
  
  

Dôvodová správa 
 
  
     Mestský  úrad v Seredi predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi návrh 
na zriadenie komisie na vykonanie postupnej rekonštrukcie kaštieľa a  
revitalizácie  zámockého parku: 
 

  

 
  

     Mesto Sereď je vlastníkom  klasicistického kaštieľa a parku – stojaceho na pozostatkoch bývalého 
šintavského vodného hradu z 9. storočia, ktorého úlohou bolo strážiť brod cez rieku Váh.   
V súčasnosti sú stavby a pozemky zapísané na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na LV 
č. 591  ako kaštieľ a zámocký park - nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka).   
  

1. Súčasný stav  
 

        Mesto Sereď za uplynulých dvadsať rokov vynaložilo na rôzne opravy, údržbu kaštieľa a 
zámockého parku značné finančné prostriedky,  a to v čiastke takmer  303 tisíc eur (príloha č 2).  
Okrem toho sa v rámci revitalizácie parku zabezpečili nasledovné investície a práce: 
 nové lavičky a spevnená plocha okolo nich, 
 nový chodník po obvode parku od Parkovej ulice po zadnú bránu, 
 detské ihrisko, 
 pergola, 
 rekonštruované sociálne zariadenie vrátane kabínky pre vozíčkarov, 
 cesta od Parkovej ulice po bránu amfiteátra, 
 amfiteáter a jeho areál, 
 nová vstupná brána z Parkovej ulice, 
 dva žulové kamene s tabuľkami a popisom k stromom a udalostiam, 
 náučný chodník v zadnej časti parku, vyčistenie zámockého parku a areálu amfiteátra,  

čo  umožňuje jeho využívanie. 
 

2. Zámer obnovy -  rekonštrukcie kaštieľa  revitalizácie parku 
 
     Mesto Sereď má záujem vrátiť kaštieľu život,  má záujem na  revitalizácii tejto pamiatky aj po  

neprijatí podmienok štátnych orgánov, ktoré znamenali zvýšenie podielu mesta na celkovej investícii. 
Realizácia revitalizácie ale znamená potrebu veľkých  finančných prostriedkov z vlastných zdrojov.  
      Na novembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi  (ďalej MsZ)  bolo poslancami 
prijaté uznesenie č. 169/2016 v znení: „Hľadať zdroje a zahrnúť do rozpočtu mesta na rok 2017 výšku 
100 tis. eur na úpravy, opravy a rekonštrukciu kaštieľa a zámockého parku,  na základe podkladov 
dodaných poslancom Dušanom Irsákom prednostovi MsÚ,  do 22. novembra 2016“.     
     Poslanec D. Irsák, v zastúpení Občianskeho združenia Vodný hrad, predložil podklady (príloha č. 
1). Predložený návrh však neobsahoval podstatné údaje. 

• výška predpokladaných investícií v návrhu (129 500 €) je nad limit stanovený uznesením 
MsZ,  



• návrh nehovorí o revitalizácii parku,  
• návrh predpokladá potrebu vypracovania ďalších štúdií, ktorých krytie nie je v uvedenom 

finančnom návrhu, 
• návrh neobsahuje spôsob využitia  rekonštruovaných  priestorov po dokončení, 
• návrh nehovorí o tom, čo uvedená investícia vyrieši z hľadiska  rekonštrukcie celého kaštieľa, 

čo s ostatnými priestormi a ako v rekonštrukcii postupovať ďalej. 

 
 V záujme dosiahnutia adresnosti pri vynaložení  ďalších finančných prostriedkov a vytvorenia 

predpokladov pre osobitnú pozornosť kaštieľu a parku,  ako dvoch vzájomne nadväzujúcich celkov, 
navrhujeme zriadenie komisie,  ako osobitného orgánu pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi, 
s týmto zameraním: 
 posúdiť terajší stav kaštieľa a parku,  
 posúdiť aktuálnosť súčasných projektov a štúdií, 
 posúdiť doteraz vynaložené prostriedky na kaštieľ, 
 navrhnúť priority, ktoré chcem dosiahnuť a časový harmonogram, 
 navrhnúť  ucelený postup a harmonogram úkonov potrebných na dosiahnutie želaného finálneho 

stavu s finančným krytím, 
 predložiť  návrhy na získanie potrebných zdrojov, investorov – ucelený postup, 
 určiť  podiel prác a statkov jednotlivých organizácií na získavaní zdrojov, 
 navrhnúť  konkrétne prvé investíciena rok 2017, 
 iné špeciálne úlohy. 

       
      

  
 

  


