
Mesto Sereď 
 
podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov 

v y h l a s u j e 
 

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme 
nehnuteľnosti za týchto podmienok 

 
1. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže 
Názov:     Mesto Sereď 
Sídlo:  Nám. Republiky1176/10, 926 00 
Zastúpený:    Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu:    0203505156/0900 
IČO:  00306169 
DIČ:  2021000916 
 
2. Predmet obchodnej verejnej súťaže 
Nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Sereď , k. ú. Sereď, zapísanej na Správe katastra 
v Galante na LV č. 591 ako parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 4012/3 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 793 m2 na účel spracovania biologicky 
rozložiteľných odpadov. 
 
3. Podmienky súťaže 
3.1 Súťažný návrh , t.j. návrh na uzavretie nájomnej zmluvy je navrhovateľ  povinný 
spracovať podľa  vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto súťažných podmienok. 
3.2 Navrhovateľ je povinný doplniť vyznačené časti v jednotlivých článkoch návrhu nájomnej 
zmluvy v zmysle podmienok súťaže: 
3.2.1  identifikačné údaje navrhovateľa : 

 ak ide o právnickú osobu: obchodné meno, adresa sídla, meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu, IČO, označenie bankového spojenia, DIČ, označenie registra, 
ktorý právnickú osobu zapísal, číslo zápisu, číslo telefónu, e-mail  

 ak ide o fyzickú osobu podnikateľa: meno a priezvisko, adresa miesta podnikania, 
IČO, DIČ,  označenie bankového spojenia, číslo telefónu, e-mail  

3.2.2 dobu nájmu 
3.2.3 návrh na plnenie kritérií v nadväznosti na kritériá hodnotenia  podľa bodu 4 
3.3 Navrhovateľ je povinný predložiť k návrhu ako prílohu podnikateľsko-technologický 
zámer s pozemkom a oprávnenie podnikať v oblasti spracovania biologicky rozložiteľných 
odpadov. 
3.4 Návrh  nájomnej zmluvy musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku , podpísaný a 
predložený v troch vyhotoveniach. 
3.5 Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po 
termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže, budú odmietnuté. 
3.6 Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať a odvolať po uplynutí 
lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov. 
3.7 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako 
neúspešnú, alebo zrušiť súťaž. O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy 



písomne vyrozumení a zrušenie súťaže bude uverejnené spôsobom, ktorým boli vyhlásené 
podmienky súťaže. 
3.8 Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. 
 
4. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov 
4.1 Kritériá na vyhodnotenie návrhu : 

4.1.1 cena nájmu bez DPH/predmet nájmu/rok  
4.1.2 limit navrhovateľom bezodplatne zberaného a  spracovaného biologicky 

rozložiteľného odpadu vyprodukovaného vyhlasovateľom/rok 
4.1.3 cena za množstvo zberaného, a  spracovaného biologicky rozložiteľného odpadu 

vyprodukovaného vyhlasovateľom nad limit podľa  bodu 4.1.2/ ton 
4.2 Limity ku kritériám 
 4.2.1 minimálne 1200 eur bez DPH/rok 
 4.2.2 minimálne 3000 ton/rok 
 4.2.3 v rozsahu od 0 do 30 eur bez DPH/tona 
 
4.3 protihodnotou nájmu okrem ceny podľa bodu 4.1.1 je aj poskytnutie bezodplatných 
služieb : 
4.3.1 bezodplatné zabezpečovanie zvozu a spracovania záhradného biologicky rozložiteľného 
odpadu  vyprodukovaného vyhlasovateľom v limite podľa bodu 4.1.2 
4.3.2 bezodplatné zabezpečovanie zberu a spracovania kuchynského a reštauračného odpadu 
a použitých rastlinných olejov v neobmedzenom množstve po jeho zavedení vyhlasovateľom.  
 
5. Časový priebeh súťaže 
5.1  Súťažné návrhy s uvedením spätnej  adresy doručia účastníci  písomne v zapečatenej 
obálke v termíne: do  15.5.2013 do 17 00 hod. na adresu Pult prvého kontaktu, Mestský úrad , 
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, s označením: „SÚŤAŽ – nájom nehnuteľnosti 
NEOTVÁRAŤ „.                                                                         
5.2  Otváranie obálok so súťažnými návrhmi a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční dňa 
15.5.2013 o 17 00 hod v budove Mestského úradu v Seredi, Námestie republiky 1176/10 
v zasadačke na I. poschodí. Otváranie obálok je neverejné. 
5.3 Vybraný účastník obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Mestským 
zastupiteľstvom. Vybranému účastníkovi súťaže bude v lehote do 10 dní od schválenia 
výsledkov súťaže v mestskom zastupiteľstve oznámené, že je vybraným účastníkom a že bol 
schválený mestským zastupiteľstvom. 
 
6. Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 
Meno: Ing. Tibor Krajčovič, prednosta mestského úradu 
Telefón:  0903790820 
E-mail: prednosta@sered.sk 
- ohliadka sa uskutoční po vzájomnej dohode 
7. Prílohy: 
Príloha č.1 - vzor návrhu zmluvy 
Príloha č.2 - snímok z katastrálnej mapy  
 
V Seredi dňa 16.04.2013 
                                                                                                 Ing. Martin Tomčányi 
                                                                                                   primátor mesta, v.r. 


