
Dôvodová správa 
 

Predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na nakladanie s majetkom mesta –  
Domu kultúry a Mestského kultúrneho strediska NOVA.   

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 06.11.2012 uznesením č. 235/2012 
schválilo zmenu Zriaďovacej listiny a Štatútu Domu kultúry. Z predmetu činnosti Domu 
kultúry sa vypúšťa činnosť – poskytovanie prenájmu nebytových priestorov v jednotlivých 
organizačných jednotkách s tým, že bude vykonávať hlavnú činnosť, pre ktorú bol zriadený - 
organizovanie kultúrno-spoločenského života v meste. Pre zabezpečovanie hlavnej činnosti 
nie je  využívaný nehnuteľný majetok v rozsahu ako mu bol zverený, o čom svedčí aj 
skutočnosť, že  majetok je v prevažnej miere využívaný na komerčné účely /nájom/. 
V súčasnosti sú priestory v Dome kultúry a Mestskom kultúrnom stredisku NOVA okrem 
priestorov potrebných k výkonu hlavnej činnosti - divadelnej sály, kancelárií DK, estrádnej 
sály, kina a priestorov, ktoré sú v dlhodobom nájme prenajímané Správe majetku Sereď, s.r.o. 

Domu kultúry  má v súčasnosti v správe nehnuteľný majetok v k. ú. Sereď vedený na 
LV č. 4284:  
stavbu s. č. 118 - Domu kultúry, postavenú na parcele č. 3049, 3050 
pozemok parc. č. 3050 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2218 m2  
stavbu s. č. 795- Mestského kultúrneho strediska NOVA, postavenú na parcele č. 3835/1  
pozemok parc. č. 3835/1 zastavané plochy a nádvoria. o výmere 2672 m2  

Na vykonávanie činností spojených  so správou majetku mesta s cieľom dosiahnutia 
optimalizácie nákladov súvisiacich so správou a  prevádzkou nehnuteľného majetku mesta, 
ako i zefektívnenia súvisiacich činností mesto založilo obchodnú spoločnosť Správa majetku 
Sereď, s.r.o. so 100% majetkovou účasťou ( ďalej len spoločnosť). 

Zámerom je odňať zo správy DK nehnuteľný majetok a zabezpečovať činnosti 
spojené so správou spoločnosťou.   
V nadväznosti na vyššie uvedené, predkladáme zámer nakladania s  nehnuteľným majetkom 
mesta (budova Domu kultúry a budova Mestského kultúrneho strediska NOVA) v 
alternatívach: 
 
Alternatíva č. 1 
Zámer prenajať nehnuteľný majetok uplatnením výnimočného postupu podľa § 9a ods. 
9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa -  dosiahnutia optimalizácie nákladov na prevádzku, ako 
i zefektívnenia činností spojených s prevádzkou nehnuteľného majetku mesta, spoločnosti 
založenej mestom -  Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10, 
Sereď  na dobu určitú od 01.04.2013 do 31.12.2026, a to: 

- stavbu s. č. 118 - Dom kultúry  
- stavbu s. č. 795- Mestské kultúrne stredisko  NOVA  

s podmienkami: 
- všetky záväzky prenajímateľa a podmienky  vyplývajúce z  uzatvorených nájomných 

zmlúv ( dlhodobé nájmy ) prevezme v plnom rozsahu spoločnosť 
- spoločnosť poskytne  Domu kultúry priestory potrebné pre jeho činnosť   

 
Alternatíva č. 2 
Zámer 
a) vložiť nehnuteľný majetok ako nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti 
založenej mestom , Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10, a to:  

- stavbu s. č. 795 - Mestského kultúrneho strediska NOVA, postavenú na parcele č. 
3835/1 v k. ú. Sereď.   



s podmienkou: 
- spoločnosť poskytne  Domu kultúry priestory potrebné pre jeho činnosť   

 
b) prenajať nehnuteľný majetok uplatnením výnimočného postupu podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa -  dosiahnutia optimalizácie nákladov na prevádzku, ako 
i zefektívnenia činností spojených s prevádzkou nehnuteľného majetku mesta, spoločnosti 
založenej mestom -  Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10, 
Sereď  na dobu určitú od 01.04.2013 do 31.12.2016, a to: 

- stavbu s. č. 118 Dom kultúry postavenú na parcele č. 3050 a 3049 v k. ú. Sereď,   
s podmienkami: 

- všetky záväzky prenajímateľa a podmienky é  vyplývajúce z  uzatvorených nájomných 
zmlúv ( dlhodobé nájmy ) prevezme v plnom rozsahu spoločnosť 

- spoločnosť poskytne  Domu kultúry priestory potrebné pre jeho činnosť   
 

 
V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, je možné uplatniť výnimočný  postupu pri prenájme nehnuteľného majetku z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov.  V zmysle uvedeného je spracovaný návrh na uznesenie.  
 


