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Návrh na uznesenie:  

 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  07. 02. 2019 prerokovalo a  
 
schvaľuje : 

    
1. minimálne ceny pri prevodoch pozemkov vo vlastníctve mesta, určené v Prílohe č. 2 

k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, nasledovne: 
 

A. INTRAVILÁN:  
 

I. zóna – k. ú.  Sereď - centrum, ulice: 
 
M. R. Štefánika                                                              
Námestie slobody                            
Námestie republiky            
Vinárska 
Kúpeľné námestie               
Pekárska         
Poštová                                                                          
Spádová                    
Parková + areál parku         
Dionýza Štúra 
Cukrovarská  
SNP 
Kostolná       
Školská  
Železničná  
Kukučínova 
Hviezdoslavova 
Hornomajerská  
Mlynárska 
Čepeňská 
Komenského  
Jesenského                  
Garbiarska  

 
nezastavaný pozemok                                  100 €/m2                             
zastavaný pozemok                         70 €/m2    

 
 
 



    II. zóna -   k. ú. Sereď (ostatné – zostávajúce ulice), k.  ú.  Dolný Čepeň, k. ú. Stredný     
Čepeň a k. ú. Horný Čepeň  

nezastavaný pozemok                                             80 €/m2 

zastavaný pozemok                               60 €/m2 
    

III. zóna – Nový Majer 
nezastavaný pozemok                                             60 €/m2 
zastavaný pozemok                                          40 €/m2  

 
B:  EXTRAVILÁN  

 
pozemky mimo zastavaného územia mesta                                        20 €/m2  
 
C:  
 
a) Predaj pozemkov, ktoré sú pre mesto z hľadiska jeho zámerov nevyužiteľné a sú súčasťou 

jestvujúcej zástavby,  dlhodobo  užívané  ako  záhrady,  predzáhradky,  zastavané plochy, 
alebo plochy neprístupné z verejných priestranstiev (10 rokov a viac),  za cenu 
v jednotlivých zónach, pri výmere pozemkov  do 25 m2, vrátane: 
 

I.   zóna  -  k. ú. Sereď, k. ú. Dolný Čepeň, 
                   k .ú. Stredný Čepeň, k. ú. Horný Čepeň                           20 €/m2 
II.  zóna   -   Nový Majer                                                                    10 €/m2  
 
b) Predaj pozemkov, ktoré sú pre mesto z hľadiska jeho zámerov nevyužiteľné a sú súčasťou 

jestvujúcej zástavby,  dlhodobo  užívané  ako  záhrady,  predzáhradky,  zastavané plochy, 
alebo plochy neprístupné z verejných priestranstiev (10 rokov a viac),  za cenu 
v jednotlivých zónach pri výmerách  pozemkov nad 25 m2, vrátane: 
 

 I.   zóna  -  k. ú. Sereď, k. ú. Dolný Čepeň, 
                      k. ú. Stredný Čepeň, k. ú.  Horný Čepeň                       28  €/m2  
II.  zóna   -   Nový Majer                                                                    10 €/m2  
 

2. Sadzobník nájomného za nájom nebytových priestorov, stanovujúci minimálnu ročnú     
sadzbu nájomného za 1 m2 podlahovej plochy, určené v Prílohe č. 3 k Zásadám 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, nasledovne:  

I. zóna – k. ú. 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                                               60,00 €/m2/rok             30,00 €/m2/rok 
b) nekomerčné kancelárie 
                                                            40,00 €/m2/rok             25,00 €/m2/rok 
c) WC, sklady, chodby, garáže, 
    obslužné priestory, dielenské priestory a 
    priestory využívané na poskytovanie služieb  
    obyvateľom                 25,00 €/m2/rok             15,00 €/m2/rok 
d) kancelárske priestory, občianske   
    združenia , cirkev  a náboženské  
     organizácie      7,00 €/m2/rok                4,00 €/m2/rok 
___________________________________________________________________________ 
e) školské a predškolské zariadenia,                           9,00 €/m2/rok              5,00 €/m2/rok 
    sociálne služby       
f) pohrebné služby                5,00 €/m2/rok            4,00 €/m2/rok   
g) bufety v školách a školských zariadenia               7,00 €/m2/rok 5,00 €/m2/rok 
h)  športové priestory, fitnes, telocvične              10,00 €/m2/rok           4,00 €/m2/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 €/hodina 
   b) v jedálni:                                            7,00 €/hodina 
   c) plavárne :                              20,00 €/hodina 

 
 

3. Sadzobník nájomného za nájom nebytových priestorov, stanovujúci minimálnu ročnú     
sadzbu nájomného nájom pozemkov vo vlastníctve mesta, určené v Prílohe č. 5 
k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, nasledovne:  

 



Nájom pozemku :                                                                              Cena 
 
    a) zastavaného stavbou, využívanou na podnikanie 9,00 €/m2/rok 
 
    b) zastavaného skladom, garážou, alebo využívaného 
        na umiestnenie prenosnej garáže                 2,00 €/m2/rok 
 
    c) na budovanie spevnenej plochy,  
        komunikácie, na zriadenie staveniska                    1,00 €/m2/rok  
 
    d)1 využívanie na záhradkárske účely (záhradkárske osady)          0,50 €/m2/rok 
    d)2 využívania   ako  individuálne  záhrady        1,00 €/m2/rok  
     
     e) na poľnohospodárske využitie (orná pôda)                             100,00 €/ha/rok 
 
     f) tvoriaceho súčasť areálu prenajatého objektu        0,30  €/m2/rok 
 
     g) zastavaného stavbou na bývanie a dvor pri rodinnom dome,      
         využívaného  ako  predzáhradka                                                2,00 €/m2/rok 
 
     h) pre neziskové organizácie (napr. občianske združenia,  
         športové kluby) 0,10 €/m2/rok 
 
   ch) využívaného na parkovanie nákladných automobilov 
        v areáli   býv. kasární  „Váh“                                                           60,00 €/vozidlo/mesiac  
       
i) zastavaného inou stavbou, vrátane priľahlého pozemku pri inej stavbe   5,00 €/rok  
 
j) na vybudovanie verejného parkoviska                                          10,00 €/m2/rok                         
 



Dôvodová správa: 

 
     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi návrh na prehodnotenie minimálnych cien za prevod a nájom 
nehnuteľného majetku mesta, ktoré sú určené v prílohách k  Zásadám hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Sereď: 
 
    Minimálne ceny nájomného, za ktoré mesto prenajíma nehnuteľný majetok, sú určené 
v prílohách Zásad  hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď (ďalej len „Zásady“).  
Podľa § 20, ods. 2  týchto Zásad, minimálne nájomného, je mesto povinné aktualizovať raz 
ročne k 31. decembru.  Aktuálne ceny nájomného za nehnuteľný majetok mesta a minimálne 
ceny pri prevodoch nehnuteľného majetku mesta boli prerokované na finančnej a majetkovej 
komisii pri MsZ.  Komisia sa cenami zaoberala na svojom zasadnutí dňa 23. 01. 2019. Na 
základe komisiou odporučených cien za nájom a predaj nehnuteľného majetku mesta, 
predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Seredi návrh na schválenie minimálnych cien, 
určených v prílohách k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď: 
 
  

Príloha č. 2 
 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď 
 - Minimálne ceny pri prevodoch pozemkov vo vlastníctve mesta 

 
A: INTRAVILÁN  
 
Platné znenie:                                                                                    
 
I. zóna – katastrálne územie Sereď, centrum, ulice: 
 
M. R. Štefánika                                                              
Námestie slobody                            
Námestie republiky            
Vinárska 
Kúpeľné námestie               
Pekárska         
Poštová                                                                          
Spádová                    
Parková + areál parku         
Dionýza Štúra 
Cukrovarská  
SNP 
Kostolná       



Školská  
Železničná  
Kukučínova 
Hviezdoslavova 
Hornomajerská  
Mlynárska 
Čepenská 
Komenského  
Jesenského                 
Garbiarska 
 
nezastavaný pozemok                   90 €/m2                             
zastavaný pozemok                    50 €/m2    

 
Návrh  
I. zóna – katastrálne územie Sereď, centrum, ulice: 
 
M. R. Štefánika                                                              
Námestie slobody                            
Námestie republiky            
Vinárska 
Kúpeľné námestie               
Pekárska         
Poštová                                                                          
Spádová                    
Parková + areál parku         
Dionýza Štúra 
Cukrovarská  
SNP 
Kostolná       
Školská  
Železničná  
Kukučínova 
Hviezdoslavova 
Hornomajerská  
Mlynárska 
Čepenská 
Komenského  
Jesenského                 
Garbiarska 
 
nezastavaný pozemok                  100 €/m2                             
zastavaný pozemok                     70 €/m2    



 
Platné znenie:  
 
II. zóna – k. ú. Sereď(ostatné – zostávajúce ulice), k. ú. Dolný Čepeň 
nezastavaný pozemok                                      60 €/m2 
zastavaný pozemok                                   40 €/m2 

 

III. zóna – katastrálne územie Stredný Čepeň 
nezastavaný pozemok                                    40 €/m2 
zastavaný pozemok                                 30 €/m2  

 

IV. zóna – katastrálne územie Horný Čepeň +  Nový Majer 
nezastavaný pozemok                                  30 €/m2 
zastavaný pozemok                               20 €/m2  

 
Návrh: 
Zlúčiť zóny II., III.   a časť zóny IV. - Horný Čepeň –  do jednej zóny – II.  zóna a schváliť 
jednotnú cenu:  
II. zóna – k. ú Sereď(ostatné – zostávajúce ulice), k. ú. Dolný Čepeň, k.ú. Stredný Čepeň 

a k. ú. Horný Čepeň  
nezastavaný pozemok                               80 €/m2 

zastavaný pozemok                 60 €/m2 
    
III. zóna – Nový Majer 
nezastavaný pozemok                             60 €/m2 
zastavaný pozemok                          40 €/m2  

 
B: EXTRAVILÁN  
 
 Platné 
pozemky mimo zastavaného územia mesta                       10 €/m2  
 
návrh:  
 
B:  EXTRAVILÁN  
 
pozemky mimo zastavaného územia mesta                      20 €/m2  
 
C:  
 
Platné znenie:  
Predaj pozemkov, ktoré sú pre mesto z hľadiska jeho zámerov nevyužiteľné a sú súčasťou 
jestvujúcej zástavby,  dlhodobo  užívané  ako  záhrady,  predzáhradky,  zastavané plochy, 
alebo plochy neprístupné z verejných priestranstiev (10 rokov a viac),  za cenu v jednotlivých 
zónach:   
 



 I.   zóna   -   k. ú. Sereď                                                                       20 €/m2  
II.  zóna   -   k. ú. Dolný Čepeň                                                            20 €/m2  
III. zóna  -    k. ú. Stredný Čepeň                                                         15 €/m2 
IV. zóna   -   k. ú. Horný Čepeň  + Nový Majer                                   10 €/m2        

 
 
Návrh: 
1. Výmera pozemkov  do 25 m2, vrátane: 
 
Predaj pozemkov, ktoré sú pre mesto z hľadiska jeho zámerov nevyužiteľné a sú súčasťou 
jestvujúcej zástavby,  dlhodobo  užívané  ako  záhrady,  predzáhradky,  zastavané plochy, 
alebo plochy neprístupné z verejných priestranstiev (10 rokov a viac),  za cenu v jednotlivých 
zónach:   
   
 I.  zóna  -  k. ú. Sereď, k. ú. Dolný Čepeň, k.ú. Stredný Čepeň, k.ú. Horný Čepeň                                        

                      20 €/m2 
II.  zóna   -   Nový Majer                                                                                           10 €/m2

  
 
 
2. Výmera pozemkov  nad 25 m2: 
 
Predaj pozemkov, ktoré sú pre mesto z hľadiska jeho zámerov nevyužiteľné a sú súčasťou 
jestvujúcej zástavby,  dlhodobo  užívané  ako  záhrady,  predzáhradky,  zastavané plochy, 
alebo plochy neprístupné z verejných priestranstiev (10 rokov a  
viac),  za cenu v jednotlivých zónach:   
   
 I.  zóna  -  k. ú. Sereď, k. ú. Dolný Čepeň, k.ú. Stredný Čepeň, k.ú. Horný Čepeň                          

                  28  €/m2 
II.  zóna   -   Nový Majer                                                                                        10 €/m2  

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

- minimálne ceny nájomného za 1 m2 podlahovej plochy nebytových priestorov za 
nebytové priestory vo vlastníctve mesta  

 
Platné znenie:  
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 po pohostinstvo „Papuča“ 
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  
 
a) obchodné priestory, reštaurácie, herne, 
    kaviarne, stávkové kancelárie, 
    komerčné kancelárie, umiestnenie technolog.       
    zariadenia, lekárne                                               45,00 €/m2/rok               30,00 €/m2/rok 
b) nekomerčné kancelárie 
                                                            35,00 €/m2/rok               25,00 €/m2/rok 
c) WC, sklady, chodby, garáže, 
    obslužné priestory, dielenské priestory a 
    priestory využívané na poskytovanie služieb  
    obyvateľom                 25,00 €/m2/rok             15,00 €/m2/rok 
d) kancelárske priestory, občianske   
    združenia , cirkev  a náboženské  
     organizácie      7,00 €/m2/rok                4,00 €/m2/rok 
___________________________________________________________________________ 
e) školské a predškolské zariadenia,                         9,00 €/m2/rok            5,00 €/m2/rok 
    sociálne služby       
f) pohrebné služby              5,00 €/m2/rok            4,00 €/m2/rok   
g) bufety v školách a školských zariadenia            7,00 €/m2/rok             5,00 €/m2/rok 
h)  športové priestory, fitnes, telocvične          10,00 €/m2/rok            4,00 €/m2/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 €/m2/rok 
   b) v jedálni:                                          7,00 €/m2/rok 
   c) plavárne :                 20,00 €/m2/rok 
  
 
 

 
 
 



Návrh: 
Účel nájmu       I.zóna         ostatné územie 
 
a) obchodné priestory, reštaurácie, herne, 
    kaviarne, stávkové kancelárie, 
    komerčné kancelárie, umiestnenie technolog.       
    zariadenia, lekárne                                               60,00 €/m2/rok          30,00 €/m2/rok 
b) nekomerčné kancelárie 
                                                            40,00 €/m2/rok          25,00 €/m2/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 €/hodina 
   b) v jedálni:                                            7,00 €/hodina 
   c) plavárne :                   20,00 €/hodina 
  

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

- minimálne ceny nájomného za 1 m2 podlahovej plochy nebytových priestorov za 
pozemky vo vlastníctve mesta  

 
Platné znenie:  
Nájom pozemku :                                                                              Cena 
 
    a) zastavaného stavbou, využívanou na podnikanie 7,00 €/m2/rok 
 
    b) zastavaného skladom, garážou, alebo využívaného 
        na umiestnenie prenosnej garáže                 2,00 €/m2/rok 
 
    c) na budovanie spevnenej plochy, verejného parkoviska, 
        komunikácie, na zriadenie staveniska                    0,40 €/m2/rok  
 
    d)1 využívanie na záhradkárske účely (záhrada)                             0,10 €/m2/rok 
    d)2 využívania   ako  individuálne  záhrady        1,00 €/m2/rok  
     
     e) na poľnohospodárske využitie (orná pôda)                              70,00 €/ha/rok 
 
     f) tvoriaceho súčasť areálu prenajatého objektu        0,10  €/m2/rok 
 
     g) zastavaného stavbou na bývanie a dvor pri rodinnom dome,      
         využívaného  ako  predzáhradka                                                2,00 €/m2/rok 
 



     h) pre neziskové organizácie (napr. občianske združenia,  
         športové kluby) 0,10 €/m2/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 

 
 
Návrh  :  
 
Nájom pozemku :                                                                                  Cena 
 
    a) zastavaného stavbou, využívanou na podnikanie 9,00 €/m2/rok 
 
    c) na budovanie spevnenej plochy,  
        komunikácie, na zriadenie staveniska                    1,00 €/m2/rok  
 
    d)1 využívanie na záhradkárske účely (záhradkárske osady)          0,50 €/m2/rok 
     
     e) na poľnohospodárske využitie (orná pôda)                             100,00 €/ha/rok 
 
     f) tvoriaceho súčasť areálu prenajatého objektu        0,30  €/m2/rok 
 
   ch) využívaného na parkovanie nákladných automobilov 
        v areáli   býv. kasární  „Váh“                                                         60,00 €/vozidlo/mesiac  
       
      j) na vybudovanie verejného parkoviska                                      10,00 €/m2/rok                         
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