
Dôvodová správa : 
 
    Mestský úradu predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi, v zmysle zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  návrh   ďalšieho  nakladania    
s majetkom mesta v areáli bývalých "Kasárni Váh": 
 
     Mestské zastupiteľstvo v  Seredi na základe finančnej kontroly zameranej na 
hospodárnosť, účinnosť a efektívnosť hospodárenia s finančnými prostriedkami, týkajúcimi sa 
areálu  bývalých  "Kasární Váh", prijalo  uznesenie  pripraviť  návrh   odpredaja   majetku    
v lokalite "kasárne Váh"  postupom podľa zákona o majetku obcí. 
    V súčasnosti je areál využívaný súkromnými firmami, ktorým  bola časť objektov predaná , 
časť je v nájme a časť využíva mesto pre svoje potreby.  
    Nájomcami sú v súčasnosti dve autoškoly (Váry, Mánik), ktoré využívajú spevnené plochy 
na cvičisko pre výcvik vodičov, Slovenský rybársky zväz, MO Sereď  a Viliam Baloník -
PIKVIP, ktorí murovaný objekt - bývalé garáže využívajú ako skladové priestory.  SRZ, 
Mestská organizácia , ktorá je najväčšou záujmovou organizáciou, ktorá roky pôsobí v meste, 
prejavila záujem o odkúpenie prenajatého objektu.   
   V zmysle zákona o majetku obcí je možné predať majetok obchodnou verejnou súťažou, 
priamym  predajom a uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
o ktorom rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
 V prípade prevodu priamym predajom je potrebné zabezpečiť nový znalecký posudok na 
hodnotu predávaného majetku. 
 
Kasárne  -  využitie  a opatrenia   (viď priložený  nákres)   
 
1. pripravený  predaj  priestorov – zámer predaja  
 
    garáž  č. 7 /A - súčasný  nájomca  Slovenský rybársky  zväz Sereď  
    garáž č.  7/B – súčasný  nájomca  Viliam Baloník  - PIKVIP,  Sereď  
    budova č.  6 -  v súčasnosti   bez  nájomcu  
 
2.  garáž  č.  8 – ponechať  v  majetku   mesta   

 
o časť  je   využívaná na  skladovanie    soli  na  zimnú údržbu,  
o materiál   MsÚ (železné  stĺpy,  lavičky, dlažba,  predajných   stánkov a pod.)  

 
3.  budova  č.  1,2 – sklad  materiálu  
      -   vrátnica   
      -   vianočná výzdoba, zábrany  na jarmok  
      -   kuchynka a  zázemie  pre  ohniská 
      -  materiál  a technika      
  
4. Predná   časť  pri  vstupe   (ozn. A) 

budova č.  1,2, 3, 4, 5 -  zatiaľ     navrhujeme   nechať   v majetku  mesta. 
 
  

Zámer  využitia :  
 
  1.    časť A - osadenie prírodných ohnísk  s možnosťou  opekania pre deti  a   obyvateľov 

mesta, 5  ks malých ohnísk a sedenie   



   2.  časť  B  -  možnosť  parkovania   pre osobné   i nákladné  autá . 
          Návrh:  osobné  auto , príves,  náves  -  1 mesiac/24,-€  
                        nákladné  auto   -  1 týždeň  11,-€ 
                        nákladné  auto  -  1 mesiac   39,-€       
 

3. časť  C  -  možnosť  usporadúvania  koncertov,   usporiadanie  búrz a pod. 
 

4. Časť  B a  D  - využiť   na   vybudovanie  detského  dopravného   ihriska  v  spolupráci   
s  Autoškolou  BB (Váry) ,  ktoré  v   meste  už  roky chýba , so  zázemím   ( učebne, 
sklad  techniky a pod. v  budove  č.  3). Dodajú nákres ihriska, možnosti   a rozpočet .  
Možnosť   vybudovania  múzea   ženijnej  techniky   - minimálne  jedna budova   a   
okolie - prísľub  spolupráce UN Veteran , Klub vojenských dôchodcov, VÚ Sereď, 
generálny      štáb  armády  SR. V  tejto  súvislosti  je dohodnutá    návšteva  starostu 
obce  Pakozd pri Székesfehérváre  v  Maďarsku , kde  je podobné  múzeum  už 
zrealizované za pomoci  fondov  EÚ.  

 
5.  Umiestnenie   pamätnej   dosky  a repliky   konského povozu   ako cieľovej stanice prvej 

konskej železnice  - cieľ   bol  práve  v týchto  miestach   pred  vstupom do kasární . 
 

6. Sprístupnenie  bunkrov, ktoré  sa  v areáli  nachádzajú  ( jeden  pred  vstupom do tohto  
areálu) – prejavený   záujem nadšencov  o  vojenskú  históriu . 

 
7.  1 -2  budovy  by bolo vhodné   ponechať    ako zálohu   pre prípad, keď   treba dočasne  

ubytovať    obyvateľov   po  prípadnej   havárii,  prírodnej  katastrofe, bezdomovcov  a 
pod.  Tieto budovy    môžu  po  čiastočnej  rekonštrukcii   tomuto účelu   slúžiť.   

 
8. Za účelom minimalizovania  nákladov   od  1.7. 2013  odporúčame   zrealizovať  

          a/ správa ,  údržba a  stráženie – 1  úväzok  7.00 – 16.00 – mesto   
          b/  stráženie  v noci  - 16.00 – 07.00 – nájomcovia   
          c/ kamera  na  vstupe   s prepojením   na  MsP   
          d/ elektrické  otváranie  brány      
          e/ kontrola   v nočných  hodinách hliadkou  MsP   
           f/ odpojenie  svetelných  bodov mimo  areálu    
 
Odporúčame vykonať osobnú obhliadku areálu z dôvodu lepšieho posúdenia možného 
využitia pre potreby mesta a jeho obyvateľov. 

 


