotáciu a zmluvy o dielo 

so zhotoviteľom

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2022-

2023
Schválený projekt FNPS

31.
Fotovoltaická elektráreň MsÚ 

Sereď a MsP Sereď
Výzva nie je 

vyhlásená
Mesto Sereď Vybudovanie zdrojov el. energie zo solárnych panelov na 

strechách novej budovy MsÚ a MSP. 81 000 eur s DPH 79 093,20 s S DPH Podpis zmluvy s 
dodávateľom 

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 6/2022

32.
Vybudovanie nového tenisového 

areálu v objekte býv. záhradníctva

Výzva Fondu na 
podporu rozvoja 

športu

Fond na podporu 
rozvoja športu

Vybudovanie tenisového areálu bude financované zo 
zdrojov mesta Sereď a Tenisového klubu Sereď 588 095,68

Projekt je v štádiu 
vyjadrovania, príprava 

dokumentácie k 
stavebnému konaniu 

33.
Rekonštrukcia futbalového 

štadióna v Seredi
Úrad vlády SR

Zdroje 
financovania 
SFZ, ÚV SR a 
mesto Sereď

Cieľ projektu: vybudovanie a modernizácia štadióna 
splňujúceho kritéria na 1.-3.ligu, Zdroje financovania 

stavebných prác: Úrad vlády SR 2.000.000 €
2 000 000,00

Prebiehajú konania a 
zároveň je po VO na 

búracie práce

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2020-

2022

príprava na VO na zhotoviteľa, celý 
projekt bude predmetom rokovania MsZ

34.
Rekonštrukcia objektu na 

sociálne bývanie
Výzva IROP-PO2-
SC211-2021-78

Európska únia
IROP-PO2-SC211-2021-78 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich 
sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálne 

252 597,26 prebieha proces 
stavebného povolenia

35.
Prístrešky na bicykle ZŠ KOM 

a CZŠ

Ministerstvo 
dopravy a výstavby 

SR

MDaV SR a 
mesto Sereď

Vybudovanie kapacitného odstavného zariadenia – 
prístrešku pre bicykle v areáli Základnej školy 

J.A.Komenského a Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a 
Metoda v Seredi.

33 618,31 31 992,16
Zaslanie projektovej 

žiadosti o dotáciu 
12/2021

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2022

Žiadosť o dotáciu je v štádiu 
administratívnej kontroly a odborného 

hodnotenia

36.
Obnova zvislého dopravného 

značenia v meste Sereď
Výzva nie je 

vyhlásená
Mesto Sereď Obnova zvislého dopravného značenia na miestnych 

komunikáciách v meste Sereď 15 000,00 14 999,48 eur s 
DPH Projekt je v realizácií Predpoklad realizácie 

projektu v roku 2022

37.

Obnova vodorovného 
dopravného značenia v meste 

Sereď

Výzva nie je 
vyhlásená

Mesto Sereď Obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych 
komunikáciách v meste Sereď 15 000,00 12 152,64 eur s 

DPH Projekt je v realizácií Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2022

38.
Bežné opravy miestnych 

komunikácií v meste Sereď
Výzva nie je 

vyhlásená
Mesto Sereď Opravy na miestnych komunikáciách v meste Sereď 85 000,00 79 520 eur s DPH Projekt je v realizácií Predpoklad realizácie 

projektu v roku 2022

39.
Vybudovanie chodníka na 

Trnavskej ul.
Výzva nie je 

vyhlásená
Mesto Sereď Vybudovanie nového chodníka na ulici Trnavská v Seredi 42 000,00

územné rozhodnutie a 
bežia lehoty, príprava  

vysporiadanie pozemkov

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2022

vysporiadanie pozemmov je predmetom 
rokovania MsZ

40.
Vybudovanie parkoviska 

Sokolovňa (Vinárska)
Výzva nie je 

vyhlásená
Mesto Sereď Vybudovanie nového parkoviska pri Sokolovni v Seredi 150 000,00 162 076,5 eur s 

DPH Projekt ukončený prebehne ešte úprava lúčneho porastu

41.
Vybudovanie spevnenej plochy 

na parkovanie Železničná ul.
Výzva nie je 

vyhlásená
Mesto Sereď Vybudovanie novej spevnenej plochy na Železničnej ulici v 

Seredi 58.000 Podaná žiadosť na 
stavebné povolenie

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2022

42.
Obnova kamenného portálu 

hradnej brány v Seredi
Výzva TTSK na rok 

2022
TTSK a mesto 

Sereď

Predkladanie žiadostí o dotáciu v zmysle VZN TTSK č. 
45/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK. 

Reštaurátorské práce v rámci obnovy portálu kaštieľ v 
Seredi.

Predpokladaná cena pred 
VO 31 000,00 eur

Proces verejného 
obstarávania

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2022

na ralizáciu projektu je nutné vyčlenenie 
finančných prostriedkov

43.
Zníženie energetickej náročnosti 
bytového domu Čepenská 4305 ŠFRB

ŠFRB a mesto 
Sereď

Zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmena okien, 
rozvodov vody, plynu, kanalizácie 436 636,00 433 438,39 eur s 

DPH
Prebieha realizácia 

stavebných prác
Predpoklad ukončenia 
projektu v roku 2022

Podpis dodatku so zhotoviteľom na 
havarijnú opravu strechy v sume 54 

999,72 eur s DPH

44.
Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií v meste Sereď
Výzva nie je 

vyhlásená
Mesto Sereď

Jednotlivé ulice v meste Sereď: Podzámska ul. 253 000,00 
eur s DPH a Lipová ul. 57 000,00 eur s DPH, výmena 
asfaltového povrchu a lokálna rekonštrukcia obrubníkov

229 200 € s DPH Prebieha realizácia 
stavebných prác

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2022 práce budú ukončené 6/2022

45.
Rekonštrukcia komunikácie 

Mlynárska ul. Sereď
Výzva nie je 

vyhlásená
Mesto Sereď

Jednotlivé ulice v meste Sereď: Mlynársla ulica, 
rekonštrukcia povrchovej vrstvy, priľahlých chodníkov a 

obrubníkov 

predpokladná hodnota 
pred VO 354 000,00 eur s 

DPH

Príprava PD a podkladov k 
verejnému obstarávaniu a k 

stavebnému povoleniu.

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 10/2022



46.
Výstavba chodníkov na 

cintoríne v Seredi
Výzva nie je 

vyhlásená
Mesto Sereď Výstavba miestnych komunkikácií v novej časti cintorína v 

Seredi. 24 000,00 23 863,12 Projekt bol ukončený

47.
Rekonštrukcia verejného 

osvetlenia na cintroríne v Seredi
Výzva nie je 

vyhlásená
Mesto Sereď Rekonštrukcia verejného osvetlenia: modernizácia 

osvetlenia

predpokladaná 
hodnota pred VO 15 

000,00 
Projekt bol ukončený

48.
Úprava verejného priestoru na 

ul.Cukrovarská a D.Štúra
Výzva nie je 

vyhlásená
Mesto Sereď Revitalizácia vrejného priestranstva - nová zeleň a chodníky 160 000,00 150 420,26 Predpoklad realizácie 

projektu v roku 2022
Realizuje sa výsadba, predpokladaný 

termín ukončenia je 10.6.2022

49.
Rekonštrukcia a modernizácia 

MŠ D.Štúra B - II.etapa
Výzva nie je 

vyhlásená
Mesto Sereď

Zariadenie a sprevádzkovanie budovy MŠ 
D.Štúra B 73 897,00 KV 11 437 eur, BV 

13 910 eur Projekt ukončený Materská škola zakúpila vybavenie na 
sprevádzkovanie objektu

50.
Odstránenie havarijných stavov 

striech budov MŠ D.Štúra
Výzva nie je 

vyhlásená
Mesto Sereď

Riešenie havarijného stavu na streche 
objektu MŠ D.Štúra B a Pažitná 50 000,00 46 074,63

Havárie odstránené, MŠ 
Pažitná 16 584 eur, MŠ 
D.Štúra "B" 5 497 eur + 

23 993,63 eur  

Projekt ukončený

51.

Rekonštrukcia a modernizácia 
kuchyne MŠ Komenského - 

elok. prac. Murgašova

Výzva nie je 
vyhlásená

Mesto Sereď Modernizácia vybavenia, výmena povrchov kuchyne, 
skladových preistorov a maľovanie stien

30 000,00 kap.v. a 
20 000,00 bež.v.

Príprava aktivít projektu 
v réžii MŠ

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2022

52.
MŠ Komenského Národný projekt 
"Pomáhajúce profesie v edukácii 

detí a žiakov II"

Národný projekt 
realizovaný Metodicko-
pedagogickým centrom 

Bratislava 

MŠVVŠSR, ESF, 
OP ĽZ

Poskytnutie finančných prostriedkov na 2 asistentov 
učiteľa v materskej škole 60 000,00 Projekt je v realizácií Predpoklad ukončenia 

projektu 08/2022

53.
ZŠ J. A. Komenského "Language 
Interpretation Through Reading"

Erasmus+ pre 
vzdelávanie a odbornú 
prípravu- Strategické 

partnerstvá

SAAIC 
Erasmus+

Projektové aktivity zamerané na skvalitnenie vzdelávania na 
všetkých úrovniach, vytváranie a zavedenie nových vzdelávacích 
prístupov a prepojenie sveta vzdelávania a sveta práce, ZŠ Kom 

leadpartner, v spolupráci so ZŠ a VŠ 

239 700,00
Poskytnutá záloha č.2 na 

realizáciu projektu vo 
výške 95 880,00 eur

54.
Dobudovanie cyklostojiska ZŠ 

J.A.Komenského Sereď
Výzva nie je 

vyhlásená
Mesto Sereď Dobudovanie cyklostojiska pri budove A ZŠ 4 815,00 Projekt je ukončený

55. Sereď v pohybe Výzva VUC TT 
VUC TT a 

Mesto Sereď
Realizácia pohybových aktivít občanov mesta Sereď a 

okolia, Seredský beh, Sereď v pohybe, Sereď 3x3 basketbal 9 900,00

Projekt je v realizácií, I.a 
II.časť projektu realizovaná 
Seredský beh a Škôlkárska 

olympiáda

Realizácia aktivít 
projektu V. - IX. 2022 poskytnutá dotácia vo výške 500 €

56.
Modernizácia materiálno-

technického vybavenia ZUŠ Sereď
Výzva nie je 

vyhlásená
Mesto Sereď

Nákup klimatizácie a rekonštrucia zvukovej 
izolácie 3 učební 9 000,00

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2022 v 

réžii ZUŠ

57.
Havarijný stav elektronštalácie a 

štrukturovanej kabeláže ZŠ 
J.A.Komenského budova A

Havárie 
Ministerstva 
školstva SR

Ministerstvo 
školstva SR

Na základe výsledkovej revíznej správy bola spracovaná žiadosť o 
pridelenie finančných prostriedkov na odstránenie havarijného 
stavu elektrických rozvodov, poskytnutá dotácia 80 000,000 eur 

222 120,00
Prebieha proces VO na I.etapu 

projektu - 1 až 3.NP pavilónu A, 
rozpočtové náklady 111 572,49 

eur bez DPH

Predpoklad realizácie 
projektu v roku 7-8/2022 Vyhodnotenie VO 8.6.2022 15:00 hod.

58.
Havarijný stav rozvodov tepla pod 

budovou ZŠ J.Fándlyho Sereď

Havárie 
Ministerstva 
školstva SR

Ministerstvo 
školstva SR

Cieľom projektu je výmena rozvodov tepla pod budovou 
ZŠ J.Fándlyho, ktoré sú v havarijnom stave, oskytnutá 

dotácia 80 000,000 eur 

333 043,15 EUR s 
DPH 234145 + 3000 SD Schválená žiadosť o 

dotáciu
Predpoklad realizácie 

projektu v roku 7-8/2022
Podpis zmluvy s dodávateľom 06.06./2022

59.
Odstránenie havarijného stavu 

rozdovodov vody MŠ Komenského 
B

Výzva nie je 
vyhlásená

Mesto Sereď
Odstránenie havarijného stavu rozvodov vody 

od hlavnej šachty, v chodbách budovy 10 792,00 Projekt bol ukončený

60. Kaufland Park Kaufland Slovenská 
republika, v.o.s.

Kaufland 
Slovenská 

republika, v.o.s.

Kpark - miesto, pre relax aj pobyt na čerstvom 
vzduchu

odhadovaná cena 50 
000 - 100 000 €

V hlasovaní o podporu 
projekt nedostal 

dostatočný počet hlasov

61. Zelené športovo - oddychové zóny Lidl Slovenská 
republika, v.o.s

Lidl Slovenská 
republika, v.o.s Zelené - športovo oddychové zóny odhadovaná cena 50 

000 - 100 000 €
Potvrdená registrácia Predpoklad realizácie 

projektu v roku 2023 Projekt posunutý na jeseň 2022



62.
4 informačné tabule na smútočné 

oznamy
Výzva nie je 

vyhlásená
Mesto Sereď Informačné tabule na parte pre cintorín 2 470,00 2 470,00 Projekt bol ukončený

63. Projekt "Larzenky" Výzva nie je 
vyhlásená

Mesto Sereď
Revitalizácia priestorov pri Váhu, spracovanie 

výškopisu a polohopisu danej lokality 1 400,00 Projekt bol ukončený

64.
Energetické certifikáty verejných 

budov
Výzva nie je 

vyhlásená
Mesto Sereď

Energet. certifikáty spracované v celk. hodnote 4 898 EUR. 
Verejné budovy: ZŤP budova, Domová správa, hala Relax, Dom 

smútku, stavebný úrad, MsP a DC seniori, Zväzarm a lekáreň 
Maja. 

6 000,00 4 898,00 Projekt bol ukončený

65. Studňa zámockého parku Výzva nie je 
vyhlásená

Mesto Sereď
Existujúca úprava studne v zámokom parku a 

vyjadrenie KPÚ Trnava k úpravám

Na KPÚ Trnava 05/2022 odoslané 
stanovisko mesta k existujúcim 

úpravám studne

66.
2 kryté a zamykateľné stanovištia  

na odpady
Výzva nie je 

vyhlásená
Mesto Sereď Lokalita umiestnenia: Námestie slobody č.1 a 2 odhadovaná cena 8 

500,00 €
Spracovanie cenovej 

ponuky na projekt
Predpoklad realizácie 
projektu v roku 2022

Termín odovzdania projektovej 
dokumentácie je 15.6.2022
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