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vec:  Žiadosť o prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Sereď 

Záujemca:  Občianske združenie Veteran Car Club Galanta  
                     Registrácia: MVSR č.sp. VVS/1-900/90-24117 
                     Adresa: Trnavská 4455/1A 926 00 Sereď 
                     IČO:       37850920 
                     Banka:  SBERBANR číslo účtu: 4210210207 
                     Zastúpený:  Bystríkom Starečkom - predsedom klubu 
 
vás týmto žiada o prevod nehnuteľnosti nachádzajúcej sa vo vlastníctve Mesta Sereď,  
KÚ Sereď, ulica Starý Most /Kasárne Váh/ : parcela číslo 3723/19 , v rozlohe 700 m2  
 
Účel využitia stavby: rekonštrukcia priestorov pre potreby Veterán Car Clubu. 
 

Priestory bývalých opravárenských dielní TOP, by sme po rekonštrukcii chceli využiť 

nasledovne:  

- zriadenie Oldtimer múzea rekonštrukciou 3-4 garážových staní 

- v zrekonštruovaných bývalých administratívnych priestorov by sme radi zriadili malé 

Qldtimer kafé  

- priestory bývalej nabíjárne batérii (prístavba) by sme chceli využiť ako dielne určené 

pre opravy veteránov Oldtimer servis 

- V podkrovnom priestore nad administratívou plánujeme umiestnenie klubovne 

určenej primárne pre pravidelné stretávanie členov nášho klubu, pričom vstup do 

klubovne by bol po galérii, kde by sme zároveň umiestnili časť zo zbierky motocyklov 

- rekonštrukcia sociálnych priestorov 

- priestory pred budovou - nádvorie, plánujeme využívať na pravidelné „Výmenné 

stretnutia“ - burzy určených nákup/predaj/výmenu veteránskych dielov a materiálu. 

 

V prípade kladného posúdenia našej žiadosti o odpredaj nehnuteľnosti sa zároveň 

zaväzujeme o bezplatné ponechanie 1-2 garážových stáni pre potreby Mesta Sereď na dobu 

určitú podľa dohody s Mestom. 

Náš zámer s budovou a priestormi sa opiera o skúsenosti, ktoré sme nadobudli počas nášho 

pôsobenia v meste Galanta od vzniku klubu v roku 2004. 

Mesto Sereď 

Mestský úrad 

Námestie Republiky 1176/90 

Sereď 

926 00 
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Za ten čas si akcie poriadané naším klubom získali pevné  miesto vo veteránskom kalendári. 

Pravidelne organizujeme v priestoroch klubu  v Galante Jarné a Jesenné výmenné stretnutia, 

so slušnou účasťou ľudí s rovnakým hobby nielen z regiónu. 

Pretek historických vozidiel „Galantský Ovál“ ktorého jubilejný 10.ročník tento rok  

poriadame, prilákal už množstvo štartových posádok nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých 

štátov. Pripomínam, že posledné dva ročníky preteku sme uskutočňovali aj s podporou 

Mesta Sereď, kde sme štartovali na zrekonštruovanom Námestí Slobody. Účasť občanov 

mesta Sereď na rannej výstave vozidiel a štarte nás presvedčuje o záujme spoluobčanov 

o tento druh techniky a kultúry. 

 

Predpokladáme , že po zrekonštruovaní priestorov a naplnenia zámeru presťahovania klubu 

do Seredi, nebudú tieto priestory slúžiť len nám veteránistom, ale chceli by sme tieto 

priestory a techniku v nich sprístupniť o víkendoch aj našim spoluobčanom, formou 

prehliadky malého múzea a prípadnou šálkou dobrej kávy. 

Taktiež predpokladáme sprístupnenie múzea pre školy, tak ako sme to robili pred časom 

v Galante, kde je to ale momentálne z hľadiska zlého technického stavu budovy nemožné. 

Veríme, že sa nám podarí „ nainfikovať“ ďalších hlavne mladých ľudí , ktorým radi 

poskytneme rady, pomoc a priestory pri rekonštrukcii prvých mopedov a motocyklov. 

 

Nakoľko celý tento projekt, je pomerne finančne náročný, a celá rekonštrukcia bude 

prebiehať na základe dobrovoľnosti jednotlivých členov klubu , a vzhľadom ku 

spoločenskému aspektu prosíme o posúdenie možného odpredaja nehnuteľnosti formou 

osobitého zreteľa. 

 

Ďakujeme. 

 

V Seredi dňa 27.3.2014 

 

Bystrík Stareček 

predseda 

Veterán Car Clubu 


