RNDr. Pavol Ištok,
13.03 .2017
)

tu :

. :··_,.J6~ifiptAX, '.
•• 1

Mesto Sereď
Mestský úrad Sereď
Námestie republiky 11 76/1 O
926 01

Sereď

11~\::.g...'.-j.,--0.~:3-

Žiadosť

V spoj itosti s archeologickým výskumom v a pri kaštieli v Seredi a návrhom obnovy , sa
obraciam na Mestský úrad v Seredi so žiadosťou o informácie (písomne a iba v nevyhnutnom
rozsahu aj kópie dokumentov) pod l' a zákona č . 211/2000 Z.z.:
A:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Informácie žiadam zverejniť pre rok 2015 a pre rok 2016:
Kedy mesto Sereď (dátum , list č . zo dňa , adresát) a koho , žiadalo o finančné zdroje
('dotácia) na ar9heologický výskum v (pri) kaštieli v Seredi na roky 2015 a 2016 , t.j .
ce lková suma žiadanej dotácie, špecifikovaný účel ' jej použitia v spojitosti s prípravou
obnovy a obnovou časti kaštiel'a podl'a schváleného projektu , resp . iných dokumentov,
prípadne v spojitosti s inými prácami.
Kedy (dátum , list č .j . ) mesto Sereď na účet dostalo finančné prostriedky podl'a vyššie
uvedenej žiadosti , t.j. v akej celkovej sume , pre aký špecifikovaný účel , dátum
a podmienky začatia čerpania na výskum z tohto zdroja , dátum a podmienky ukončenia
výskumu z tohto zdroja (z á ve rečná dokumentácia ). iné špecifické a špecifikované
podmienky a obmedzenia v priamej súvislosti s týmto .
Kedy a ako (list č . zo dňa , adresát) mesto Sereď o tejto :3kutocnosti infor movalo spol
Pamarch a aj o vlastných (mestských) podmienkach a požiadavkách daných v tejto ve ci
pre spol Pamarch na vykonanie a vyhodnotenie výskumu (poznámka: nezaujíma ma
kto , kedy a kol'kokrát nejaká osoba v mene mesta Sereď telefonovala komusi
z Pamarch-u a volaná osoba "nedvíhala").
Kedy spol. Pamarch na túto informáciu písomne reagovala , t.j kedy a r.a ak~í c h
podmienok začne (dátum) , ukončí a vyhodnotí výskum , prípad ne s požiada·; kou
o pomoc pri materiálno-technickom zabezpe čen í prác, prípadne doplr'íujúce iné
podmienky a požiadavky v tejto veci.
Kedy (dátum , list č ., adresát) mesto Sereď na základe predchádzajúceho predložilo
spol Pamarch na konzultáciu návrh zmluvy v tejto veci a kedy mesto Sereď predložilo
konečné znenie zmluvy v tejto veci spol Pamarch na podpis.
Kedy spol Pamarch podpisom potvrdila mestu Sereď zmluvu v tejto veci a kedy (dátum )
predložila (doručila ) podpísanú zmluvu mestu S e reď . t.j . kedy (dátum) spol. Parnarch
vzniklo oprávnenie vstúpiť na cudziu nehnutel'nos ť a legá ine z a č a ť archeo logický
výskum v (pri) kaštieli v Seredi .
Kedy a ako spol Pamarch potvrdila ukončenie výskumu a odovzdala nálezovú
dokumentáciu mestu Sereď a poskytovatel'ovi dotácie.
Aká suma z tejto dotácie bola skutočne použitá na tento určený účel
Informácia o písomne publikovaných námietkach , pripomienkach požiadavkách a
odvolaniach sa mesta Sereď voči rozhodnutiam KPÚ v Trnave o vykonan í
archeologického výskumu a riadne uplatnených námietkach, pripomien kach a
požiadavkách mesta Sereď k záverom z kontrolných dn í (štátnych dohl'adov) vo veci
archeologického výskumu v (pri) kaštieli v Seredi v rokoch 2014 - 2016 .

B.
V spojitosti s hlasovaním poslancov dňa 17.10.2016 o "prioritách" mesta, žiadam
o objasnenie informácie , ktorú predniesol prednosta n" estského úradu v zmysle , že náklady

ročnej prevádzky kaštiel'a (asi po dokončení opravy?) budú 300 - 400 tisíc eur s dôvetkom , že
nie že ide o riziko , ale ide o hazard . Tým pravdepodobne ovplyvnil výsledok hlasovania .
Preto žiadam uviesť konkrétny zdroj tejto informácie , keďže nie je k dispozícii
vykonávací projekt obnovy, rozpočet , priestorové a funkčné využívanie kaštieľa , spôsob
využívania (mesto Sereď, nájomné vzťahy , ... ) a dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby.

C:
V spojitosti s ustanovením dočasnej komisie pre prípravu rekonštrukcie kaštiel'a
a pril'ahlého parku som zistil , že komisia nebola informovaná o úplnej dokumentácii na
rekonštrukciu kaštiel'a (vykonávací projekt vrátane historicko-architektonického výskumu , úplná
statika, obnova krovu , ... ), archeologického výskumu a projektu obnovy parku , hoci som už
dávnejšie o tomto informoval viacerých l'udí z "mesta". Tú zabezpečoval ONV Galanta ako
investor a úplná dokumentácia bola protokolárne odovzdaná mestu Sereď pri delimitácii
majetku. Dokumentáciu osobne prevzal p. V. Beno, vtedajší primátor.
Žiadam o informáciu , ako bolo s dokumentáciou naložené , ako bola a je využívaná
v prospech obnovy pamiatok.
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Vec
Odpoved' na žiadost'
V súvislosti s Vašim listom zo dňa 13.3.20 17 a Zákonom č. 21112000 Z. z. Zákon ollslobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám zasielame odpdvede na
Vaše otázky.
\
A:
l
l. Mesto Sereď vypracovalo a zaslalo svoje žiadosti o dotáciu na archeologický výskum Ministerstvu
l
kultúry SR (l\1K SR) v termínoch, ktoré boli termínovo a účelovo vyhlásené v rámci výziev Mf(
SR:
Projekt Obnova časti južného krídla kaštieľa (ďalej "projekt)
:
Žiadosť zaslaná: 16.1.2015
Projekt Archeologický výskum stavebného objektu druhého predhradia vodného hradu ŠintaVa (d'alej
"projekt)
Žiadosť zaslaná: 9.11 .20 15
Všetky zmluvy mesta Sereď a Ministerstva kultúry SR sú zverejnené na www.sered .sk.
1

2. Termíny podpisov zmlúv medzi mestom Sereď a Ministerstvom kultúry SR v rámci sch álených
projektov spolu s termínmi došlých finančných prostriedkov z MK SR:
Projekt Obnova časti južného krídla kaštieľa
Podpísané a schválené: 7.8.2015
Termín došlých finančných prostriedkov z MK SR: 9.9.2015
Projekt Archeologický výskum stavebného objektu druhého predhradia vodného hradu Šintava
Podpísané a schválené: 8.4.2016
Termín došlých finančných prostriedkov z MK SR: 6.6.2016
l'
Všetky zmluvy mesta Sereď a Ministerstva kultúry SR sú zverejnené na www.sered.sk.
3. Mesto Sereď po termínoch procesu verejného obstarávania oznámilo dodávateľom ich akce · tovanú
ponuku spolu s termínmi realizácie projektu:
Projekt Obnova časti južného krídla kaštieľa
Akceptácia ponuky: 20.10.2015
Projekt Archeologický výskum stavebného objektu druhého predhradia vodného hradu Šintava
Akceptácia ponuky: 9.11.2016
Všetky objednávky mesta Sereď v súvislosti s realizovaním archeologických prác sú zverej1ené na
www .sered. sk.
4. Súčasťou vykonaných archeologických prác na projekte a zúčtovania dotácie l\1K SR bol~ podľa
zmluvy s l\1K SR podmienka vypracovať odbornú dokumentáciu. Mesto Sereď podľa zmluvy predložilo všetky dokumenty MK SR na zúčtovanie a dodržalo všetky náležitosti a stanovené termíny .ll
Projekt Obnova časti južného krídla kaštieľa
Zúčtovanie podľa dokumentácie: 26.1.2016
1
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Projekt Archeologický výskum stavebného objektu druhého predhradia vodného hradu Šintava
dokumentácie: 17.1.2017.
Všetky objednávky mesta Sereď v súvislosti s realizovaním archeologických prác sú zverejnené na
www.sered.sk.
Zúčtovanie podľa

5.

Odpoveď podľa

bodu

6.

Odpoveď podľa

bodu č.3. a

7.

Odpoveď podľa

bodu

č.3

a č.4.
č.4.

č.4.

8. Všetky objednávky mesta
www.sered.sk

Sereď

v súvislosti s realizovaním archeologických prác sú zverejnené na

9. Všetky pripomienky a námietky o vykonaných prácach na projekte boli Krajským pamiatkovým
úradom v Trnave zaslané mestu Sereď a dodávateľom archeologických prác. Uvedené pripomienky
boli súčasťou záverečného zúčtovania dotácie MK SR- podľa bodu 4.
B:
Odpoveď pána prednostu mesta Sereď Ing. Tibora Krajčoviča na Vašu otázku:
Pozrite si prosím Zápisnicu či hlasový záznam z uvedeného zastupiteľstva:
"Stále aj po realizácii opravy strechy a pár okien a dverí to bude nedokončená stavba, ktorá vyžaduje
údržbu, zabezpečenie stráženia, poistenie. Nie je jasné, koľko finančných prostriedkov bude na to
potrebných v budúcnosti. Nikto nevie odhadnúť čo by to znamenalo pre rozpočet mesta Sereď. Mesto
by muselo udržať investíciu, ktorú do realizácie projektu vložilo. Každoročne počas nasledujúcich 3
rokov by bolo potrebné z rozpočtu mesta dávať veľkú čiastku cca 300-400 tis. Eur. Nebolo by možné
realizovať ďalšie potrebné investičné akcie mesta."
Nikde sa tu nevravím o nákladoch na ročnú prevádzku 300-400 tis. Ale o ďalších vyvolaných kapitálových investíciách do kaštieľa, aby mohla byť rekonštruovaná časť kaštieľa daná do užívania. Skolaudovaná. A nie mať tu ďalšiu nedokončenú stavbu.
Takže nie je odpoveď na niečo, čo som nepovedal.

C:
Dňa

15.3.2017 sa uskutočnilo odovzdanie (protokolárne) resp. zapožičanie projektovej dokumentácie
mesta Sereď p.B.Urbanovi, členovi dočasnej komisie pre prípravu kaštieľa a priľahlého parku v rozsahu:
Projektová dokumentác ia Kaštieľ v Seredi z roku 1983 (obsah):
Vyhodnotenie súčasného technického stavu objektu
Geodézia -zameranie a vyhotovenie dokumentácie plochy archeologického výskumu
Program pamiatkovej úpravy časť 2 Západné krídlo
Statické zabezpečenie dielenská dokumentácia
Statické zabezpečenie
Statické zabezpečenie časť C
Zoznam odovzdanej projektovej dokumentácie Kaštieľ Sereď
Statické zabezpečenie časť D
Dodatokč. 2
Statické zabezpečenie -dielenská dokumentác ia
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Provizórne podchytenie stropov
Statické zabezpečenie časť B
Statické zabezpečenie Súhrnná technická správa
Statické zabezpečenie prepracovanie dokumentácie krovu
Dodatok č. 2 Statické posúdenie
Dodatokč. 2
Geodézia zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu pamiatkového objektu
Proslovakia Kaštieľ Sereď- spisy
Pôdorys I nadzemné podlažie
Rekonštrukcia ...
Klasicistický kaštieľ Sereď+ zápis
Statické zabezpečenie krovu

S pozdravom

Ing. Branislav Bíro
projektový manažér

3
Telefón.: 031-789 23 92

e-mail:

mu@sered.sk
projman@sered.sk

web :

http://www.sered.sk

789 23 93

Fax:

031-7892 447

