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Obchodná akadémia Sereď, v zastúpení Ing. Ivetou Belányiovou, Vás listom č. 303/2015/0ASe-3 zo 
dňa 3.2.2015 žiadala o prenájom pôdy v areáli OA Sereď-parcela č. 3272/1aparcela3243/21 , ktorú 
ste prenajali súkromným osobám. 
Listom č. 7792/2015 zo dňa 19.3.2015 ste sa vyjadrili, že uvedený pozemok je mestom využiteľný 
na zastavanie pre účely bývania prípadne polyfunkcie. Zároveň ste avizovali, že oznámite termín 
ďalšieho pracovného stretnutia. 

Od tohto času už prešiel celý kalendárny rok a situácia zostala nezmenená. 

Pozemky sú momentálne prenajaté súkromným osobám. Jeden z nájomcov- p. Mičáni Miloš zverený 
majetok prestal obhospodarovať, momentálne sú tieto priestory zanedbané, zarastené burinou 
a nakoľko sa nachádzajú v ohradenom areáli školy a susedia s hlavným dopravným ťahom (hlavnou 
cestou) - vyvoláva to zlý dojem o správe školy. Viď priložená fotodokumentácia. 

V areáli školy sa pohybujú cudzí ľudia, čím sa zvyšuje riziko poškodenia alebo krádeže na majetku 
školy. 
Vytvárajú sa čierne skládky odpadu, od ktorých sa všetci nájomcovia dištancujú a dokazovanie 
zo strany školy je ťažké. 

Pán Ing. Lôffler ako nájomník zrealizoval v tejto časti skúšobný vrt studne, ktorou si do dnešného 
dňa zavlažuje záhradu. Táto studňa nebola stavebnému úradu vopred ohlásená. Kúsok od nej vedie 
hlavný prívod studenej vody pre školu, ktorou je zásobovaný celý areál. Takýmito zásahmi môže 
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prísť k ovplyvneniu prevádzky školy, ktoré môže mať negatívny dopad na jej chod. Žiadame 
o informáciu, ako bola predmetná studňa doriešená. 

V zmysle týchto skutočností opakovane žiadame, aby uvedené parcely boli dané do prenájmu alebo 
do správy majetku školy. 

Za pochopenie ďakujeme. 

S pozdravom 

OBC~ODNÁ AKADÉMIA 
~ . .. . . . -- ·-






