
Dôvodová správa: 

 
     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi,  v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, návrh na nájom nehnuteľného majetku: 

 
      Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 14. 06. 2016, uznesením č. 
99/2016,  schválilo spôsob nájmu nehnuteľného majetku,  časť  parcely č.  952 - záhrada vo 
výmere 1200 m2,  zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na  mape 
určeného operátu  ako parcela registra „E“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, uplatnením 
výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre žiadateľa  Obchodná 
Akadémia v Seredi, z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý je súčasťou areálu Obchodnej 
akadémie, časť pozemku je zastavaná budovou v jej vlastníctve, v časti pozemku je umiestnená 
šachta s vodomerom a  hlavný uzáver vody pre celý objekt školy.  
     Časť pozemku zo strany Cukrovarskej ulice bola prenajímaná na záhradky dvom 
nájomcom - súkromným osobám. V roku 2014 bola dohodou ukončená jedna nájomná 
zmluva.  V čase schválenia zámeru bola v platnosti druhá nájomná zmluva, preto v súlade 
s prijatým uznesením mesto uplatnilo výpoveď k 1. októbru 2017. 
   
 
Zdôvodnenie: 
      Listom zo dňa 03. 07. 2107  požiadala Obchodná akadémia v Seredi o schválenie nájmu 
na dobu neurčitú, za cenu 1 €/predmet nájmu/rok. Pozemok chce škola využívať na výsadbu 
ovocných stromčekov pre školskú jedáleň.  Navrhovanú cenu nájmu zdôvodňuje potrebou 
vynaloženia nákladov na údržbu predmetných parciel a finančnými možnosťami školy. 
 
Finančný prínos pre mesto: 
     Podľa  prílohy č. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď je 
minimálne nájomné pri pozemkoch využívaných na individuálne záhrady stanovené vo výške 
1,00 €/m2/rok,  t. j.,  ročný príjem pre mesto, v prípade schválenia  nájmu pozemku  v súlade 
so „Zásadami“, by bol  vo výške 1200 eur ročne. 
     V prípade zohľadnenia možností školy a schválenia nimi navrhovaného nájomného, t. j., 
1,00 €/predmet nájmu/rok, by bol príjem do rozpočtu mesta  jedno  euro ročne. 
 
Zámer nájmu bol zverejnený zákonným spôsobom. 
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