
                  Mesto Sereď
Materiál č.6 na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva

                               Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď

Pracovný názov  projektu
Aktuálny stav výziev z 

operačných programov a 
iných

Aktuálny stav prípravy projektov Rozpracovanie projektu Dokončené projekty
Projekty pred podaním a 

podané
Úspešné projekty, 

poznámky

1.
Komplexná rekonštrukcia 

Mestskej polikliniky s.r.o. Sereď

Aktuálna výzva 
20.01.2010 OP 

Zdravotníctvo OPZ 
2010/2.1/01 

Dokončená projektová dokumentácia na zateplenie, 
výmenu okien, rekonštrukcie kotolne a skeletu budovy v 
objeme cca 1 394 145,- €. Dodávateľ PD Ing. Ralbovský - 

náklady mesta 16 597,- €  

Vydané stavebné povolenie, 
príprava dokumentov pre 

ProCare a.s.

Projekt bude znovu podaný na 
MZ SR spoločnosťou ProCare 

a.s. do 20.4.2010

Projekt ProCare a.s. z výzvy 
OPZ 2009/2.1/01 neschválený, 

info 2.12.09

2.

Vybudovanie zariadenia 
opatrovateľskej služby          
(NOVÉ ZARIADENIE)

Aktuálna výzva 
07.01.2010 OP MVaRR 
SR ROP-2.1c-2010/02 

Dokončená štúdia, prerokovaná v soc.-zdrav. komisii, odporučený 
variant pre 22 ľudí, náklad 863 042,- €. Pozastavené 

vypracovanie PD vzhľadom k požiadavke na min. 50 miest v 
zariadeníí na podporu z EÚ a neznámy prevádzkovateľ.  Náklady 

mesta na štúdiu  Ing. Štefanec 2 173,- € + rozpracovaná PD, 4 
077,-€ 

Rokovania o prevádzke zariadenia s 
podnikateľským subjektom 

WESPA, zatiaľ neprejavil záujem z 
dôvodu legislatívy ktorá 

nepodporuje privát. prevádz. 

Objekt Lekáreň, Mestská 
poliklinika Sereď s.r.o.

3.
Revitalizácia zámockého parku a 

amfiteátra
Výzva nie je vyhlásená

Dokončené územné rozhodnutie, dokončené  stavebné 
povolenie, I. etapa 398 327,- €, celkovo náklady 1 327 

757,- € 
Rozpracovaný projekt  

Na základe upozornenie Envirofondu 
nebude možné v roku 2009 čerpať 

žiadne fin. prostriedkym pre obce nad 
2000 obyvateľov, upozorn.platí do 

odvolania, info 4.1.2010  

viď. podmienky výziev 
www.sered.sk, EUROFONDY

4.
Vybudovanie chodníka do 

Horného Čepeňa
Výzva nie je vyhlásená

Vydané stavebné povolenie, spracovaný projekt verejného 
osvetlenia a prekládka telekom. vedení, MsZ schválená kúpa 

pozemkov od vlastníkov, vyhlásená výzva na podávanie ponúk 
pre potencionálnych dodávateľov 17.8.2009, následne bude 

vyhlásená elektronická aukcia. Celková výška investície 213 000,- 
€ 

Rozpracovaný projekt  

Projekt zahrnutý do rozpočtu 
mesta na rok 2009 - výzva 

nedáva možnosť financovať zo 
ŠF EU  

Stavba je ukončená, príprava na 
prebratie stavby po zlepšení 
poveternostných podmienok

5.
Rekonštrukcia a revitalizácia 

Námestia Slobody Sereď

Aktuálna výzva OP 
MVaRR ROP-4.1a-

2009/01 

Príprava projektovej dokumentácie - potreba minimálne 
štyroch aktivít v projekte. Odhadovaná výška investície 1 

332 436,01- €   

Prerokovanie v komisiách 
MsZ, pripomienky občanov na 

internete a úradnej tabuli do 
10.6.2009 

Projekt v realizácií, v 
súšastnosti mesto rieši podnet 

občana ktorý namieta, že nebol 
účastníkom konania 

Mesto Sereď pokračuje v príprave 
dokumentov na preukázanie splnenia 
podmienok poskytnutia pomoci, list 

MVaRR, 13.11.2009

Žiadosť o NFP je odporúčaná na 
schválenie, list TSK, sekcia ROP 

z 9.12.2009

6.
Komplexná rekonštrukcia 
chodníkov a komunikácií

Výzva nie je vyhlásená

V roku 2010 sa pripravujú opravy MK Komenského, Podzámska, 
Pribinova, Dolnostredská, Jesenského, Rovná, Vysoká, Priečna, 

Záhradná, chodníky na Jesenského a Hviezdoslavovej. 
Predpokladaná výška investície 266 000,- € 

Rozpracovaný projekt

Projekt zahrnutý do rozpočtu 
mesta na rok  2010, výzvy 

nedávajú možnosť financovať zo 
ŠF a EÚ  

7.
Komplexné riešenie križovatky 

pri OD Lidl a Svetelná križovatka
Výzva nie je vyhlásená

Spracovaná PD svetelnej križovatky, prebieha 
vyjadrovanie sa k tejto PD, náklady na PD sú 1 166,22- €

Lidl podporí po rokovaní finančne 
svoju časť od parkoviska aj 
dymicky riadenú svetelnú 

križovatku. Spolupráca pri projekte 
s fa. HIT Sereď

Mestom Sereď v roku 2010 
podalo žiadosť stavebný úrad o 
vydanie územného rozhodnutia

8.
Komplexná rekonštrukcia 

budovy kina Nova
Výzva nie je vyhlásená

Spracovaná PD. Ďalší postup ovplyvnia podmienky v 
príslušnej výzve. 

Rozpracovaný projekt

9.
Kanalizácia Horný Čepeň, 
Kasárenská, Dolnostredská

Výzva nie je vyhlásená

V kompetencii Západoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s., projekčná príprava, v spolupráci s 

Mestom Sereď, podaný návrh na územné rozhodnutie pre 
Horný Čepeň. 

Rozpracovaný projekt

ZVS a.s. ako investor v súčasnosti 
02/2010 zabezpečuje vyjadrenia k PD 
pre stavebné povolenie v rámci tejto 
akcie s názvom Aglomerácia Sereď

                                                Informatívna správa o príprave projektov k 23.2.2010

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



10.

Vybudovať sociálno-zdravotno-
hospicovú službu na území mesta 

Sereď

Aktuálna výzva 
07.01.2010 OP MVaRR 
SR ROP-2.1c-2010/02 

 Súvisí s riešením priority 2. Rozpracovaný projekt

11.
Komplexná rekonštrukcia 

mestského štadióna
Výzva nie je vyhlásená

Výmena trávnika hlav.plochy na základe uznesenia zo 
dňa 2.6.2009, spracovaná štúdia

Rozpracovaný projekt

12.

Komplexné vybudovanie 
Relaxačno-oddychovej zóny – 

skanzen bývalé ženijné kasárne
Výzva nie je vyhlásená

MO po druhý krát vyhlásilo ponuku na odkúpenie areálu 
býv.ženij. kasární v sume 37 mil.SKK, nová ponuka MO 
pre odkupenie objektu mestom Sereď je na sumu cca 650 

000,-€ 

Neakceptovaná ponuka zo strany 
mesta 27.10.2009 na ponuku MO

Informácia o liste z 28.1.2010 
Ministerstva obrany  SR - oznámenie 
verejnej ponuky ns objekt - Kasárne, 

podľa zákona č.172/2004 Z.z. na 
sumu 1 290 000,-€

 

13.

V spolupráci s dotknutými 
obcami vybudovať časť veľkého 

okruhu cyklotrasy Sereď - 
Kaskády

Výzva nie je vyhlásená
Prebieha príprava na projektovú dokumentáciu 

prostredníctvom Klastra cest.ruchu, predpokladaný 
náklad na PD cca. 36 500,-€  

Rozpracovaný projekt

Dňa 30.9.2009 bolo zaslané 
oznámenie VÚC TT o prijatí 

Mesta Sereď do Klastra 
cestovného ruchu 

Dňa 3.9.2009 bolo rokovanie na 
VÚC TT o ponuke na 

vypracovanie PD na cyklotrasu

 

14.

Vybudovanie biostanice na  
spracovanie bioodpadov za 

účelom získavania bioenergie
Výzva nie je vyhlásená

Schválenie Zmluvy o spolupráci zo Stavimexom BA 
21.4.2009, podpísaná zmluva so Stavimexom 

Rozpracovaný projekt
Žiadateľom pomoci z EÚ bude 

fa. Stavimex resp. Biogas Sereď

Plán nového stretnutie s 
BIOGAS SEREĎ na 02/2010, 

príprava zámeru projektu a jeho 
zámeru a predloženie MŽP SR

15.
Zabezpečiť realizáciu geovrtu za 
účelom získania termálnej vody

Výzva nie je vyhlásená

Vybraný dodávateľ  spoločnosť Slovgeoterm Bratislava , 
dokončená geologická úloha, EIA,technický projekt vrtu, 

prieskumné územie a využiteľnosť geoenergie. Spracovaná 
projektová dokumentácia na základe  súhlasu MsZ z 2.9.2008 . 
Schválený prenájom pozemku pri Váhu pre MSBP na rokovaní 

MsZ 21.4.2009  

Rozpracovaný projekt-rokovanie o 
financovaní a ponuka na riešenie 

tepelného hospodárstva mesta firmou 
Rozvojová spoločnosť, ponuka 

spoločnosti prerokovaná v komisiách

Informmácia o doterajších 
preved.prácach a návrh ďaľšieho 

postupu, p.Áč, info do MsZ k 
23.2.2010

Na pracovnom stretnutí 22.7.2009 sa 
dohodlo o vypustení správy EIA, 
zámer bude riešený na verejnom 

rokovaní s občanmi mesta 26.8.2009, 
www.sered.sk

16.

Preveriť možnosti a podmienky 
vybudovania bezplatnej 

internetovej siete pre občanov 
mesta a konkurenčnej ponuky na 
šírenie Digi TV, internet, telefón

Výzva nie je vyhlásená

Firma Stengl Consulting doplnila  koncepciu informatizácie mesta 
Sereď na základe metodiky Ministerstva financií za účasti 

oddelení MsU. Koncepcia podaná na schválenie. Od 1.8.2008 na 
autobusovej stanici k dispozícií bezplatná Wifi sieť spoločnosti T-

mobile a na MÚ Sereď

Rozpracovaný projekt

Predpoklad vyhlásenia novej výzvy 
pre mestá a obce na rok 2010 z OP 

Informatizácia spoločnosti s názvom: 
Elektronizácia služieb miest a obcí

17.
Zateplenie Základnej školy 

J.A.Komenského Sereď
Výzva vyhlásená z OP 

ROP-1.1-2008/01

Vydané územné aj stavebné povolenie. Vybraný 
verejný obstarávateľ. Príprava na verejné 

obstrávanie prác. Vyhodnotenie VO 1.6.2009. 
Celková výška investície je cca 1 000 mil. € 

Rozpracovaný projekt
Zmluva o poskytnutí NFP 

podpísaná medzi MVaRR a 
Mestom Sereď, dňa 5.8.2009

Začiatok preberacieho konania 
10.12.2009, kolaudačné konanie, 

zaslanie ŽoP č.4 a Monitor.správy č.1 
na schválenie MVaRR, 10.2.2010

18.
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ 

- Fándlyho, Sereď
Výzva vyhlásená z OP 

ROP-1.1-2009/01

Vydané územné rozhodnutie a stavebné 
povolenie. Prepracovaný projekt. Do  

oprávnených nákladov nebol zahrnutý bazén. 
Pôvodne podaný projekt 21.7.2008 na 

Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja.

Rozpracovaný projekt

Mesto Sereď pokračuje v príprave 
dokumentov na preukázanie splnenia 

podmienok poskytnutia pomoci na 
základe listu MVaRR zo dňa 

28.9.2009

Výzva na preukázanie splnenia 
podmienok poskytnutia pomoci, 

list MVaRR, 28.9.2009

19.
Príprava obytného súboru 

Dolnomajerská
Výzva nie je vyhlásená

Vydané územné rozhodnutie, vydané  stavebné 
povolenie

Dokončený
Projekt podaný  na ŠFRB 

15.02.08

Projekt úspešný realizovaný od 
1.8.2008, projekt dokončený  a 

skolaudovaný 10/2009

20. Skládka TKO Šintava Výzva nie je vyhlásená Platné stavebné povolenie, rozpočet 464 715,-€ Rozpracovaný projekt  

Na základe upozornenie Envirofondu 
nebude možné v roku 2009 čerpať 

žiadne fin. prostriedkym pre obce nad 
2000 obyvateľov, upozorn.platí do 

odvolania, info list 4.1.2010  



21. Solárne kolektory - škôlky Výzva nie je vyhlásená
Projekt na úsporu spotreby energie pri výrobe 

teplej úžitkovej vody, rozpočet 33 194,-€ 
 

Na základe upozornenie Envirofondu 
nebude možné v roku 2009 čerpať 

žiadne fin. prostriedkym pre obce nad 
2000 obyvateľov, upozorn.platí do 

odvolania, info list 4.1.2010  

22. Klasicistický kaštieľ, Sereď Výzva nie je vyhlásená

Projekt pre financovnie s fondov EÚ je z časti 
dokončený pre park, projekt za objekt kaštieľ nie 

je spracovaný
Rozpracovaný projekt

Výzva neumožňuje čerpať 
prostriedky EÚ z dôvodu 

súdneho sporu

Mesto Sereď bolo úspešné v 
súdnom konaní s cirkvou o 
objekt kaštieľ, cirkev zatiaľ 

nedostala zo súdu právoplatné 
rozhodnutie

23. Informačné centrum Výzva nie je vyhlásená Platné stavebné povolenie, rozpočet 149 373,-€ Rozpracovaný projekt

24.
Domov dôchodcov Senior      
(NOVÉ ZARIADENIE)

Aktuálna výzva 
07.01.2010 OP MVaRR 
SR ROP-2.1c-2010/02 

Spracovaná PD, rozpočet 1 825 665,-€ , budova zatiaľ 
využívaná špeciálnou školou. Rokovania s budúcim 
prevádzkovateľom, spracovaný realizačný projekt  a 
zníženie nákladov v zmysle rozsahu  benchmarku.  

Rozpracovaný projekt
Mesto Sereď má rezerváciu 

termínu na 29.4.2010 na 
odovzadnie Žiadosti o NFP

25.

Dobudovanie infraštruktúry 
odpadového hospodárstva mesta 

Sereď

Výzva vyhlásená 
14.07.2008 OPŽP-PO4-

08-2

Spracovaná PD na stanovištia, do projektu bude zahrnuté 
rozšírenie vybavenosti infraštruktúry  a envirovzdelávania

Rozpracovaný projekt
Zmluva o poskytnutí NFP 

podpísaná medzi MVaRR a 
Mestom Sereď, dňa 9.3.2009

Príprava realizácie separácie 
bioodpadov, rokovania s MŽP 

SR, odoslanie ŽoP č.5, 
11.02.2010

26.
Rekonštrukcia verejného 

osvetlenia
Výzva nie je vyhlásená

Spracovaný audit VO, pripravuje sa komplexný projekt 
na realizáciu exter. firmou. Nové usmernenie pre 

podávanie projektu 27.1.2009
Rozpracovaný projekt

27.

Separácia odpadov - cesta za 
lepším životným prostredím, 

ktorá nepozná hranice

Operačný program 
INTERREG III A

Projekt je dokončený -  osadenie 1100 l , 120 l a 240 l 
nádob na triedené odpady (papier, plasty, sklo), dotácia 
na vybudovanie 32 stanovíšť na odpady a propagácia 

triedenia odpadov.

Projekt ukončený

28.

Riešenie kvality ovzdušia 
nákupom čistiacej techniky mesta 

Sereď

Výzva vyhlásená 
03.08.2009 OPŽP-PO3-

09-3 

Príprava projektovej dokumentácie na odovzdanie, 
predpokladaná výška investície 562 228,59- €.

Rozpracovaný projekt
Termín podania projektu na MŽP 

SR bol 3.11.2009

Vykonanie predbežnej finančnej 
kontroly MŽP Slovenskej 

republiky, 02/2010

29.
Ľahká priemyselná výroba - 

Zelený park Sereď

Výzva vyhlásená 
15.10.2009 z OP 

Konkurencieschopnosť a 
hospodársky rast, kód 

KaHR-12VS-0901 

Príprava projektovej dokumentácie na odovzdanie v spolupráci zo 
spoločnosťou Rebod SK a.s., náklady na projektovú 

dokumentáciu a vypracovanie projektu pre mesto Sereď 0,-€. 
Odhadovaná celková investícia v sume 6 000 000,-€, 

finan.spoluúčasť mesta na projekte 300 000,-€

Rozpracovaný projekt
Termín predloženia projektu pre 
mesto na SARIO bol, 15.2.2010

Projekt neúspešný, neschválenie 
pokračovania projektu na MsZ 

dňa 10.2.2010

30.
Ihrisko na plážový volejbal ZŠ 

Fándlyho, Sereď
Výzva nie je vyhlásená

Vydané rozhodnutie o stavebných úpravách, 
projekt je pripravený na podanie

Rozpracovaný projekt   
Projekt bude podaný v prípade 

vyhlásenia vhodnej výzvy

31. Knižné hody 
Výzva Trnavského 

samosprávneho kraja na 
rok 2010

Projekt na podporu aktivít v Meste Sereď v oblasti 
literatúry, poézie, prózy, divadla a pod. prvkov duševného 
zdravia. Projekt podaný 1/2010, celkové náklady 3 131,-€

Rozpracovaný projekt   
Výška požadovanej dotácie 2 

632,-€

32. Talent v akcii
Výzva Trnavského 

samosprávneho kraja na 
rok 2010

Súťažné kultúrne podujatie pre žiakov ZŠ, projekt 
podaný 02/2010, celkové náklady 1 260,-€

Rozpracovaný projekt
Výška požadovanej dotácie 1 

160,-€

2) PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA A ROZPOČTU MESTA SEREĎ



33. Sereď v pohybe
Výzva Trnavského 

samosprávneho kraja na 
rok 2010

Projekt na podporu športových aktivít organizovaných 
mestom Sereď - Kolieskové korčule, floorbalový turnaj, 

projekt podaný 02/2010, celkové náklady 1 160,-€
Rozpracovaný projekt

Výška požadovanej dotácie 660,-
€

34. Povedz drogám nie
Výzva Trnavského 

samosprávneho kraja na 
rok 2010

Projekt na podporu prevencie drogových závislostí pre 
žiakov II.st. ZŠ, projekt bude podaný 04/2010, celkové 

náklady 1 600,-€
Rozpracovaný projekt

Výška požadovanej dotácie 1 
400,-€

35. Škôlkárska olympiáda
Výzva Trnavského 

samosprávneho kraja na 
rok 2010

Projekt na podporu športových aktivít detí predškolského 
veku. Projekt bude podaný 05/2010. Predpokladané 

celkové náklady 1 300,-€ 
Rozpracovaný projekt

Výška požadovanej dotácie 900,-
€

36. Cyklománia 
Výzva Trnavského 

samosprávneho kraja na 
rok 2010

Cyklo-turistické podujatie pre občanov všetkých 
vekových kategórií. Projekt bude podaný 05/2010. 

Predpokladané celkové náklady 870,- € 
Rozpracovaný projekt   

Výška požadovanej dotácie 570,-
€

37. Rekondičný výlet pre seniorov
Výzva Trnavského 

samosprávneho kraja na 
rok 2011

Podpora aktivít zameraných na pomoc pre 
sociálne odkázaných občanov, celkové výdavky 5 

600,- € 
Rozpracovaný projekt

Výška požadovanej dotácie 2 
300,-€

38.

Vybudovanie zberného dvora na 
triedenie odpadov a rozšírenie 
separovaného zberu odpadov v 

meste Sereď

Výzva Recyklačného 
fondu, každoročná

Projekt je dokončený -  vybudovanie zberného dvora 
a jeho technologického vybavenia + osadenie 1100 l 

nádob na triedené odpady (papier, plasty, sklo), 
propagácia triedenia odpadov

Dokončený
Projekt je v štádiu hodnotenia 

výsledkov

39.
Viacúčelové ihrisko s umelou 

trávou na ZŠ J.Fándlyho 
Výzva splnomocnenca 

vlády SR pre šport

Projekt na podporu športu pre mládež, 
spoluúčasť mesta Sereď sumou 33 200,- €, 

dotácia z Úradu Vlády SR 40 000,- €
Dokončený

Projekt bol úspešne realizovaný, 
ihrisko bolo odovzdané 

10.11.2009

40.

Zvýšenie bezpečnosti mesta 
Sereď rozšírením a 

rekonštrukciou kamerového 
systému

Výzva vyhlásená 
Ministerstvom vnútra 
Slovenskej republiky

Príprava projektovej dokumentácie v mesiaci október a 
november 2009, predpokladané celkové náklady na 

realizáciu diela sú 41 058,- €
Rozpracovaný projekt  

Projekt podaný na OÚ Trnava 
dňa 3.11.2009

Predpoklad termínu rozhodnutia 
o dotácií Ministerstvom vnútra 

SR, do 31.3.2010, 
JUDr.Schloser, 12.2.2010

41.

Ďalší krok k záchrane stredovekého 
hradu Šintava - prebudovanie 

kazematu zo 16 stor. na výstavnú 
sieň 

Výzva vyhlásená 
Ministerstvom kultúry 
Slovenskej republiky v 

roku 2009

Celkový rozpočet projektu je plánovaný na 109 856,- 
EUR, z toho spolufinancovanie mestom 54 928 EUR,-

Rozpracovaný projekt
Projekt podaný na MK SR dňa 

10.11.2009

Predpoklad termínu rozhodnutia 
o dotácií Ministerstvom kultúry 

SR, do 31.3.2010, p.Majtráková, 
15.2.2010

42.

Europe for citizens programme, 
Town twinning citizens´meeetings, 

Stretnutie občanov dvoch 
partnerských miest, Sereď (SK) - 

Alblasserdam (NL)

Výzva Education, 
Audiovisual and Culture 

Executive Agency, 
Brussels, Belgium

Spracovaný a odoslaný projekt spolupráce a návštevy 
delegácie, termín návštevy mesta Alblasserdam 10.6.-

13.6.2009 
Dokončený

Zaslanie Final report + doplnky, 
termín 20.11.2009

Pridelená dotácia doručená 
15.12.2009 z organizácie EACEA, 

Brussels bola rozdelená medzi mesto 
Alblasserdam (NL) a mesto Sereď, 

termín 02.02.2010

Poznámka: uvedená forma tabuľky a poradie projektov bolo schválené poslancami na Mestskom zastupiteľstve dňa 11.12.2007, 12.12.2007, 13.12.2007, číslo uznesenia 295/2007

Spracoval: Ing. Branislav Bíro, projektorý manažér

             

4) PROJEKTY FINANCOVANÉ Z INÝCH ZDROJOV 

3) PROJEKTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV ÚRADU VLÁDY, MINISTERSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ROZPOČTU MESTA SEREĎ


