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Návrh na uznesenie :  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  16.06.2022 prerokovalo a 
 
schvaľuje: 
 
v súlade s §-om 31, ods. 3,  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, 
výpožičku  častí pozemkov: 

• parcely č. 400-zast.pl. a nádvorie zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“, na LV č. 591 vo výmere 9 
m2, 

• parcely č. 451-ost.pl. zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
mape určeného operátu ako parcely registra „E“, na LV č. 4806 vo výmere 36 m2, 

• parcely č. 454/2- zast.pl. a nádvorie zapísanej Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“, na LV č. 591 vo 
výmere 304 m2, 

• parcely č. 454/3-trvalý trávny porast zapísanej Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“, na LV č. 591 vo 
výmere 71 m2, 

• parcely č. 454/5- zast.pl. a nádvorie zapísanej Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“, na LV č. 591 vo 
výmere 98 m2, 

• parcely č. 933/101 –ost.pl. zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor 
na katastrálnej mape ako parcely registra „E“, na LV č. 4806 vo výmere 912 m2, 

• parcely č. 1032-ost.pl. zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
mape určeného operátu ako parcely registra „E“, na LV č. 591 vo výmere 31 m2, 

• parcely č. 1106/2-ost.pl. zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
mape určeného operátu ako parcely registra „E“, na LV č. 4806 vo výmere 1613 m2, 

• parcely č. 1840/3-ost.pl. zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
mape určeného operátu ako parcely registra „E“, na LV č. 4806 vo výmere 681 m2, 

• parcely č. 2816/1- zast.pl. a nádvorie zapísanej Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcely registra „C“, na LV č. 591 vo 
výmere 89 m2, 

 
ktoré boli zamerané geometrickým plánom č. 3022/2019-DZ zo dňa 17.05.2021, na dobu 
určitú,  a to od zahájenia stavebných prác (po právoplatnosti stavebného povolenia) do 
31.12.2024, na účel užívania častí predmetných pozemkov ako manipulačné plochy v zmysle 
projektovej dokumentácie stavby „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov 
na cestách I. triedy, I. etapa, I/62 Sereď, most ev. č. 62-013“ pre žiadateľa Slovenskú správu 
ciest, IČO: 003328, Miletičova 19, 826 19 Bratislava. 
 
 
 
 



Dôvodová správa:  

Právny a majetkový referát 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,  výpožičku nehnuteľného  majetku mesta:  

Mesto je vlastníkom nehnuteľností : 

- parcely č. 400 -zast.pl. a nádvorie zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny      
odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“, na LV č. 591, 

- parcely č. 451-ost.pl. zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape 
určeného operátu ako parcely registra „E“, na LV č. 4806, 

- parcely č. 454/2- zast.pl. a nádvorie zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“, na LV č. 591, 

- parcely č. 454/3-trvalý trávny porast zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“, na LV č. 591, 

- parcely č. 454/5- zast.pl. a nádvorie zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“, na LV č. 591, 

- parcely č. 933/101 –ost.pl. zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
katastrálnej mape ako parcely registra „E“, na LV č. 4806, 

- parcely č. 1032-ost.pl. zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape 
určeného operátu ako parcely registra „E“, na LV č. 591, 

- parcely č. 1106/2-ost.pl. zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
mape určeného operátu ako parcely registra „E“, na LV č. 4806, 

- parcely č. 1840/3-ost.pl. zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
mape určeného operátu ako parcely registra „E“, na LV č. 4806, 

- parcely č. 2816/1- zast.pl. a nádvorie zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor na katastrálnej mape ako parcely registra „C“, na LV č. 591. 

 

Slovenská správa, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava je investorom a stavebníkom 
líniovej stavby „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I.triedy, 
I.etapa, I/62 Sereď, most ec.č. 62-013.“ Na predmetnom úseku cesty je riešená rekonštrukcia- 
zbúranie a novostavba mosta na jeho doterajšom mieste, ktorá zahŕňa rozšírenie vozovky, 
vybudovanie cyklochodníka a chodníka pre peších.  

Z dôvodu potreby vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov bola dňa 11.04.2022 mestu 
Sereď doručená žiadosť o výpožičku častí vyššie uvedených nehnuteľností v celkovej výmere 
3844 m2, vymedzených geometrickým plánom č. 3022 /2019 vyhotoveným ISPO spol. s.r.o., 
žiadateľovi - spoločnosti Slovenská správa ciest, IČO: 003328, Miletičova 19, P.O.BOX 64, 
82005 Bratislava, z dôvodu užívanie predmetných pozemkov ako manipulačné plochy 
v zmysle projektovej dokumentácie stavby. 
Žiadateľ uvádza, že príde k predpokladanému ročnému záberu pozemkov. Zmluva 
o výpožičke bude uzatvorená na dobu určitú, a to cca na jeden rok do 31.12.2024. Začiatok 
doby výpožičky bude dňom zahájenia stavebných prác na predmetnej stavbe po 
právoplatnosti stavebného povolenia. O presnom začatí a ukončení stavebných prác bude 
žiadateľ informovať mesto osobitým listom. 
 



Príjem do rozpočtu mesta: 

V prípade schválenie výpožičky by príjem do rozpočtu mesta nebol.  

 
 

Stanovisko odborných útvarov:  

Oddelenie rozvoja mesta: 

- nemá námietky a odporúča výpožičku nehnuteľného majetku mesta Sereď v zmysle 
žiadosti. 

 

Oddelenie ÚPaSP:  
 

- nemá pripomienky k predloženej žiadosti. 
ÚPN-M Sereď je verejne prístupný na webovej stránke mesta na adrese: 
https://www.sered.sk/s218_uzemny-plan-mesta 
 

 

 

 

 
 

 

https://www.sered.sk/s218_uzemny-plan-mesta


!'„--

SLOVENSKA SPRAVA CIEST 

MESTSKÝ JJRAD 
SERED 

Dátum: 1 1 -04- 2022 
Podacie 
číslo : 

Prílohy/ 
lis : 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo 

Mesto Sereď 
JUDr. Ing. Daniela Vargová 
Právny a majetkový referát 
Nám. republiky 1176/10 
926 01 Sereď 

Vybavuje/tel .č.: Bratislava 

SSC/10528/2021/6153/11657 Ing. Čopíková / 02 502 55 410 07.04.2022 
martina.copikova@ssc.sk 

Vec 

„Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách 1. triedy, 1. etapa, 1/62 
Sereď, most ev. č. 62-013" 

- žiadosť o predloženie návrhu zmluvy o výpožičke na pozemky v dočasnom zábere 

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava (ďalej len „SSC IVSC 

BA") je investorom a budúcim stavebníkom líniovej stavby „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných 

parametrov mostov na cestách 1. triedy, 1. etapa, 1/62 Sereď, most ev. č. 62-013" (ďalej len „predmetná 

stavba"). 

Predmetná stavba vzhľadom na stavebný stav mosta ev. č. 62-013 VII - havarijný je riešená 

ako rekonštrukcia mosta v zastavanom území mesta Sereď. Mostný objekt premosťuje železničnú 

trať ŽSR Galanta - Leopoldov. Na predmetnom úseku cesty je riešená rekonštrukcia - zbúranie 

a novostavba mosta na pôvodnom mieste s rozšírením vozovky, cyklochodníkom a chodníkom pre 

peších. Odvodnenie vozovky z cesty 1/62 a mosta bude zabezpečené priečnym a pozdÍžnym sklonom 

vozovky a to do ul i čných vpustov samostatne napojené na vsakovacie štrkové pilóty. 

Na základe záväzného stanoviska mesta Sereď č. 8181/11488 ÚPaSP 135/2021 zo dňa 26.04.2021 

sa na predmetnú stavbu nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia. 

Súčasne Vás žiadame o zaslanie výpisu z uznesenia o schválení zmluvy mestským 

zastupiteľstvom Mesta Sereď, ktorý bude priložený k zmluve. 

V súvislosti s rekonštrukciou predmetnej stavby príde k ročnému záberu z pozemkov 

v katastrálnom území Sereď, ktoré sú vo vlastníctve mesta Sereď. Hranice stavby a výmera 

dočasného záberu je vymedzená geometrickým plánom pre dočasný záber č. 3022/2019-DZ 

a bude slúžiť ako manipulačná plocha v zmysle projektovej dokumentácie stavby pre stavebné 

povolenie. 

Slovenská správa ciest 
IVSC Bratislava 
Miletičova 19, P .O.BOX 64 
820 05 Bratislava 25 

Tel.: (02) 502 55 111 
Fax: (02) 555 68 176 
www.ssc.sk 

Bankové spojenie 
Štátna pokladnica 
č. ú. 7000135433/8180 

IČO 003328 
DIČ 2021067785 
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Predmet a účel zmluvy o výpožičke: 

Pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Sereď. 
Tabuľka č.1: 

Záber dočasný 

Diel v 
v 11 Výmera 

LV Císloj parcely GP Spoluvlastnícky podiel 
II . dielu v m2 

číslo 

591 KNE 400 1 9 1/1 
4806 KNE 451 2 36 1/1 

591 KNE 454/2 3 304 1/1 

591 KNE 454/3 4 35 1/1 
5 3 1/1 
6 33 1/1 

591 KNE 454/5 7 98 1/1 
4806 KNE 933/101 8 855 1/1 

51 57 1/1 
591 KNE 1032 9 24 1/1 

10 2 1/1 
48 5 1/1 

4806 KNE 1106/2 11 40 1/1 
12 25 1/1 
13 1396 1/1 
49 37 1/1 
50 18 1/1 
52 78 1/1 
53 19 1/1 

4806 KNE 1840/3 16 246 1/1 
17 146 1/1 
18 205 1/1 
19 7 1/1 
31 13 1/1 
42 18 1/1 
46 39 1/1 
47 7 1/1 

591 KNC 2816/1 38 89 1/1 

t III ' 
, číslo a názov objektu 

101-00 Cesta 1/62 

201-00 Most ev . č. 62-013 

202-00 Dočasná lávka pre peších 

630-00 Zriadenie izolovaného úseku trakčného vedenia 

Objekt č. 

101-00 
101-00 

101-00 

202-00 
101-00 
201-00 
101-00 
101-00 1, 

101-00 1 

101-00 
201-00 i 

101-00 !j 

630-00 
,, 

!: 

101-00 
201-00 !1 

101-00 ,i 

201-00 'I 

201-00 1 

101-00 1 

202-00 
630-00 
101-00 
201-00 
101-00 
630-00 
101-00 
201-00 
101-00 

II , 

Zmluva o výpožičke sa začína dňom zahájenia stavebných prác na predmetnej stavbe 

po právoplatnosti stavebného povolenia za účelom uskutočnenia predmetnej stavby a 

213 



končí sa dokončením prác. Začatie a ukončenie zmluvy o výpožičke bude požičiavateľovi 

oznámené osobitným listom. 

Po ukončení výstavby predmetnej stavby vypožičiavateľ uvedie predmet požičania do stavu, 

ktorý bude spôsobilý na pôvodné užívanie. 

Zdvorilo Vás žiadame o predloženie návrhu zmluvy o výpožičke na dočasný záber 

pozemkov pre vyššie uvedenú stavbu. 

Pre krátkosť času na majetkovoprávnu prípravy stavby si Vás dovoľujeme požiadať o Vašu 

spoluprácu a o zaslanie vyhotovenej zmluvy v čo možno najkratšom čase. 

Za skoré vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme. 

S pozdravom, 

Prílohy 

1 x koordinačný výkres stav by 

1 x kópia geometrického plánu 

1x informatívny výpis z listu vlastníctva 

1x kópia prehľadnej situácie 

PJ. Ol/V-' 1v .... sPRÁVA ľ'TEST 

Ing. Viliam ž Á K 

riaditeľ IVSC Bratislava 

1x Overená kópia zriaďovacej listiny Slovenskej správy ciest Bratislava 

1x Rozsah podpisového práva riaditeľa IVSC Bratislava 

1x kópia záväzného stanoviska k investičnej činnosti 

3/3 
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Návrh na uznesenie: 
  

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  16.06.2022  prerokovalo a 
 
a) berie na vedomie  

informáciu o realizácii projektu  „Skvalitnenie monitorovacích sietí podzemnej a povrchovej 
vody“ Slovenským hydrometeorologickým ústavom na území mesta Sereď primárne 
zameraný na zlepšovanie technického stavu merných objektov vôd, 

 
b) súhlasí  

 
s realizáciou geologických prác spoločnosťou COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., IČO: 
31 631 134, Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica a vstupom jeho zamestnancov na 
parcele č. 128/91- ostatná plocha vo výmere 1102 m2 zapísanej Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“, k.ú: Dolný Čepeň,na 
LV č. 591, 

c) schvaľuje  

bezodplatné umiestnenie a prevádzkovanie objektu štátnej hydrologickej siete na dobu 15 
rokov na parcele č. 128/91- ostatná plocha vo výmere 1102 m2 zapísanej Okresným úradom 
v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“, k.ú: Dolný 
Čepeň,na LV č. 591, pre žiadateľa Slovenský hydrometeorologický ústav, IČO: 00156884, 
Jeséniova 17,833 15 Bratislava. 

 

 



Dôvodová správa: 

Právny a majetkový referát 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, návrh na udelenie súhlasu v vykonávaním vykonaním geologických 
prác na pozemku mesta a bezodplatné umiestnenie a prevádzkovanie monitorovacieho 
objektu Slovenského hydrometeorologického ústavu: 

Dňa 28.03.2022 bola mestu Sereď doručená žiadosť spoločnosti COMBIN BANSKÁ 
ŠTIAVNICA, s.r.o., IČO: 31 631 134, Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica, ktorá 
vykonáva pre Slovenský hydrometeorologický ústav „Rekonštrukciu a budovanie 
monitorovacích objektov podzemnej vody (385 sond)“ v rámci projektu“ Skvalitnenie 
monitorovacích sietí podzemnej a povrchovej vody.“ Projekt sa uskutočňuje z dôvodu 
nevyhnutnosti skvalitnenia procesu monitorovania podzemných a povrchových vôd na území 
Slovenska a je  primárne zameraný na zlepšovanie technického stavu merných objektov vôd. 

Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej len „SHMÚ“) má záujem o vybudovanie  
jedného monitorovacieho objektu aj na pozemku vo vlastníctve mesta Sereď, na parcele č. 
128/91- ostatná plocha vo výmere 1102 m2 zapísanej Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“, k.ú: Dolný Čepeň,na 
LV č. 591.  

Podľa vyjadrenia zástupcu spoločnosti, monitorovacie zariadenie bude rúra s priemerom 325 
mm, ktorá bude trčať na zemou asi 1m a jej dĺžka bude v závislosti od výšky hladiny  
podzemnej vody asi 20m.  
 
Podľa § 29 zákona č. 569/2007 Z.z. zákon o geologických prácach (geologický zákon)  
v znení neskorších predpisov: 
• ods. 1 - „Zhotoviteľ geologických prác a ním poverené osoby sú oprávnení na účel 

vykonávania geologických prác vo verejnom záujme vstupovať na cudzie nehnuteľnosti, 
zriaďovať na nich pracoviská, prístupovú cestu a prívod vody a energie, vykonávať 
nevyhnutné úpravy pôdy a odstraňovať porasty.“  

• ods. 2  - „Činnosti podľa odseku 1 možno vykonávať len v nevyhnutnom rozsahu, na 
nevyhnutne potrebný čas a za primeranú náhradu.“  

• ods. 3 - „Zhotoviteľ geologických prác je povinný dohodnúť s vlastníkom nehnuteľnosti 
rozsah, spôsob vykonávania a dobu trvania geologických prác a oznámiť vlastníkovi 
nehnuteľnosti začatie vykonávania geologických prác písomne najmenej 15 dní vopred.“ 

• ods. 4 -  „Ak vlastník nehnuteľnosti nesúhlasí s rozsahom, spôsobom a s dobou trvania 
výkonu oprávnenia podľa odseku 3 a nedôjde o tom k dohode, rozhodne na návrh 
zhotoviteľa geologických prác ministerstvo. 

• ods. 8 – „Za užívanie nehnuteľností patrí vlastníkovi od zhotoviteľa geologických prác 
primeraná náhrada. Ak nedôjde k dohode o primeranej náhrade, rozhodne o nej súd“. 

 
Podľa informácií od zástupcu SHMÚ v iných obciach a mestách poskytujú svoje 
nehnuteľnosti na účel umiestenia a prevádzkovania pozorovacieho/monitorovacieho   objektu  
bezodplatne,  súkromným osobám uhrádzajú  odplatu vo výške  100 € jednorazovo alebo za 
ročné nájomné vo výške 30 €. 
 



Z vyššie uvedeného dôvodu žiada spoločnosť COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o., IČO: 
31 631 134, Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica o vydanie súhlasu so vstupom jej 
zamestnancov a s realizáciou geologických prác na uvedenom pozemku vo vlastníctve mesta 
Sereď. 
  
A zároveň Slovenský hydrometeorologický ústav žiada o bezodplatné umiestnenie 
a prevádzkovanie  pozorovacieho objektu štátnej hydrologickej siete na dobu 15 rokov. 
Prílohou k materiálu je aj návrh zmluvy, ktorú zaslal SHMÚ. 

Stanoviská  odborných  útvarov: 

Oddelenie rozvoja mesta: 

- Nemá námietky a odporúča zriadenie monitorovacieho objektu v zmysle žiadosti. 

Oddelenie ÚPaSP : 
 

- Nemá pripomienky k vydaniu súhlasu so vstupom a s realizáciou geologických prác 
na uvedenom pozemku vo vlastníctve mesta Sereď, pozorovací objekt štátnej 
hydrologickej siete je však potrebné umiestniť tak, aby nebránil budúcej možnej 
výstavbe na susednej funkčnej ploche, ktorá je podľa ÚPN-M Sereď funkčne určená 
na výstavbu rodinných domov označená je funkčným kódom BI-26.ÚPN-M Sereď je 
verejne prístupný na webovej stránke mesta na adrese: 
https://www.sered.sk/s218_uzemny-plan-mesta 

 
 

https://www.sered.sk/s218_uzemny-plan-mesta


COMBIN - GEOVRTY, 385 sond 

Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 

Sonda č. 232 

MESTSKÝ ýRAD 
SERED 

Dátum: O 1 -04- 2022 
Podacie 
člslo: 

Prilohy/ 
lis : 

Súradnice navrhovaného umiestnenie: 
X: -1268794,30 
Y: -526219,15 

Vec 

Žiadosť o udelenie súhlasu s výkonom geologických prác 

Vážená pani I Vážený pán, 

Mestský úrad Sereď 
Nám. republiky 1176/1 O 
926 01 Sereď 

Banská Štiavnica, 28.03.2022 

naša spoločnosť vykonáva pre SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV zákazku „Rekonštrukcia a 
budovanie monitorovacích objektov podzemnej vody (385 sond)". Uvedená zákazka sa vykonáva na základe 
Zmluvy o dielo č~ 002/2019/IS, ktorá nadobudla účinnosť dňa 9.12.2021. Zákazka sa vykonáva v rámci projektu 
„Skvalitnenie monitorovacích sietí podzemnej a povrchovej vody", ITMS kód projektu 310011 P406. 

Objekty, na ktorých sa bude zákazka vykonávať, sú súčasťou štátnej hydrologickej siete v zmysle § 7 Zákona č. 
201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe a uvedený projekt je uskutočňovaný 
z dôvodu nevyhnutnosti skvalitnenia procesu monitorovania podzemných a povrchových vôd na území Slovenska, 
a je zameraný primárne na zlepšenie technického stavu merných objektov vôd. 

Rekonštrukcia a budovanie monitorovacích objektov podzemnej vody predstavujú geologické práce, vykonávané 
na základe zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v platnom znení. Naša spoločnosť 
je v súlade s § 29 zákona č. 569/2007 Z. z. oprávnená na tento účel vstupovať na cudzie nehnuteľnosti, zriaďovať 
na nich pracoviská, prístupovú cestu a prívod vody a energie, vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a odstraňovať 
porasty. 

Jeden z monitorovacích objektov podzemnej vody má byť rekonštruovaný, resp. vybudovaný aj na pozemku, 
parcele registra „E" č . 128/91, LV 591, kat. územie Dolný Čepeň (ďalej ako „Pozemok"). Vzhľadom na to, že ste 
vlastníkom Pozemku, žiadame Vás týmto o udelenie predbežného písomného súhlasu s 

• vykonaním geologických prác (rekonštrukcia, resp. vybudovanie sond) na Pozemku a 
• výkonom monitorovania podzemných vôd na rekonštruovaných, resp. vybudovaných sondách po dobu 15 

rokov od podpisu súhlasu. 

K našej žiadosti prikladáme formulár, jeho odoslaním udelíte svoj predbežný súhlas s geologickými prácami 
na Pozemku a tiež uveďte prosím svoje. kontaktné údaje, na ktorých Vás môžeme kontaktovať za účelom 
bližšieho vysvetlenia a dohodnutia podmienok, ako aj termínu výkonu geologických prác. 

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 1 Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 1 tel.: +421-45-6949-021 

IČO: 31 631134 1 DIČ: 2020478229 1 e-mail: combin@combin .sk 1 www.combin.sk 



COMBIN - GEOVRTV, 385 sond 
Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 

Priložený a vyplnený formulár s uvedením Vášho súhlasu prosím podpíšte, vložte do priloženej návratnej 
obálky a do 15 dní od doručenia tejto žiadosti zašlite späť. 

V súvislosti s výkonom geologických prác si Vás dovoľujeme ubezpečiť, že práce na rekonštrukcii, resp. umiestnení 
monitorovacích objektov budú vykonané tak, aby nedošlo k žiadnemu neprimeranému obmedzeniu Vašich 
vlastníckych, či užívacích práv k Pozemku. Vstup na Pozemok a jeho užívanie na účely umiestnenia geologických 
prác a následného používania geologických diel a geologických objektov sa riadi ustanoveniami zákona č. 

569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v platnom znení a zákona č . 201/2009 Z. z. o štátnej 
hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe v platnom znení. Geologické práce možno vykonávať len v 
nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutne potrebný čas a za primeranú náhradu. V prípade, ak nedôjde k udeleniu 
súhlasu a dosiahnutiu dohody o výkone geologických prác, bude možné postupovať podľa § 29 ods. 4 zákona č. 
569/2007 Z. z. 

V prípade potreby získania bližších informácií nás prosím kontaktujte telefonicky, prípadne mailom: 
Tel. č . 0902 526 784 - p. Bača 
e-mail: dominik.baca@geovrty.com 

Vopred ďakujeme za Vašu ochotu a spoluprácu. 

S úctou 

„„ • . „ . .. .• .. • . •... ... . ...... . ~ · ·-

bin 
íiKÁ ŠTIAV.!'UCA s.,. „, 
hýbe!•~~- 29 . ) 

969 01 Banská Štfavmi.;i. 

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o . 1 Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica 1 tel. : +421-45-6949-021 
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Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete 

uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka a § 11 Zákona č. 201/ 2009 Z. z. o štátnej  hydrologickej 
a štátnej meteorologickej službe 

Zmluvné strany: 

1. Poskytovateľ:  
Adresa: 
Dátum narodenia: 
/ďalej len „poskytovateľ“/ 
 
 

2. Užívateľ:                           Slovenský hydrometeorologický ústav 
Sídlo:                                 Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37 
V jeho mene koná:            RNDr. Martin Benko, PhD., generálny riaditeľ 
IČO:                                   156884 
DIČ:                                   2020749852 
Číslo účtu - IBAN:            SK1581800000007000391744 
/ďalej len „užívateľ“/ 
Úplné znenie zriaďovacej listiny rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej 
republiky – 12. júna 2006, č. 23/2006 -1.6 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

1. Poskytovateľ je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku - parcele č. 128/91- ostatná plocha vo 
výmere 1102 m2 zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape 
určeného operátu ako parcely registra „E“, k.ú: Dolný Čepeň,na LV č. 591,  

2.  SHMÚ je štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného                     
prostredia SR. 

3.   SHMÚ je oprávnený v súlade s ustanovením § 11 Zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej    
a štátnej meteorologickej službe: 

        a)   zriaďovať pozorovacie objekty štátnej hydrologickej siete na cudzej nehnuteľnosti, 
        b) vstupovať a využívať prístupové cesty na cudziu nehnuteľnosť pri prevádzkovaní objektov        

štátnej hydrologickej siete, 
       c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy alebo porastu ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť 

pozorovacích objektov štátnej hydrologickej  siete, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil 
prenajímateľ pozemku. Začatie výkonu týchto oprávnení je SHMÚ povinný oznámiť 
poskytovateľovi 15 dní vopred. 

4.   Účastníci zmluvy uzatvárajú túto zmluvu v súlade s ust. § 11 Zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej      
hydrologickej a štátnej meteorologickej službe za účelom úpravy vzájomných vzťahov súvisiacich 
s umiestnením pozorovacieho objektu na pozemku poskytovateľa a prevádzkovaním tohto 
objektu pre potreby realizácie projektu s akronymom Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích 
sietí podzemných a povrchových vôd spolufinancovaného z prostriedkov ERDF a ŠR v rámci 
implementácie Operačného programu Životné prostredie. 

 
 
 
 
 



 

Čl. 2 

Predmet zmluvy 

1. Poskytovateľ udeľuje bezodplatný súhlas SHMÚ: 
a) na umiestnenie pozorovacieho objektu štátnej hydrologickej siete č. 232 určeného na 

monitorovanie fyzikálnych parametrov hydrosféry, ktorého technická schéma tvorí prílohu č. 1 
tejto zmluvy (ďalej ako „pozorovací objekt“) na nehnuteľnosti prenajímateľa v súlade so 
situačným náčrtom, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej ako „plocha“), plocha 
s rozmerom 0,6m x 0,6 m; 

      b)   na prevádzkovanie pozorovacieho objektu podľa potrieb SHMÚ po dobu trvania tejto zmluvy. 
 
2. Užívateľ prehlasuje, že je oboznámený so súčasným stavom nehnuteľnosti a že v takom stave ju 

aj preberá. 
 

3. Užívateľ je oprávnený užívať predmet nájmu len na dohodnutý účel a nie je oprávnený ho ďalej 
prenajať. 
 

4. Poskytovateľ je povinný: 
a) umožniť zamestnancom SHMÚ, ktorí zabezpečujú obsluhu pozorovacieho objektu, prístup 

najkratšou trasou k pozorovaciemu objektu cez pozemky vo vlastníctve poskytovateľa podľa 
potreby v pracovných dňoch čase od 7,00 hod. do 19,00 hod. za účelom: 
• umiestnenia pozorovacieho objektu a nainštalovania automatického prístroja, 
• odčítania monitorovacích údajov, 
• kontroly funkčnosti inštalovaného automatického prístroja, 
• opravy a údržby pozorovacieho objektu, 
• odinštalovania automatického prístroja z pozorovacieho objektu v prípade ukončenia 

zmluvy. 
b) nepoškodzovať pozorovací objekt, 
c) nezasahovať do pozorovacieho objektu, 
d) upozorniť SHMÚ na akékoľvek neoprávnené zásahy, poškodenie pozorovacieho objektu 

alebo jeho stratu ihneď ako to zistí, 
e) v prípade zmeny vlastníctva oznámiť túto skutočnosť užívateľovi a zabezpečiť, aby nový 

vlastník prevzal povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy pre poskytovateľa nehnuteľnosti. 
 
5.        Nájomca sa zaväzuje postupovať pri umiestnení pozorovacieho objektu v súlade s popisom   

       realizačných prác na lokalite, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. Nájomca sa zaväzuje ihneď  
       po dokončení realizačných prác na lokalite uviesť na vlastné náklady okolie objektu do  
       pôvodného stavu. Zmluvné strany sa dohodli, že ak SHMÚ neuvedie okolie objektu do  
       pôvodného stavu ani do 5 pracovných dní ukončení realizačných prác, je oprávnený uviesť  
       okolie objektu do pôvodného stavu prenajímateľ na náklady nájomcu.   

 

Čl. 3 

Trvanie zmluvy 

1. Nájomný vzťah sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, t.j. deň po jej 
zverejnení  na dobu 15 rokov.  

2.  Zmluva sa skončí: 

       a)  písomnou dohodou zmluvných strán, 



       b)  uplynutím doby trvania zmluvy 

       c)   odstúpením z dôvodom uvedených v tejto zmluve alebo v zákone  alebo 

•       ak užívateľ napriek písomnej výzve poskytovateľa aj po uplynutí dodatočnej pätnásť (15)   

        dňovej lehoty na nápravu užíva predmet nájmu spôsobom, alebo trpí také užívanie, že  

                   poskytovateľovi vzniká škoda, alebo že mu hrozí značná škoda, alebo sú ohrozené alebo  

                  poškodené jeho oprávnené záujmy;  

•      ak užívateľ napriek písomnej výzve poskytovateľa aj po uplynutí dodatočnej pätnásť (15) 
dňovej lehoty na nápravu užíva predmet nájmu na iný účel ako je uvedený tejto zmluve; 

•       užívateľ dal predmet nájmu do podnájmu;  
•      ak s ohľadom na právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu verejnej moci je potrebné 

odstrániť z predmetu nájmu pozorovací objekt; 
•      užívateľ porušuje niektorú zo svojich povinností uvedených tejto Zmluve a k náprave 

nedôjde ani v dodatočnej lehote poskytnutej užívateľovi v písomnej výzve, 
 

 

Čl. 4 

Osobitné ustanovenia 

Užívateľ sa touto zmluvou zaväzuje užívať predmet užívania tak, aby na predmete užívania 
nevznikala škoda a aby svojím konaním nerušil užívacie práva poskytovateľa alebo ostatných 
vlastníkov alebo nájomcov pozemkov v okolí predmetu užívania, najmä nie je oprávnený rušiť 
poskytovateľa alebo ostatných susedov hlukom, prachom, dymom, parami, pachmi, pevným a tekutým 
odpadom, svetlom, tienením a vibráciami nad mieru, ktorá je bežná v súvislosti s využívaním 
predmetu užívania. Užívateľ je povinný počínať si tak, aby nadmerne neznečisťoval  okolité pozemky 
alebo nepoškodzoval predmet nájmu a je povinný dbať o jeho udržiavanie. 

Poskytovateľ je oprávnený vstúpiť na predmet nájmu za účelom kontroly stavu predmetu 
nájmu. Poskytovateľ je oprávnený požadovať a užívateľ rešpektovať požiadavky poskytovateľa, aby 
užívateľ upustil od akéhokoľvek konania, ktorým by bezprostredne ohrozil majetok alebo oprávnené 
záujmy poskytovateľa, alebo vykonal bezodkladnú nápravu.“ 

Užívateľ je povinný dodržiavať všetky právne predpisy platné a účinné pre ochranu životného 
prostredia, najmä zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov, zákon č. 478/2002 
Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov  a zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení 
neskorších predpisov a ostatných predpisov vydaných na ich základe, ako aj predpisy pre ochranu 
pred požiarmi. 

Pri vzniku havarijného alebo mimoriadneho stavu z akýchkoľvek príčin je užívateľ povinný 
nahlásiť vzniknutú situáciu nielen na orgán štátnej správy ale aj poskytovateľovi za účelom zistenia 
príčin a dôsledkov havárie. 

Ak sa zmluvné strany pri skončení užívania podľa tejto zmluvy nedohodnú inak,  je užívateľ po 
skončení užívania povinný odstrániť z predmetu nájmu pozorovací objekt  na vlastné náklady, a to do 
pätnásť (15) dní po skončení užívania a odovzdať predmet nájmu poskytovateľovi v stave 
zodpovedajúcom primeranému opotrebovaniu. V prípade, že užívateľ neodstráni pozorovací objekt, je 
ho oprávnený zlikvidovať poskytovateľ, a to na náklady užívateľa. 
 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva bola vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá nájomca a jeden prenajímateľ. 



2. Zmluvné vzťahy účastníkov zmluvy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa spravujú primerane 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej 
a štátnej meteorologickej službe. 

3. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť uzatvorené písomne. 
4. Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak 

súhlasu ju podpisujú. 
6. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 -  technická schéma pozorovacieho objektu 
Príloha č. 2 – situačný nákres 
Príloha č. 3 – popis realizačných prác na lokalite 

 
 
 
 
Bratislava, dňa:                                                               dňa: 

 

 

..................................................                             ...................................................... 

RNDr. Martin Benko, PhD. 

generálny riaditeľ SHMÚ                                                   ...................................... 

                                                                                                 poskytovateľ 

 



 
 
PRÍLOHA č. 1  TECHNICKÁ SCHÉMA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PRÍLOHA č. 2  SITUAČNÝ NÁČRT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÍLOHA č.  3  POPIS REALIZAČNÝCH PRÁC  NA LOKALITE 
 

 
• odvŕtanie merného objektu – sondy na požadovanú hĺbku  až po narazenie podzemnej vody, 

pričom minimálny stĺpec podzemnej vody bude 3,0 metre,  možnosť merania hladiny 
podzemnej vody. 

• súbor karotážnych meraní za účelom overenia litologických zmien v sonde 
• zabudovanie merného objektu – sondy, 
• odpieskovanie sondy, 
• krátkodobá čerpacia skúška na mernom objekte, 
• úprava terénu a nadzemnej časti rekonštruovaného objektu,  
• odstránenie starého merného objektu sondy  po odvŕtaní rekonštruovaného merného 

objektu a po vyjadrení zastupcu SHMÚ, 
 

Spôsob vŕtania: nárazovo-točivé s minimálnym použitím mazív a materiálov ovplyvňujúcich 
kvalitu vody, 
Priemer vrtu: min. 300 mm 
Ochrana pažnice: oceľová chránička priemer min. 324 mm do hĺbky 1 m pod terén a 1 m nad 
terén, upevnenie chráničky betónovým blokom kruhového priemeru, vonkajší priemer 60 cm 
cm, výška skruže  60 cm,  hrúbka steny skruže 5cm, oceľová chránička obojstranne pozinkovaná 
ponorením,  
Uzavretie vrtu:  oceľová čapica, výška 15 cm, hrúbka plechu 4mm, uzamkýnanie na jednotný 
visiaci zámok so zohľadnením a ochranou osadeného automatického prístroja, farba čapice 
červená (prášková, vypaľovaná farba), 
Označenie vrtu: číslo objektu SHMÚ, dolný okraj písma vo vzdialenosti 40 cm od vrchnej hrany 
pažnice,  nástrek červenou farbou, alebo samolepiaca červená fólia odolná voči UV žiareniu, 
výška číslic 10 cm 
Orientačný stĺpik: vysoký 2,0 m nad terénom, zabezpečený proti náhodnému alebo svojvoľnému 
vyvráteniu privarením k pažnici a zabetónovaním.  



Parcela registra E, 128/91
 
Trnavský > Galanta > Sereď > k.ú. Dolný Čepeň
 

 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 20.5.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/2)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.
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Číslo listu vlastníctva

591
 
Výmera parcely v m2

1102
 
Katastrálne územie

Dolný Čepeň
 
Obec

Sereď
 
Druh pozemku

Ostatná plocha
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
 
Údaje platné k dátumu

19. 05. 2022
 
Číslo pôvodného katastrálneho územia

Neevidované
 
Názov pôvodného katastrálneho územia

Neevidovaný
 
Vlastník (1) 

1. MESTO Sereď, SK (Podiel: 1/1)
 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 20.5.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (2/2)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://kataster.skgeodesy.sk/Portal/api/Bo/GeneratePrfPublic/?cadastralUnitCode=855235&prfNumber=591&filter=parcelsE:128/91;&outputType=pdf
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/


Export
 
Trnavský > Galanta > Sereď > k.ú. Dolný Čepeň
 

 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 15.6.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/1)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/


 
Návrh na uznesenie :  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  16.06.2022 prerokovalo a 
 
a) berie na vedomie 

 
informáciu týkajúcu sa požiadavky Špeciálnej základnej školy v Seredi o zmenu 
schválenej doby výpožičky, 

 
b) schvaľuje  
 

zmenu uznesenia č. 80/2022 zo dňa 21.4.2022 v časti týkajúcej sa doby výpožičky, a to 
tak, že doba výpožičky bude od 01.07.2022 do 30.06.2027 s podmienkou, že  zmluva 
o výpožičke bude obsahovať záväzok Špeciálnej základnej školy v Seredi – 
vypožičiavateľa, každoročne uhrádzať mestu Sereď – požičiavateľovi,  náklady súvisiace 
s opravou a údržbou budovy, ktorá je predmetom výpožičky,  minimálne vo výške 1000 €. 

 



Dôvodová správa:  

Právny a majetkový referát 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,  zmenu uznesenia týkajúceho sa zmeny doby výpožičky nehnuteľného  
majetku mesta:  
 
Mesto Sereď je vlastníkom stavby so s.č. 751 postavenej na parcelách registra „C“ par.č. : 
3533/3, 3533/5, 3533/6 a 3533/9 a pozemkov tvoriacich areál prislúchajúci k budove par.č. 
3533/11, 3533/7, 3533/4, 3533/2, 3533/10, 3533/8 evidovaných Okresným úradom Galanta-
katastrálny odbor na LV č. 591, v k.ú. Sereď.  
 
Uznesením  č. 80/2022 zo dňa 21.04.2022 bola schválená výpožička vyššie uvedených 
nehnuteľností na dobu určitú od 01.07.2022 do 30.06.2023 žiadateľovi Špeciálnej základnej 
škole v Seredi,  na Fándlyho ul. č. 751 (ďalej len „ŠZŠ“) na  zabezpečenie výchovno-
vzdelávacieho procesu mentálne a kombinovane postihnutých detí. 
 
Listom zo dňa 09.05.2022 požiadal žiadateľ, ŠZŠ, o zmenu doby výpožičky na dlhšie obdobie 
ako im bola uznesením MsZ schválená, minimálne na obdobie 5 rokov, t.j. od 01.07.2022 do 
30.06.2027. Riaditeľka k svojej žiadosti priložila aj vyjadrenie zriaďovateľa školy – 
Regionálneho úradu školskej správy v Trnave(list zo dňa 6.5.2022) adresovaný ŠZŠ. 
V uvedenom liste   Regionálny úrad školskej správy v Trnave súhlasil s požiadavkou vedenia 
ŠZŠ Sereď o zmenu schválenia doby výpožičky na dlhšie obdobie, min. na 5 rokov a zároveň 
súhlasil s tým, aby ŠZŠ každoročne vynaložila  na náklady súvisiace s opravou a údržbou 
budovy, ktorá je predmetom výpožičky,  finančné prostriedky  minimálne vo výške 1000 €. 
 
 
 
Stanoviská odborných útvarov:  

Oddelenie rozvoja mesta: 
Nemá námietky a odporúča zmenu doby výpožičky nehnuteľného majetku mesta Sereď 
v zmysle žiadosti. 

 
Oddelenie ÚP a SP: 
Nemá pripomienky k predloženej žiadosti. 
 
Oddelenie ŠRKŠ:  
K predloženej žiadosti nemá pripomienky. V prípade potreby opráv a údržby vyžadujúcich 
vyššie finančné náklady odporúča dlhšiu dobu výpožičky 10 rokov. 

 
 



Špeciálna základná škola, Fándlyho 751, 926 00 Sereď 
telefón: 031/7892197 www.szssered.edupage.org e-mail: szssered.riaditel@gmail.com 
p.č. 115/2022 

V Seredi, dňa 09.05.2022 

VEC 

MESTSKÝ ýRAD 
SERED 

Dátum: l o -05- 2022 

Podacie 
číslo: 7JU 

Mesto Sereď 
Ing. Martin Tomčányi - primátor mesta 

Námestie Republiky 1176/1 O 
926 01 Sereď 

Vyjadrenie k odpovedi na Žiadosť o predÍženie platnosti zmluvy o výpožičke budovy 

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

nižšie vyjadruje k odpovedi na Žiadosť o predÍženie platnosti Zmluvy o výpožičke ev. č. 312/2017 
uzatvorenej dňa 09.05.2017 medzi požičiavateľom a výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - Mestom 

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

základnou školou v Seredi v zastúpení PaedDr. Jarmilou Žileckou - riaditeľom školy. 

Predmetom výpožičky sú nebytové priestory vo výmere 604,30 m2 na Fándlyho ulici č. 751 

a priľahlého pozemku v k. ú. Sereď zapísané na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, L V 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. 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 24.04.2022 prijalo uznesenie č. 

79/2022 a 80/2022 a schválilo výpožičku budovy so súp. č. 751 a pozemkov, ktoré využíva ŠZŠ v Seredi 

na obdobie 1 roka od 01.07.2022 do 30.06.2023. 

Prehlasujeme, že máme vážny záujem o zmenu schválenej doby výpožičky na dlhšie obdobie 
a to minimálne na obdobie 5 rokov od 01.07.2022 do 30.06.2027. Všetky dohodnuté podmienky 

výpožičky stanovené v zmluve boli vždy zo strany Špeciálnej základnej školy v Seredi dodržané. 

Znova pripomíname, napriek tomu, že sme v predchádzajúcej výpožičke neboli zaviazaní 
povinne a preukázateľne vynaložiť na údržbu budovy vlastné finančné prostriedky, že sme ich 
vynaložili a uvedené v prílohe listu dopÍňame o aj finančnú hodnotu: 

Na opravy a údržbu budovy v období platnosti poslednej doby výpožičky od 01.07.2017 do 
30.06.2022 boli za pomoci bývalého zriaďovateľa - Okresný úrad v Trnave, odbor školstva, 
vynaložené nemalé finančné prostriedky. Škola za obdobie užívania v spomínanej vypožičanej budove 

zmodernizovala šatne, boli komplet vymaľované a opravené omietky stropov a stien /2020/, v interiéri 

boli vymenené všetky dvere /2020/, osvetľovacie telesá v bloku C a v kanceláriách /2020/, podlahy 

v kanceláriách a na vstupe v bloku A /2020/, školské tabule vo všetkých triedach /2020/ a vstupná školská 

brána /2021/, z výhry školy v súťaží DOMESTOS-u a za prispenia OZ rodičov a priateľov ŠZŠ v Seredi 

boli zrekonštruované všetky WC /2020/, firma BIC Slovakia s.r.o. sponzorsky vybudovala v škole 
relaxačnú miestnosť /2019/. 

Pre informáciu opäť uvádzame, že v období rokov 2017 - 2022 boli za financovania Mesta 
Sereď postupne zrekonštruované časti strechy /2017, 2020, 2021 /,vodovodná prípojka /2018/, kompletne 

boli vymenené okná a exteriérové dvere, bola zrealizovaná najnutnejšia rekonštrukcia fasády, omietka 



terás, údržba izolácie budovy, odkvapového systému, úprava okolitého terénu so spádovaním od budovy 

školy /2019/, rekonštrukcia výmenníkovej stanice /2019/, vykonaná bola aj úprava vysokej zelene 
školského dvora a odborný rez suchých a do strechy prerastených konárov /2020/, za čo v mene žiakov 

a zamestnancov školy vyslovujem oficiálne poďakovanie. 

V období nasledujúcej výpožičky - v nasledujúcich piatich rokoch plánujeme pokračovať 
s postupnou výmenou podláh v triedach, s montážou žalúzií do tried a s opravou tých, ktoré už v škole sú 

namontované, zrekonštruovať svietidlá v triedach a chodbách, pretože sú v havarijnom stave, do 

pohybovej miestnosti namontovať ochrannú sieť na okná a balkónové dvere, zastrešiť vstup do bloku 

A a stojisko na bicykle. Po výmene vstupnej brány zrekonštruovať a natrieť oplotenie školského dvora. 

Je potrebná oprava niektorých chodníkov a realizácia aspoň „mini" parkoviska, pretože nielen návštevníci 

školy, ale aj obyvatelia sídliska, zásobovanie atď. nám nedostatkom parkovacích miest na sídlisku ničia 

udržiavaný trávnik pred budovou školy. A samozrejme budeme naďalej pravidelne udržiavať zeleň -

stromy, kry, trávniky, kvetinové hriadky, ale aj chodníky a celý areál školy prislúchajúci k budove. 
Prípadne vykonávať aj ďalšie rekonštrukčné opatrenia podľa aktuálnej potreby. Všetka realizácia našich 

plánov bude priamo závislá od dostupných finančných prostriedkov, ktoré bude mať škola z rozpočtu 

školy, z dohadovacích konaní so zriaďovateľom - Regionálnym úradom školskej správy v Trnave, od 

sponzorov, z aktuálnych projektov, či z účtu OZRaP pri ŠZŠ v Seredi. 

V zmysle platnej legislatívy bude aj naďalej zabezpečená protipožiarna ochrana budovy, BOZP, 

pravidelne budú vykonávané všetky potrebné odborné prehliadky, skúšky a revízie. Majetok školy 

a budova ako taká, bude zabezpečená zariadením PSN napojeným na pult Mestskej polície v Seredi. 

Ako vlastníkovi užívanej nehnuteľnosti si Vám dovoľujeme znova oznámiť, že v dohľadnej 

budúcnosti, napriek tomu, že bola zrealizovaná najnutnejšia rekonštrukcia fasády v roku 2019, bude nutné 

zvážiť jej kompletnú obnovu a zateplenie budovy. Obvodové múry sú škaredé, zašednuté, popraskané. 
Zlá tepelná izolácia predstavuje pre školu väčšiu energetickú náročnosť a vyššiu finančnú zaťaženosť. 
Obnovou fasády a zateplením sa eliminuje prestup tepelných únikov v oblasti okien a dverí na minimum. 

Zateplenie predstavuje nielen tepelný štít budovy, ale zároveň chráni aj jej nosné konštrukcie. Správne 

vyhotovenie zateplenia znamená, že sa ochráni nosná konštrukcia objektu, čím sa výrazným spôsobom 

zvýši kvalita užívania budovy a šetrenie na energiách. Dôležitý faktor, ktorý treba spomenúť pri zateplení, 

je aj požiarne hľadisko. Na takéto rekonštrukčné opatrenia nemá naša škola finančnú kompetenciu, 
pretože nie je vlastníkom užívanej nehnuteľnosti. 

Na základe doteraz veľmi dobre fungujúcej vzájomnej spolupráci veríme v pozitívne riešenie 
našej žiadosti o predÍženie platnosti zmluvy o výpožičke na ďalších 5 rokov. Rátame tiež s riešením 

fasády budovy ajej zateplením, aby sa stav budovy ďalej neznehodnocoval. 

Sme jediným školským zariadením svojho druhu v meste Sereď. Chceme upozorniť, že naši 
žiaci plnia povinnú školskú dochádzku. Z 58 žiakov je t.č. iba 8 žiakov, ktorí nemajú trvalý pobyt 

v meste Sereď. Myslíme si preto, že by sme ako štátna základná škola nemali kompenzovať akýmkoľvek 

spôsobom nájom vyčíslený za uvedený objekt. Pre školu by to bolo likvidačné, vzhľadom kjej rozpočtu 

a k nákladom na prevádzku dvoch školských budov. 

Za posledné roky sa nám podarilo vyriešiť mnoho závažných problémov vďaka bývalému 
zriaďovateľovi - Okresný úrad, odbor školstva Trnava a tiež vďaka ochote, ústretovosti a spolupráci 

s Vami - Mestom Sereď. Sme Vám veľmi vďační za každú pomoc. 

S pozdravom 

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Fándlyho 751 

92600SEREb 
·1- PaedDr. Jarmila Žilecká 

riaditeľ školy 



Výdavky ŠZŠ v Seredi priamo súvisiace s údržbou a starostlivosťou 
o vypožičanú budovu na Fándlyho ulici ... 

ROK 2017: 

Revízie 

Služby technika PPO 
Prenájom vysielacieho zariadenia na ochranu školskej budovy na PCO 

Modernizácia šatne 

126,35 € 

Údržba, elektromechanické čistenie, TV monitoring a trasovanie upchatej kanalizácie /havarijný stav/ 

60,- € 
248,88 € 

157,20 € 

372,- € 

ROK 2018: 

Revízie 
Služby technika PPO 
Prenájom vysielacieho zariadenia na ochranu školskej budovy na PCO 
Laminátové parkety 

ROK 2019: 

Revízie 
Služby technika PPO 
Prenájom vysielacieho zariadenia na ochranu školskej budovy na PCO 
Prietokový ohrievač vody 
Výmena prasknutého radiátora a rekonštrukcia jeho okolia 
Interiérové dvere 
Vybudovanie relaxačnej miestnosti pre žiakov - BIC Slovakia s.r.o. /vrátane opravy omietok, 

maľovky, zníženého stropu, výmeny dverí, podlahy a svietidiel - dar primátora Mesta Sereď, 

nové vybavenie miestnosti/ 

ROK 2020: 
Revízie 
Služby technika PPO 
Prenájom vysielacieho zariadenia na ochranu školskej budovy na PCO 
Prietokový ohrievač vody 
Interiérové dvere 
Školské tabule 
Stojisko na bicykle 
Oprava omietky a maľovanie interiérových múrov a stropov 

Svietidlá a montáž 
Kompletná rekonštrukcia všetkých sociálnych zariadení /žiakovi zamestnancov/ 
z projektu firmy Garp lntegrated s.r.o. Praha /súťaž DOMESTOS/ a FP OZRaP ŠZŠ v Seredi 
+ sponzorský príspevok zhotoviteľa - IZOSTAP Šaľa na chýbajúci materiál 

ROK 2021: 

Revízie 

Služby technika PPO 
Prenájom vysielacieho zariadenia na ochranu školskej budovy na PCO 

Vstupná bránka a brána do školského areálu 

SPOLU: 

78,35 € 
60,- € 

252,- € 
224,- € 

386,85 € 
60,- € 

258,- € 

83,98 € 
237,60 € 
469,06 € 

cca 5 OOO,-€ 

625,75 € 
60,- € 

258,- € 

96,- € 

718,68 € 
2 736,- € 

148,80 € 

5 358,- € 

559,50 € 

5 477,06 € 

600,- € 

250,77 € 

60,-€ 
258,- € 

1425,20 € 

26 706 03 € 



REGIONÁLNY ÚRAD 
ŠKOLSKEJ SPRÁVY 
V TRNAVE 

Vajanského 615/2, 917 01 Trnava 
Odbor ekonomiky 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo 
2022/12:33/1463 

Vec 

• 

• 

Špeciálna základná škola 
Juraja Fándlyho 751 
926 00 Sereď 

Vybavuje/linka 
Mgr. Domoráková/516 

Žiadosť o predÍženie platnosti zmluvy o výpožičke budovy - vyjadrenie 

• 

• 

Trnava 
6.5.2022 

Regionálnemu úradu školskej správy v Trnave bola elektronicky doručená žiadosť Mesta 
Sereď aj žiadosť riaditeľky Špeciálnej základnej školy v Seredi ( ďalej ŠZŠ Sereď) o vyjadrenie 
k dobe a k podmienkam výpožičky budovy na Fándlyho ulici č. 751 a priľahlého pozemku, 
ktorých vypožičiavateľomje ŠZŠ Sereď. 

Na základe žiadosti Špeciálnej základnej školy v Seredi č . 33/2022 zo dňa 09. 02. 2022 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 24. 04. 2022 prijalo uznesenia č. 79/2022 
a 80/2022 a schválilo výpožičku budovy so súpisným č. 751 a pozemkov, ktoré využíva ŠZŠ 
v Seredi na obdobie 1 roka od 01. 07. 2022 do 30. 06. 2023. 

Uvedené nehnuteľnosti využíva Špeciálna základná škola už viac ako 20 rokov a vedenie 
školy vyjadrilo vážny záujem o zmenu schválenej doby výpožičky na dlhšie obdobie a to 
minimálne na obdobie 5 rokov od 01.07.2022 do 30.06.2027. Predlženie doby výpožičky na 
základe vyjadrenia Mesta Sereď je podmienené predložením stanoviska zriaďovateľa školy 
o výške a účele finančných prostriedkov, ktoré vyčlení na opravy a údržbu objektu ročne resp. za 
dobu výpožičky, prípadne aj na rekonštrukciu a modernizáciu objektu. 

Regionálny úrad školskej správy, ako zriaďovateľ Špeciálnej základnej školy súhlasí 
s požiadavkou vedenia ŠZŠ Sereď o zmenu schválenej doby výpožičky na dlhšie obdobie 
a to minimálne na obdobie 5 rokov - nechávame na rozhodnutí Mesta Sereď, na aké obdobie 
po 30.6.2027 ponechá uvedené nehnuteľnosti vo výpožičke ŠZŠ Sereď. Zároveň vyjadrujeme 
súhlas s tým, aby ŠZŠ Sereď každoročne na náklady súvisiace s opravou a údržbou budovy, 
ktorá je predmetom výpožičky vynaložila minimálne 1 OOO Eur. 

Vychádzame z toho, že v zmluve o výpožičke (EČZ 312/2017) s dobou výpožičky od O 1. 
07. 2017 do 30. 06. 2022 nebola zadefinovaná povinnosť vynaložiť na opravy a údržbu presne 
určenú sumu finančných prostriedkov. Napriek tomu, že Špeciálna základná škola v Seredi 
nebola zmluvne zaviazaná k vynakladaniu finančných prostriedkov na opravu a údržbu budovy, 
na výdavky súvisiace s predmetom výpožičky vynaložila za obdobie posledných piatich rokov 
viac ako 26 OOO €. Na základe tejto skutočnosti predpokladáme, že ročná suma skutočne 
vynaložených výdavkov bude podstatne vyššia, ako suma, k úhrade ktorej bude škola zaviazaná. 

S pozdravom 

Telefón 
+42133/3226 516 

Internet 
www.russ-tt.sk 

Ing. Edita Antalová 
riaditeľka 

Bankové spojenie 
SK7681800000007000672140 

IČO 
54130531 
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