
Dôvodová  správa 
 

 

 

     Finančné oddelenie Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 

zastupiteľstva v Seredi v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 

zmien a dodatkov zámer na prevod nehnuteľného majetku  mesta: 

 

    Mesto je vlastníkom nebytového priestoru – budovy na Námestí slobody súpisné číslo 4334. 

Vek stavby sa počíta od roku 1895 , preto si vyžadovala rekonštrukciu. Mesto v roku  2005 

vynaložilo na rekonštrukciu  finančné  prostriedky vo  výške  47.845 €, následne formou 

verejnej ponuky dalo do nájmu. Nájomcom sa stala  Alena Nemetzová – Ales. Mesto získalo 

nájomné za nehnuteľnosť od začiatku nájomného vzťahu vo výške 49.342 €. Na opravy, ktoré 

je mesto povinné v zmysle zákona vykonávať ako vlastník objektu, bolo vynaložených počas  

doby nájmu cca 2.136 €. 

  

   Mestské zastupiteľstvo v Seredi dňa 13.09.2011 uznesením číslo 163/2011 schválilo zámer 

predať túto nehnuteľnosť.   O možnosť kúpiť nehnuteľnosť nájomca záujem  z dôvodu, že je 

potrebné riešiť vlhnutie miestností, ktoré sa vyskytuje i napriek zrekonštruovaniu objektu. 

Vynakladať finančné prostriedky  do veľkých opráv cudzieho majetku  pre nájomcu nie je 

možné. Z uvedených dôvodov by nehnuteľnosť odkúpil a vykonal nevyhnutné opravy. 

 

     Zákon o majetku obcí ukladá nehnuteľný majetok predať formou obchodnej verejnej 

súťaže, dražbou, priamym predajom a umožňuje uplatniť výnimočný postup pri zákonných 

výnimkách a prípadoch osobitného zreteľa. 

       

   

    Predkladáme Mestskému zastupiteľstvu dve alternatívy prevodu majetku: 

1. Obchodnú verejnú súťaž (OVS) 

V prípade schválenia odporúčame schváliť i predložený návrh podmienok OVS 

2. Prípad osobitného zreteľa 

            V prípade schválenia tohto spôsobu prevodu, odporúčame prevod minimálne za cenu 

vo výške    znaleckého posudku na predávaný objekt. 

 

 

Stanoviská odborných útvarov: 

 

Odd. rozvoja mesta: „Objekt bol v roku 2005 s nákladom 1,3 mil. Sk rekonštruovaný so 

zámerom zhodnotiť majetok mesta a vzhľadom na jeho polohu  výhodne prenajímať 

a zabezpečiť  trvalý príjem mesta. Následne bol vo verejnej súťaži objekt prenajatý, tento stav 

trvá. Odporúčame v takomto spôsobe nakladania s majetkom pokračovať.“ 

 

Odd. ÚP a SP:  “- podľa Územného plánu mesta Sereď je územie funkčne určené ako plochy 

mestotvornej polyfunkcie“  

  

 


