
Dôvodová  správa: 
 

Finančné oddelenie Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi,  v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení 
neskorších predpisov,  zámer ďalšieho  nakladania s nehnuteľným majetkom  mesta: 

 
Mesto je vlastníkom objektu na Garbiarskej ul. -   budovy s priľahlým pozemkom, 

pôvodne budova základnej školy.  
V roku 2014 mesto, na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže na využitie objektu 

formou nájmu,  uzatvorilo zmluvu so spoločnosťou VDV, spol. s r.o. Sereď,  so zámerom 
vybudovať športový areál - zimný štadión.  Nakoľko spoločnosť nedokázala v dohodnutých 
termínoch splniť podmienky zmluvy, po vzájomnej dohode uzatvorila s mestom „Dohodu 
o ukončení nájmu“ ku dňu 31. 12. 2016.   

Z toho dôvodu mesto rokovalo o možnosti dočasne objekt prenajať spoločnosti Správa 
majetku Sereď, s. r. o., so zachovaním súčasných podnájmov: 

• Trnavská  arcidiecéza  so sídlom v Trnave, Hlavná  43 - denné centrum a nocľaháreň 
pre bezdomovcov,  

• Združenie STORM so sídlom v Nitre, Murgašova 4 - poradenstvo, sociálne služby, 
admin. činnosti pre drogovo závislých, 

• Roman Róka  – sklenárske služby, 
• spevnená plocha pre parkovanie – prenajíma či predáva SMS. 

 
     Ročné náklady na energie v objekte bývalej ZŠ Garbiarska ul. sú v priemere 4650 eur (bez 
DPH) a je predpoklad, že cca 600 eur budú náklady na čistenie kanalizácie a aj opráv 
rozbitých okien a vyvalených dverí. Skutočné ročné náklady predpokladáme spolu vo výške 
cca 5250 eur.  Ročný príjem z nájomného bol po minulé roky od Združenia STORM (2700 € 
bez DPH ) a Trnavskej  arcidiecézy (780 eur bez DPH), spolu 3480 eur. Ročný príjem 
z nájmu od sklenára – Roman Róka je 1568 eur. Spolu je príjem 5048 eur.    Pri zachovaní 
súčasnej výšky nájomného podnájomníkom by, i napriek minimálnemu nájomnému pre SMS, 
bola spoločnosť v  strate, ak nezvýši nájom u všetkých podnájomníkov, ročne cca o  150 eur 
u každého podnájomníka. (Údaje uvedené v tomto odseku poskytla konateľka spoločnosti 
Správa majetku Sereď, s. r. o.) 

   Na základe uvedeného navrhujeme,  v prípade schválenia nájmu, určiť výšku nájomného 
1,00 €/predmet nájmu/doba nájmu. 

    Tento spôsob nakladania s objektom na Garbiarskej ul. predpokladáme ako  dočasný,  
odporúčame schváliť ho na  dobu neurčitú, a to  od 1. januára 2017 a  zároveň odporúčame 
schváliť ďalší spôsob nakladania s majetkom vyhlásením obchodnej verejnej súťaže na nájom, 
pričom rozhodujúcim kritériom bude,  vzhľadom na polohu objektu, zámer využitia objektu.  

 

      

 
 
 
 
 


