
Mestský úrad 
Námestie republiky 1176/1 O 

926 01 Sereď 

Žiadosť o informácie podl'a ust. zákona č. 211/2000 Z.z. 

V spojitosti s areálom chráneného parku a kaštiel'a v Seredi, obraciam sa na Mestský 
úrad v Seredi so žiadosťou o informácie: 

1. O aktuálnom návrhu programu kapacitného priestorového a funkčného využívania (tzv. 
lokalitný program) objektu "Klasicistický kaštiel' v Seredi" v spojitosti s prípravou jeho 
pamiatkovej obnovy, vrátane projektového zadania (zadávacích podmienok) zo strany mesta 
Sereď, vrátane programu s tým spojených výskumných prác, návrhu stavebných úprav (nie 
bežnej údržby), návrhu vybavenosti, kapacít a umiestnenia technickej (voda, kanalizácia, 
elektro, plyn, .. . ), dopravnej (statickej a dynamickej) a sociálnej infraštruktúry a princípov 
prezentácie architektúr hradu a pevnosti Šintava v interiéri a na nádvorí kaštiel'a a o etape 
projektovej prípravy obnovy objektu. 
2. O dôvodoch a ciel'och návrhu na rozdelenie pozemku pod kaštiel'om na niekol'ko časti. 
Pozemok nie je súčasťou stavby. 
3. Či bude na nádvorí kaštiel'a osadená tabul'a (súbor tabúľ) podl'a nedávneho prísl'ubu 
štatutára mesta z r. 2011 a 2014 s informáciou o významnom stredovekom hrade Šintava, resp. 
zadávacie podmienky mesta Sereď o vybudovaní, štruktúre a obsahu takéhoto informačného 
a prezentačného systému. 
4. Či budú na vhodných miestach pri kaštieli osadené výstražné a informačné tabule 
upozorňujúce na jeho ohrozujúci, havarijný a životunebezpečný stav a potenciál padania časti 
konštrukcii, resp. iné technické a prevádzkové obmedzenia a výstrahy. Podnet v tejto veci som 
predložil mestu Sereď 22. 06. 2017, ktorý doposia!' ostal bez akejkol'vek reakcie: 
5. O priprave a uskutočňovani programu obnovy v súčasnosti významne absentujúcej 
kríkovej zelene, náhrady nevhodnej a výsadby novej stromovej a bylinnej vegetácie (napr. ako 
prezentáciu priebehu opevnení pevnosti Šintava), čo bolo predmetom niekol'kých rokovaní so 
štatutármi mesta a obsahom.štúdií obnovy parku. 

Odpovede podl'a bodov žiadam zaslať emailom na moju adresu. Návrh lokalitného 
programu kaštiel'a pod\'a podlaží, prezentácie hradu a dopravnej infraštruktúry, stači zaslať 
formou parafovanej rukopisnej grafickej schémy vo formáte "pdf". 

Ďakujem, s úctou 

V Seredi 2018. 05. 22 



Mesto Sereď' 
Námestie republiky 1176/10,926 Ol SEREĎ 

RNDr. Pavol Ištok 

Váš list číslo Naše čEslo 
17370/2018/21 

Vybavuje 
Ing. Bíro/229 

Miesto, dátum 
Sered; 28.5.2018 

Vec: Odpoved' na žiadosť o informáciu podľa zákona č. 21112000 Z.z. 

Dňa 22.5.2018 bola mestu Sereď ako povinnej osobe doručená Vaša žiadosť o informácie podľa 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Na Vašu žiadosť, ktorá sa týka areálu chráneného parku a kaštieľa v Seredi, Vám zasie
lame nasledovné odpovede na Vaše otázky: 

l. Odpoveď: 
Mesto Sereď nemá vypracovaný lokalitný plán k objektu kaštieľ z dôvodu, že každá výzva resp. 
požiadavka na financovanie obnovy kaštieľa z cudzích zdrojov má iné podmienky na funkčné a 
priestorové využitie uvedeného objektu. Ako príklad uvádzame a aj Vám zároveň odporúčame si 
preštudovať výzvu s kódom ROP-3 .1-2013/0 l (ďalej "výzva") a požiadavky na funkčné a priesto
rové využitie národnej kultúrnej pamiatky. Podľa uvedenej výzvy a projektu Rekonštrukcia centrál
nej časti kaštieľa v Seredi má mesto Sereď vypracovaný plán funkčného a kapacitného využitia 
kaštieľa. Od skončenia súdneho sporu s cirkvou o vlastníctvo kaštieľa a parku dalo mesto Sereď 
vypracovať viacero projektov a dokumentácií na archeologický výskum a obnovu kaštieľa a parku v 
Seredi. 
2. Odpoveď: 
Dôvod plánu rozdelenia stavby kaštieľa na jednotlivé časti je ten, že mesto Sereď nemá dostatočné 
finančné prostriedky na opravu, údržbu a prevádzku kaštieľa. Zámerom mesta Sereď je ponechať si 
centrálnu časť a ostatné časti (býv.vináreň a časť juž.krídla) ponúknuť na obnovu a následne do 
prenájmu iným subjektom. 
3. Odpoveď: 
O uvedenej investičnej aktivite nemáme informácie. 
4. Odpoveď: 
O uvedenej investičnej aktivite nemáme informácie. 
5. Odpoveď: 
Mesto Sereď má vypracovaný projekt s názvom Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia Zámocké
ho parku v Seredi, pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta týkajúci riešenia zelene 
v zámockom parku. 

S pozdravom 

Telefón.: +421- 31 -789 2392 IČO: 00306169 
Fax: 421-31-7892447 číslo účtu : 0203505156/0900 

Ing. Branislav Bíro 
projektový manažér 

e-mail: mu@sered.sk 
web: http://www.sered.sk 
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