
Dôvodová správa: 

     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov,  návrh na nájom nehnuteľného majetku: 
 
     Mesto je vlastníkom nebytových priestorov, o nájom ktorých listom zo dňa 30. 03. 2017 
požiadala spoločnosť Energetika Sereď, s. r. o. Sú to nebytové priestory: 

• časť nebytového priestoru vo výmere 18,31 m2 v  „polyfunkčnom centre voľného času“ 
na Mlynárskej ul. súpisné číslo 4341  (hala „Relax“), 

• nebytový priestor č. 3 vo výmere 11 m2 na prízemí bytového domu na Mlynárskej ul. 
súpisné číslo 40, 

• nebytový priestor č. 12 vo výmere 5 m2 na prízemí bytového domu na Garbiarskej ul. 
súpisné číslo 51, 

• časť nebytového priestoru vo výmere 10 m2 v objekte Špeciálnej základnej školy na 
Fándlyho ul. súpisné číslo 751. 
 

Zdôvodnenie žiadosti: 
 Spoločnosť pripravuje  žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na 
rekonštrukciu tepelného hospodárstva, vrátane výmeny tlakovo závislých staníc za tlakovo 
nezávislé stanice s reguláciou pre dané objekty. Predpísanou súčasťou žiadosti je aj nájomná 
zmluva na priestor, v ktorom bude odovzdávajúca stanica tepla osadená.  
Žiadateľ zároveň požiadal o schválenie ceny nájmu vo výške 1 euro pre všetky objekty 
z dôvodu, že výška nájmu za priestor je oprávneným nákladom, vstupujúcim do ceny tepla.  
(Podrobnejšie zdôvodnenie je v žiadosti spoločnosti, ktorá je súčasťou materiálu).  
Prínos do rozpočtu mesta: 
V prípade uplatnenia nájomného v súlade s prílohou č. 3 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Sereď je minimálna cena za nájom nebytových priestorov pre umiestnenie 
technologických zariadení určená vo výške 30,00 €/m2/rok.  Príjem do rozpočtu mesta za 
všetky dotknuté nebytové priestory by predstavoval čiastku 1239,30 € ročne. 
Ak by bol schválený návrh žiadateľa, t. j., 1,00/predmet nájmu/celá doba nájmu, príjem do 
rozpočtu mesta by bo vo výške 4,00 € /celá doba nájmu. 
 
   Zámer nájmu nebytových priestorov bol zverejnený zákonným spôsobom. 
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