
 
 
INTERNÉ OZNÁMENIE 

 
OD:    Oddelenie investičnej výstavby  

PRE:  
 Váž. pán 
  Robert Šipka 
  Poslanec MsZ 
 
 
Vec: Interpelácia poslanca MZ - odpoveď 
 
Vážený pán poslanec  
na základe Vami podanej interpelácie na zasadnutí MZ dňa 23.02.2010 Vám predkladáme 
nasledovné odpovede na otázky, týkajúce sa problematiky v náplni oddelenia investičnej 
výstavby, ktoré neboli zodpovedané ústne na rokovaní MZ: 
 

 Interpelácia/odpoveď: 
-     aké opatrenia  boli prijaté   na zabezpečenie   skeletu pri  Cirkevnej škole v Seredi  ,  čo 

sa   plánuje   robiť  s nedostavaným skeletom     
Ide o rozostavaný objekt pavilónu „G“ 32 tr. ZŠ sídliska Sereď stred II“, v plnej miere 
financovanej z účelovej štátnej dotácie stavby budovanej v rámci KBV. Štátny rozpočet už 
s financovaním týchto stavieb neuvažuje  
Pre potreby ďalšieho rozhodovania o využití dalo mesto Sereď v januári 2009 vypracovať  
„Zameranie a posúdenie jestvujúceho rozostavaného objektu. Zameranie bolo urobené v rozsahu 
všetkých relevantných konštrukcií potrebných pre rozhodovanie o budúcom využití. Posúdili sa 
všetky relevantné jestvujúce konštrukcie z hľadiska ich využitia pre dostavbu s nevyhnutným 
prieskumom v rozsahu konštrukcií pozemných stavieb a statiky. Jeho ďalšie využitie je 
podmienené spracovaním realizačného projektu statiky v koordinácii s profesiou architektúra. 
Objekt je vo vlastníctve mesta. 
Je nutné rozhodnúť o osude stavby, čím dlhšie sa nebude s prácami na pavilóne G pokračovať, 
tým väčšie škody na ňom vzniknú. Skelet má  poškodenú strechu, je potrebné neodkladne 
vykonať jej celoplošnú opravu s rozlohou cca 700 m2 vrátane zvodov. Rokovania 
o alternatívnom využití na školské účely pre špeciálnu školu, resp. pre vysokú školu v  
Sládkovičove neboli doteraz ukončené.  
 
Interpelácia/odpoveď 
-     potrebné je   spracovať  prehľad  výtlkov  a následne  harmonogram   riešenia  výtlkov    
Po skončení zimného obdobia i v tomto roku vyhodnocuje Oddelenie investičnej výstavby MsÚ 
rozsah škôd na MK po zime. Podľa charakteru porúch a ich závažnosti sa zabezpečí oprava 
z prostriedkov, plánovaných na tento účel v rozpočte,  V roku 2010 sú na tento účel vyčlenené 
prostriedky v sume 45 000 €. 
Havarijné stavy sa riešia neodkladne podľa možností počasia dostupnými technológiami, na 
ostatné opravy sa zabezpečuje každoročne dodávateľ verejným obstarávaním.  
 
 
V Seredi 05.03.2010 
Ing. Práznovský, vedúci OIV MsÚ  


