
 

Dôvodová správa 
 
1.1 Východisko 
Žiadosť spoločnosti LLARIK s.r.o. Pažitná 1017/37 Sereď, nájomcu časti  nebytového 
priestoru s.č. 1017/37 na  Pažitnej ulici v Seredi o komplexnú rekonštrukciu objektu alebo 
 jeho predaj zo dňa 25.01.2011 . Žiadosť MVDr. Branislava Garaja nájomcu časti  
nebytového priestoru s.č. 1017/37 na  Pažitnej ulici v Seredi o odpredaj prenajatého objektu 
zo dňa 28.01.2011. Cieľom tohto materiálu je poskytnutie informácie MsZ pre zváženie 
možností a rozhodnutie o spôsobe nakladania s nehnuteľným majetkom mesta. 
 

1.2 Stručný súhrn informácií: 

Využitie objektu: 
Celý objekt je v nájme, z toho 
časť vo výmere 292 m2  - nájomca spoločnosť LLARIK 
                                          Nájomná zmluva uzatvorená na dobu určitú 10 rokov  
                                          od 01.03.2009    
                                          výška nájmu 26,555 €/m2 / rok + inflácia 
časť vo výmere 119 m2  - nájomca MVDr. Branislav Garaj 
                                         Nájomná zmluva uzatvorená na dobu určitú 5 rokov od 01.07.2010 
                                         výška nájmu 29 €/m2 /rok + inflácia 
časť vo výmere 39 m2     - nájomca Július Brocka, poslanec NR SR na dobu neurčitú  
                                         od 01.04.2009 
                                          výška nájmu 7 €/m2 / rok + inflácia 
Ročné nájomné za objekt bez inflácie 11 478 €. Nájomné sa každoročne zvyšuje o mieru 
inflácie . Príjem mesta z nájmu do ukončenia doby nájmu v zmysle uzatvorených nájomných 
zmlúv na dobu určitú  by  predstavoval  približne  77 561 € bez inflácie. 
 

Stavebné úpravy ,opravy a údržba: 
Spoločnosť LLARIK  vykonala na vlastné  náklady so súhlasom mesta  
- v roku 2005 rekonštrukciu prenajatej časti objektu v hodnote podľa predložených faktúr 
1 317 593 .- Sk / 43 736  € /, mesto dalo súhlas nájomcovi na uplatňovanie odpisov  
- v roku 2007 opravy a stavebné úpravy  / súhlas mesta do výšky 480 000.- Sk ( 15 933 € )/ 
 mesto dalo súhlas nájomcovi na uplatňovanie odpisov vo výške 60 383,27 Sk ( 2004,35 € ) 
 
MVDr. Garaj vykonal na vlastné náklady so súhlasom mesta 
v roku 2010 stavebné úpravy / súhlas mesta do výšky 14 500 € / 
 
Mesto realizovalo  údržbu a opravy objektu v rokoch 2006 – 2010 vo výške 5 789 € .Opravy 
strechy, ktoré vykonávalo mesto  mali charakter havarijných lokálnych opráv zatekania.  
 
 

Stanovisko oddelenia investičnej výstavby k stavu budovy: 
           Pôvodný objekt bývalých jaslí nájomcovia stavebne upravovali so súhlasom mesta. 
Spoločnosť Llarik  v rokoch 2005 a 2007, MVDr. Garaj v roku 2010.. Dôvodom, pre ktorý 
nájomcovia požadovali súhlas k stavebným úpravám, bolo upraviť stav budovy tak, aby 
vyhovoval požiadavkám pre výkon podnikateľskej činnosti nájomcov. 
Obsahom stavebných úprav  boli úpravy rozvodov elektriny, vody, kanalizácie a vykurovania, 
výmena okien, vybudovanie priečok, obklady, dlažba. Spoločnosťou Llarik bolo uskutočnené 
odpojenie od spoločného vykurovania a nainštalované vykurovanie elektrickým kotlom.  



Objekt by bolo vhodné rekonštruovať – zatepliť obvodový plášť a strechu. V rozpočte na rok 
2011 nie je uvažované s financovaním rekonštrukcie objektu. 
 
1.3 Alternatívy riešenia: 
- objekt ponechať v nájme 
- pripraviť podklady k  predaju 
 
V prípade, že MsZ bude zvažovať  predaj je potrebné dať do pozornosti, že v zmysle § 6 ods. 
2 VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Sereď v platnom znení / ďalej 
VZN / sa prevody vlastníctva mesta vykonajú  
- na základe obchodnej verejnej súťaže  
- dobrovoľnou dražbou 
- priamym predajom ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa vyhlášky č. 492/2004   
Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku neprevýši 40 000 €  
O spôsobe predaja rozhoduje MsZ. 
Uvedený postup sa neuplatní len v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne 
MsZ trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov a ďalších taxatívne vymedzených 
prípadoch podľa § 6 ods.6 VZN.  


