
Dôvodová správa: 

 
     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi návrh  Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Sereď  a návrh na aktualizáciu príloh, ktorými sa určujú minimálne ceny 
nájomného. 
 

A. Zdôvodnenie návrhu Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Sereď 
Kompetencia mestského zastupiteľstva určovať zásady hospodárenia a nakladania s 
majetkom  obce je stanovená v § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o obecnom zriadení“). Návrh 
dodatku k   platným Zásadám  hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď ( ďalej 
len „ Zásady“ ) je predkladaný na rokovanie  mestského zastupiteľstva v súvislosti 
s potrebou upraviť niektoré ustanovenia, ktorých vykonanie si vyžaduje prax a  platná 
právna úprava.  
  

Navrhujeme zmenu v § 21 ods. 6,7, a 8  

Platné znenie:  

§ 21 ods. 6 
O vyhodnotení súťaže je súťažná komisia povinná spísať protokol o vyhodnotení súťaže.  
 
§ 21 ods.7 
Protokol z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže predkladá súťažná komisia na schválenie orgánu mesta 
oprávnenému rozhodnúť o spôsobe prevodu majetku. 
 
 § 21 ods. 8 
Po schválení výsledkov príslušným orgánom mesta zabezpečí príslušné oddelenie mestského úradu oznámenie 
výsledkov obchodnej verejnej súťaže. 
 

Mestské  zastupiteľstvo schvaľuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce. Ak sa má 
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku  realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže, 
mestské zastupiteľstvo, podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona o majetku obcí, schvaľuje 
podmienky  obchodnej verejnej súťaže. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže,  a teda aj 
výber z uchádzačov vykonáva komisia schválená mestským zastupiteľstvom, ktorá je viazaná 
podmienkami súťaže schválenými mestským zastupiteľstvom.   Podľa § 287 Obchodného 
zákonníka je vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže povinný prijať návrh, ktorý komisia 
vybrala, t. j.,   akceptovať   výsledok  súťaže.  Schvaľovanie  protokolu   z  vyhodnotenia   
súťaže  v mestskom zastupiteľstve je  nad rámec platnej právnej úpravy. V navrhovanom 
novom znení § 21 ods. 7 je uložená povinnosť podať informáciu o výsledku obchodnej súťaže 
na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.  
Na základe uvedeného  navrhujeme  § 21  ods. 6 doplniť o novú vetu, ods. 7 nahradiť novým 
znením a ods. 8 vypustiť.  
 
 



 
B. Zdôvodnenie návrhu na aktualizáciu minimálnych cien nájomného: 

 
     
   Minimálne ceny nájomného za nájom majetku mesta sú určené v prílohách Zásad  
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď (ďalej len „Zásad“).  Podľa § 20, ods. 2  
týchto Zásad, minimálne nájomného, určené v prílohách č. 3, 4, 5 a 6,  je mesto povinné 
aktualizovať raz ročne k 31. decembru. 
      Súčasťou návrhu na uznesenie je aj návrh riaditeľa DK na zmenu v prílohe č. 7 
k  Zásadám -  Sadzobník,  stanovujúci minimálnu sadzbu nájomného za predajné zariadenia a 
prenajatú plochu  pre príležitostný trh - Seredský hodový jarmok,  a to:  zmenu v  bode č. 3, 
písmeno c)   predaj balónov, časopisov, kníh, ozdobných  a okrasných rastlín a drevín: 3 dni 
50 €, 2 dni 40 € - 1 deň okrem nedele 25 € - nedeľa 15 € - presun sortimentu balóny pod 
písmeno a) toho istého bodu(3) , s vyšším nájomným:  3 dni 100 €, 2 dni 80 €, nedeľa  30 €. 
    Dôvodom tohto návrhu je výška predajnej ceny tohto druhu tovaru.  
       
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 13. 12. 2018 prerokovalo a  
 
Schvaľuje : 

A   Návrh nového zmenia § 21 odsek 6  

      vyhodnotení súťaže je súťažná komisia povinná spísať protokol o vyhodnotení súťaže. 
Oznámenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže účastníkom súťaže zabezpečí príslušné 
oddelenie mestského úradu. 

 

Návrh nového zmenia § 21 odsek 7   

O výsledku obchodnej verejnej súťaže informuje mestské zastupiteľstvo predseda komisie 
na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

 
Schvaľuje:  
 
A. Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď zo dňa 16. 

04. 2013,  
- bez pripomienok, 
- s pripomienkami:............................................................................. 

 
B.  výšku  minimálnych cien nájomného, určeného v prílohách  č. 3, 4 a 5 Zásad  

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď  
- bez  zmeny 
- s týmito zmenami:   
a) v prílohe č. 3 – Sadzobník nájomného za nájom nebytových priestorov stanovujúci 

minimálnu ročnú sadzbu nájomného za 1 m2 podlahovej plochy, 
b) v prílohe č. 4 - Sadzobník nájomného za nájom majetku mesta stanovujúci minimálnu 

ročnú sadzbu nájomného za umiestnenie reklamných zariadení, 
c) v prílohe č. 5 - Sadzobník nájomného za nájom pozemkov vo vlastníctve mesta, 

stanovujúci minimálnu ročnú sadzbu nájomného  
 

 doplniť vetu: V prípade nájmu nehnuteľného majetku mesta pre právnickú osobu a pre fyzickú 
osobu –podnikateľa sa  výška nájomného určí  na základe znaleckého posudku na určenie výšky 
nájomného, vypracovaného na náklady nájomcu. 

 
d) V prílohe č. 7  - Sadzobník,  stanovujúci minimálnu sadzbu nájomného za predajné zariadenia 

a prenajatú plochu  pre príležitostný trh - Seredský hodový jarmok , v bode č. 3, písmeno c) 
Predaj balónov, časopisov, kníh, ozdobných  a okrasných rastlín a drevín, sa sortiment  balóny 
presúva pod písmena) toho istého bodu(3)  
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