Rekonštrukcia a revitalizácia Námestia slobody Sereď
Mesto Sereď dňa 10.5.2010 uzatvorilo s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt
Rekonštrukcia a revitalizácia Námestia slobody Sereď, číslo zmluvy Z2214012011301, kód ITMS
22140120113 ( ďalej „zmluva“ ). Rozpočet projektu bol v zmluve plánovaný na 1 332 436,01 eur
s DPH. Stavebné práce na projekte Rekonštrukcia a revitalizácia Námestia slobody Sereď začali dňa
12.10.2011 s predpokladom ukončenia všetkých aktivít v projekte do 30.9.2012.
Miesto realizácie projektu:
Trnavský samosprávny kraj, okres Galanta, mesto Sereď, KÚ Sereď, parcelné čísla: 919/2,
933/101, 649/1.
Cieľ projektu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti a kultúrno-turistického potenciálu mesta a s tým súvisiace
zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev a infraštruktúry a to vytvorením ucelenej
kultúrno-oddychovej zóny. Projekt je orientovaný na všetky segmenty bez akejkoľvek diskriminácie,
k čomu prispieva aj vybudovanie bezbariérových prístupov. Ďalšími dôležitými prvkami je zvýšenie
kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev. Projekt má kladný vplyv aj na životné prostredie
a znižovanie environmentálnych záťaží. Vytvorením oddychovej zóny sa sprístupní aj využívanie už
existujúceho verejného prístupového bodu, čo bude mať vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti.
Špecifické ciele:
Vytvorenie kultúrno-oddychovej zóny v centrálnej zóne mesta, ktorá bude slúžiť širokej
verejnosti. Zvýšenie atraktivity mesta a regiónu z hľadiska turizmu. Zvýšenie bezpečnosti verejných
priestranstiev výstavbou a rekonštrukciou verejného osvetlenia. Zvýšenie kvality a odstránenie
nedostatkov infraštruktúry. Sprístupnenie centrálnej zóny väčšiemu počtu ľudí. Zvýšenie estetickej
úrovne verejného priestranstva. Zníženie environmentálnych záťaží a skvalitnenie životného
prostredia. Odstránenie bariér a sprístupnenie zóny zdravotne postihnutým. Rozvoj informačnej
spoločnosti, zabezpečením verejného prístupu na internet. Dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja
mesta.
Krátky popis existujúcej situácie:
Námestie slobody sa nachádza v katastri mesta Sereď, v centre sídla. Reálne nenapĺňa
funkciu námestia a je využívaný čiastočne ako tzv. „malý park“. Pozemok je v súčasnosti z časti
zastavaný spevnenými plochami, využívanými pre peší pohyb a dopravný prístup k priľahlým
objektom. V strede námestia sa nachádza pomník s existujúcou neudržiavanou zeleňou. Územie je
zastaralé, nemoderné a nevyhovujúce dnešným potrebám občanov a návštevníkov. Bezpečnosť
občanov je znížená nedostatočným osvetlením a neudržiavanými chodníkmi.

Popis očakávaného stavu:
Vznikne ucelená kultúrno-oddychová zóna. Zvýšenie atraktivity mesta z hľadiska turizmu.
Dosiahne sa trvalo udržateľný rozvoja mesta. Zvýši sa bezpečnosť priestranstva. Zvýšenie kvality
a odstránenie nedostatkov infraštruktúry. Sprístupnenie zóny väčšiemu počtu ľudí. Zvýšenie
estetickej úrovne priestranstva. Zníženie environmentálnych záťaží a skvalitnenie životného
prostredia. Sprístupnenie zóny odstránením bariér. Rozvoj informačnej spoločnosti, zabezpečením
verejného prístupu na internet.
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