
 
 
Odpoveď na interpeláciu poslanca MsZ v Seredi p. Ing.arch. Kráľa k projektom 
na kaštieľ a čerpaní eurofondov zo dňa 23.2.2010 
 

Rímskokatolícka cirkev, Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza v apríli 2006 vyzvala mesto na základe 
zákona č. 161/2005 Z.z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam o 
prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam. Výzva cirkvi však neobsahovala špecifikácie nehnuteľností a 
neboli preukázané ani rozhodujúce skutočnosti pre vrátenie vlastníctva. Tento nedostatok výzvy cirkev 
neodstránila a 20. 4. 2007 podala žalobu o vydanie nehnuteľných vecí na Okresnom súde v Galante. Identifikáciu 
nehnuteľností doložila cirkev súdu až v roku 2008, čím vyšpecifikovala nehnuteľnosti, ktoré od mesta požaduje, 
okrem iného kaštieľ, park a amfiteáter. Okresný súd Galanta vydal vo veci 13. 1. 2010 rozsudok, ktorým návrh 
cirkvi zamietol. Napriek viacerým osobným rokovaniam primátora mesta za účasti právneho zástupcu 
predstaviteľmi arcidiecézy cirkev v zákonnej lehote podala proti rozsudku Okresného súdu v Galante odvolanie a 
rozsudok nenadobudol právoplatnosť. Súdne konanie v predmetnej veci pokračuje.  

Čo sa týka čerpania eurofondov, bolo mojou prvoradou úlohou pripraviť projekt na kaštieľ v súvislosti s 
čerpaním eurofondov. V roku 2009, presne 22. 10. 2009 sa stretla pracovná komisia pre riešenie otázok kaštieľa 
za účasti pánov J.Matisa a Mgr. arch R. Petroviča, poslancov a projektantov. Na tejto komisii som prezentoval 
výzvu ROP-3.1b-2009/02, určenú na obnovu kultúrnych pamiatok umožňujúcu čerpanie eurofondov, ktorá bola v 
tom čase aktuálna. Prezentoval som, že na splnenie podmienok výzvy mestom bolo, a aj v novej, pripravovanej 
výzve stále bude potrebné splniť dva hlavné body: 1. Vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov na objekt 
kaštieľ a 2. Vypracovanie projektovej dokumentácie. Nakoľko spor o kaštieľ trvá naďalej a možnosť čerpania 
eurofodov na opravu kaštieľa je časovo ohraničená, nie je možné presne určiť, či tento projekt mesto podá. Táto 
situácia bola konzultovaná s dvomi špecializovanými poradenskými agentúrami na čerpanie eurofondov (Centire, 
StarEU), ktoré mestu neodporučili podávať projekt, pokiaľ nebudú vyriešené majetkovo-právne vzťahy medzi 
cirkvou a mestom. Ak by tento projekt mesto podalo vo výške približne 2,49 mil. € (maximálna suma oprávnených 
nákladov na projekt) a po niekoľkých rokoch súd s cirkvou prehralo, muselo by všetky finančné prostriedky vrátiť 
EÚ a štátu. Predpokladám, že vrátenie tejto čiastky by bolo obrovským rizikom pre rozpočet mesta. 

 
Ing. Branislav Bíro, projektový manažér 

 

 

Odpoveď na interpeláciu poslanca MsZ v Seredi p. Ing.arch. Kráľa k projektom 
na revitalizáciu vnútroblokov a čerpaní eurofondov zo dňa 23.2.2010 
 

Projekty na revitalizáciu vnútroblokov nie sú zatiaľ zverejnené v žiadnej výzve na čerpanie eurofondov. 
Mesto Sereď ale podalo na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky dňa 7.4.2010 projekt s názvom 
„Rekonštrukcia detských ihrísk na Spádovej ul. v Seredi“. Tento projekt bol vypracovaný v súlade s V ý z v o u na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z  
21. januára 2009 č. 2357/2008-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej 
republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka. Tento projekt bol po 
realizačnej stránke vypracovaný Ing.arch.Z.Balkom v roku 2009 a má celkový rozpočet 38 710,- EUR, z toho 
10%-tné spolufinancovanie bude uhradené zo zdrojov mesta. 
 
Ing. Branislav Bíro, projektový manažér 

 


