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Zápisnica    

z  rokovania  Mestského   zastupiteľstva  v  Seredi, konaného  dňa   7.4. 2014 

 
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi otvoril a viedol Ing. Martin Tomčányi, primátor 

mesta Sereď. Na zasadnutí MsZ dňa 7. 4. 2014 sa zúčastnilo 16 poslancov, traja boli ospravedlnení .  

 

2/ Mandátová komisia bola schválená v zložení: 
Ing. Bystrík Horváth   

Ing. Norbert  Kalinai 

Pavol  Kurbel  

 

Návrhová komisia bola schválená v zložení: 
Božena Vydarená 

Michal  Koričanský 

Róbert Stareček  

 

Za overovateľov zápisnice boli určení: 

Pavlína  Karmažínová  

Ing.arch. Róbert  Kráľ  

 

Program rokovania  

Predmetom   rokovania    mestského  zastupiteľstva    bolo schválenie spolufinancovania projektu 

 s názvom  „Rekonštrukcia centrálnej časti kaštieľa v Seredi“ .    

 

 Mestské zastupiteľstvo v Seredi  

A. Schvaľuje 

program rokovania 

 

Ing. Tomčányi – mesto   Sereď  pripravuje  projekt na  obnovu kaštieľa. Pri podávaní  žiadosti  o  

nenávratný  finančný  príspevok  je  potrebné   k predloženému projektu   doložiť  uznesenie  MsZ, 

ktorým  je  schválená    spoluúčasť  mesta  pri financovaní projektu.  Na základe   vyhlásenej  výzvy   

bola    spracovaná  žiadosť    a  mesto  sa   uchádza   o  poskytnutie  finančných  prostriedkov na 

zabezpečenie    rekonštrukcie    kultúrnej pamiatky   - kaštieľa, ktorý  sa v našom meste  nachádza.         

 

p. Vydarená  - v   materiáli predloženom  na  rokovanie  MsZ    nie  je vyčíslená  celková čiastka, 

ktorá  je   potrebná  na   rekonštrukciu    kaštieľa. V predložených   materiáloch   je   uvedená   

výška   finančných  prostriedkov   potrebných   na  spolufinancovanie  predmetného  projektu .       

 

Ing. Bíro -   

Výška celkových výdavkov na projekt: 2 492 284,91 €   

Výška celkových oprávnených výdavkov: 2 489 999,91 € 

Výška spolufinancovania projektu žiadateľom: 

124 500,00  € (+ 2285 € - neoprávnené výdavky), čo predstavuje 5,00% z oprávnených výdavkov 

projektu. 
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Spôsob spolufinancovania projektu bude z vlastných zdrojov - z rozpočtu mesta vo výške:  

126 785,00 €.  

 

 Ing. arch. Kráľ -    podporuje    návrh na  predloženie   žiadosti  na  získanie  finančných  

prostriedkov, ktorým  by  bolo  umožnené    zabezpečiť  rekonštrukciu   kaštieľa     a    zároveň   

podporuje  schválenie    čiastky  potrebnej   ako  spoluúčasť pri  podávaní   žiadosti .  V  projekte  je  

potrebné  zadefinovať    funkčné   využitie    týchto priestorov.           

Ing. Bíro   - z  hľadiska  funkčného    využitia     mesto  plánuje     v  týchto  priestoroch   

prevádzkovanie  múzea   a   ich  využitie   na   reprezentačné   účely  pre   mesto, kde  by  bolo  

možné   organizovanie  workshopov, kultúrnych  podujatí. Na  základe  vyhlásenej   výzvy, za  

veľmi   krátke   obdobie    sa podarilo spracovať  projekt   do takej podoby,  aby  mohla  byť žiadosť  

podaná a  aby   sa   mesto mohlo uchádzať  o  finančné  prostriedky   na obnovu    tejto kultúrnej  

pamiatky.    Je to dôležité    aj  z  hľadiska  budúcnosti,  aby  mesto   mohlo  rozčleniť  projekt   a  

žiadať o  finančné    prostriedky  potrebné  na obnovu  kultúrnej  pamiatky.                       

 

Bc. Veselický  -  v predchádzajúcom období  sa mesto   zameriavalo   na   hľadanie   investorov, 

ktorí  by   zabezpečili   rekonštrukciu  tejto kultúrnej   pamiatky  a  aj  jej prevádzkovanie.  

Spracovaním   projektu    a  podaním  žiadosti  na  Ministerstvo  pôdohospodárstva  a rozvoja   

vidieka    SR dostáva   mesto  možnosť    získať  finančné  prostriedky   na  rekonštrukciu    kaštieľa  

a tým    zachovať   túto   kultúrnu  pamiatku   aj  pre  ďalšie  generácie.  

  

p. Kurbel   - mal otázku k čiastke , ktorá   je uvedená    v  návrhu  na   uznesenie  a  je  určená  na      

dofinancovanie  projektu  v rámci  neoprávnených  výdavkov , na čo  bola    táto čiastka  plánovaná   

 

Ing.  Bíro  -  rozpočtované    oprávnené   náklady   boli  prekročené  , preto  je  potrebné           

schváliť   výšku  neoprávnených   výdavkov ,  tak ako  je uvedené   v návrhu  na   uznesenie  vo 

výške   2285€.     

 

Mgr. Rampašek  -   vyhlásená výzva  má dve časti,   mal otázku  podľa    ktorej  postupuje  mesto 

pri  podávaní  a  spracovávaní žiadosti.   

 

Ing. Bíro -   v predloženom  materiáli    je  uvedené,  že   mesto postupuje  podľa časti   B/ 

posilnenie kultúrneho   potenciálu regiónov.  

 

Mestské   zastupiteľstvo  v  Seredi  prerokovalo  a   

A.  Schvaľuje  

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.1-2013/01 ROP za účelom realizácie 

projektu „Rekonštrukcia centrálnej časti kaštieľa v Seredi“ ktorého ciele sú v súlade s 

platným územným plánom obce/samosprávneho kraja a platným programom hospodárskeho 

rozvoja a sociálneho rozvoja obce/samosprávneho kraja,  

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,  

c) financovanie projektu vo výške 5,00 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. 

vo výške 124 500,00 Eur,  

d)financovanie projektu vo výške 100,00 % z celkových neoprávnených výdavkov na projekt 

t.j. vo výške 2 285,00 Eur. 
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  Po prerokovaní    programu   rokovania   primátor  mesta  Ing.    Tomčányi   rokovanie    ukončil   

a  poďakoval prítomným   za  účasť .  

 

V Seredi,  dňa  8.4. 2014  

 

zapísala:  Kolláriková 

 

 

 Ing.  Tibor   Krajčovič                 Ing.    Martin  Tomčányi 

    prednosta  MsÚ                       primátor   mesta   

 

 

 

Overovatelia   zápisnice:  

Pavlína   Karmažinová                   ............................ 

 

Ing. arch. Róbert Kráľ                      ...........................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


