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Program rozvoja bývania v meste Sereď na roky  2019 – 2023 
 
Program rozvoja bývania v meste Sereď bude spracovaný v priebehu mesiaca január – 
september roku 2018. Na príprave stratégie sa bude podieľať pracovná skupina v počte 4 
členov.  
Strategický materiál bude spracovaný v zmysle §4 ods. 3 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb 
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Sereď na roky 2015 – 2024. 
 
Gestor : Mgr. Jana Vadovičová 
Členovia pracovného tímu: Mgr. Silvia Kováčová, Ing. Anna Halabrínová, Ing. Miroslav 
Marko. 
   
Harmonogram spracovania Programu rozvoja bývania v meste Sereď    
 
Aktivizácia pracovného tímu                                                          január 2018  
Zber dát, podkladov, informácií do analytickej a programovej časti bude realizovaný 
z podkladov : ŠÚ SR – výsledky sčítania SODB z r. 2011, Oddelenia ŠRKaŠ MsÚ, 
Organizačného odd. MsÚ, Oddelenia rozvoja mesta, Oddelenia ÚPaSP MsÚ, NDS Sereď 
a SBD Sereď. 
 
Harmonogram a časový plán prípravy:   
 
Vyhodnotenie Programu rozvoja bývania v meste Sereď 2014-2018 
Vyhodnotenie Programu rozvoja bývania v meste Sereď v rokoch 2014-2018. 
Zodpovedná: Mgr. Vadovičová                 Termín: do 28.2.2018 
 
Analytická časť 
Vývoj a zhodnotenie stavu bytového fondu (počty domov, bytov, podľa druhu, vlastníctva, 
správy) 
Zodpovední: Ing. Marko, Mgr. Vadovičová                              Termín: do 31. 05. 2018 
 
Kvantitatívne a kvalitatívne zhodnotenie bytového fondu (vek, veľkosť, izbovitosť, 
zateplenie, spôsob vykurovania) 
Zodpovedný: Ing. Marko                                                                 Termín: do 31. 05. 2018  
 
Zhodnotenie využívania bytového fondu (prebytok – nedostatok domov a bytov, trvalo 
obývané – neobývané, počty osôb užívajúcich domy a byty) 
Zodpovední: Ing. Halabrínová, Ing. Marko                                          Termín: do 31. 05. 2018 
                      
Programová časť 
Demografický vývoj a prognóza (prognóza vývoja obyvateľstva, migrácia, kvantifikovanie 
potreby bytov, nájomné byty, špecifické formy bývania, rodinné domy) 
Zodpovední: Ing. Halabrínová, Mgr.Vadovičová      Termín: do 31. 05. 2018 
 
Ekonomické podmienky rozvoja bývania (nezamestnanosť, pracovné príležitosti, obnova 
bytového fondu, možnosti financovania mestského nájomného sektora, finančné možnosti 
obyvateľov) 
Zodpovedná: Mgr. Vadovičová          Termín: do 31. 05. 2018 
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Stratégia územia mesta pre rozvoj bývania (návrh lokalít na bývanie, dostupnosť v zmysle 
ÚPD mesta, finančno – technické nároky na výstavbu infraštruktúry, ciele a možnosti 
v obnove bytového fondu, stratégia zabezpečenia finančných zdrojov) 
Zodpovední: Ing. Halabrínová,            Termín: do 31. 05. 2018  
 
V mesiaci júl – august pracovný tím prejedná, zosúladí a pripraví finálny dokument. Finálny 
dokument bude v septembri predložený odborným komisiám MsZ na pripomienkovanie. 
Zodpovední: Mgr. Kováčová a členovia pracovného tímu                    Termín: do 31. 08. 2018  
 
Zapracovanie všetkých akceptovaných pripomienok a podnetov odborných komisií 
a obyvateľov. Spracovania finálnej verzie strategického dokumentu rozvoja bývania. 
Zodpovední: Mgr. Kováčová, členovia pracovného tímu                     Termín: do 31. 10. 2018  
 
Predloženie strategického dokumentu na MsZ konané  v november/december 2018. 
 „Program rozvoja bývania v meste Sereď na roky 2019 – 2023“ 
Zodpovedná: Mgr. Kováčová                                                                    
 
Program rozvoja bývania v meste Sereď je jedným zo strednodobých strategických 
dokumentov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ktorého cieľom je : 

• Vytvoriť podmienky pre zabezpečenie bývania rôznych skupín obyvateľov v byte, 
ktorý zodpovedá ich nárokom na kvalitu bývania a finančnej situácii. 

• Vytvára priestor pre spoluprácu verejného, súkromného a mimovládneho sektoru 
v oblasti rozvoja bývania. 

• Rešpektuje princípy trvalo udržateľného rozvoja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Seredi dňa 21. 11. 2017                                                                       Mgr. Jana Vadovičová                                 
          


