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Mesto Sereď 
Ing. Martin Tomčányi- primátor mesta 

Námestie Republiky 1176/10 
926 01 Sereď 

Žiadosť o predÍženie platnosti zmluvv o výpožičke budovv 

Špeciálna základná škola v Seredi zastúpená riaditeľom školy PaedDr. Jarmilou Žileckou sa 

na Vás obracia so žiadosťou o predÍženie platnosti Zmluvy o výpožičke ev. č. 4/40N-l/2011 

uzatvorenej dňa 27.06.2011 medzi požičiavateľom a výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - Mestom 

Sereď v zastúpení Ing. Martinom Tomčányim - primátorom mesta a vypožičiavateľom - Špeciálnou 

základnou školou v Seredi v zastúpení Mgr. Tatianou Cmarkovou -vtedajším riaditeľom školy. 
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory vo výmere 614,30 m2 na Fándlyho ulici č. 751 

v k. ú. Sereď zapísané na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591, ktoré 

špeciálna základná škola bezplatne využíva na zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu 

a záujmovej činnosti mentálne i kombinovane postihnutých detí na úrovni povinnej školskej 

dochádzky. 

Predmetná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú od 01.07.2011 do 30.06.2017 so 

stanovenou podmienkou požičiavateľa, ktorá bola zo strany vypožičiavateľa dodržaná a na údržbu 

budovy v danom období boli za pomoci zriaďovateľa vynaložené vlastné finančné prostriedky 

v čiastke 1 O OOO, - €. Taktiež ostatné dohodnuté podmienky výpožičky stanovené v zmluve boli zo 

strany Špeciálnej základnej školy v Seredi dodržané. 

Ako vlastníka užívanej nehnuteľnosti si Vás však dovoľujem upozorniť na havarijný stav 

fasády budovy, jej strechy a okien. Pri oprave fasády je nutné zvážiť aj zateplenie budovy, čím by sa 

dosiahol nový tepelný odpor a tým aj úspora pri vykurovaní budovy v zimnom období a tepelná 
izolácia v horúcom letnom období. Strecha bola v čase užívania budovy školou podrobená údržbe 

viackrát, ale vždy len lokálne. Okná boli menené z vlastných finančných prostriedkov iba v kuchyni 

a v jednej triede. Inak sú pôvodné, veľmi staré, popraskané, netesniace, ·mnohé zatlčené klincami, aby 

sa samé neotvárali, keď zafúka silnejší vietor. V budove fungujeme iba s prietokovým ohrievačom 

vody, pretože niekde pod budovou uniká teplá voda z prasknutého potrubia a preto je už roky úplne 

odstavená. Odstránenie danej havárie by bolo podľa vyjadrenia zamestnancov Správy majetku Sereď, 

s.r.o. príliš náročné a nákladné. 

Vnútorné priestory nehnuteľnosti sú v rámci finančných možností školy udržiavané. Podľa 

aktuálnej potreby bolo vymaľované, menené kľučky, podlahy v troch miestnostiach, vodovodné 

batérie, umývadlá, opravované i menené splachovače vo WC, elektrické vypínače, zásuvky, prasknuté 



radiátory, neónové osvetlenie ... V zmysle platnej legislatívy je zabezpečená protipožiarna ochrana 
budovy, BOZP, pravidelne sú vykonávané všetky potrebné odborné prehliadky, skúšky a revízie. 
Majetok školy a budova ako taká je zabezpečená zariadením PSN napojeným na pult Mestskej polície 
v Seredi. Tiež priľahlý školský dvor a priestory na ulici pred školou sú vzorne udržiavané. 
Starostlivosťou školníčky, ale aj žiakov v rámci pracovného vyučovania, je dvor plný zdravej zelene 
(stromy, kry, trávniky), pravidelne kosený a vyhrabaný. Sú v ňom aj prekrásne kvetinové a účelné 
zeleninové hriadky a síce staré, ale udržiavané a čisté chodníky i čerstvo natreté oplotenie a brána. 

Na základe doteraz veľmi dobre fungujúcej vzájomnej spolupráci veríme v pozitívne riešenie 
našej žiadosti o predÍženie platnosti zmluvy o výpožičke. Rátame tiež s postupným riešením 
havarijného stavu fasády budovy, jej strechy a okien. 

Sme jediným zariadením v meste Sereď zabezpečujúcim edukačný proces mentálne 
postihnutých žiakov zo Serede i blízkeho okolia. Dlhodobo zápasíme s problémom nedostatku 
finančných prostriedkov na vytvorenie dôstojnejších podmienok pre vzdelávanie našich žiakov. 
Údržba a prevádzkovanie dvoch budov školy a dvoch priľahlých dvorov je príliš náročné. Všetky 
náročnejšie opravy a rekonštrukcie riešime prostredníctvom havárií, pretože nimi sú. Ale takéto 
riešenia pripadajú do úvahy len na budove v našom vlastníctve na Kamenského ulici. Za posledné 
roky sa nám podarilo vyriešiť viac závažných problémov vďaka zriaďovateľovi - Okresný úrad, odbor 
školstva Tmava a tiež vďaka spolupráci s Vami. Sme stále otvorení, ústretoví a vďační za každú 
pomoc. 

V prílohe prikladáme CD s fotografiami zachytávajúcimi pohľad na priečelie budovy, jej 
vonkajší vzhľad, priľahlý dvor a vnútorné priestory školy na Fándlyho ulici. Dovoľujeme si Vás 
pozvať v prípade záujmu na návštevu spojenú s osobnou obhliadkou. 

S pozdravom 

riaditeľ školy 


