
Dôvodová správa: 

 
 V súlade s ustanoveniami § 6 zákona č.138/1991 Z.b. o majetku obcí v znení neskorších 
zmien a doplnkov a ustanovení § 10 a  § 11 VZN č. 1/2006 o hospodárení  a nakladaní 
s majetkom mesta Sereď v znení dodatkov č. 1-7 predkladáme materiál nakladania s mestom 
Sereď nasledovne: 
 
A/ Návrh zverenia nehnuteľného majetku mesta Sereď do správy Základnej školy Pavla 

Országha Hviezdoslava, Komenského  ul. č. 3064/41, 926 01 Sereď 
       Objekty a stavby, ktoré sú predmetom návrhu na zverenie majetku mesta do správy 
Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava, sú identifikované v spracovanej sumárnej 
tabuľke, tvoriacej prílohu č.1 dôvodovej správy.  
       Dôvodom návrhu je potreba doriešiť komplexne správu majetku mesta, s ktorým 
základná škola hospodári, ktorý užíva a zabezpečuje v nej činnosti, vyplývajúce z aktuálnej 
legislatívy. 
      Pre spracovanie návrhu zverenia majetku do správy boli použité dokumenty a údaje, 
poskytnuté oddelením výstavby a majetkovým oddelením pri MsÚ . 
 

 

B/  Návrh odňatia zvereného majetku od Centra voľného času, Komenského   ul.  

     č.   1227/8,   926 01 Sereď do majetku mesta Sereď 
Uznesením MsZ v Seredi č.111/2010 zo dňa 15.06.2010 bolo schválené zrušenie 

právnej subjektivity CVČ,. Komenského ul. č.1227/8, Sereď  k 31.08.2010 a návrh jeho 
zaradenia do siete škôl a školských zariadení ako súčasť Základnej školy Jana Amosa 
Komenského, Ul. Komenského č. 1227/8, Sereď s účinnosťou od 01.09.2010. 
     Rozhodnutím MŠ SR č. 2010-10364/22532:1-917 zo dňa 12.07.2010 bol schválený súhlas 
so zmenou v sieti, ktorá spočíva v zmene názvu Centra voľného času,  Komenského ul. č. 
1227/8, Sereď na Centrum voľného času,  Komenského ul. č. 1227/8, Sereď ako súčasť 
Základnej školy Jana Amosa Komenského ,  Komenského  ul. č. 1227/8, Sereď.  
 V zmysle uvedených skutočností predkladáme návrh odňatia majetku mesta Sereď zo 
správy  Centra voľného času v Seredi. 
Bližšiu špecifikáciu odňatého nehnuteľného a hnuteľného  majetku obsahuje príloha č. 2 
dôvodovej správy. 
    

 C/ Návrh zverenia  majetku mesta Sereď  do správy Základnej školy  Jana Amosa 

Komenského,  Komenského  ul. č. 1227/8, 926 01 Sereď 
  

Predložený návrh rešpektuje legislatívou upravené právne postupy k zvereniu správy  
majetku mesta Sereď dňom 01.09.2010 Základnej škole Jana Amosa Komenského v Seredi. 
Celková hodnota zvereného majetku je špecifikovaná v prílohe č. 2 dôvodovej správy. 
    
 
   Predložené materiály budú predmetom rokovania školskej, legislatívno-právnej 
a finančnej komisie pri MsZ v Seredi. 

 


