
 
 

1. žiadosť -  Mgr. Mária Chatrnúchová, verejná lekáreň Maja, Kuzmányho ul. Sereď 

 

Dôvodová správa : 

 
     Oddelenie správy majetku mesta predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
v Seredi, zmysle zákona č. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov , na základe  žiadosti fyzickej osoby návrh na prenájom nehnuteľného majetku:   

 
     Mgr. Chatrnúchová opätovne  požiadala Mesto Sereď listom zo dňa 28.01.2010 
o predĺženie doby nájmu  nebytového priestoru na Kuzmányho ul. 3054 do 31.7.2010.  a 
zároveň požiadala o zníženie pôvodného nájomného (16,596 €/m2/rok) o 50 %. Priestory sú 
dlhodobo  využívané ako verejná lekáreň na základe nájomnej zmluvy  zo dňa 18.12.2003, 
ktorá bola mestským zastupiteľstvom trikrát predlžovaná, ostatný raz do 30.04.2010. Cena 
nájmu bola od 1.9.2009   na základe uznesenia MsZ znížená o 30 %, čo predstavuje mesačne 
čiastku 824,87 €.     Z dôvodu, že objekt je zaradený do sústavy zdravotníckych zariadení, 

t. č. nie je možné nebytové priestory využiť na iný účel ako zabezpečovanie lekárenskej 
starostlivosti,  oddelenie správy majetku mesta odporúča žiadateľke schváliť predĺženie  
doby nájmu podľa § 9a, ods.9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje 
mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 
 
     Mestský úrad v súčasnosti požiadal o zrušenie záväzku, vyplývajúceho zo Zmluvy 
o prevode privatizovaného majetku na Mesto Sereď zo dňa 8.10.2002, ktorým  je mesto 
zaviazané užívať nehnuteľnosť na účely zabezpečovania lekárenskej starostlivosti, z dôvodu 
predpokladaného ukončenia nájmu na účel poskytovania lekárenskej starostlivosti. Trnavský 
samosprávny kraj a Ministerstvo zdravotníctva SR súhlasili so zmenou záväzku týkajúce sa 
účelu využitia nehnuteľnosti.  V súčasnosti   očakávame stanovisko Fondu národného majetku 
SR.  Na základe stanoviska môže mesto využiť priestory na iné účely ako zabezpečovanie 
lekárenskej starostlivosti. 
 
     Oddelenie správy majetku mesta odporúča Mestskému zastupiteľstvu: 
 
      l.  schváliť žiadateľke predĺženie doby nájmu nebytových priestorov do 31.7.2010   ako 

prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov .   

 
 2. vzhľadom na to, že ide o prechodné obdobie, počas ktorého požiadala súčasná 

nájomníčka o predĺženie doby nájmu do 31.7.2010, odporúčame mestskému 
zastupiteľstvu schváliť podmienky verejnej obchodnej súťaže s termínom vyhlásenia 
nadväzujúcim na ukončenie  nájmu. 

 
 
 


