
Dôvodová správa 

Mesto Sereď ako zriaďovateľ materských škôl  v súlade s § 6 ods. 13 zákona č. 596/2003 Z. 
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých predpisov 
v znení neskorších predpisov  vykonáva správu a zabezpečuje priestory na uskutočňovanie 
výchovnovzdelávacieho  procesu.  

Zámer mesta je:  

1.  zabezpečiť dostatočné kapacity materských škôl – prijímať na predprimárne vzdelávanie 
všetky deti , ktorých zákonní zástupcovia o to prejavia záujem. 

2. hospodárna, efektívna, účelná a účinná prevádzka materských škôl   

MsZ konané dňa 23. 04. 2015 uznesením č. 50/2015 schválilo rozšírenie kapacít materských 
škôl  adaptáciou priestorov využívaných na 2 oddelenia školského klubu detí pri ZŠ Juraja 
Fándlyho k termínu 01. 09. 2015. Uvedeným rozšírením kapacít však nedôjde k uspokojeniu 
záujmu o umiestnenie všetkých detí v MŠ.     

Okrem nedostatočných kapacít materských škôl je potrebné zo strany mesta zaujať stanovisko 
k riešeniu dlhodobo pretrvávajúceho problému, ktorým sú neusporiadané pozemky areálu 
elokovaných tried na ul. Fándlyho. (Snímok z mapy s vyznačením tvorí prílohu č. 1, výmery 
pozemkov tvoria prílohu č. 2 tohto materiálu).  

Je potrebné  rozhodnúť ako v tomto prípade  postupovať ďalej. 

A. Zachovať elokované triedy na ul. Fándlyho  
B. Zrušiť elokované triedy na ul. Fándlyho 

Pri zachovaní je potrebné uvažovať s výdavkami: 

1) úhrada za užívanie pozemkov (náklady do konca roka 2014 predstavovali 12075 €, 
v roku 2015 sú doposiaľ známe náklady 5208 €)  

alebo 
2) úhrada kúpnej ceny v prípade  usporiadanie pozemkov výkupom   

Pri zrušení elokovaných tried na ul. Fándlyho je potrebné riešiť náhradné priestory pre 
2 triedy a teda celkovo pripraviť priestory pre 3 triedy.   

Možnosti ďalšieho rozšírenia kapacít materských škôl:  

a) Úpravou prenajatých priestorov využívaných detskými jasľami Slniečko a  dostavbou 
dvoch pavilónov v objekte na Ul. D. Štúra.  

b) Dostavbou 3 pavilónov v objekte na Ul. D. Štúra 
 
 
 
 



Príjmy - výdavky 

    

Zachovanie 
MŠ Fándlyho 
a úhrada  za 

užívanie 
pozemkov 

Zachovanie 
MŠ Fándlyho 

a výkup 
pozemkov  

Zrušenie MŠ 
Fándlyho a 

výpoveď pre 
DJ Slniečko a 

výstavba 2 
pavilónov 

Zrušenie MŠ 
Fándlyho a 
výstavba 3 
pavilónov  

Výdavky 

 za užívanie pozemkov 3,28 €/m2/rok 0 0 0 

výkup pozemkov 0 

23,23 €/m2 
(ak by bola 
cena ako pri 
vysporiadaní 
bývalých DJ 

na ul. 
Fándlyho v 
roku 2006) 

0 0 

40 €/m2 (ak 
by bola cena 

ako sme 
vykupovali 8 

m2 pod 
budovou) 

cca. 60 €/m2 
(ak by bola 
cena podľa 
znaleckého 
posudku) 

investičné náklady 
východisko - rozpočet  
na 1 pavilón MŠ DŠ 

0 0 cca. 200 000 € cca. 300 000 

Príjmy 

prenájom priestorov 
DJ 7000/rok 7000/rok 0 7000/rok 

možný odpredaj 
budovy 0 0 

minimálna cena určená 
znaleckým posudkom, príp. 
výsledok obchodnej verejnej 

súťaže  

možný prenájom 
budovy 0   

minimálna cena určená v zmysle 
Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta, hodnota 
znížená o náklady na úhradu za 

pozemok 

 



V súlade so zákonom č. 138/1991 o majetku obcí a podľa Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Sereď (ďalej len „Zásady“) mestské zastupiteľstvo schvaľuje úkony 
súvisiace s nadobúdaním majetku do vlastníctva mesta a vo veciach nakladania s majetkom. 
Preto je tento materiál predkladaný na rokovanie MsZ.  

Pre ďalšie smerovanie mesta v riešení nedostatočných kapacít materských škôl je potrebné 
rozhodnutie mestského zastupiteľstva o ďalšom postupe. 

 

 
 


