
Dôvodová správa  
 

V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších 
predpisov bol dňa 22. 07. 2002 delimitačným protokolom odovzdaný Okresným úradom 
v Galante a prevzatý Mestom Sereď nehnuteľný a hnuteľný majetok materských škôl v Meste 
Sereď. 

MsZ v Seredi Uznesením č. 99/2007 schválilo racionalizáciu siete – spojenie ôsmich 
materských škôl do 2 právnych subjektov. Dňa 01. 01. 2008 sa MŠ Jesenského stala 
elokovaným pracoviskom  MŠ na Komenského ul.  

Budova materskej školy je majetkom I.D.C. HOLDING, a.s., hospodárska budova a 
budova kotolne je majetkom Mesta Sereď.  

V zmysle Zmluvy o nájme zo dňa 01. 07. 2002 v znení dodatku č. 1 zo dňa 02. 01. 2004 
prenajímateľ I.D.C. HOLDING, a.s., dal do prenájmu Materskú školu na Jesenského ul. č. 
3015 a hnuteľný majetok  bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 zmluvy. V zmysle ustanovení 
zmluvy je nájomca – v súčasnosti Materská škola na Komenského ulici hradiť nájom za 
nebytové priestory vo výške 3 620 €/rok (v období 01. 07. 2002 – 31. 12. 2003 to bolo 2 703 
€/rok) bez DPH a údržbu a opravy objektu.  

Mesto Sereď ako zriaďovateľ materských škôl poskytuje zo svojho rozpočtu na opravu a 
údržbu škôl a šk. zariadení finančné prostriedky.  

 
Tab. č. 1 Prehľad poskytnutých finančných prostriedkoch naopravu a údržbu pre MŠ 
Jesenského:  
MŠ Jesenského rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 

Materiálne 
zabezpečenie 166,00               

Nákup počítača 753,00               

Nákup chladničky     465,00           

Oprava elektrického 
osvetlenia, strieška 
nad vchod, mreže 
na okná         3 983,00       

Rekonštrukcia 
plynovej kotolne         8 530,00       

Rekonštrukcia 
plynovej kotolne           9 546,00     

Výmena okien a 
dverí na hosp. 
budove             11 284,00   

Oprava bleskozvodu               1 000,00 

S p o l u  919,00 0,00 465,00 0,00 12 513,00 9 546,00 11 284,00 1 000,00 

 
Z dôvodu zníženia finančných prostriedkov vynakladaných zriaďovateľom – Mestom 

Sereď na prevádzku škôl a školských zariadení a možnosti využitia vlastných priestorov na 
výchovu a vzdelávanie je na rokovanie MsZ v Seredi predkladaný tento návrh na uznesenie.  

Predložený materiál bol lprerokovaný na zasadnutí Školskej a športovej komisie dňa 14. 
04. 2011.  


