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Zápis 

z rokovania k projektom zámku Veselí nad Moravou, Galéria  
 
 
Dátum uskutočnenia: 19.01.2012 
Čas: 11h30 – 13h10 
Miesto: Budova MÚ Veselí nad Moravou, Park Petra Bezruče, kancelária starostu 
Účastníci:  
Za mesto Veselí nad Moravou: Ing. Miloš Kozumplík, starosta 

Za Wessels, s.r.o. :     Ing. Eva Hamašová-Prvá, PhD, konateľka 
           Ing. Ľudovít Hamaš  
 
Cieľom rokovania dohodnutého na predchádzajúcom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo 2.12.2012, rovnako v kancelárii 
starostu mesta Ing. Kozumplíka, za účasti p. místostarostu Ing. Mgr. Petra Kolaříka, bolo informovať o postupe 
projektu rekonštrukcie objektu bývalej Myslivne/Galérie v zámockom parku, ako aj o postupe pri ďalších častiach 
projektu rekonštrukcie zámockého areálu, ktoré spoločnosť pripravuje. 

Na žiadosť pána starostu bol pôvodne plánovaný program rozšírený o tému „Salajka“, nájomná zmluva spoločnosti 
Wessels s.r.o. a jej pokračovanie. Touto témou sa, na žiadosť pána starostu, aj rokovanie začalo.  

1. „Salajka“, nájomná zmluva, ďalšie zámery spoločnosti Wessels s areálom, aktivity z poslednej doby. 

V predchádzajúcich týždňoch prebehli určité akcie, následne viacnásobná písomná komunikácia, listová, alebo mailová, 
medzi viacerými dotknutými aktérmi v súvislosti s projektovým zámerom spoločnosti CA Baťakanál výstavby 
sociálnych zariadení, dielne pre opravu lodí a športového lanového centra. Vyvrcholilo to dosť jednoznačne 
formulovanými uzneseniami zo zasadnutia RM dňa 9.1.2012 (body R 36/273 a 3m-1) . Na stretnutí p. starosta 
Kozumplík informoval o záujme mesta využiť aktuálne disponibilné možnosti grantového financovania (momentálne 
prebiehajúca výzva na predkladanie žiadostí o financovanie v rámci NPCR, MMR ČR, končiaca 19.2.2012) na 
zveľadenie nehnuteľného majetku mesta. Dôkladne vysvetlil i celkový kontext myšlienky pre tento účel využiť areál 
„Salajky“. Zástupcovia spoločnosti Wessels jednoznačne potvrdili pretrvávajúci záujem o využitie areálu Salajky pre 
globálny projektový zámer súvisiaci s projektom obnovy zámockého areálu a jeho pretvorenie na hotelový komplex. 
V každom prípade majú záujem dať Salajke využitie vyššej hodnotovej úrovne z hľadiska perspektívy poskytovania 
služieb cestovnému ruchu. Doterajším zámerom je umiestniť tam ubytovacie kapacity pre personál, ktorý bude 
zamestnaný v zámockom areáli a vytvoriť školiace priestory pre zámocký hotelový personál, ale využiteľné i pre 
potreby iných.  
Pán starosta následne informoval, že projekt pre vyššieuvedený zámer je spracovaný, žiadosť o grant sa bude 
predkladať a samotná realizácia zámeru sa napokon plánuje ako nová výstavba, na pozemku patriacom mestu.  

P. starosta taktiež informoval zástupcov Wessels o starostiach, ktoré mesto zažíva v lokalite „za Salajkou“, medzi 
Baťovým kanálom a hlavnou cestou. Vyplynulo z toho, že by bolo potrebné túto zónu riešiť koncepčne ako celok. 
Zástupcovia Wessel ponúkli možnosť operatívnej spolupráce s mestom nad úvahami „čo zmysluplné urobiť s touto 
zónou“. S tým, že vhodné zakomponovanie areálu Salajky nie je nemožné, nakoľko definícia jej využitia zatiaľ nie je   
definitívna a nemenná. 
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2. Projekt rekonštrukcie Myslivny/Galérie v Zámockom parku.  

Zástupcovia spoločnosti Wessels p. starostovi prezentovali, v súlade s pôvodným zámerom, dokončený projekt 
rekonštrukcie Myslivny/Galérie. V súčasnosti sa nachádza v podobe realizačnej dokumentácie s tým, že sa trochu 
upravil pôvodný „obsah“: 

1.NP bude v časti na pravo od súčasného vchodu obsahovať  výstavnú sieň, kde by mala byť stála expozícia histórie 
Zámku VnM, výstava výsledkov základného archeologického výskumu realizovaného na nádvorí zámku v rokoch 2008-
2010 a napokon aj celkový projektový zámer zámockého areálu, spolu s ukážkami pôvodného mobiliáru t.č. v procese 
reštaurovania. Všetko teda v súlade s predmetom nájomnej zmluvy (čl. I, bod (2)). V ľavej časti by mala byť umiestnená 
kaviareň, so sociálnym zariadením v zadnej časti, i s dostupnosťou pre TP a vedľa neho technická miestnosť. 
Rekonštruované priestory 1. NP by mali umožňovať i uskutočňovanie menších organizovaných akcií, pričom by sa pre 
ne vnútorne otvoril celý priestor prízemia. 

 Kvôli kontrole vstupu  bude vstup do budovy „verejne“ možný len cez kaviareň, cez ktorú sa bude prechádzať i do 
priestorov výstavnej siene. Súčasným vchodom do objektu budú mať umožnený  vstup „na kartu“ len osoby, ktoré 
pôjdu na 2.NP, kde bude v ľavej časti 1 dvojizbový apartmán, pôvodne nazývaný p. architektom Soukupom 
„hraběnčin“, v pravej časti dve kancelárie pre Wessels, ktoré budú slúžiť pre rokovania počas výstavby, následne budú 
prebudované na dve izby – disponibilné ubytovacie kapacity. 3.NP – predbežne tiež naplánované pre výstavbu dvoch 
apartmánov, pre ktoré budú už v I. etape rekonštrukcie vytvorené „vstupy“ - schodište a prívod sietí. 

Pre projekt je spracovaná aj prvá verzia vizualizácie interiéru, ktorú zástupcovia spoločnosti p. starostovi taktiež ukázali. 

Spracovaný je i predbežný rozpočet pre projekt, ktorý dosahuje cca 5,8 mil. Kč (1. a 2. NP) + 2,3 mil. Kč 3.NP, oboje 
v tzv. kolaudovateľnej verzii z hľadiska vybavenia interiéru. To znamená, že väčšina interiérového vybavenia bude 
predstavovať ešte finančnú čiastku navyše. Pre samotnú realizáciu projektu je možné pripraviť výberové konanie na 
zhotoviteľa, avšak celá operácia je prirodzene možná len so súhlasom prenajímateľa. Podľa dodatku č. 1 nájomnej 
zmluvy (čl. III, bod (4)) je „investičný limit“  stanovený na výšku 3. mil Kč, za ktoré, čo už dnes jasne vidieť, nie je 
možné zámer realizovať kvôli náročnosti celej realizácie. Z tohto dôvodu je potrebné nájsť pre obe strany – 
prenajímateľa mesto Veselí nad Moravou a investora spoločnosť Wessels, vyhovujúce riešenie. Sú dve možnosti: 

a) dohodnúť sa na znení dodatku zmluvy, ktorá by „investičný limit“ posunula na vyššiu čiastku (Wessels navrhuje 6 
mil. Kč), pričom by bola realizovaná I. etapa projektu, t.zn. 1. a 2. NP, alebo 

b) dohodnúť sa priamo na odpredaji objektu už teraz, pričom jej podoba by bola predmetom ďalších rokovaní. Za 
takýchto okolností by bola uskutočnená kompletná rekonštrukcia, vrátane vstavby do krovu a teda plnej realizácie aj 3. 
NP. 

Ing. Hamaš požiadal, že pokiaľ by sa volila cesta b), uprednostnil by, keby sa paralelne rokovalo aj o odpredaji objektov 
záhradníctva a Salajky. 

P. starosta uznal, že sú tieto dve možnosti riešenia umožnenia realizácie, v prvej etape rekonštrukcie Galérie, 
a nevyjadril sa negatívne ani voči jednému s nich, pričom taktiež uznal, že realizácia investície na objekte vo vlastníctve 
je, po viacerých stránkach, jednoduchšia. Prirodzene konštatoval, že tieto otázky musí predložiť v prvom rade členom 
Rady mesta, a následne, v prípade predbežného súhlasu s verziou odpredaja, by musel nasledovať štandardný postup 
spojený s odpredajom majetku mesta so zohľadnením doterajších zmluvných dohôd, ale aj určitých garancií pre mesto 
VnM. 
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3. Projekt rekonštrukcie objektu Zámku. 

Projekt „Obnovy a nového využitia Zámku VnM“ má pre samotný objekt zámku už vyše dvoch rokov vydané územné 
rozhodnutie. Zástupcovia spoločnosti Wessels opakovane konštatovali významné meškanie spracovania projektu pre 
stavebné povolenie zo strany projekčného týmu. Vyjadrili s týmto stavom veľkú nespokojnosť, ktorú mienia 
v najbližšom čase riešiť zásadným spôsobom. V každom prípade považujú za nevyhnutné čo najskôr zámok 
stabilizovať a teda realizovať jeho spodnú stavbu, spojenú s vytvorením primeranej protipovodňovej ochrany. 
O ďalšom vývoji v tomto smere budú zástupcovia Wessels zástupcov mesta informovať. 

Na záver rokovania ešte p. starosta požiadal o okopírovanie naprojektovaných pôdorysov z projektu rekonštrukcie 
Galérie, čo mu prirodzene zástupcovia Wessels s.r.o. umožnili (okopírované boli pôdorysy 1.,2. a 3. NP). 

Účastníci rokovania sa dohodli, že Ing. Hamašová spracuje z neho zápis, ktorý pošle na vyjadrenie a odsúhlasenie p. 
starostovi Kozumplíkovi. 

 

Zapísala 24.01.2012, Ing. Eva Hamašová-Prvá, PhD. 

 

 

 


