
Dôvodová  správa 
 
 

 
     Finančné oddelenie Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
zmien a dodatkov zámer na prenájom nehnuteľného majetku  mesta: 
 
    Dňa 21. januára  2013 sa uskutočnilo rokovanie medzi zástupcami mesta a zástupcom 
spoločnosti KMHT, s.r.o. so sídlom v Ivanke pri Dunaji vo veci prerokovania zámeru 
vybudovať multifunkčnú športovú halu na pozemku bývalej základnej školy na Garbiarskej ul. 
Budova, ktorá sa na pozemku nachádza, pôvodne plnila  funkciu základnej školy.  Od roku 
2005 bola prenajímaná na podnikateľské účely. Nájomné vzťahy boli zo strany nájomcov 
ukončené dôvodu potreby neustáleho vynakladanie finančných prostriedkov na opravu budovy 
a noví záujemcovia nie sú. V súčasnosti je budova aj s pozemkom prenajatá SMS, s.r.o. od 
1.5.2012 na dobu neurčitú a SMS ju ďalej prenajíma: 

· Trnavskej arcidiecéze – nájom je do 31.8.2013 – je tam denné centrum a nocľaháreň 
pre bezdomovcov  

· STORM – nájom je do 31.8.2013 – poradenstva, sociálnych služieb, admin. činností 
pre drogovo závislých 

· Roman Róka – nájom je do 31.12.2013 – sklenárske služby 
· Spevnená plocha pre parkovanie – prenajíma či predáva SMS 

  
    Stavebno-technický stav stavby je zlý, dlhodobo s vážnymi statickými poruchami, oprava  
by si vyžadovala veľké finančné prostriedky a úplná rekonštrukcia by bola nerentabilná. Preto 
mesto zvažuje  odstránenie stavby.   
 
       V zmysle  § 5 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2006 o hospodárení 
a nakladaní s majetkom mesta v platnom znení, je možné tento majetok považovať za 
neupotrebiteľný, o čom  rozhoduje mestské zastupiteľstvo.   
           
    Spoločnosť KMHT ponúkla spoluprácu, že v prípade prenájmu pozemku, odstráni stavbu 
na vlastné náklady a odpadový materiál využije pri výstavbe nového  športového areálu. 
 
    Mestský úrad odporúča schváliť dlhodobý prenájom pozemku, odstránenie stavby 
s následným umiestnením novej stavby – Multifunkčnej športovej haly. V prípade schválenia 
predloženého zámeru je potrebné uviesť, že stavba musí byť vybavená odstavnými a 
parkovacími miestami, ich počet musí zodpovedať slovenskej technickej norme. 
 
 


