
Dôvodová správa : 
 
Predkladáme  na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi návrh na prenájom 
nehnuteľného majetku mesta. 
Informácia o zámere prenajať nehnuteľný majetok mesta spoločnosti Správa majetku Sereď, 
s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10, Sereď uplatnením výnimočného postupu podľa  
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov         
( nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa)  bola predložená na rokovanie MsZ dňa 
15.12.2011. Uznesením č. 249/2011 zobralo MsZ informáciu o zámere na vedomie  s tým, že 
uložilo  zabezpečiť zverejnenie zámeru  prenajať nehnuteľný majetok uplatnením 
výnimočného postupu. 
Zámer bol zverejnený dňa 21.12.2011. 
 
Predmetom nájmu:    
 

1.  nehnuteľnosti tvoriace areál denného centra na Jesenského ul.v Seredi  
 

• parcela  č. 695 zast. pl. a nádvoria vo výmere 248 m2 , parcela č. 697/1 zast. pl. 
a nádvoria vo výmere 86 m2 a  stavba s.č. 1103 postavená na týchto parcelách 

• parcela  č. 696 zast. pl. a nádvoria vo výmere 23 m2 a stavba bez s.č. na nej 
postavená 

• parcela  č. 697/2 zast. pl. a nádvoria vo výmere 121 m2  
• parcela  č. 698/1 záhrady vo výmere 44 m2  
• parcela č. 698/2 záhrady vo výmere 18 m2 

evidované v právnom stave na Správe katastra v Galante na LV č. 591 parcely 
registra „C“ evidované na katastrálnej mape  v k.ú. Sereď 

 
2.  nehnuteľnosti tvoriace areál denného centra na Námestí Slobody v Seredi  
  

• parcela  č. 77 zast. pl. a nádvoria vo výmere  397 m2 a  stavba s.č. 1187 na tejto 
parcele postavená 

•  parcela  č. 78 zast. pl. a nádvoria vo výmere 22 m2 a stavba bez s.č. - garáž na 
tejto parcele postavená 

•    parcela  č. 79 zast. pl. a nádvoria vo výmere 43 m2  
•    parcela  č. 80/1 záhrady vo výmere 795  m2  

evidované v právnom stave na Správe katastra v Galante na LV č. 591 parcely 
registra „C“ evidované na katastrálnej mape  v k.ú. Sereď 

 
Navrhovaná cena nájmu  za areál denného centra  na Jesenského ulici a areál denného 
centra na Námestí Slobody je  jednotlivo  vo výške 100 €/ predmet nájmu/ rok. 
Navrhovaná cena  zohľadňuje náklady  a výnosy mesta súvisiace s predmetnými objektmi 
( viď prílohu č. 1 ). 
 

   
 
3.  nehnuteľnosti tvoriace areál futbalového štadióna na Športovej ul. v Seredi 
 

• parcela č.1606/4 vo výmere 412 m2  zast. pl. a nádvoria ako aj  stavba   s.č. 2809 
postavená na tejto parcele 



• parcela č. 1606/3 zast. pl. a nádvoria vo výmere 20 m2 ako aj  stavba  /garáž/  bez 
s.č. postavená na tejto parcele, 

• parcela č. 1606/2 zast. pl. a nádvoria vo výmere 479 m2 ako aj  stavba  /tribúna/ 
bez s.č. postavená na tejto parcele, 

• parcela č. 1606/5 zast. pl. a nádvoria vo výmere 162 m2  ako aj stavba /garáž/   
bez s.č. postavená na tejto parcele, 

• parcela č. 1606/1 ostatné plochy, vo výmere 40829 m2,– futbalové ihriská, tenisové 
ihrisko a  stavba futbalového miniihriska vo výmere 33 x l8 m2   
evidované v právnom stave na Správe katastra v Galante na LV č. 591 parcely 
registra „C“ evidované na katastrálnej mape  v k.ú. Sereď 

 
 

nehnuteľnosti tvoriace  areál futbalového štadióna v Hornom Čepeni 
 

• parcele č.196/1 zast. pl. a nádvoria vo výmere 133 m2  a stavba /šatne – šport. 
areál /  s.č. 3740 postavená na tejto parcele 

•  parcela č. 196/2 zast. pl. a nádvoria vo výmere71 m2, 
•  parcela č.. 196/4  zast. pl. a nádvoria vo výmere  78 m2    
• parcela  č. 196/3 zast. pl. a nádvorie vo výmere 1079 m2 
• parcela č. 196/5 zast.  pl. a nádvorie vo výmere 465 m2, 
• parcela č. 196/6 zast. pl. a nádvorie vo výmere 4 m2 
• parcela č. 196/7 zast. pl. a nádvorie vo výmere 62 m2, 
• parcela č. 197/1 ostatná plocha vo výmere 7585 m2, 
• parcela č. 197/2 ostatná plocha vo výmere 364 m2, 

evidované v právnom stave na Správe katastra v Galante na LV č. 101 parcely 
registra „C“ evidované na katastrálnej mape  v k.ú.Horný Čepeň 
 

 
Navrhovaná cena nájmu  za areály štadiónov  na Športovej ulici v Seredi a v Hornom 
Čepeni  je   vo výške 5000.- €/ predmet nájmu/ rok. Navrhovaná cena  zohľadňuje náklady  
a výnosy mesta súvisiace s predmetnými areálmi( viď prílohu č. 1 ). 
 
 
4.  nebytové priestory - kancelária v objekte administratívnej budovy MsÚ   

 
•  nebytové priestory – časť  kancelárie č. 16 v celkovej výmere 14,88 m2 v objekte 

administratívnej budovy s.č. 1176, postavenej na parcelách registra „ C“ 
evidovaných na katastrálnej mape ako parcela č. 111/1 a č. 111/2 v k.ú. Sereď 
zapísané v liste vlastníctva č. 591, vedenom Katastrálnym úradom v Trnave, 
Správou katastra Galanta. 

 
Navrhovaná cena  je určená  podľa VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom 
mesta v platnom znení. , prílohy č.2(minimálne ceny)  vo  39,833/m2/ rok.  
 

 
Zdôvodnenie nájmu: 
Nájom sa uskutočňuje za účelom dosiahnutia optimalizácie nákladov súvisiacich 
s prevádzkou nehnuteľného majetku mesta, ako i zefektívnenia činností súvisiacich s ich 
prevádzkou.   



   
Nájom nehnuteľností je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle 
§9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
V zmysle uvedeného je spracovaný návrh na uznesenie. 


