
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: 
 
     Mesto je vlastníkom stavby so súpisným číslom 2936, označenej ako učebný pavilón, 
nachádzajúcej sa na Jesenského ulici. Časť stavby vo výmere 263,23 m2 je na základe 
nájomnej zmluvy z roku 2012  prenajatá Občianskemu združenie Rodinné centrum Mama klub  
(ďalej OZ) do 31. 12. 2021,  na poskytovanie služieb rodinám s maloletými deťmi a na výkon 
činnosti občianskeho združenia.  V priestoroch je poskytovaná i  sociálna služba. Listom zo  
dňa 31. 07. 2017 požiadalo OZ o „zmenu zmluvy o nebytových priestoroch“. 
 
Zdôvodnenie žiadosti: 
     Potreba zmeniť nájomnú zmluvu vyplynula z novely zákona č. 40/2017 o sociálnych 
službách - povinnosť zápisu detského opatrovateľského centra do registra poskytovateľov 
sociálnych služieb.  Jednou z náležitostí, potrebných k zápisu je i preukázanie nájomného 
vzťahu na priestory, v ktorých sa služby poskytujú.  Z dôvodu vedenia samostatného 
účtovníctva, výkazníctva a ďalších náležitostí, je potrebné uzatvoriť zmluvu s dvomi 
nájomcami - OZ Mama klub a DOC Stonožka. Ak by žiadosť bola schválená ako zmena 
nájomnej zmluvy a uzatvorený dodatok k nájomnej zmluve,   prišlo by  k zmene väčšiny 
dohodnutých ustanovení. Preto navrhujeme schváliť nový nájom, samostatne obom 
občianskym združeniam a ukončiť dohodou  nájomnú zmluvu č. 4/94/NZ-37/2012, v znení 
dodatku č. 1.  Tým sa zabezpečí lepšia   prehľadnosť v uzatvorených nájmoch.  
   
Príjem do rozpočtu mesta: 
     V súlade s prílohou č. 3 Zásah hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  je minimálne 
nájomné pre občianske združenia určené vo výške 4 €/m2/rok.  Pre sociálne služby je výška 
minimálneho nájomného 5, €/m2/rok. Pri takto stanovenom nájomnom bude výška ročného 
nájomného  za Mama klub  304,68 eur,   za „Stonožku“ 935,35 eur, spolu 1240,03 eura. 
     Dohodnuté nájomné v súčasnosti je vo výške 2521 eur (toto nájomné zahŕňa aj paušálne  
náklady na služby, spojené s užívaním nebytových priestorov (elektrina, voda, vykurovanie, 
s výnimkou bežných opráv a údržby).  Náklady  budú nájomcovia uhrádzať na základe 
skutočnej spotreby energií. 
 
Zámer nájmu bol zverejnený zákonným spôsobom. 
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