
Príloha č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania  s majetkom mesta Sereď 
 

Sadzobník nájomného za nájom nebytových priestorov stanovujúci minimálnu ročnú 

sadzbu nájomného za 1 m
2
 podlahovej plochy 

 

I. zóna – katastrálne územie Sereď, ulice: 

 

M.R. Štefánika                                                              

Námestie slobody                            

Námestie republiky                                                                                        

Vinárska 

Kúpeľné námestie               

Pekárska         

Poštová                                                                          

Spádová                    

Parková + areál parku         

Dionýza Štúra 

Cukrovarská  

SNP 

Kostolná       

Školská  

Železničná, časť od svetelnej križovatky po odbočku na ulicu A. Hlinku a Vojanskú 

Kukučínova po križovatku s ulicou Školská                   

Novomestská       

Šintavská po most  
 
 

Účel nájmu       I.zóna               ostatné územie 

 

a) obchodné priestory, reštaurácie, herne, 

    kaviarne, stávkové kancelárie, 

    komerčné kancelárie, umiestnenie technolog.       

    zariadenia, lekárne                                               45,00 €/m
2
/rok               30,00 €/m

2
/rok 

b) nekomerčné kancelárie 

                                                            35,00 €/m
2
/rok               25,00 €/m

2
/rok 

c) WC, sklady, chodby, garáže, 

    obslužné priestory, dielenské priestory a 

    priestory využívané na poskytovanie služieb  

    obyvateľom                 25,00 €/m2/rok             15,00 €/m
2
/rok 

d) priestory pre občianske   

    združenia , cirkev  a náboženské  

     organizácie       7,00 €/m
2
/rok                4,00 €/m

2
/rok 

___________________________________________________________________________ 

e) školské a predškolské zariadenia,                         9,00 €/m
2
/rok                5,00 €/m

2
/rok 

    sociálne služby       

f) pohrebné služby                5,00 €/m
2
/rok            4,00 €/m

2
/rok   



g) bufety v školách a školských zariadenia               7,00 €/m
2
/rok 5,00 €/m

2
/rok 

h)  športové priestory, fitnes, telocvične              10,00 €/m
2
/rok           4,00 €/m

2
/rok 

 

Pri krátkodobom nájme nebytových priestorov v školách, školských zariadeniach sa určuje   

minimálna výška nájomného takto:  

 

   a) v školskej učebni, klubovni, telocvični a pod.:                            7,00 €/m
2
/rok 

   b) v jedálni:                                            7,00 €/m
2
/rok 

   c) plavárne :                               20,00 €/m
2
/rok 

  

 

Schválená Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 14. 12. 2017, uznesením č. 294/2017 

Účinná dňom 01. 01. 2018 

 

 



Príloha č. 4 k Zásadám hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta 

Sereď 
 

Sadzobník nájomného za nájom majetku mesta stanovujúci minimálnu ročnú sadzbu 

nájomného za umiestnenie reklamných zariadení 

 

1. stĺpy verejného osvetlenia 

 

    rozmery tabule       do   1200 mm                              60,00 €/rok  

 

2. pozemky: 

 

a/ citylighty  CMZ – zóna l    140,00  €/rok 

 zastavané územie    100,00  €/rok 

 

b/ billboardy zastavané územie (mimo CMZ           240,00 €/rok 

 mimo zastavaného územia   170,00  €/rok 

 

c/ megaboard mimo zastavaného územia               1.000,00 €/rok 

 

d/ ostatné rekl. tabule  CMZ – zóna 1   60,00  €/rok 

                                    zastavané územie  40,00  €/rok 

 

3.  stavby: CMZ – zóna 1                                      35,00 €/rok 

                                    zastavané územie                                 27,00 €/rok 

 

 

Poznámka: 

Poplatok za prenosné tabule typu „A“ je stanovený v zmysle VZN o miestnych daniach. 

   

 

Schválené MsZ v Seredi uznesením č. 243/2015  dňa 10. 12. 2015 
 



Príloha č. 5 k Zásadám hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta  

Sereď  

 
Sadzobník nájomného za nájom pozemkov vo vlastníctve mesta, stanovujúci minimálnu 

ročnú sadzbu nájomného  

 

  Nájom pozemku :                                                                              Cena 

 

    a) zastavaného stavbou, využívanou na podnikanie 7,00 €/m
2
/rok 

 

    b) zastavaného skladom, garážou, alebo využívaného 

        na umiestnenie prenosnej garáže                 2,00 €/m
2
/rok 

 

    c) na budovanie spevnenej plochy, verejného parkoviska, 

        komunikácie, na zriadenie staveniska                    0,40 €/m
2
/rok  

 

    d)1 využívanie na záhradkárske účely (záhrada)                             0,10 €/m
2
/rok 

    d)2 využívania   ako  individuálne  záhrady        1,00 €/m
2
/rok  

     

     e) na poľnohospodárske využitie (orná pôda)                              70,00 €/ha/rok 

 

     f) tvoriaceho súčasť areálu prenajatého objektu        0,10  €/m
2
/rok 

 

     g) zastavaného stavbou na bývanie a dvor pri rodinnom dome,      

         využívaného  ako  predzáhradka                                                2,00 €/m
2
/rok 

 

     h) pre neziskové organizácie (napr. občianske združenia,  

         športové kluby) 0,10 €/m
2
/rok 

 

   ch) využívaného na parkovanie nákladných automobilov 

            v areáli   býv. kasární  „Váh“                                                 40,00 €/vozidlo/mesiac 

       

i)  zastavaného inou stavbou vrátane priľahlého  pozemku 

          pri inej  stavbe                                                                                      5,00 €/m2/rok 

        

Schválená Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 14. 12. 2017, uznesením č. 294/2017 

Účinná dňom 01. 01. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 7 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď 

 

Sadzobník,  stanovujúci minimálnu sadzbu nájomného za predajné zariadenia a prenajatú 

plochu  pre príležitostný trh - Seredský hodový jarmok  

 

1) Nájomné za prenajatú plochu na jarmoku sa vzťahuje na plochu vo výmere 3 m x 2 m (ďalej len 

trhové miesto). Väčší záber, ako  je určené v prvej vete, sa  považuje za ďalšie trhové miesto 

a  podlieha nájmu podľa podmienok tohto nariadenia. 

2) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované reštauračné služby a občerstvenie: 

a) Služby občerstvenia a reštauračné služby spojené s predajom alkoholických nápojov: 

3 dni     2 dni    nedeľa 

       490,00 €    390,00 €   150,00 € 

b) Služby občerstvenia a reštauračné služby bez predaja alkoholických nápojov:             

     3 dni     2 dni    nedeľa 

     440,00 €    340,00 €   120,00 € 

c) Výroba a predaj sladkého a slaného pečiva ( napr. trdelníky, donutky): 

        3 dni     2 dni    nedeľa 

       190,00 €    155,00 €   50,00 €                                 

3) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú predávané výrobky: 

a) Predaj výrobkov, napr. spotrebná elektronika, textilné a odevné výrobky, obuv, kožená 

galantéria, výrobky priemyselného charakteru, domáce potreby, drobný tovar, klenoty, 

drogéria, kozmetika, foto - kino, umelé kvety a iný spotrebný tovar: 

       3 dni     2 dni    nedeľa 

      100,00 €    80,00 €    30,00 € 

b) Predaj vlastných výrobkov domácej výroby, napr.  textil, odevy, predaj hračiek, bižutérie, 

darčekových, spomienkových  a ozdobných predmetov: 

3dni     2 dni    nedeľa 

       50,00 €     40,00 €    15,00 € 

c) Predaj balónov, časopisov, kníh, ozdobných a okrasných rastlín  a drevín: 

3dni     2 dni    nedeľa 

       50,00 €     40,00 €    15,00 € 

4) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované reklamné služby a prezentácia výrobkov a         

služieb, predaj potravinárskych výrobkov:  

       3 dni     2 dni    nedeľa 

       100,00 €    80,00 €    30,00 € 

5) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú predávané pukance, cukrová vata, orechy, jadierka, 

výrobky z medu, medovníky a cukrovinky vlastnej výroby: 

       3 dni     2 dni    nedeľa 

       40,00 €     35,00 €    10,00 € 

6) Nájom za trhové miesto, na ktorom je predávané ovocie a zelenina: 

       3 dni     2 dni    nedeľa 

       50,00 €     35,00 €    20,00 €     

7) Nájom za trhové miesto,  na  ktorom sú  predávané vlastné  výrobky a predmety  domácej výroby, 

v spojení s ukážkou výroby: 

       3 dni     2 dni    nedeľa 

       15,00 €     10,00 €    5,00 €  



8) Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované služby  - zábavné atrakcie  a technicko-

zábavná činnosť, je určená dohodou s minimálnou cenou nájomného: 

a) 100,00 €/atrakcia: 

1. detská manéž, 

2. strelnica, 

3. malý kolotoč, 

4. detský vláčik, 

5. šmykľavka, 

6.  helikoptéry, 

7. detské kamióny, 

b) 400,00 €/atrakcia : 

1. bobová dráha, 

2. loď, 

3. chobotnice, 

4. lavica, 

c) 500,00 €/atrakcia: 

1. Calypso, 

2. Autodrom, 

3. Break dance, 

d) 700,00 €/atrakcia:  

1. Extreme, 

e) 800,00 €/atrakcia: 

1.  Move It. 

 

 


