
Informácia 
o stave  v dokončovaní    32 – triednej ZŠ na Komenského ulici 

 
 

Mesto Sereď už od roku 1990 uskutočňovalo v rámci bývalej komplexnej bytovej 
výstavby (KBV), financovanej štátom, ako súčasť obytného súboru „Sereď – stred II“ 
výstavbu 32 triednej ZŠ na Komenského ulici. 
Do konca roku 2004 bolo odovzdaných do užívania šesť zo siedmych pavilónov. Dokončené 
a skolaudované objekty v súčasnosti využívajú spoločne ZŠ P. O. Hviezdoslava a  Cirkevná 
základná škola sv. Cyrila a Metoda. V rámci pôvodnej objektovej skladby zostal nedokončený 
rozostavaný posledný učebný  pavilón G, ihriská a úprava areálu 
Od roku 2005 štátny rozpočet už neráta s dotáciou na dokončenie KBV, v realizácii stavby sa 
nepokračuje.  Celkom bolo prestavaných 114,205 mil. Sk, zostáva prestavať  27,0 mil. Sk, t.j. 
896 tis. €, pri čom náklady na dokončenie pavilónu G v pôvodnom rozsahu predstavovali 
v roku 2005 cca 22,5 mil. Sk, t.j. 747 tis. €.  
 
Stavba pavilónu G bola začatá v roku 1999. Objekt je rozostavaný do štádia nosného skeletu 
s ukončenou strechou.  
 
Rozostavaný objekt z dôvodu, že sa v stavbe nepokračuje, postupne chátra a stáva sa terčom 
vandalizmu. Dochádza k poškodzovaniu murovaných výplní stien, je poškodená strecha a tak 
zateká celá nosná konštrukcia Nie je zanedbateľnou ani skutočnosť, že bezprostredne okolo 
rozostavaného objektu denne chodia žiaci do škôl, ktoré sídlia na ulici Komenského. 
Objekt je napriek prijatým opatreniam miestom, kde sa schádzajú asociálne živly, ktoré 
poškodzujú jestvujúce priľahlé objekty škôl a školských zariadení, športoviská a osvetľovacie 
telesá.  
Je skutočnosťou, že mesto zatiaľ nerozhodlo o osude tejto rozostavanej stavby, o jej dostavaní 
a ďalšom využití na pôvodný, resp. iný účel.  
 
Bez ohľadu na budúcu funkciu objektu je potrebné pre zachovanie statiky neodkladne riešiť 
ochranu konštrukcie. Ako nevyhnutné opatrenie je potrebné zabrániť zatekaniu objektu 
dažďovou vodou z dôvodu poškodenej izolácie.. Vzhľadom na súčasný stav je potrebné 
opravu urobiť zriadením novej hydroizolácie celej strechy s plochou cca 700 m2 vrátane 
dažďových zvodov. 
Financovanie opravy navrhujeme  z rezervného fondu ako odstránenie havarijného stavu. 
Predpokladaný nevyhnutný náklad na opravu strechy je podľa odborného odhadu na úrovni 
15 000 € 
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