
Návrh na uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí  dňa 9.2.2017 prerokovalo 

 a 

1     Schvaľuje Investičný zámer Mesta Sereď - kúpu bytov v počte  24 nájomných bytov 
bežného štandardu v bytovom dome s názvom stavby „Pavilón G – bytový dom Komenského 
ulica Sereď“ postavených na parcelách č. 733/6 a 780/11 v k. ú. Sereď , na základe Zmluvy 
o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy a Dodatku č. 1 medzi Mestom Sereď a LRL PROFITECH, s.r.o., 
Slnečná 1408, Sereď, IČO: 36254592 prostredníctvom podpory zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania (U413) s lehotou splatnosti 30 rokov s úrokovou sadzbou 1%. Bytový dom je 
zhotovený v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. arch. Róbertom Kráľom, 
Architektonické štúdio s.r.o., Pekárska  10, 926 01 Sereď schválenou v stavebnom konaní  č. 
10724/ÚPaSP 584/2015 zo dňa 29.7.2015. Bytový dom je postavený v  súlade so zákonom č. 
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 
a v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších 
predpisov. 

2       Súhlasí s podmienkami na poskytnutie dotácie  ustanovenými zákonom č. 443/2010 Z. z. 
o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov platnými 
v čase podania žiadosti o poskytnutie dotácie. 

3       Schvaľuje kúpu technickej vybavenosti na základe Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej 
zmluvy a Dodatku č. 1 medzi Mestom Sereď a LRL PROFITECH, s.r.o., Slnečná 1408, Sereď, IČO: 
36254592   v zložení:  BD „G pavilón“, Komenského ulica, Sereď Parkovisko 1  a  BD „G 
pavilón“, Komenského ulica, Sereď Parkovisko 2, ktoré sú zhotovené v súlade s projektovými 
dokumentáciami vypracovanými Ing. Martinom Škodom PhD., Lomonosovova 6, Trnava 
a schválené v  stavebných konaniach č. 23384/ÚPaSP 1417/2016 a 23385/ÚPaSP 1416/2016. 
Technická vybavenosť je realizovaná na parcelách č. 733/13, 374/2, 1873/1, 1865/1, 1874/1, 
1873/2 k. ú. Sereď.  
Komplexnú technickú vybavenosť bytov SO 02 elektrický kábel + prípojka elektro, SO 03 
prípojka vody, SO 04kanalizácia + prípojka, SO 05 prípojka teplovodu /ÚK + TÚV/ realizovaná na 
parcelách 733/6, 780/11 k. ú. Sereď schválená v stavebnom konaní  č. 10724/ÚPaSP 584/2015 
zo dňa 29.7.2015. 

4     Schvaľuje spôsob financovania kúpy 24 nájomných bytov v bytovom dome „Pavilón G – 
bytový dom Komenského ulica Sereď“ : 

a) Prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške  701 250,00 € ako 
65% z ceny diela, dotácie z Ministerstva dopravy  a výstavby Slovenskej republiky vo výške 
377 590,00 € ako 35 % z ceny diela a vlastných zdrojov vo výške 13,60 €. 

b) V prípade nezískania dotácie prostredníctvom úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo 
výške  1 078 850,00 € ako 100% z ceny diela a vlastných zdrojov vo výške 3,60 €. 

5      Súhlasí s úpravou percentuálneho rozdelenia  financovania kúpy bytov podľa skutočnej 
výšky schválenej dotácie. 



6      Súhlasí so zapracovaním úveru poskytnutého  zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške  
1 078 850,00 €, 100% z ceny diela do rozpočtu mesta v prípade nezískania  dotácie 
7        Súhlasí s predložením žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania  na kúpu bytov 
v počte  24 nájomných bytov bežného štandardu v bytovom dome s názvom stavby „Pavilón G – 
bytový dom Komenského ulica Sereď“ postavených na parcelách č. 733/6 a 780/11 v k. ú. Sereď 
s lehotou splatnosti 30 rokov s úrokovou sadzbou 1% a súhlasí s podmienkami na poskytnutie 
úveru ustanovenými zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania platnými 
v čase podania žiadosti. 
8       Súhlasí s predložením žiadosti o dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky na kúpu bytov v počte  24 nájomných bytov bežného štandardu v bytovom dome 
s názvom stavby „Pavilón G – bytový dom Komenského ulica Sereď“ postavených na parcelách 
č. 733/6 a 780/11 v k. ú. Sereď a súhlasí s podmienkami na poskytnutie dotácie ustanovenými 
zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení 
neskorších predpisov platnými v čase podania žiadosti. 
9        Schvaľuje zabezpečenie záväzku voči Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky kupovanou nehnuteľnosťou 24 nájomnými bytmi v bytovom dome s názvom stavby 
„Pavilón G – bytový dom Komenského ulica Sereď“ postavenom na parcelách č. 733/6 
a 780/11 v k. ú. Sereď realizovanom na základe stavebného povolenia č. 10724/ÚPaSP 
584/2015 zo dňa 29.7.2015. 
10       Schvaľuje zabezpečenie záväzku voči Štátnemu fondu rozvoja bývania kupovanou 
nehnuteľnosťou 24 nájomnými bytmi v bytovom dome s názvom stavby „Pavilón G – bytový 
dom Komenského ulica Sereď“ postavenom na parcelách č. 733/6 a 780/11 v k. ú. Sereď 
realizovanom na základe stavebného povolenia č. 10724/ÚPaSP 584/2015 zo dňa 29.7.2015 
vrátane pozemkov zastavaných bytovým domom. 
11  Schvaľuje zapracovanie splátok úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania do rozpočtu mesta 
počas trvania zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania.      
12   Prijíma záväzok mesta:   

- Dodržať nájomný charakter bytov počas doby splatnosti úveru zo ŠFRB, po dobu 30 
rokov. 

- Zriadiť záložné právo na 24 nájomných bytov vrátane pozemku pod bytovým domom po 
priznaní podpory pred prevodom finančných prostriedkov fondu po prevode 
vlastníckeho práva k bytom. 

-  Zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru 24 nájomných bytov 
v bytovom dome s názvom stavby „Pavilón G – bytový dom Komenského ulica Sereď“. 

-  Dodržať pri prenájme ustanovenia osobitného predpisu  (§ 22 zákona č. 443/2010 Z. z.). 
 

13      Schvaľuje investičný zámer Mesta Sereď realizovať kúpu  technickej vybavenosti k 
bytovému domu s názvom stavby „Pavilón G – bytový dom Komenského ulica Sereď“ 
postavenému na parcelách č. 733/6 a 780/11 v k. ú. Sereď 



14       Schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na obstaranie technickej vybavenosti k bytovému 
domu s názvom stavby „Pavilón G – bytový dom Komenského ulica Sereď“ postavenému 
na parcelách č. 733/6 a 780/11 v k. ú. Sereď 

15 .  Schvaľuje    spôsob financovania kúpy technickej vybavenosti k bytovému domu 
s názvom stavby „Pavilón G – bytový dom Komenského ulica Sereď“ postavenému na 
parcelách č. 733/6 a 780/11 v k. ú. Sereď prostredníctvom dotácie z Ministerstva dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky  vo výške 27 930 € a vlastných zdrojov vo výške 55 740,40 €. 

16    Schvaľuje    vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na technickú vybavenosť k 
bytovému domu s názvom stavby „Pavilón G – bytový dom Komenského ulica Sereď“ 
postavenému na parcelách č. 733/6 a 780/11 v k. ú. Sereď  z rozpočtu mesta  83 670,40 €, ak 
dotácia nebude poskytnutá. 

17        Schvaľuje kúpu, kúpnu cenu  na kúpu  technickej vybavenosti. 
18      Schvaľuje investičný zámer Mesta Sereď realizovať kúpu komplexnej  technickej 

vybavenosti bytov  v súlade so Zmluvou o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy a Dodatku č. 1 
medzi Mestom Sereď a LRL PROFITECH, s.r.o., Slnečná 1408, Sereď, IČO: 36254592   
v zložení:  SO 02elektrický kábel + prípojka elektro, SO 03 prípojka vody, SO 04kanalizácia + 
prípojka, SO 05 prípojka teplovodu /ÚK + TÚV/, postavených podľa stavebného povolenia č. 
10724/ÚPaSP 584/2015 zo dňa 29.7.2015 a pozemky č. 733/6 a 780/11 v k. ú. Sereď  . 

19 Schvaľuje vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na kúpu komplexnej  technickej 
vybavenosti bytov vo výške 1€. 

20 Schvaľuje uzatvorenie   Kúpnej zmluvy medzi predávajúcim: LRL PROFITECH, s.r.o., Slnečná 
1408, Sereď, IČO: 36254592 a budúcim kupujúcim mestom Sereď, ktorou budúci kupujúci 
kupuje    byty v bytovom dome „Pavilón G – bytový dom Komenského ulica Sereď“ 
postavené  podľa stavebného povolenia č. 10724/ÚPaSP 584/2015 zo dňa 29.7.2015,  
bytový dom je postavený v  súlade so zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj 
bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 
150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a to  za  cenu:  
Za 24 nájomných bytov kupujúci uhradí: 
a) z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania sumu  701 250,00 € ako 65% z ceny diela, z 

dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky sumu 377 590,00 € ako 
35 % z ceny diela a vlastných zdrojov sumu 13,60  €,  
 
alebo v prípade nezískania  dotácie 

b) z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania v prípade nezískania dotácie sumu  

1 078 850,00 € a vlastných zdrojov sumu 3,60 €.   

Za technickú vybavenosť BD „G pavilón“, Komenského ulica, Sereď Parkovisko 1  a  BD „G 
pavilón“, Komenského ulica, Sereď Parkovisko 2 kupujúci uhradí: 

z dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky sumu 27 930,00  € 
a vlastných zdrojov 55 740,40 €. 



Za komplexnú technickú vybavenosť bytov  SO 02 elektrický kábel+ prípojka elektro, SO 03 
prípojka vody, SO 04kanalizácia + prípojka, SO 05 prípojka teplovodu /ÚK + TÚV/ kupujúci 
uhradí: 

z vlastných zdrojov  sumu 1,00 €. 

Kúpna cena 24 nájomných bytov, technickej vybavenosti a komplexnej technickej 
vybavenosti na základe Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy a Dodatku č. 1 
medzi   Mestom Sereď a LRL PROFITECH, s.r.o., Slnečná 1408, Sereď, IČO: 36254592 je 
1 162 525,00 €. 

Všetky ceny sú uvádzané s DPH. 

 

 

 


