
Dôvodová správa:  

Finančné oddelenie správy majetku mesta , v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších zmien a doplnkov, predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi 
žiadosti fyzických a právnických osôb na kúpu, resp. prenájom nehnuteľného majetku mesta : 

1.  Žiadateľ1 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením č. 156/2011 zo dňa 19.09.2011 schválilo predaj 
nehnuteľného majetku mesta - časť pozemku z parciel, nachádzajúcich sa v k.ú. Stredný 
Čepeň uplatnením výnimočného postupu ako prevod z dôvodu osobitného zreteľa, pretože 
pozemky sú dlhodobo užívané a časť je zastavaná stavbou vo vlastníctve súkromných osôb.  
Zámer mesta predať majetok uplatnením výnimočného postupu bol zverejnený všetkými 
zákonnými spôsobmi - úradná tabuľa, webová stránka mesta a regionálna tlač. 
Na základe zverejneného oznamu, menovaní  listom zo dňa 12.10.2011 spresnili svoju 
pôvodnú žiadosť z 27.07.2011 a z finančných dôvodov požiadali o kúpu menšej výmery , a to 
parcely, ktorá je pod rodinným domom - parc. registra "E" č. 264/1 vo výmere cca 36 m2 a 
časť parcely registra "E" č. 268/1  vo výmere 8 m2.   Výmera pozemku bude spresnená 
geometrickým plánom.  Cena za predaj zastavaného pozemku v tejto lokalite je 13,278 €/m2 – 
minimálna cena v zmysle Prílohy č. 1, bod I. k VZN č. 1/2006 , ktorá bude zvýšená o platnú 
DPH. 

2. Klaudia Siposová  ASTRA,  Vajanského 78, Nové Zámky 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi  uznesením č.180/2011 zo dňa 02.11.2011 schválilo prenájom 
nehnuteľného majetku - nebytových priestorov na miestnych cintorínoch v Seredi na 
Kasárenskej a Hornočepenskej ul.  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, pretože mesto má záujem prenajať nebytové priestory prevádzkovateľovi 
cintorínskych a pohrebných služieb v meste. Zámer mesta prenajať nebytové priestory bol 
zverejnený  všetkými  zákonnými spôsobmi - na  úradnej tabuli, na  webovej  stránke  mesta a 
v regionálnej tlači. 
Klaudia Siposová,  Astra,  ktorá vykonáva v meste Sereď  pohrebné a cintorínske služby na 
základe Mandátnej zmluvy na prevádzkovanie pohrebísk a vykonávanie pohrebných služieb 
v meste Sereď zo dňa 27.9.201, požiadala o prenájom nebytových priestorov za rovnakých 
podmienok, za akých ich prevádzkovala predchádzajúca nájomníčka :  Cena nájmu 
nebytových priestorov bola v zmysle uznesenia MsZ č. 276/2007 zo dňa 11.-13.12.2007 
uzatvorená vo výške 100,- Sk/m2/rok, t.j. 41.219,-Sk, ktorá bola každoročne upravovaná o 
výšku inflácie.   Nájomné na rok 2011 predstavovalo čiastku 1.509,70 €, spolu s nákladmi, 
spojenými s užívaním nebytových priestorov z vlastných finančných prostriedkov priamo 
dodávateľom, a to telefónne poplatky a elektrickú energiu na cintoríne na Hornočepenskej ul. 
a za obslužný objekt na cintoríne na Kasárenskej ul.  

Vzhľadom na to, že žiadateľ užíva nebytové priestory na výkon mandátnej zmluvy od 
1.10.2011, odporúčame MsZ schváliť nájomné vo výške troch mesačných nájmov 
predchádzajúceho nájomcu a predpokladanej výšky nákladov spojených s užívaním 
nebytových priestorov do konca roku 2011. 


