
 Dôvodová  správa 
 
 

 
     Finančné oddelenie Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
zmien a dodatkov zámer na prevod nehnuteľného majetku  mesta: 
 
    Mesto je vlastníkom objektu na Garbiarskej ul.  Budova s priľahlým pozemkom, pôvodne 
budova školy, bola od roku 2005 prenajímaná na podnikateľské účely. Nájomné vzťahy boli 
zo strany nájomcov ukončené. V súčasnosti je budova aj s pozemkom prenajatá Správe 
majetku Sereď, s.r.o. (ďalej SMS) od 1.5.2012 na dobu neurčitú  a SMS  ju ďalej prenajíma. 
 

• Trnavskej arcidiecéze – nájom je do 31.12.2014 –  denné centrum a nocľaháreň pre 
bezdomovcov (čím mesto ušetrí náklady na nocľaháreň v Dome kultúry)  

• STORM – nájom je do 31.8.2014 – poradenstvo, sociálne služby, admin. činnosti pre 
drogovo závislých 

• Roman Róka – nájom je do 31.12.2013 – sklenárske služby 
• Spevnená plocha pre parkovanie – prenajíma či predáva SMS 

 
Náklady, spojené s užívaním celého areálu  (opravy, el. energia, KO, vodné, stočné, , revízne 
správa, atď.) predstavujú pre SMS čiastku cca 18.279 €, výnosy  SMS (dlhodobý nájom 
energie, parkovisko, atď.) sú vo výške 7.457 €.-  
 
      V súčasnosti je ročný príjem nájomného za budovu pre mesto  5.718,-€, ktoré platí SMS .  
  
      O objekt prejavila  záujem Rímskokatolícka cirkev. Na stretnutiach s vedením mesta  
predložili zástupcovia Arcibiskupského úradu v Trnave a Farnosti v Seredi svoj zámer- 
vybudovať v objekte pastoračné centrum, predškolské zariadenie, vykonávať charitatívnu 
činnosť. 
     
    V prípade rozhodnutia mestského zastupiteľstva o prevode tohto nehnuteľného majetku je 
možné uplatniť výnimočný postup ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože je majetok 
pre vlastné potreby mesta nevyužiteľný a spoločenský význam navrhovaného využitia objektu 
záujemcom je pre mesto vítaný. 
 
  
 
Stanovisko odd. ÚP a SP :  

objekty na Garbiarskej 3964- budova bývalej ZŠ P. O. Hviezdoslava aj s priľahlým pozemkom  
sú podľa Územného plánu mesta Sereď funkčne určené ako plochy občianskej vybavenosti. 
  

 
   
 

 



 

 


