
Uznesenie MMsZ č. 207/2007 zo dňa 25.09. 2007 
 

 
A. Schvaľuje  

 
1. Doplnenie PHSR mesta Sereď na roky 2004-2013 schváleného Uznesením MsZ č. 

165/2004 o nasledujúce projektové zámery v strategických cieľoch.  
 

Strategický cieľ č. 1- Podpora pre malých a stredných podnikateľov, slovenských a 
zahraničných investorov:  
 
Vínna  cesta Sereď – Šintava – Vinohrady – Dvorníky – Bojničky - Hlohovec 
 
Strategický cieľ č. 2 – obnova a rozvoj mesta: 

Revitalizácia amfiteátra (bude realizovaná v rámci revitalizácie parku) 
Revitalizácia malého parku na Námestí slobody za účelom vytvorenia oddychovej 
zóny 
Vybudovanie komplexného informačného a grafického systému mesta 
Revitalizácia a rekonštrukcia parku v Seredi 
 
Strategický cieľ č. 3 – budovanie a rozvoj infraštruktúry, o nasledujúce odporúčané 
projekty: 

Rekonštrukcia mestskej polikliniky 
Zaobstaranie nových priestorov pre mestskú políciu 
Kruhový objazd v križovatke ciest I/62 a II/507 – svetelná križovatka 
Kruhový objazd Čepenská 
Chodník do Horného Čepeňa 
Chodník v úseku Dolnomajerská ul. – Komenského ul. až k Železničnej stanici 
Chodník v úseku cintorín – nadjazd nad železnicou 
Rekonštrukcia detských ihrísk na území mesta 
Parkoviská 
Rekonštrukcia MsÚ 
Rekonštrukcia a modernizácia Domu kultúry – Kino 
Rekonštrukcia klubu dôchodcov č. 2, Námestie slobody č. 28 
Rekonštrukcia klubu dôchodcov č. 1 1103/24 
Domov dôchodcov senior – Sereď 
Geriatrické jasle – domov s opatrovateľskou službou 
Ubytovňa pre ľudí bez prístrešia 
Modernizácia a rekonštrukcia kotolní škôl a školských zariadení na podporu úspor 
energie a využitie energetických zdrojov 
Výstavba dopravného ihriska pre školy a školské zariadenia na území mesta 
Dokončenie telocvične Lokomotíva Sereď 
Športovo- relaxačné centrum, skanzen 
Rekonštrukcia  športového areálu ZŠ  J. Fándlyho  
  
Strategický cieľ č. 5 – zlepšovanie životného prostredia, o nasledujúce odporúčané 
projekty: 

Geovrt (prieskumný vrt) 



Zariadenie na zhodnocovanie bioodpadov (kompostáreň, bioenergetická stanica) 
Rozšírenie vybavenosti zberného dvora 
Rozšírenie separácie komunálneho odpadu v meste, stanovištia na 1100 l nádoby 
 
Strategický cieľ č. 6 – príprava a rozvoj kvalifikovaných ľudských zdrojov, o 
nasledujúce odporúčané projekty: 

Vzdelávanie zamestnancov 

 


