
Mestské zastupiteľstvo konané dňa : 23. 02. 2010 
BOD:   Rôzne  12 
 
 
 
Dôvodom na spracovanie materiálu je prijatie uznesenia MsZ č. 251/2009  zo dňa 15. -16. 12. 
2009 
A. Schvaľuje  
1. Návrh poslanca na najbližšie  rokovanie  MsZ predložiť  alternatívy riešenia, realizácie 
a financovania havarijných stavov všetkých  budov vo vlastníctve mesta  
 
 

Základný právny  rámec  , ktorý rieši nakladanie s majetkom mesta: 
Ústavný zákon č. 460/1992  Zb. - Ústava SR   
Zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a dodatkov  
Zákon SNR č 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a dodatkov  
VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta  Sereď 
 Zákon  č. 25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

 
 

Výňatok z VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta  Sereď 
§ 5  ods. (2)   

a) Mesto hospodári so svojim majetkom  samostatne alebo prostredníctvom správcu. 
b) S majetkom mesta sú oprávnení nakladať v súlade  so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto nariadením 
- primátor 
-  mestské zastupiteľstvo 
- správca zastúpený štatutárnym orgánom. 
 
c) Mesto a správca sú povinní majetok mesta zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať a za tým účelom sú oprávnení a povinní 
ca)majetok mesta držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky 
cb)udržiavať a užívať majetok, 
cc)chrániť  majetok  pred  poškodením,  zničením,  stratou  alebo zneužitím, 
cd)používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo  oprávnených záujmov pred 
príslušnými orgánmi, 
ce)viesť majetok v predpísanej účtovnej evidencii podľa osobitného predpisu, 
cf)poistiť zverený majetok, 
cg)zabezpečovať pravidelnú inventarizáciu,  
ch)vykonávať vyraďovanie a likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku a viesť jeho evidenciu, 
ci)uplatňovať zodpovednosť za škody spôsobené na zverenom majetku, 
cj)zastupovať mesto v sporoch a konaniach  týkajúcich sa zvereného majetku a majetkových práv 
 

 
 

Výňatok zo zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
Hospodárenie s majetkom obce 

                                                                                                          § 7 
  
(1) Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného 
prostredia. 
  
(2) Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä 
a) udržiavať a užívať majetok, 
 b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, 
 c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred   
príslušnými orgánmi, 
 d) viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu,  
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Prezentované názory štatutárov škôl a školských zariadení a DK na riešenie vzniku havárií 
sú nasledovné:  
 
Štatutár ZŠ J. A.  Komenského  
každý havarijný stav by mal byť posudzovaný individuálne   
- pri jednoduchých haváriách ( a pri bežných opravách) a pri sume napr.: do 17 tis. € rieši havárie 
štatutár 
- pri zložitejších haváriách, kde je treba odborný dohľad a pri sume napr.: nad 17 tis. € rieši 
havárie zriaďovateľ 
- zriaďovateľ by mal financovať všetky havarijné situácie ( aj cez KŠÚ) a bežné opravy a údržby 
svojich budov 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Štatutár ZŠ  P. O. Hviezdoslava 
 havarijné situácie budeme riešiť na základe svojich kompetencií v rámci zmluvy o správe 
majetku, nakoľko som štatutár školy a uvedené veci ohľadom výberového konania si vieme 
vyriešiť u nás na škole. 
   
Štatutár ZŠ J. Fándlyho 
v zmysle všetkých platných právnych noriem, zmluvy o správe majetku mesta a taktiež i platného  
VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Sereď je štatutárny orgán 
organizácie, ktorej bol zverený majetok mesta do správy, zodpovedný za zverený majetok i jeho 
údržbu. Pod údržbou chápem i riešenie havarijných stavov v zmysle platnej legislatívy.  
Nepovažujem za potrebné vytvárať ďalšie smernice na riešenie havarijných stavov školských 
rozpočtových organizácií 
 
 
Štatutár ZUŠ J. F. Kvetoňa  

1.  nevyhnutné opravy menšieho rozsahu,/ zohľadňujúce príp. špecifickosť školy/   
       ako súčasť rozpočtu školy, šk. zariadenia  
- príp. spoluúčasť v rámci prenesených kompetencií - zákon č.245/2008 č. III./ 
 
2.  nevyhnutné opravy väčšieho charakteru ako súčasť rozpočtu mesta / originálne 

kompetencie/ 
- príp. spoluúčasť v rámci prenesených kompetencií - zákon č.245/2008 č. III./ 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
 
 

 
Výňatok zo zákona  č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
Rokovacie konanie bez zverejnenia 

§ 58 
 

 Rokovacie konanie bez zverejnenia môže verejný obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok: 
 
c) zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti 
nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú 
súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením; za mimoriadnu udalosť sa považuje najmä živelná pohroma, havária alebo 
situácia bezprostredne ohrozujúca život alebo zdravie ľudí alebo životné prostredie; ďalšie súvisiace zákazky sa zadávajú postupmi 
verejného obstarávania s využitím zrýchlených postupov, ak je to možné, 
 



 3 

 
 
 
Štatutár MŠ Komenského  
 
     Havárie veľkého rozsahu sa stávajú len pár krát do roka, riešiť by sa dali tak, že riaditeľka MŠ 
nahlási haváriu, poverený zamestnanec MU urobí obhliadku miesta a zabezpečí riešenie. 
     Školské budovy sú 30 a viac rokov v prevádzke a bolo by vhodné prehliadnuť ich odborníkom 
na stavby, vodu , kanalizácie, elektrinu a spraviť harmonogram opráv  aby sme predišli haváriám.  
     Situácia je doposiaľ taká, že z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na bežnú údržbu 
budov a ich zariadení – hygienické zariadenia, strechy, interiéry a exteriéry budov, tepelné 
a vodovodné rozvody, ploty – sú bez pravidelnej údržby, prípadne včasnej výmeny alebo 
renovácie. 
    Ak by bol zostavený harmonogram odstraňovania závad, určili by sa priority,  nemuselo by 
dochádzať k haváriám. 
    Financovanie : bežnú údržbu si dokážem zabezpečiť sama za predpokladu že rozpočet MŠ 
bude vopred nastavený na takéto výdavky. Súhlasím  s myšlienkou že by všetky údržby a opravy 
realizoval zriaďovateľom poverený zamestnanec MU a zriaďovateľ by mal financovanie vo 
svojej réžii. 
 
 
Štatutár MŠ D. Štúra  
 
Opravy menšieho rozsahu, havárie menšieho rozsahu MŠ a jej  elokovaných pracovísk zabezpečí 
riaditeľka MŠ. Väčšie opravy, havárie nad rámec bežných opráv, ktoré nie sú premietnuté 
v rozpočte školy ( oprava strechy, budovy...) od vzniku havárie po jej odstránenie zabezpečí – 
mesto. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
Štatutár CVČ 
 Postup riešenia a financovania havarijných situácií na majetku mesta spravovanom  
školami a školskými zariadeniami: 

- riaditeľ školy pri zistení havárie okamžite informuje zriaďovateľa osobne i písomnou 
formou 

- riaditeľ školy zároveň nahlási rozsah havárie zodpovednej osobe na Meste Sereď 
- zodpovedná osoba z Mesta Sereď príde a posúdi situáciu,  zistí predbežnú výšku 

finančných prostriedkov na odstránenie havárie 
- Mesto Sereď ako vlastník majetku zabezpečí finančné prostriedky aj vyriešenie havárie 

 
 
 
 

Štatutár  DK  
 
      Zabezpečenie opráv, údržby a rekonštrukcie v  zmysle zmluvy o správe majetku mesta a 
taktiež platnej legislatívy si DK vie zabezpečiť samostatne, do výšky finančných prostriedkov, 
schválených v rozpočte DK , resp. rozpočtu mesta na príslušný rok. 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
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Vo všeobecnosti  havária je mimoriadna udalosť , ktorou boli vážne ohrozené životy , zdravie , 
majetok.  
 
- Havária  môže vzniknúť  v dôsledku  vplyvu prírodných živlov /pohroma, blesk, 

zemetrasenie, ....vis major/, fyzickým opotrebením materiálov, únavou materiálov,  ale 
i dlhodobou  nedostatočnou starostlivosťou o majetok.  

 

 

Starostlivosť o majetok /budovy/ mesta  Sereď zabezpečuje:  
a/ mestský úrad  prostredníctvom oddelenia investičnej výstavby,  
b/ správcovia majetku – dom kultúry, školy a školské zariadenia , na základe zmlúv o správe 
majetku  

 
 
 
 

Doterajší postup riešenia havarijného stavu  financovaného zriaďovateľom aplikovaný pri 
riešení havarijných stavov na objektoch MŠ a objektu ZŠ Komenského:   
 
l. krok :    štatutár ZŠ, MŠ  nahlási telefonicky  na MsÚ vznik havárie odd. školstva a odd. 
investičnej výstavby 
2. krok:  poverený zamestnanec z MsÚ – odd. investičnej  výstavby vykoná obhliadku budovy  
podľa naliehavosti a zabezpečí odborné posúdenie vzniknutého stavu, navrhne štatutárovi riešenie  
3. krok:   poverený zamestnanec z MsÚ – odd. investičnej výstavby - dohodne rozsah  
nevyhnutných prác za odstránenie havárie,   
4. krok:    štatutár ZŠ , MŠ   podpisuje zmluvu  s dodávateľom  
5. krok:    poverený zamestnanec z MsÚ – odd. investičnej  výstavby    vykonáva kontrolu 
priebehu prác , kvalitu dodávky,  
6. krok:      štatutár ZŠ , MŠ   v prípade že nevie zo svojho schváleného rozpočtu uhradiť práce ,  
nahlási písomne  na Msú  požiadavku vyfinancovania havarijného stavu na odd. školstva MaTK,  
7. krok :     oddelenie školstva zašle finančnú čiastku na účet príslušnému subjektu ZŠ, MŠ      
8. krok:    oddelenie školstva pripraví návrh na zmenu rozpočtu  z rezervného fondu na rokovanie 
MsZ 
 
FINANCOVANIE  HAVARIJNÝCH  STAVOV   MAJETKU  OBCÍ 
Rieši  právna úprava:   
Zákon č. 583/2004 z.z.  o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy 
Zákon č. 523/2004 z.z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy  
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
v znení neskorších predpisov   

 
Výňatok zo zákona  NR SR č.597/2003 Z.z.o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

 
 

§ 4c 
Financovanie havarijných situácií 

 
 
Havarijné situácie sú: 
a) udalosť, ktorou boli vážne ohrozené životy a zdravie osôb, 
 b) udalosť, ktorou bola na majetku školy alebo majetku školského zariadenia spôsobená škoda ohrozujúca jej prevádzku. 
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Výňatok zo zákona  NR SR č.597/2003 Z.z. 
 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
 

§ 4c 
 

Financovanie havarijných situácií 
 

 (1) Ministerstvo môže prideliť v rámci rezervy kapitoly ministerstva v priebehu roka na základe skutočnej potreby zriaďovateľovi 
štátnej školy, zriaďovateľovi štátnej materskej školy a zriaďovateľovi štátneho školského zariadenia, ktorý o to požiada, účelovo finančné 
prostriedky na bežné výdavky na riešenie vzniknutých havarijných situácií a na kapitálové výdavky na riešenie vzniknutých havarijných 
situácií. Žiadosť predkladá zriaďovateľ ministerstvu prostredníctvom príslušného krajského školského úradu v priebehu roka. Havarijné 
situácie sú: 
a) udalosť, ktorou boli vážne ohrozené životy a zdravie osôb, 
 b) udalosť, ktorou bola na majetku školy alebo majetku školského zariadenia spôsobená škoda ohrozujúca jej prevádzku. 
  
 (2) Žiadosť zriaďovateľa obsahuje najmä 
a) podrobný popis vzniknutej havarijnej situácie a príčiny jej vzniku, 
 b) predpokladané nevyhnutné náklady na odstránenie havarijnej situácie. 
  
 (3) Ministerstvo pridelí zriaďovateľom finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií najmä podľa 
a) charakteru havárie, 
 b) miery možného ohrozenia životov a zdravia osôb alebo prevádzky, 
 c) rozsahu vzniknutých škôd, či nebezpečenstva vzniku ďalších škôd. 
  
 (4) Ministerstvo môže prideliť krajskému školskému úradu finančné prostriedky na kapitálové výdavky a na bežné výdavky 
určené na zmiernenie dopadov havarijných situácií štátnych škôl. Krajský školský úrad rozhodne o pridelení objemu finančných 
prostriedkov zriaďovateľom štátnych škôl v jeho územnej pôsobnosti podľa naliehavosti riešenia havarijnej situácie a výšky prideleného 
objemu finančných prostriedkov. Objem finančných prostriedkov pre krajský školský úrad na kalendárny rok na zmiernenie dopadov 
havarijných situácií štátnych škôl určuje ministerstvo. 
 
 

 
 
 
A) 
 
Financovanie havarijných situácií škôl   / t.j.  objekty základných škôl ako prenesený výkon 
štátnej správy/  je možné i zo štátneho rozpočtu v zmysle zák. č. 245/2008 o výchove 
a vzdelávaní ( školský zákon ), čl III.§ 4c .ktorý určuje základné pravidlá a postup pri poskytnutí 
finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií.  
Nie všetky opravy a údržba, nahlásené školami mali charakter havárie , ktorá je  zákonom 245/2008 definovaná ako udalosť. Na bežnú opravu 
údržbu sa vyčleňujú finančné prostriedky v rozpočte školy, školského zariadenia. 

 

 
B) Financovanie štandardnej  a rutinnej údržby sa bežne financuje v rámci schváleného rozpočtu 
rozpočtovej organizácie / ako originálna kompetencia/  

 
 

Výńatok zo zíákona č. 596/2003 Z.z. 
 
 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
  
  
  
 (14) Zriaďovateľskou pôsobnosťou obce v prenesenom výkone štátnej správy vo vzťahu k základným školám bez právnej 
subjektivity sa rozumie finančné, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a 
riešenia havarijných situácií týchto škôl. Vo vzťahu k základným školám s právnou subjektivitou ide o finančné, materiálno-technické a 
priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných situácií týchto škôl. Starostlivosť o budovy, v 
ktorých základná škola sídli, je predmetom samosprávnej pôsobnosti obce. 
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 C) 
Opravu, údržbu a modernizáciu objektov vo väčšom rozsahu ako je bežná rutinná údržba 
a oprava je vhodné plánovať, realizovať a rozpočtovať osobitne ( zabezpečiť systém plánovania, 
napr. na tri roky ako rozpočet, prehľadnosť čerpania financií, transparentná kontrola účelovosti 
použitia schválených financií ). 
Alt. 1:  

a. plánovanie väčších opráv, údržby a modernizácie ( výmena podlahovej krytiny, 
osvetlenia, sociálnych zariadení, rekonštrukcia elektrických rozvodov, výmena 
okien za plastové, oprava strechy, rekonštrukcia kotolne, nákup strojov, prístrojov 
a zariadení ....) navrhuje riaditeľ RO, prerokuje so zriaďovateľom účelovosť a 
finančné možnosti rozpočtu mesta, zapracuje do návrhu rozpočtu RO na tri roky, 
so špecifikáciou.  

b. realizáciu zabezpečuje riaditeľ školy v súčinnosti s odbornými útvarmi MsÚ    ( 
zriaďovateľ je prizývaný na celý proces prípravy a realizácie verejného 
obstarávania, je informovaný o obsahu zmluvy o dielo pred jej podpisom, je 
informovaný o priebehu realizácie prác, je prizývaný k odovzdaniu a prevzatiu 
diela ( prác), poskytuje finančné prostriedky z rozpočtu mesta v nevyhnutnom 
objeme a na základe skutočne vykonaných prác( služieb), 

c. rozpočtovníctvo : RO vykazujú vo svojom rozpočte a vedenom účtovníctve    
účelovo schválené finančné prostriedky na opravu, údržbu a modernizáciu na 
osobitnom analytickom účte, mesto v programovom rozpočte na prísl. 
Podprograme, napr.: Program č.4 Vzdelávanie, podprogram 4.11. Oprava, údržba, 
modernizácia    

Alt: 2:       Plánované a rozpočtom zabezpečené  opravy, údržba väčšieho rozsahu, rekonštrukcia, 
modernizácia  ( výmena podlahovej krytiny, osvetlenia, sociálnych zariadení, rekonštrukcia 
elektrických rozvodov, výmena okien za plastové, oprava strechy, rekonštrukcia kotolne, nákup 
strojov, prístrojov a zariadení ....) je možné realizovať komplexne odborným oddelením 
mestského úradu. Následne po jej ukončení je potrebné upraviť zriaďovaciu listinu a zmluvu 
o výkone správy o hodnotu technického zhodnotenia.   
 
 
 
 
 Prehľad  finančných prostriedkov  na  opravu, údržbu a modernizáciu v r. 2009- 2010   
   
     

    

    
    

    
    

    

    
  Škola, školské zariadenie 

Suma bežných 
výdavkov na 

opravy a údržbu  
(pol. 635) , 

schválené  v 
rámci 

rozpočtu  na 
rok 2009          

v € 

Suma  výdavkov 
čerpaných v r. 
2009, účelovo 
viazaných na 

opravu, údržbu a 
modernizáciu             

v € 

Suma 
rozpočtovaných 

výdavkov na bežné 
opravy a údržbu r. 
2010 (pol. 635), 
schválené ako 

súčasť rozpočtu 
školy       v €   

  a 1 2 3   
  ZŠ J. Fándlyho 53 000 5 020 33 000   
  ZŠ P. O. Hviezdoslava 16 265 3 687 16 430   

  ZŠ J. A. Komenského 7 000 2 535 8 000   

  Celkom prenesené kompetencie 76 265 11 242 57 430   

            
  MŠ Komenského 2 890 39 288 4 866   
  MŠ D. Štúra 1 200 53 734 1 000   
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  Základná umelecká škola            x 7 450 1 500 3 550   
            
  Centrum voľného času                 x 32 963 0 0   
            
  ŠKD ZŠ J. Fándlyho 1 522 0 1 571   
  ŠKD ZŠ P. O. Hviezdoslava 1 340 0 2 110   

  ŠKD ZŠ J. A. Komenského     x 22 000 14 651 0   
            
  ŠSZČ ZŠ J. Fándlyho 0 0 0   
  ŠSZČ ZŠ J. A. Komenského 0 0 1 000   
            
  ŠJ ZŠ J. Fándlyho                  x 10 700 0 0   

  ŠJ ZŠ P. O. Hviezdoslava       x 2 650 0 11 777   

  Celkom originálne kompetencie 82 715 109 173 25 874   
    

  
Spolu prenesené a originálne 
kompetencie 158 980 120 415 83 304   

Komentár:       

x      v r. 2009 výmena okien na budove ŠKD ZŠ J. A. Komenského     

        v r. 2009 výmena podlahy ŠJ ZŠ J. Fándlyho a nákup konvektomatu     

        v r. 2009 ŠJ ZŠ P.O. Hviezdoslava nákup škrabky na zemiaky     
        v r. 2009 ZUŠ oprava sociálnych zariadení, oprava osvetlenia, nákup klavíra     

        v r. 2009 CVČ výmena dlažby na chodbách, vo vestibule, v šatni a v sociálnych zariadeniach  

        
 Rozpočet r. 2010  schválený MsZ 15. 12. 2009:         
         ZŠ J. Fándlyho bežné údržbárske práce,       
         ZŠ P. O. Hviezdoslava maľby a nátery kuchyňa a školská jedáleň, skladové priestory, výmena netesniacich   
                                        okien za plastové, oprava a maľovanie soklov,     
         ZŠ J. A. Komenského v komentári nie je bližšie špecifikované použitie finančných prostriedkov      
                                       na konkrétne opravy a údržbu       
         MŠ Komenského údržba hygienických zariadení, odstraňovanie závad upchávajúcej sa kanalizácie    
                                 na Jesenského a Murgašovej ulici, pravidelné revízie plyn, elektrina,    
                                 elektrické a plynové zariadenia, bleskozvody na rok 2010, revízie komínov, kosenie 2x ročne  
                                 (Tecom), 4x pracovník na dohodu + odvoz trávy, úprava stromov a kríkov,   
                                 čistenie odkvapov a striech, opravy plotov, opravy po vandaloch - prestrihnutý internet, telefón  
                                 odtrhnuté tepelné čidlo na kúrení, posprejované okná a dvere, rozbité lampy pri vchodových  
                                 dverách, odtrhnuté zvončeky, rozkopnuté vchodové brány počas letných prázdnin    
                                 sa každý rok opakujú      
         MŠ Dionýza Štúra na bežnú údržbu budovy MŠ a elokovaných pracovísk a zariadení školskej jedálne  
         ZUŠ zabezpečenie vyhovujúceho osvetlenia na vyučovaní výtvarných tried a hudobnej náuky, kosenie v areali   
                                 školy, príp. úprava stromov      
        
 
 
Alternatívy riešenia  havarijných stavov majetku mesta:  
 vzniknuté nepredvídane 
l. odstránenie havárie malého rozsahu  počas roka  rieši správca komplexne vo svojej pôsobnosti  
prostredníctvom svojho rozpočtu 
2. odstránenie havárie  malého rozsahu počas  rieši správca komplexne vo svojej pôsobnosti , 
v prípade že preukazateľného nedostatku financií vo svojom rozpočte  žiada finančné prostriedky 
od zriaďovateľa 
3. odstránenie havárie väčšieho rozsahu  počas roka rieši a zabezpečuje  správca v súčinnosti 
s príslušným  oddelením  mestského úradu a finančné prostriedky žiada od zriaďovateľa  alebo  
 odstránenie havárie väčšieho rozsahu  počas roka zabezpečuje MsÚ komplexne   
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Záver:  
l. platné zmluvy o výkone správy  riešia povinnosti a práva štatutára pri správe majetku  
2. riešenie havárií  väčšieho rozsahu  na majetku mesta v správe správcu si  väčšinou vyžaduje 
súčinnosť zamestnancov mesta 
3. na zabezpečenie  riadneho financovania  bežných štandardných opráv majetku sa predpokladá 
schválenie  finančnej čiastky v rozpočte mesta i rozpočte príslušnej rozpočtovej organizácie 
4. opravy a údržbu majetku mesta je potrebné riešiť systematicky, pravidelne – uvedená úloha si 
vyžaduje mať stanovený harmonogram pravidelnej údržby, rekonštrukcie a modernizácie majetku 
s odbornou starostlivosťou  
5. financovanie havárií je možne z rozpočtu mesta –z vlastných zdrojov, v prípade že ide 
o budovy základných škôl /prenesený výkon štátnej správy/  je možné financovanie 
i z Ministerstva školstva SR, prostredníctvom Krajského školského úradu v Trnave.  
6. Mestský úrad zabezpečí spracovanie komplexného materiálu opráv a rekonštrukcie objektov 
v majetku mesta s vecným  finančným a časovým vymedzením  s rozdelením na uskutočnené 
práce, nevyhnuté opravy a rekonštrukcie.  
 
   
 
Spracovali: 
Odborné oddelenia MsÚ 
 
Stanoviská predložili štatutári škôl a školských zariadení, domu kultúry 
 
 
Predkladá: 
Ing. Eva Hanusová 
Prednostka MsÚ 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 









 
 
 

Informatívna správa 
o uvoľnení časti nebytového priestoru na Pažitnej ul. 1017/37 

 
 

 
      Na základe žiadosti nájomcu Romana Matušku, Športclub Sereď, prišlo k ukončeniu 
nájomnej zmluvy na nebytové priestory  dohodou ku dňu 31.12.2009. 
     Jedná sa o časť objektu bývalých detských jaslí na Pažitnej ul. 1017/37 o výmere 119 m2.  
Táto časť objektu bola využívaná ako kuchyňa detských jaslí, po zrušení ktorých bola naďalej 
prenajímaná za účelom prevádzkovania vývarovne.  
 
     Vzhľadom na to, že ide o priestory, ktoré sú pre potreby mesta nevyužiteľné, odporúčame  
Mestskému zastupiteľstvu prijať nasledovné uznesenie: 
 
 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  23.02.2010 prerokovalo a  
 
 
A./  berie na vedomie: 
 
       informatívnu správu o uvoľnení časti nebytového priestoru na Pažitnej ul. 1017/37 
 
 
B./  ukladá prednostke MsÚ:  
 

pripraviť podmienky verejnej ponuky na prenájom časti nebytového priestoru – objektu 
bývalých detských jaslí na Pažitnej ul. 1017/37 do aprílového zasadnutia mestského 
zastupiteľstva.  

 
 
Vypracovala: 
D.Nagyová 
referent nájmov 





Oddelenie správy majetku mesta 

 

 

 

Informatívna správa 
 k žiadosti SZZP zo dňa 28.1.2010 
 
 
 
Slovenský zväz zdravotne postihnutých a Klub zdravotne postihnutých ZO Sereď pre potreby 
organizácie užíva na základe nájomnej zmluvy  od l. januára 2006 do 31. decembra 2015 
nebytové priestory na Novomestskej ul. 53.  Ide o dvojpodlažnú budovu o výmere 182 m2 
a priľahlý pozemok vo výmere 160 m2 

 

Cena nájmu bola stanovená v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č .152/2005 vo 
výške 1,-Sk/rok, čo je 0,03 €/rok. 
 
Časť nebytového priestoru dáva SZZP na základe súhlasu mesta do podnájmu /kaderníctvo/. 
Mesto počas doby nájmu vynaložilo finančné prostriedky na generálnu opravu strechy 
v objeme 11.135,16 €  
 
 
 
 
Spracovala: D.Nagyová 
                    ref.nájmov 
 
 
 
 
 
 
 



Denné centrá 

 
V zmysle zákona o sociálnych službách boli kluby dôchodcov premenované na denné centrá 

pre dôchodcov, na území mesta sa nachádzajú dve denné centrá. V zmysle zákona boli denné 

centrá zaregistrované na Trnavskom samosprávnom kraji ako zariadenia mesta Sereď, 

v ktorých sú zabezpečované priestory pre vykonávanie záujmovej činnosti fyzických osôb, 

ktoré dovŕšili dôchodkový vek.  

Denné centrá sú otvorené 3-krát do týždňa, zapísaných je 250 členov. Okrem bežných 

otváracích dní v denných centrách pracujú záujmové krúžky, organizujú posedenia pri 

rôznych príležitostiach, výlety, návštevy kultúrnych podujatí. 

Náklady na prevádzku denného centra zahŕňajú úhradu energií, náklady na nákup drobného 

materiálu a čistiacich prostriedkov, predplatné časopisu Slovenka, nákup potravín na akcie 

konané v denných centrách, príspevok na vstupenky na kultúrne podujatia a výlety a náklady 

na dohody mimo pracovného pomeru pre upratovačku a vedúcu denného centra.  

 

Rozpočet – denné centrá (bývalé kluby dôchodcov)  

rok 2006 -  299 tis. Sk 

rok 2007 – 281 tis. Sk 

rok 2008 – 314 tis. Sk 

rok 2009 – 10 253 € (308 881 Sk) 

 

Rozpočet – denné centrá – rok 2010 - 9 120 € (274 750 Sk)    

 
Pre denné centrá neboli z rozpočtu Mesta Sereď poskytnuté žiadne dotácie.  

 

 

Klub zdravotne postihnutých 
 
Klub zdravotne postihnutých je nezisková organizácia, ktorá je zaregistrovaná na MV SR. 

Príspevok mesta Sereď Klubu zdravotne postihnutých: 

- rok 2006    115 000 Sk 

- rok 2007    125 000 Sk 

- rok 2008    136 000 Sk 

- rok 2009    5 975 € (180 002 Sk) 

 



Príjem Náklady Príjem Náklady Príjem Náklady príjem náklady príjem v Sk náklady príjem v € náklady

Novomestská.býv.CVČ 0 51955 2167 337623 391745 0
KD Jesenského 74045 18527 80029 0 172601 508
KD Nám.Slobody 41775 46180 0 238104 326059 0

2009

Prehľad nákladov vynaložených na objekty v  majetku mesta za roky 2005 - 2009

Objekt

2005 2006 20082007 spolu 2005-2008 



Informácia poslancom v rámci bodu č.11 Rôzne  

 

 

Záznam 

z rokovania komisie pre výber MK na súvislé opravy v roku 2010 dňa 26.01.2010 
 
Komisia (ustanovená uznesením MsZ č. 147/2007) na svojom zasadnutí  urobila výber  MK na 
opravy a budovanie parkovísk na vecné plnenie v rámci schváleného rozpočtu na rok 2010. V 
diskusii boli odsúhlasené jednotlivé akcie v nasledovnom poradí: 
 

  

 MK na súvislú opravu  2010  po komisii 26.01.2010                                                                                                                                                                        
(rozpočet 2010:   MK + chodníky 265 940€, parkoviská 66000€, spolu 331000€) 

  
MK 

plocha v 
m2 

odhad nákladov 

      tis. Sk Sk/m2 € 
           

1 Komenského + úprava na parkovanie vpravo - č.3043 500 700 1400 23 236 

2 

Podzámska-od štadióna - po zadnú bránu parku plus 
odvodnenie zriadením vpustov (odvodnenie i na 
chodníku) 

1200 1 200 1000 39 833 

3 
Pribinova - pokračovanie opravy z roku 2006 - 
frézovanie betónu, položiť vrstvu AB  

1000 600 600 19 916 

4 

Dolnostredská - cca 50% spoluúčasť v spätnej 
úprave v celej šírke v rámci výstavby kanalizácie plus 
odvodnenie  

1200 600 1000 19 916 

 5  Jesenského  2 400 1 920 800 63 732 

8 Rovná 1000 700 700 23 236 

9 Vysoká 800 560 700 18 589 

10 Priečna 600 420 700 13 941 

            

11 

MK pod čiarou                                                     
Záhradná - cca 100 bm, vybúranie chodníka, 
odvodnenie novými vpustami, nový zjazdný chodník 

300 600 2000 19 916 

  spolu MK 9000     242 316 

           
  chodníky         

6 ch. Železničná - Jesenského 110 200 1818 6 639 

7 Hviezdoslavova od žst po F. Kráľa- rekonštrukcia 160 200 1250 6 639 

            
  spolu chodníky 270     13 278 

            

  spolu MK a chodníky 9270     255 593 

       

  parkoviská         
1 D. Štúra pri vežiakoch č. 1009,1010 a 1011 250 500 2000 16 597 

2 Fandlyho pri č. 746 a 753 200 400 2000 13 278 

3 
Dolnomajerská/Jesenského pri objekte p. Spišáka + 
chodník 

150 300 2000 9 958 

4 

Garbiarska - rozšírenie MK na kolmé státie vľavo na 
vstupe z Novomestskej (150 m2 + prekládka chodníka 
60 m2) 

210 567 2700 18 821 

5 Legionárska - úprava existujúceho parkoviska v strede 100 250 2500 8 298 

      
  spolu parkoviská 910 4 210   66 952 

            

  spolu kapitálové výdavky        322 545 



 
 
V prípade odsúhlasených chodníkov bolo dohodnuté, že v rámci schváleného rozpočtu na MK 
budú oba chodníky zaradené v poradí za  MK Jesenského. 
 
V prípade parkoviska na Garbiarskej ulici bolo odsúhlasené rozšírenie súčasného parkoviska   
s kolmými stojiskami smerom ku Novomestskej ulici. 
 
Na vybraté akcie zabezpečí OIV MsÚ prípravu stavieb v nevyhnutnom rozsahu podľa charakteru 
jednotlivých stavieb ako podklad pre obstaranie dodávateľa. Po spracovaní PD s rozpočtami 
bude v prípade potreby korekcií zvolaná komisia. 
 
 Zapísal: Práznovský 
 
 



 



MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnutelhého majetku

a výstavbv BraÍislava

Priuútor
Mestslcý úrad Sered'
Námestie republiky 1179 l10

926 $|SEREĎ

VáŠ líst čis|olzo dřta Naše číslo
SAMaV -rc434D}rc
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Bratislava / r,januára 2010

Vybavujelffi
Ing. Turěanová
a9601327578

Yec: PrebvtočnÝ maieÍok štáfu
oaužmenie o oPK

Ministerstvo obrany SR Správa nehnutel'ného majetku a ýstavy Bratislava
v súlade so zíkonom č. 172l2a04 Z.z-. o prevode vlastníctva nehnuteťného majetku vo
v1as5ríctve Slovenskej republikyna obec alebo vyšší úznmlný ce1ok v nleni neskorších predpisov
vyhlasuje osobitné ponukové konanie aa prevod vlastníctva prebyočného nehnutelhého majetku

š!é$vsp14yeryÍi-llqlsrstv-qpbrygl-1SR:

. Sklady Váh Sereď _ areiů bez pozemkov' pozostiívajúci zo stavieb bez súp. čisla na parc.
č,, 3723Í5, 3?2316, 3723Í7, 372318, 372319, 3723na, 3723l!1,, 3723112, 3723lt3, 3723l|4,
37z3l15, 3723116, 3723l|7, 3,723178, 3723119, 3723120,372312| abudovy slúip' č:. 4294
a príslušenstva k ýmto stavbám ( inž. siete, komunikácie, oplotenie, ESo pristrešky) v k. ú.
Sered', zapísanéna LV č. 3399.
Primeraná c€na: 1290 {X}0,00 €. Heslo na omačenie obálky: Sklady Yáh Sereď

.obhliadka: ln.2.2010 o 0900 hod. Zrazpteó predmetnou nehnutefnoséou. obhliadka sa
uskutoční iba na zikJade tel. poáadavky nafneskór do 9. 2. 20w (tel.e. a960/327578,
09601327518).
Výška finančnej zábezpeky:1 290 000,00 € . Variabilný synbol: 081043310

pr;eúžtva}úci od zinjemcov vyŤafuje zhožente finančnej záberyeky vo ýške 1B0%
primeranej ceny. Finančná zihezpeka musí bý pripísaná aa bankoqý účet prediávajúceho,
vedený v Št,.ime1 pokladnici . č. účfu 7{X}0183857l8180 s uvedenÍm príslušného variabi|ného
symbó1u najneskór dňa 9. 3. 2B10, v opačnom prípade bude áujemca zkonania vylúčený.
ZLoženia finmčnej záberyeky záujemcapotwdanje svoj súblas spoužtím finančnej zibezpeky
na úhradu kupnej ceny alebo časti kupnej ceny v prípade, ž-e pnde k uzawetiu kupnej anluvy
medzi ním apredávajúcim. ZloŤ-egá finančná zábezpeka bude neúspešným záujemcom vrátená
najneskir nasledujúci pracormý deň po uzayretikúpnej zm|uvy-
P.i cezhrantčných prevodoch vprospech účtu klienta vštátnej pokladnici je potrebné
v platobnom prtkazs okrem identifikačných údajov záujemcu uviesť aj nasledovné údaje:
Názovbanky: Yšeobecná úverová banky' a.s.' Ml1nské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Swiftovrá adresa banky: SUBASKBX
Číslo účtu: 7000183857 l8|80

vt EsTsKÝ u n'an



2

IBAN-SK 598180 0000 0070 0018 3857
Názov príjemcu: Mo sR Kufuzovova 8,832 47 Bralislava
účel platby: variabilný symbol

Spósob preďoženia cenovei BQrruhr'
Cenovú ponuku doručte v zalepenej obálke. o'njrčenej korešpondenčnou adresou záujemcu,
príslušn1ým heslom a označením ,'NEOTVÁRAT* poštou na adresu: MO SR' Správa
nehnutel'ného majetku a výstavby, KrÍžna 42, 832 47 Bratis|ava alebo osobne cestou
podatelhe u p' Dubóvanovej e. dveri tot na uvedenej adrese v termíne do 4. 3. 20|0, do 15@
hod.
Cenová ponuka musí obsahovať nasledormé nál.eátosti:
U fyziclďch osób - meno' priezvisko' trvalé bydlisko, ěíslo účtu na prípadné wátenie finančnej
zábezpeky, špecifikáciu maietku podl'a zverejneného omámenia, účel vylžitia nehnutelhosti'
ponúkanú cenu v{adrenú jednou peurou sumou v € apodpis záajemf'.l
ÚorávnickÝch oiób - názov, sídío, číslo účtu na pnpaóné wátenie fiaančnej zábezpeky, IČo,
original alebo overenú kópiu qýpisu z obchodného registra nie staršieho ako 3 mesiace'
špecifikáciu rnajetku podl'a nrerejneného ozrámenia, účel využitia nehnutelhosti, ponúkanú cenu
vfadrenú jednou per,lÍrou sumou v€ a@pis osoby, oprfunenej konať vmene spoločnosti.
Cenová ponuka' ktorá nebude obsahovať cenu vyjadrenú jednou peYnoll sumou v€, nebude
akceptovaná. ostatné naleátosti cenovej ponuky je moáré doplniť podl'a požiadavky

organizátora v ním stanovenom tenníne.
IJchádaš: máprávo zlrčastniť sa komisioniálneho otviárania obiílok s cenor1fini ponukami, ktoré
sa bude konať 

-1z. 
3. 2$|0 o rP hod. na adrese: Mo sR Správa nehnutelhého majetku

-.*+ýstavby;Jfuířna 42,Br+tislava'Predávajúci sí vyhradzuje právo osobitné ponukové konarrie
zrušiť, prípadne zrušené osobitné ponukové konanie opakovat'.

{nforrnácia o začati osobitného ponukového konania bude uverejnená dňa 28.1.2010
vdenníkoch Hospodiírske noviny a SME' vRegistri oPK vedenom Ministersťvom financií SR
(www.ropk.sk) anainternetovej stránke Mo SR ( http:l/www'mosr.slď62lponukove-konanie-na-
odpredai-maietku.php?mnu:6 I )

Ing. František
riaditel'


