
Dôvodová správa: 
 
Právny referát Mestského úradu predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi 
návrh na  odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve AŠK Sereď  do majetku mesta. 

 
 
 O zámere kúpiť nehnuteľný  majetok vo vlastníctve AŠK Lokomotíva Sereď( ďalej len 

AŠK ) rokovalo MsZ v septembri 2011. Uznesenie č.  161/2011  zo dňa 13.09.2011 , ktorým 
bol schválený prevod nehnuteľného majetku AŠK  do vlastníctva mesta, bolo  zrušené 
uznesením č. 186/2011 zo dňa 29.11.2011. Zároveň vyššie uvedeným uznesením v bode C MsZ  
poverilo primátora mesta rokovať s AŠK vo veci prevodu.   
 
Závery  rokovaní a valného zhromaždenia AŠK, ktoré sa uskutočnilo  dňa 16.12.2011:     
 
AŠK Lokomotíva predá nehnuteľný majetok  
nehnuteľnosti v k.ú. Sereď vedené na Správe katastra v Galante na LV č. 586 ako parcely 
registra „C“ evidované na katastrálnej mape: 

- parc. č. 3055 vo výmere 343 m2-zast.plochy a nádvoria ako aj  stavba - budova pre 
šport a rekreačné účely s.č. 2997, postavená na tejto parcele („sokolovňa“ )  

- parc. č. 3061/2 vo výmere 220 m2 – zast.plochy a nádvoria 
- parc. č. 3061/27 vo výmere 35 m2 – zast.plochy a nádvoria, 
- parc. č. 3061/30  vo výmere 671 m2 – zast.plochy a nádvoria, 

nehnuteľnosť v k.ú. Sereď vedenú na Správe katastra v Galante na LV č. 5992 ako  
rozostavaná stavba „ Telocvičňa „ postavená na parc. č. 3061/30 v podiele 19/25- ín  
•  za nasledovných podmienok, ktoré budú zakotvené v kúpnej zmluve ako záväzky mesta: 

- kupujúci dostavia a sprevádzkuje rozostavanú stavbu telocvične so šatňami 
a sociálnymi zariadeniami do 31.12.2012, resp. zabezpečí splnenie tohto záväzku 
prostredníctvom ním založenej organizácie Správy majetku Sereď, s.r.o. 

   -    kupujúci následne po sprevádzkovaní telocvičňu so šatňami a   sociálnymi zariadeniami 
poskytne do užívania predávajúcemu na dobu 50 rokov a bude  znášať   náklady spojené 
s užívaním ( el. energia, plyn, vodné, stočné, zrážková voda, drobné opravy a údržba) , 
resp. zabezpečí splnenie týchto záväzkov prostredníctvom ním založenej organizácie 
Správy majetku Sereď, s.r.o. 

- kupujúci nezriadi na  nehnuteľnosť  záložné právo počas doby užívania nehnuteľnosti 
predávajúcim 

- kupujúci vyplatí predávajúcemu 10 000 EUR/ rok ( slovom desaťtisíc EUR ) za každý  
kalendárny rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu 
vlastníckeho práva k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam do úplného dokončenia 
rozostavanej stavby „ Telocvičňa“ podľa projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou 
stavebného povolenia. 

•  všetko za kúpnu cenu 413 000.- € ( hodnota podľa znaleckého posudku ) 
Kúpna cena bude uhradená tak, že časť kúpnej ceny vo výške 6 967.- €  kupujúci uhradí a  
zostávajúca časť kúpnej ceny (406 033.- €) bude predávajúcemu poskytnutá formou 
prenechania časti  predmetu prevodu (telocvičňa  so šatňami a sociálnymi zariadeniami) do 
dlhodobého užívania   (  50 rokov ), čo zodpovedá výške očakávaných  výnosov kupujúceho 
z nájmu.  
 
 
 
 



Požiadavky AŠK súvisiace s užívaním telocvične: 
1.  predmet nájmu 
objekt  „Telocvičňa“ s právom využívať počas doby nájmu aj priestory objektu s.č. 2997   
šatne so sociálnymi zariadeniami 
 
2. doba nájmu 
50 rokov 
 
3. cena  vrátane služieb spojených s užívaním ( el. energia, plyn, vodné, stočné, zrážková 
voda, drobné opravy a údržba) 
1€/predmet užívania/ rok 

 

4. účel  
výkonu činností AŠK, hlavne športovej  činnosti ( tréningová činnosť a súťažná činnosť).    

 

5.  Právo AŠK  dať do užívania  predmet nájmu inej osobe po predchádzajúcom písomnom 
oznámení.  

Dopad na rozpočet mesta: 
- vo výdavkovej časti   6 967.- €  kúpna cena – časť, ktorá bude uhradená, náklady na 

dostavbu rozostavanej telocvične (podľa ponukového rozpočtu 479590.- € s DPH),  
záväzok 10 tis. ročne až do ukončenia rozostavanej stavby telocvične podľa 
projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou stavebného povolenia. 

- v príjmovej časti príjem z nájmu ( podľa platných nájomných zmlúv28 881,4.-€/ rok )  
 
V nadväznosti na uvedené je pripravený návrh na uznesenie. 

 
 
 
 


