
Dôvodová správa:  
 
Oddelenie správy majetku mesta predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi, 
v zmysle  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov 
informáciu  o nájmoch nebytových priestorov, ktorých doba nájmu končí v roku 2010  :  
 
1. Nebytové priestory na Garbiarskej ul. 3964  (bývalá ZŠ) – výmera nebytového 

priestoru 1924 m2, priľahlý pozemok 5399 m2  -  prenajalo mesto na základe výsledkov 
verejnej ponuky  na dobu určitú od 1.1.2005 do 31.12.2009,  doba nájmu bola na základe 
žiadostí nájomcov predĺžená mestským zastupiteľstvom do 31.12. 2010. Predpokladaný   
príjem   z   prenájmu celého objektu do konca roku 2010 predstavuje čiastku 98.486 €               
(inf. 2,966.989 Sk). K 30.5.2010 mesto na opravy a údržbu počas doby nájmu vynaložilo 
6.301 € (inf. 189.823,-Sk) – išlo o čiastočné opravy strechy. T.č. majú uzatvorenú platnú 
nájomnú zmluvu tri subjekty – Autoškola Profesionál Galanta, Ján Viskup – VIJAMA , 
Šoporňa za cenu l0,257 €/m2/rok a Občianske združenie materské centrum MAMA klub 
Sereď za cenu 0,03 €/m2/rok. Autoškola Profesionál  a Materské centrum Mama klub 
prejavili záujem pokračovať v nájomnom vzťahu za nezmenených podmienok. Nájomca 
Ján Viskup-Vijama  nemá záujem pokračovať v nájme   nebytového  priestoru ,  a to 
z dôvodu nepriaznivej hospodárskej situácie. 

2. Nebytový priestor na Námestí slobody 4334/25 (predajňa bielej techniky)  –  výmera  
73 m2-prenajalo mesto na základe výsledkov výberového konania  na dobu určitú počnúc 
dňom 15.10.2005 do 30.9.2010 Alene Nemetzovej – Ales. Predpokladaný príjem za celé 
obdobie prenájmu je 29.984,-Eur (inf. 903.312,-Sk). Opravy objektu za obdobie nájmu 
boli vykonané v hodnote 2.136,33 Eur (inf. 64.359,-Sk). Súčasná výška nájmu predstavuje 
sumu 89,51 €/m2.  Nájomníčka listom zo dňa 05.05.2010  požiadala o predĺženie doby 
nájmu na ďalších päť rokov za nezmenených podmienok.   

3. Nebytové priestory a pozemky na Vonkajšom rade a záhrada na Parkovej ul.  – 
nebytové priestory 442 m2, pozemky v areáli 12.423 m2 a záhrada 7.625 m2 - sú dlhodobo 
prenajaté firme Tecom s.r.o.Sereď (predtým Tekom) od l. júla 1992. Za celú dobu nájmu ( 
predpoklad až do 31.12.2010)  je príjem 149.817,-€ (inf. 4,513.402,-Sk). Mesto na  opravy 
a údržbu počas doby nájmu nevynaložilo žiadne finančné prostriedky. V zmysle platnej 
nájomnej zmluvy je cena nájmu 13,50 €/m2/rok za nebytové priestory a 0,042 €/m2/rok za 
pozemky. Nájomca prejavil záujem o predĺženie doby nájmu za nezmenených podmienok. 

 
     O spôsobe ďalšieho nakladania s nebytovými priestormi rozhoduje mestské zastupiteľstvo.  
V súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a 
§ 13, ods.l Všeobecne záväzného nariadenia  č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom 
mesta Sereď v platnom znení (ďalej VZN) je možné dať majetok mesta do dočasného 
užívania fyzických alebo právnických osôb formou obchodnej verejnej súťaže alebo  
priamym nájmom, prípadne  uplatnením výnimočného postupu, v prípadoch hodných 
osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou 
prítomných poslancov. 

          Vzhľadom na to, že všetky horeuvedené nebytové priestory sú dlhodobo užívané 
žiadateľmi,  poskytujú služby pre občanov mesta a v záujme zachovania kontinuity 
poskytovaných služieb je možné   podľa § 13, ods.3, písm. c) VZN určiť, že sa jedná o prípad 
hodný osobitného zreteľa , o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou 
prítomných poslancov a predĺžiť dobu nájmu. 
     Alternatívy ďalšieho nakladania s  nebytovými priestormi sú uvedené v návrhu uznesenia. 
 


