
Dôvodová správa 
 

 

Predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na: 

 

1.  peňažný vklad do majetku spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. vo výške 160 600.- € 

za účelom posilnenie krytia aktív vlastnými zdrojmi spoločnosti 

 

2. zvýšenie základného imania  obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. formou 

nepeňažného vkladu, ktorým budú nehnuteľnosti v k.ú. Sereď vo  vlastníctve mesta Sereď 

v podiele1/1 v pomere k celku   vedené na Správe katastra v Galante  ako stavby a  parcely 

registra„C“ evidované na katastrálnej mape na: 

 LV č. 586   

- parc.  č. 3055 vo výmere 343 m
2
-zast.plochy a nádvoria  

- stavba- budova pre šport a rekreačné účely s.č. 2997 postavená na parcele č. 3055  

- parc.  č. 3061/2 vo výmere 220 m
2
 – zast.plochy a nádvoria, 

- parc. č. 3061/27 vo výmere 35 m
2
 – zast.plochy a nádvoria, 

- parc. č. 3061/30  vo výmere 671 m
2
 – zast.plochy a nádvoria 

LV č. 5992 rozostavaná budova „ Telocvičňa „ postavená na parc. registra „C“ č. 3061/30  

Všeobecná hodnota vyššie uvedených nehnuteľností je určená  znaleckým posudkom             

č. 53/2012 zo dňa 11.04.2012, ktorý bol vypracovaný znalcom z odboru stavebníctvo, 

oceňovanie nehnuteľností Ing. Kamilom Chovancom vo výške 471 000.- €. 

 

Zdôvodnenie predloženého návrhu: 

Mesto Sereď založilo obchodnú spoločnosť Správa majetku Sereď, s.r.o. so 100% 

majetkovou účasťou  za účelom   realizovania činností spojených so správou majetku mesta, 

ktorý nebol zverený do správy rozpočtových, príspevkových  organizácií zriadených mestom 

( prevádzka, údržba, rekonštrukcia, modernizácia, výstavba ) s cieľom dosiahnutia 

optimalizácie nákladov súvisiacich so správou a  prevádzkou nehnuteľného majetku mesta, 

ako i zefektívnenia súvisiacich činností. 

Spoločnosť vznikla  01.01.2012 a nedisponuje dostatočnými finančnými zdrojmi na  

plnenie účelu, na  ktorý bola založená, je potrebné vložiť do spoločnosti finančné prostriedky. 

Peňažný vklad bude použitý na realizáciu investičných akcií – „ Sereď – turistická cyklotrasa“ 

( čiastka 99 100.- €), „ Úprava nádvoria bývalej ZŠ na ul. Garbiarska“ ( čiastka 50 000.-€).  

„ Rekonštrukcia vykurovania futbalový  štadión“  (11 500 € ). Tieto investičné akcie sú 

zahrnuté v schválenom rozpočte mesta na rok 2012. 

Nehnuteľný majetok (komplex nehnuteľností, ktorého súčasťou je  rozostavaná stavba 

„Telocvičňa“, funkčne spojená aj s vedľajšou budovou  bývalá Sokolovňa)  bude zhodnotený 

realizáciou dostavby telocvične, využívaný za účelom plnenia záväzkov mesta podľa čl. VII 

 Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Sereď a AŠK Lokomotíva Sereď č. 4/31/KZ-

4/2012 zo dňa 08.03.2012, ktoré  spoločnosť v plnom rozsahu prevezme.  

Podľa §7 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , ak obec 

zakladá právnickú osobu môže použiť rozpočtové prostriedky na založenie a nadobúdanie 

majetkových účastí na podnikaní takejto právnickej osoby.    

Podľa zakladateľskej listiny spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. výkon 

kompetencií valného zhromaždenia vykonáva primátor mesta ako štatutárny zástupca 

jediného zakladateľa a spoločníka. V rámci výkonu kompetencií valného zhromaždenia sa 

uplatní pôsobnosť mestského zastupiteľstva tým, že na návrh primátora prijme mestské 

zastupiteľstvo rozhodnutie, ktoré je pre valné zhromaždenie záväzné.  



V zmysle § 125 ods. 1, písm. e) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov ( ďalej len ObZ ) ako i Zakladateľskej listiny rozhodovanie o zvýšení 

alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade prislúcha valnému 

zhromaždeniu.  

Vklad majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných 

spoločností  v zmysle §9 ods. 2, písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov schvaľuje  mestské zastupiteľstvo,  a to trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov. 

V nadväznosti na uvedené je spracovaný návrh na uznesenie. 

 


