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Uznesenia 

z Mestského  zastupiteľstva  v Seredi,  konaného   dňa   28.10.2019 

Mestské   zastupiteľstvo   v Seredi  prerokovalo  a  prijalo   

Uznesenie č.   239/2019 
Schvaľuje  
Program rokovania MsZ , ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta  
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržali sa 0  
  
 

  Uznesenie č.240/2019 
Schvaľuje  
Návrhovú komisiu v zložení:  
Ing. Ondrej Kurbel, Ing. arch. Róbert Kráľ, JUDr. Edita Červeňová 
Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržali sa 0  
 
 

Uznesenie č.241/2019 
Schvaľuje  
Mandátovú komisiu v zložení:  
JUDr. Michal Irsák, Pavol Kurbel, PaedDr. Slávka Kramárová   
Hlasovanie: prítomných 17, za 16, proti 0, zdržali sa 1  
 
 
                                                             Uznesenie č.  242/2019  
 
I. prerokovalo zadanie vypracovania projektovej dokumentácie s názvom „Návrh 

rekonštrukcie futbalového štadióna a projektová dokumentácia pre územné a 
stavebné rozhodnutie na rekonštrukciu futbalového štadióna v meste Sereď – 
I.etapa“ určenej na realizáciu novej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 
futbalového štadióna v Seredi, 

 
II. schvaľuje: 

 
a) zadanie na vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom „Návrh rekonštrukcie 

futbalového štadióna a projektová dokumentácia pre územné a stavebné 
rozhodnutie na rekonštrukciu futbalového štadióna v meste Sereď – I.etapa“ 
v súvislosti so zámerom mesta Sereď o celkovú rekonštrukciu futbalového štadióna 
mesta Sereď zo zdrojov Slovenského futbalového zväzu a vlastných zdrojov, 

b) financovanie projektovej dokumentácie z rozpočtu mesta Sereď.  

Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržali sa 0  
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Uznesenie č.243/2019 
  
I. prerokovalo zadanie vypracovania projektovej dokumentácie s názvom „Projektová 

dokumentácia - Obnova prízemia južnej časti západného krídla kaštieľa v Seredi“ 
určenej na realizáciu novej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Kaštieľa v Seredi, 

 
II. schvaľuje: 
 

a) zadanie na vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom „Projektová 
dokumentácia - Obnova prízemia južnej časti západného krídla kaštieľa v Seredi“ 
v súvislosti s pripravovanou žiadosťou o dotáciu zameranou na podporu obnovy a 
revitalizácie kultúrneho dedičstva z Grantov EHP a Nórska, 

b) financovanie projektovej dokumentácie v sume 37 995,00 Eur z rozpočtu mesta Sereď. 

Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržali sa 0  
 
 

Uznesenie  č.244/2019 
 

I. prerokovalo Žiadosť o dotáciu s názvom „Záchrana seredského kaštieľa, bývalého 
vodného hradu Šintava, číslo ÚZPF 2257/1, Kaštieľ a park, mesto Sereď, orientačné 
a súpisné číslo 1“ spracovanú v rámci Výzvy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
Program 1 - Obnovme si svoj dom na rok 2020, podprogram 1.6 Komplexná 
rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy (ďalej 
„projekt“),  

 
s ch v a ľ u j e: 

a) predloženie Žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky Program 1 - Obnovme si svoj dom na rok 2020, podprogram 1.6 Komplexná 
rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy za účelom 
realizácie projektu „Záchrana seredského kaštieľa, bývalého vodného hradu 
Šintava, číslo ÚZPF 2257/1, Kaštieľ a park, mesto Sereď, orientačné a súpisné 
číslo 1“,  

 
b) po schválení Žiadosti o dotáciu, zabezpečenie realizácie projektu mestom Sereď, 
 

c) dofinancovanie projektu 5% z vlastných zdrojov a do výšky rozdielu medzi schválenou 
dotáciou a rozpočtom na projekt po verejnom obstarávaní, 
 

d) dofinancovanie projektu z vlastných zdrojov v prípade vzniku neoprávnených 
nákladov. 

Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržali sa 0  
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Uznesenie  č. 245/2019 
 

I. prerokovalo predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie s názvom „Vypracovanie 
projektovej dokumentácie na výstavbu novej cyklistickej komunikácie v meste 
Sereď“ určenej na realizáciu novej projektovej dokumentácie na vybudovanie novej 
cyklotrasy v meste Sereď 

 
II. schvaľuje: 
 

a) predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu s názvom  
„Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu novej cyklistickej 
komunikácie v meste Sereď“ realizovaného v rámci výzvy Ministerstva dopravy a 
výstavby Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 151/2019 Z. z. o 
poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky zo dňa 
9.9.2019,  
 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie,  
 

c) zabezpečenie maximálnej výšky finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
projektu z celkových oprávnených výdavkov vo výške 1 560,80 eur, 
 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  
 

Hlasovanie: prítomných 17, za 17, proti 0, zdržali sa 0  
 

Uznesenie č. 246/2019 
 

1) berie na vedomie: 
informáciu o stave bytového domu na Čepenskej ul. 4305 v Seredi  
 

2) schvaľuje:  
zámer rekonštrukcie bytového domu na Čepenskej ul. 4305 v Seredi v roku 2020 
 

3) ukladá : 
realizovať prípravu podkladov pre podanie žiadosti na ŠFRB o poskytnutie podpory 
v súlade so zákonom č.150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení 
neskorších predpisov. 

 
Hlasovanie: prítomných 16, za 16, proti 0, zdržali sa 0  
 
 

V Seredi,   dňa   28.10.2019 
 
Zapísala:  Viera Pešková   
 
        Ing.  Martin Tomčányi 
                  primátor  mesta    



4 
 

 
 
Návrhová   komisia:  
 
Ing. Ondrej Kurbel                              ....................... 
 
 
Ing. arch. Róbert Kráľ                         ....................... 
 
 
JUDr.  Edita   Červeňová                    ....................... 
 


