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Návrh na uznesenie: 
  

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  11. 04. 2019  prerokovalo a 
 
A. berie na vedomie: 

informáciu o zámere nájmu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely,  nachádzajúcej 
sa na Mlynárskej ul. 
 

B. konštatuje,  
že sa jedná o prípad,  pri ktorom sa uplatní  výnimočný  postup  pri nájme majetku  mesta 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože ide o pozemok, ktorý  bude slúžiť na 
vytvorenie verejne prístupných  parkovacích  miest  pri   pripravovanej  stavbe  - 
„Polyfunkčný dom átrium D“, a je pre mesto z hľadiska územnoplánovacej koncepcie 
dočasne inak nevyužiteľný,  
 

 
C. schvaľuje : 

v súlade §-om 9a, ods. 9, zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,  spôsob nájmu nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, časti parcely č. 3128/1  - zastavaná plocha a nádvorie    
vo výmere  cca 543 m2 zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,   na 
katastrálnej mape ako parcela registra „C“,  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď,  na dobu 
neurčitú,  žiadateľovi Marcelovi Dánimu, bytom v Seredi, Vonkajší rad 762/5.  

 

 

 

 

 



Dôvodová správa: 

     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
zámer nájmu nehnuteľného majetku  mesta: 
 
     Mesto je vlastníkom pozemku v katastrálnom území Sereď,  parcely č. 3128/1- zastavaná plocha 

a nádvorie , v celkovej výmere 32549 m2,  vedenej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor 
ako parcela registra „C“ na LV 591 v k. ú. Sereď (časť Školskej, časť Mlynárskej ulice – sídlisko V).            
Listom   zo dňa 4.  februára 2019, požiadal   o nájom časti    uvedenej parcely  Marcel Dáni,  bytom 
v Seredi. 

 
Zdôvodnenie žiadosti: 
     Žiadateľ je vlastníkom obchodných priestorov na Školskej ulici, súpisné číslo 3002. Zámerom 
žiadateľa  je vybudovanie „Polyfunkčného domu átrium D“,  ktorý vznikne nadstavbou bytových 
jednotiek nad existujúcimi obchodnými priestormi. K uvedenému zámeru je potrebné v súlade so 
zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov  preukázať parkovacie miesta pre pripravovanú stavbu. Žiadateľ vlastní 
pozemok okolo obchodných priestorov  Tieto sú v zadnej časti využívané na parkovanie obyvateľmi 
susedného bytového domu č. 36, na parcele č. 3115.  Z toho dôvodu navrhuje  pre pripravovanú 
stavbu  vybudovať nové parkovisko pri dotknutom bytovom dome, ktoré bude verejne prístupné.  
Zároveň bude rešpektovať  pripravovaný projekt revitalizácie centrálnej mestskej zóny a projektu 
nového trhoviska.   
 
Príjem do rozpočtu mesta: 
    V súlade s prílohou č. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta je minimálna cena pri 
nájmoch pozemkov určených na parkovanie vo výške 10,00 €/rok. V prípade takto schválenej  výšky 
nájmu by bol ročný príjem do rozpočtu mesta cca 5430 eur. 
 
 
Stanoviská odborných útvarov: 
 
Oddelenie rozvoja mesta: 
„Odporúčame prenájom pozemku parc. č. 3128/1.“ 
 
Odd. ÚP a SP : 
„Predmetná časť pozemku parc. č. 3128/1 k. ú. Sereď je podľa Územného plánu mesta Sereď 
funkčne určená ako plocha zmiešaného územia s  bývaním a občianskou vybavenosťou, 
označená funkčným kódom ZÚ-06. 
Pre predmetnú plochu je v záväznej časti ÚPN-M Sereď prijatý regulatív, ktorý predpisuje, že 
podiel zastavaných a spevnených plôch nesmie prekročiť 50 % z celkovej výmery obytných 
plôch s hromadnou bytovou výstavbou a polyfunkčných plôch s bývaním vo všetkých 
urbanistických obvodoch mesta s výnimkou UO.1 (CMZ), v UO.1 nie je podiel zastavaných 
a spevnených plôch obmedzený. Navrhovaná časť pozemku sa nenachádza v UO.1.“  
 
 
Oddelenie  ŽP: 
„Súhlasí s predkladanou žiadosťou o prenájom pozemku  vo výmere 543 m2 na časti pozemku 
3128/1 v Seredi, k. ú. Sereď 2019 za podmienok dodržania zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny. Z dôvodu zabratia zelene z dôvodu vybudovania parkovacích miest vysadiť 2 ks 
vzrastlých stromov pôvodného druhu po dohode s oddelením životného prostredia“.  



Marcel Dáni, Vonkajší rad 762/5, 9 2 6 O 1 Sereď 

MESTSKÝ ýRAD 
SERED 

Dátum: 04 -02- 2019 
Podacie ~/4{.C islo 
č íslo : J'JjO /. soisu: 
Prílohy/ / ' Vybav uje: .;9r 
foly: 

Vec: Žiadosť o prenájom pozemku 

Titl. 

Mesto Sereď 
Nám.republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Žiadam mesto Sereď o dlhodobý prenájom časti pozemku 3128/1 v Seredi, k.ú Sereď, 
pri čele objektu obytného domu na parc.č. 3115. Účelom prenájmu časti predmetného pozemku 
je v súčinnosti s Mestom Sereď sa podieľať na pripravovanej revitalizácii centrálnej mestskej 
zóny, v ktorej sa akútne dlhodobo prejavuje nedostatok plôch pre statickú dopravu. Preto by 
som na prenajatej ploche vybudoval z vlastných prostriedkov parkovacie plochy pre osobné 
motorové vozidlá. Časť parkovacích miest by som použil pre pripravovaný stavebný zámer 
„POLYFUNKČNÝ DOM átrium D", ktorý vznikne nadstavbou bytových jednotiek nad 
jestvujúcimi obchodnými priestormi, ktoré sú v mojom vlastníctve. Ďalšia časť parkovacích 
státí by zostala k dispozícii pre potreby obyvateľov. Predpokladaný záber z uvedenej parc.č. 
312811 o výmere asi 543m2 ešte upresním geo~etriftým plánom . 

i.~ u ,l.o ľ t "-(!v ŕ1tt~t~ · 

S úctou 

Marcel De! 





k. ú. Sereď – parc. registra „C“ č. 3128/1 

 

 

 

 

 Dotknutý pozemok 



Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 11. 4. 2019 prerokovalo a:   

A.  berie na vedomie: 

     dôvodovú správu o zámere mesta zrekonštruovať a zachovať priestory kaštieľa formou 
vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľného majetku mesta, 

 

B. schvaľuje:  

1. spôsob ďalšieho nakladania s nehnuteľným majetkom mesta - stavbou so súpisným číslom 
1, zapísanou Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor ako kaštieľ, postavenou na 
parcele č. 1, vedenej na LV č. 591  pre k. ú. Sereď, zapísanou v registri nehnuteľných  
kultúrnych pamiatok (národná kultúrna pamiatka) pod číslom 2257,  formou vyhlásenia 
obchodnej verejnej súťaže  na nájom nehnuteľného majetku mesta, 

 
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

      - bez pripomienok 
      -  s pripomienkami:.......................................................................................... 

     
                                 .......................................................................................... 
C. zriaďuje: 
      komisiu pre výber  najvhodnejšieho  návrhu  nájomnej zmluvy v zložení: 

• členovia:          Ing. Bystrík Horváth 
         JUDr. Michal Irsák 

            Ing. arch. Róbert Kráľ  
         Ing. Ondrej Kurbel 

            JUDr. Edita Červeňová 
• zapisovateľka:   Darina Nagyová  

 

 

 

 

 

 

 

 



    Dôvodová správa 
 
  

Mestský  úrad v Seredi predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi 
návrh na nájom nehnuteľného majetku mesta – nájom kaštieľa.   

 
Mesto Sereď je vlastníkom  klasicistického kaštieľa a parku. Stavby a pozemky sú 

zapísané na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor,  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď  
ako kaštieľ a zámocký park - nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka).  
 

V zmysle § 7 ods. 2 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov sú orgány obce  povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. 
 

V zmysle § 28 ods. 2 písm. a) zákona č.  49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pamiatkového fondu“) je mesto ako 
vlastník kultúrnej pamiatky povinné okrem iného vykonávať na svoje náklady základnú 
ochranu kultúrnej pamiatky. 
 

V § 27 ods. 1 zákona o ochrane pamiatkového fondu je ustanovené, že základná 
ochrana kultúrnej pamiatky je súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie 
ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie 
dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a 
prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému stavu.  
 
  Mesto nevlastní však len areál kaštieľa - vlastní budovy základných, stredných, 
materských, špeciálnych školských zariadení, kultúrnych, či športových zariadení, cesty, 
chodníky, parky, zberný dvor a iné aktíva. Okrem toho je mesto povinné zabezpečovať 
činnosti, ktoré obciam prináležia hlavne zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) ako aj iných zákonov 
a v neposlednom rade sú to aj bežné výdavky na údržbu mesta, či dotácie na činnosť združení, 
príspevky, dávky a iné. 
       

Rekonštrukcia kultúrnych pamiatok je oveľa drahšia  ako postaviť novú budovu. 
Nákladovosť rekonštrukcie kultúrnych pamiatok súvisí so zákonnými  obmedzeniami,, napr. 
dodržanie pôvodných rysov a materiálov. Navyše rekonštrukčné práce môže vykonávať len 
obmedzené množstvo dodávateľov. Preto aj úspora pri verejnom obstarávaní je nepatrná, 
a až žiadna. Zvýšené náklady na prevádzku súvisia aj s tým, že pamiatku nie je možné 
napríklad zatepliť. Energetické náklady sú  o 50 až 100 percent vyššie ako na stavbe, ktorá je 
zateplená už ako nová , s  rovnakými rozmermi. 

 
Mesto nedokáže rekonštruovať uvedený kaštieľ iba  zo svojho rozpočtu a ani čo i len 

s čiastočnými dotáciami. Potrebujeme mať jasnú predstavu, koľko finančných prostriedkov 
bude potrebné vynaložiť, až po vymedzený konečný cieľ, nielen čiastkové úpravy a investície, 
ktoré by pohltili mestský rozpočet do špirály viazanosti, či zadĺženia sa.   

 
Na rekonštrukcia kaštieľa je potrebné viaczdrojové financovanie. 
  
V zmysle § 28 ods. 1, písm. b)  zákona o ochrane pamiatkového fondu mesto ako 

vlastník kultúrnej pamiatky má právo  požiadať ministerstvo o finančný príspevok alebo o 
poskytnutie štátnej pomoci  na zachovanie pamiatkovej hodnoty kultúrnej pamiatky. Na 



poskytnutie príspevku nie je právny nárok.  

Jednou z možností ako získať časť finančných prostriedkov na obnovu kaštieľa, je 
vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.   Mestá a obce môžu  v zmysle § 4, ods.3, písm. b) zákona   o 
obecnom zriadení  pri výkone samosprávy vyhlasovať dobrovoľné zbierky. Dobrovoľnú 
zbierku vyhlasuje  a jej podmienky ustanovuje, v zmysle § 11, ods. 4, písm. b) zákona,  mestské 
zastupiteľstvo.  

 
V prípade predaja kultúrnej pamiatky má štát predkupné právo, ktoré je upravené v § 

23  ods. 1- 4  zákona o ochrane pamiatkového fondu nasledovne:  
„ 1. Ak vlastník zamýšľa predať kultúrnu pamiatku alebo jej časť, je povinný písomne ju 

ponúknuť na kúpu štátu zastúpenému ministerstvom. Ponuka sa vykoná ohlásením 
všetkých podmienok.  

    2. Ak štát ponuku prijme, je ministerstvom určená štátna organizácia povinná do 90 dní 
odo dňa prijatia ponuky uzavrieť s vlastníkom kultúrnej pamiatky kúpnu zmluvu, ak nie 
je dohodnuté inak.  

    3. Štát musí zaplatiť za kultúrnu pamiatku cenu ponúknutú niekým iným, ak nie je 
dohodnuté inak. Ak štát nemôže splniť podmienky ponúknuté popri cene a ak ich 
nemožno vyrovnať ani odhadnou cenou, predkupné právo zanikne.  

4. Ak štát ponuku neprijme do 30 dní odo dňa jej doručenia, predkupné právo zaniká.“  
 

Na základe uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Seredi návrh na 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže  na dlhodobý nájom kaštieľa. 
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Zmluva o nájme  - vzor -  
 

 
Prenajímateľ:               MESTO Sereď 
Sídlo:  Námestie republiky 1176/10, 926 01 
Zastúpený:    Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta 
IČO:  00306169 
DIČ:  2021000916 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK7409000000000203505156  
(ďalej len „prenajímateľ“) 

 
a 

 
Nájomca:                                 
Sídlo:   
Zastúpený:               
IČO:   
DIČ: 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu v tvare IBAN:    
(doplní navrhovateľ) 
(ďalej len „nájomca“) 
 
(prenajímateľ a nájomca ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)uzatvorili túto zmluvu o nájme 
nehnuteľností (ďalej len „zmluva“: 

 
 

Článok I 
Úvodné ustanovenie 

Nájom nehnuteľností uvedených v čl. II tejto zmluvy formou obchodnej verejnej súťaže a  podmienky súťaže 
schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa ............................................................ 

 
Článok II 

Predmet zmluvy 
1.  Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, stavby so súpisným číslom 1, zapísanej 

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na LV č. 591 ako kaštieľ, postavenej na parcele č. 1, 
v k. ú. Sereď, zapísanej v registri nehnuteľných  kultúrnych pamiatok (národná kultúrna pamiatka) 
pod číslom 2257. 

2. Predmetom tejto zmluvy je nájom 

o nehnuteľnosti špecifikovanej  v bode 1 tohto článku,  

o časti 1 – vináreň, ktorá je súčasťou  nehnuteľnosti špecifikovanej v bode 1 tohto článku, 

o časti 2 – centrálna časť, ktorá je súčasťou nehnuteľnosti špecifikovanej v bode 1 tohto článku, 

o časti 3 – južné krídlo, ktorá je súčasťou nehnuteľnosti špecifikovanej v bode 1 tohto článku, 
(navrhovateľ vyberie jednu možnosť) 

ktorý prenajímateľ prenecháva za podmienok dohodnutých v tejto zmluve za  odplatu do užívania nájomcovi 
( ďalej len predmet nájmu).  
3. Nájomca vyhlasuje, že je oboznámený so stavom predmetu nájmu, tento mu je dobre známy a v tomto 

stave ho preberá  do užívania. 
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Článok III 
Účel nájmu 

1. Prenajímateľ prenajíma predmet nájmu nájomcovi na : (špecifikovať účel využitia) 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................  
................................................................................................................................ 

2. Nájomca vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti v zmysle bodu 1 tohto článku, resp. ich má 
zabezpečené dodávateľským spôsobom . Nájomca sa zaväzuje predmet nájmu  užívať v súlade 
s dohodnutým účelom nájmu. 

 
Článok IV 

Doba nájmu 
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od........... (doplní navrhovateľ)..do........... (doplní navrhovateľ).  

 
Článok V 

Nájomné,  spôsob úhrady a splatnosť 
1. Nájomné je stanovené dohodou zmluvných strán vo výške .....€/predmet nájmu/rok, 

slovom.......................................... (doplní navrhovateľ). 
2. Nájomné je splatné : (navrhovateľ vyberie jednu možnosť) 

a) mesačne, do 10-eho dňa príslušného kalendárneho mesiaca,   priamou úhradou na účet mesta Sereď, 
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, 

b)  štvrťročne, do 10-eho dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroka, priamou úhradou na 
účet mesta Sereď, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy 

c) polročne, do 10-eho dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho polroka, priamou úhradou  na 
účet mesta Sereď, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, 

d) ročne, do 10-eho dňa prvého mesiaca príslušného kalendárneho roka, priamou úhradou  na účet 
mesta Sereď, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena nájmu platná k 31. 12. bežného roka sa počas doby nájmu bude 
automaticky zvyšovať o mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok, a to od 
01. 01. nasledujúceho roka. Tieto zvýšenia nájomného nebudú upravované dodatkami k zmluve. 
Prenajímateľ každoročne písomne oznámi nájomcovi zvýšenie nájomného. Oznámenie bude tvoriť 
prílohu zmluvy. Rozdiel v úhrade nájomného, ktorý vznikol z titulu zvýšenia nájomného o mieru inflácie 
je nájomca povinný vyrovnať spolu s úhradou splátky nájomného, nasledujúcou po doručení 
oznámenia. 

 
Článok VI 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Prenajímateľ je povinný fyzicky odovzdať predmet nájmu nájomcovi v deň začatia doby nájmu a 

vypracovať preberací protokol. 
2. Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom nájmu,  a to s cieľom  

kontroly, či nájomca predmet nájmu užíva dohodnutým spôsobom a na dohodnutý účel. 
3. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu v súlade s dohodnutým účelom nájmu. 
4. Nájomca je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretím osobám len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom prenajímateľa. 
5. Nájomca je oprávnený  vykonávať  zmeny  a  stavebné  úpravy  na  predmete  nájmu  len s 

predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa a na základe platného stavebného povolenia alebo 
iného oprávnenia potrebného na ich vykonanie na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. 
Prenajímateľ bezdôvodne takýto písomný súhlas neodmietne.  

6. Nájomca je oprávnený technické zhodnotenie predmetu nájmu vykonané na vlastné náklady so 
súhlasom prenajímateľa odpisovať v dohodnutom rozsahu, v súlade s platnými   a účinnými právnymi 
predpismi. 
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7. Nájomca sa zaväzuje pri skončení  nájmu po uplynutí dohodnutej doby nájmu,  t. j.,  ........ rokov,  
technické zhodnotenie predmetu nájmu vykonané  na náklady nájomcu, odpisované nájomcom,  previesť 
do vlastníctva prenajímateľa,  za cenu 1,00  €. 

8. Nájomca sa zaväzuje pri skončení nájmu pred uplynutím dohodnutej doby nájmu, z dôvodov na strane 
nájomcu, technické zhodnotenie predmetu nájmu vykonané  na náklady nájomcu, odpisované 
nájomcom,  previesť do vlastníctva prenajímateľa,  za cenu 1,00  €. 

9. Nájomca zodpovedá za škodu, ktorá vznikne nedodržaním jeho povinností vyplývajúcich  z tejto zmluvy 
ako i porušením, resp. nedodržaním všeobecne záväzných predpisov. 

10. Nájomca je povinný odovzdať  predmet nájmu prenajímateľovi v deň skončenia nájomnej zmluvy, resp. 
pri skončení nájomnej zmluvy odstúpením, bez zbytočného odkladu najneskôr pätnásty pracovný deň  po 
skončení nájmu. V prípade, že nájomca vykoná na predmete nájmu zmeny a  stavebné úpravy so 
súhlasom prenajímateľa, nie je tieto úpravy a zmeny povinný po skončení nájmu odstraňovať, pokiaľ si 
prenajímateľ pri udelení súhlasu na vykonanie úprav nevyhradil ich odstránenie. Rovnako tak nájomca 
nie je povinný pri skončení nájmu odstraňovať dôsledky činností, na ktorých vykonanie dal prenajímateľ 
súhlas. 

11. Nájomca pri odovzdaní predmetu nájmu vyhotoví odovzdávací protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné 
strany. 

12. Nájomca sa zaväzuje podnikateľský zámer (projekt) zrealizovať najneskôr do 7 (sedem) rokov  od 
dátumu podpísania nájomnej zmluvy. V prípade nedodržania tohto záväzku je nájomca povinný zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške 5.000 €, slovom päťtisíc eur,  splatnú do 30 dní odo dňa doručenia písomnej 
výzvy prenajímateľa na úhradu zmluvnej pokuty. 

13. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca umožní prenajímateľovi, resp. tretím osobám, ktorými sú najmä  
Dom kultúry v Seredi a Občianske združenie Vodný hrad,  využívať priestory bastióna pre svoje 
podujatia a  na svoju činnosť v rozsahu (....................................). 

14. Prenajímateľ sa zaväzuje, že sa bude spolupodieľať na získavaní  dotácií a grantov určených   na 
rekonštrukciu priestorov kaštieľa. 

15. Nájomca sa zaväzuje, že sa bude podieľať  na  spolufinancovaní mesta   pri  výzvach z fondov EÚ, resp. 
iných fondov min. vo výške 50 %. 

 
Článok VII 

Vedľajšie dojednania 
Nájomca sa zaväzuje počnúc dňom ................. (doplní nájomca) do skončenia tejto Zmluvy poskytnúť mestu, 
resp. mestom zriadeným organizáciám: 

   .....................................................................................................(doplní nájomca) 
 

Článok VIII 
Skončenie nájmu 

1. Nájom založený touto Zmluvou sa pred uplynutím dohodnutej doby nájmu môže skončiť písomnou 
dohodou zmluvných strán, výpoveďou prenajímateľa alebo nájomcu a odstúpením prenajímateľa od 
Zmluvy. 

2. Prenajímateľ môže túto zmluvu vypovedať: 
a) ak nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s dohodnutým účelom,  
b)  ak nájomca dal predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu  prenajímateľa, 
c)  ak nájomca vykoná zmeny alebo stavebné úpravy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

prenajímateľa, 
d) ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného  30 dní odo dňa splatnosti. 

3. Nájomca môže túto zmluvu  vypovedať:    
a) ak prenajímateľ bezdôvodne odmietne vydať súhlas na vykonanie stavebných úprav na predmete 

nájmu, 
b) ak nájomca nemôže z objektívnych dôvodov pokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto 

Zmluvy, pričom objektívnym dôvodom je, ak bol na nájomcu vyhlásený konkurz, ako  na 



4 

 

spoločnosť.  
4. Výpoveď možno dať vždy k 30. 06., resp. 31. 12. príslušného kalendárneho roka.   Výpovedná doba je 

rovnaká pre prenajímateľa i pre nájomcu  v trvaní šesť mesiacov a začína  plynúť  prvým dňom  
kalendárneho   mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej strane doručená.  

5. Výpoveď musí  byť  daná  písomne  a  musí  byť druhej   strane doručená.  
6. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak nájomca užíva predmet nájmu  v rozpore 

s uzatvorenou zmluvou.   
7. Pri ukončení nájomnej  zmluvy odstúpením sa zmluva zrušuje nasledujúcim dňom   po doručení 

oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 
 

Článok IX 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva môže byť menená alebo dopĺňaná len na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán, a to 
výhradne formou písomných dodatkov. 

2. Vo  veciach   neupravených  touto  zmluvou  sa   zmluvný  vzťah  spravuje  príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych  predpisov. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle mesta Sereď.  

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho jedno vyhotovenie pre prenajímateľa a jedno  
pre nájomcu.  

5. Návrh na zápis nájomnej zmluvy do katastra nehnuteľností podá prenajímateľ.  Správny poplatok za 
návrh na zápis znáša prenajímateľ. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah 
tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 
 
V Seredi.................        V  ....................... 
 
 
Ing. Martin Tomčányi                                                    
   primátor mesta                                                         
––––––––––––––––––––                                                            ––––––––––––––––––––– 
   za prenajímateľa                                                                               za nájomcu 
 



  

                              Mesto Sereď 
                             

                          podľa  ust. § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, 
v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje 
obchodnú verejnú súťaž 

na  nájom nehnuteľného majetku,  
 

stavby so súpisným číslom 1, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
LV č. 591 pre k. ú. Sereď ako kaštieľ  a v registri nehnuteľných  kultúrnych pamiatok pod 
číslom 2257 (národná kultúrna pamiatka)  
na dobu určitú, od  00. 00.2019 -  do.............     (20-50 rokov),   za týchto podmienok: 
 

A. PREDMET SÚŤAŽE 
 
Predmetom súťaže je nájom nehnuteľnosti s uvedením zámeru využitia celého objektu 
alebo  jednotlivých častí objektu. 
 

B. PODMIENKY SÚŤAŽE 
 
1. Predložený návrh, t. j., návrh nájomnej zmluvy, spracovaný  v zmysle príslušných 

ustanovení Občianskeho zákonníka, treba predložiť v dvoch vyhotoveniach, podpísaných 
zo strany nájomcu. 

2. Označenie vyhlasovateľa (prenajímateľa)  je nasledovné:   
                     MESTO SEREĎ, 

                                      zastúpené: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta 
                                                              sídlo: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 
              IČO: 00306 169   
              DIČ: 2021000916 
              bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,   
       IBAN:SK7409000000000203505156 

3. Označenie navrhovateľa (nájomcu) musí byť nasledovné : 
(ak je fyzická osoba)      (aj je právnická osoba)        (ak je fyzická osoba- podnikateľ) 

 
Meno:    Obchodné meno:  Obchodné meno: 
Priezvisko:   Sídlo:    Miesto podnikania: 
Rodné priezvisko:  Štatutárny zástupca:  IČO: 

      Narodený:   IČO:    Zápis do príslušného registra: 
      Rodné číslo:   Zápis do OR: 
     Trvalý pobyt: 



            Štátna príslušnosť: 
 

 
4. Objekt je ponúkaný ako celok alebo  delený na tri časti, a to : 

1. časť 1 – vináreň s celým suterénom (aj pod centrálnou časťou – č. 2),  
2. časť 2 – centrálna časť,   
3. časť 3 – južné krídlo. 

5. Navrhovateľ: 
• uvedie účel  využitia jednotlivých priestorov kaštieľa, stavebné a iné úpravy 

v súlade s rozhodnutím príslušného pamiatkového úradu, 
• je povinný predložiť k návrhu ako prílohu podnikateľský zámer s objektom,  

v prípade rekonštrukcie, opráv objektu musí byť k návrhu zmluvy priložený 
investičný zámer rekonštrukcie, opráv objektu, s vyčíslením celkového 
predpokladaného objemu vynaložených prostriedkov, predpokladaný termín 
ukončenia rekonštrukcie,  opráv  objektu  a   termín   jeho sprevádzkovania 
(najneskôr 7 rokov od  podpísania nájomnej zmluvy), s uvedením zdrojov, z ktorých 
bude rekonštrukcia financovaná, 

• uvedie ponúkané benefity pre mesto Sereď a mestom zriadené organizácie, 
• ponúkne cenu nájmu v € /rok,  alebo  na celé obdobie nájmu,  t. j.,  .....rokov. 
• zapracuje do zmluvy   spôsob úhrady nájomného, 
•  uvedie finančné krytie realizácie zámeru, 
• do zmluvy zapracuje  aj vecné bremeno, spočívajúce v práve mesta Sereď a Domu 

kultúry v Seredi  využívať priestory bastióna pre svoje podujatia, resp. Občianske 
združenie Vodný hrad na svoju činnosť v rozsahu ................., 

• do zmluvy zapracuje záväzok mesta  Sereď  - spolupodieľanie sa na získavaní  
dotácie, granty  na rekonštrukciu priestorov kaštieľa, 

• do zmluvy zapracuje záväzok nájomcu - podieľať sa na  spolufinancovaní mesta pri  
výzvach z EÚ, resp. iných výzvach min. 50 %,  

• nájomca sa zaväzuje pri skončení  nájmu po uplynutí dohodnutej doby nájmu,  t. j.,  
........ rokov,  technické zhodnotenie predmetu nájmu vykonané  na náklady 
nájomcu, odpisované nájomcom,  previesť do vlastníctva prenajímateľa,  za cenu 
1,00  €. 

6. Súťažný návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. 
7. Súťažný návrh je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu ukončenia 

predkladania návrhov. 
8. Súťažný návrh musí obsahovať čestné vyhlásenie, že v čase podania návrhu nemá žiadne 

záväzky voči vyhlasovateľovi, ním zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám 
a ním založeným obchodným spoločnostiam.  

9. Súťažný návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať a odvolať po uplynutí lehoty 
určenej na predkladania súťažných návrhov. 

10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako 
neúspešnú, alebo zrušiť súťaž. Túto skutočnosť ihneď oznámi navrhovateľom a uverejní 
spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže. 

11. Navrhovatelia nemajú nárok na úhradu nákladov, spojených s účasťou v súťaži. 



12. Osobné údaje navrhovateľa, ktorý je  fyzická osoba  nepodnikateľ,  budú spracované 
v súlade so zákonom č. 18/2018  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.. 

 

C.  ČASOVÝ PRIEBEH SÚŤAŽE 
 

1. Termín predkladania súťažných návrhov 
Súťažné návrh (návrhy nájomných zmlúv) doručia navrhovatelia písomne, 
v zapečatenej obálke so spätnou adresou v termíne :  do  13.11.2019 do 12.00 hod.  

           na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, 
s označením: „SÚŤAŽ – nájom  nehnuteľností -  N E O T VÁ R A Ť“ 

2. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov 
Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční dňa 13.11.2019 o 17.00  hodine 
v budove Mestského úradu Sereď, Námestie republiky 1176/10 v malej zasadačke  na I. 
poschodí (za prítomnosti navrhovateľov, ktorí o účasť prejavia záujem).  

3. Oboznámenie navrhovateľov o výsledku vyhodnotenia 
Po schválení výsledkov súťaže Mestským zastupiteľstvom v Seredi, bude oznámený 
výsledok súťaže všetkým navrhovateľom bez zbytočného odkladu. 

 

D.  ĎALŠIE  INFORMÁCIE 
 
Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veciach: 

- technických a obhliadky priestorov na :................................., kontakt: e-mail: 
...........................č.telefónu ............................., mobil:................... obhliadka sa bude 
uskutočňovať po vzájomnej dohode 

- organizačných na: D. Nagyová, kontakt: e-mail: darina.nagyova@sered.sk, č. telefónu 
031789/23-92,3, kl. 237, mobil: 0907642167 

 
 
 
V Seredi.................... 

Ing. Martin Tomčányi, v. r. 
                                                                                                          primátor mesta  

 
 

mailto:peter.kiss@sered.sk
mailto:darina.nagyova@sered.sk


Návrh na uznesenie 
  

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  11. 04. 2019  prerokovalo a 
 
A. berie na vedomie: 

informáciu o zámere nájmu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely, nachádzajúcej 
na Fándlyho ul.  
 

B. konštatuje,  
že sa jedná o prípad,  pri ktorom sa uplatní  výnimočný  postup  pri nájme majetku  mesta 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože  ide o pozemok, ktorý sa nachádza 
pred rodinným domom s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, pozemok bude  slúžiť na 
umiestnenie  vodovodnej šachty  pre napojenie rodinného domu vo vlastníctve žiadateľa, 
a je pre mesto z hľadiska územnoplánovacej koncepcie dočasne inak nevyužiteľný,  
 

 
C. schvaľuje : 

v súlade §-om 9a, ods. 9, zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,  spôsob nájmu nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako 
prípad   hodný   osobitného zreteľa,   časti  parcely č.  1088 -  ostatná  plocha vo výmere 
2 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,   na katastrálnej mape 
ako parcela registra „E“,  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, za cenu, určenú znaleckým 
posudkom, vypracovaným na náklady žiadateľa, na dobu neurčitú,  žiadateľovi Pavlovi 
Židekovi, bytom v Seredi, Vonkajší rad 776/33. 

 

 

 

 



Dôvodová správa: 

     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,  zámer nájmu nehnuteľného majetku  mesta: 
 
     Mesto je vlastníkom pozemku v katastrálnom území Sereď,  parcely č. 1088 – ostatná 
plocha, v celkovej výmere 2124 m2,  vedenej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor 
ako parcela registra „E“ na LV 591 v k. ú. Sereď, nachádzajúcom sa na  Fándlyho ulici.   
O nájom časti  uvedenej parcely  požiadal Pavol Židek, bytom v Seredi. 
 
 
Zdôvodnenie žiadosti: 
     Žiadateľ je vlastníkom rodinného domu s. č. 776/33, nachádzajúceho sa na Fándlyho ulici. 
Rodinný dom potrebuje pripojiť na zdroj vody. Z toho dôvodu požiadal o nájom pozemku, 
časti parcely  vo výmere 2 m2,  na vybudovanie vodovodnej šachty, z ktorej povedie  prípojka  
k rodinnému domu.  
  
Príjem do rozpočtu mesta: 
      V prípade schválenia nájmu pozemku bude cena nájmu určená na základe znaleckého 
posudku. 
 
 
Stanoviská odborných útvarov: 
 
Oddelenie rozvoja mesta: 
„odporúčame umiestnenie vodomernej šachty k RD s. č. 776/33 ležiaci na par. č. 3521/1 reg. 
„C“. 
 
 
Odd. ÚP a SP: 
„Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku nemá námietky k uzavretiu 
nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Sereď pozemok parc. reg. „E“ č. 1088 
k. ú. Sereď s právom uskutočniť stavbu vodomernej šachty“ Stavba RD je umiestnenú 
v lokalite, ktorá je podľa ÚPN-M Sereď funkčne určená na bývanie, označená funkčným 
kódom BI-41.“ 
 



Pavo l Židek, Vonkajší rad č . 776/33, 926 01Sereď,1 
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VEC: žiadosť o nájom pozemku 

Mesto SEREĎ 
Námestie republiky č. 1176/ 1 O 
926 01 Sereď 

Ja dolu podpísaný Pavol Židek, týmto žiadam o nájom pozemku vo vlastníctva mesta, 

nachádzajúci sa na ul. Vonkajší rad, par. č. 1088, registra „E", k.ú. Sereď LV č. 591, vo 

výmere 2 m2. Pozemok bude využitý na umiestnenie vodomernej šachty pre napojenie 

rodinného domu súp. č. 776/33, ležiaci na par. č. 352 1 /1 registra „C", k.ú. Sereď L V č. 61. 

Ďalej žiadam o povolenie zri adenia vecného bremena na pozemkoch registra „E" pare. 

č. 1030. 1031, 1088 a 1029/2 z dôvodu realizácie vodovodnej prípojky k rodinného domu súp. 

č. 776/33 , ležiaci na par. č. 3521/1 registra „C", k.ú . Sereď LV č. 61. 

Prílohy: 

LV č. 61 

č iastočný LV č. 591 

projekt vodovodnej prípojky 

V Seredi dt1a 

Pavol Židek 
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POZNÁMKA 

CESTA 

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ OVERIŤ SKUTOČ'NÚ HlBKU A POLOHU JESTVUJÚOCH 

INZINJERSKYCH SIETÍ. PRÍPADNÉ KOLÍZJE TREBA RIEŠJŤ PRELOZKOU ZA ÚČASTI SPRÁVCU DANÝCH SIETÍ. 

VODOľv!E!U-J,~ ŠACHTA JE UMIESTNENÁ NA OBECNOM POZEMKU V ZELENI ZA MIESTNOU KOMUNIKÁCIOU. 

POTRUBIE VEREJNÉHO VODOVODU JE VEDENÉ V ZELENO/Ii PÁSE NA STRANE VZDIALENEJŠEJ ROD. DOMU. 

MATERl.Ä.L A DlMENRIA POTRUBIAVEREJNEJ SIETE SA OVERIA PO ODKOPANÍ POTRUBJA PRED DOlvlOM. 

VODOMERNÁ ŠACHTA MUSÍ MAŤ MINIMÁLNE VNÚTORNÉ ROZMERY 900x!200 111111 PRE UľvlIESTNENIE JEDNÉHO 

VODOMERU V ZMYSLE POŽlADA VKY VODÁRNÍ. HÍJ3KA ŠACHTY cca 1800 mm - PODĽA HlBKY VEREJNEJ SfETE. 

SPÔSOB NAPOJENIA SA RODINNÉHO DOMU NA VEREJNÝ VODOVOD BOL PRED VYPRACOVANÍM PROJEKTU 

VOPRED ODKONZULTO\iANÝ S PRACOVNÍK!vll VODÁRNÍ V ŠALI. 
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LEGENDA 
VEREJN'Í' VODOVOD PVC80 

VODOVODNÉ POTRUBIE 

- - -)- - VEREJNÁKANALIZÁCIA 

VEREJNÝ NTL-PL YN O VOD - OCEĽ 

1 - NOVÁ VODOMERNA ŠACHTA - ŽB MONTOVANÝ, MIN.VNÚTORNÉ ROZMERY 900xl300 mm, 

HÍ..BKA ŠACHTY 1800 mm 

2 - VENTIL UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ - DN25, ZÁVITOVÝ 

3 - VODOMER VIACVTOKOVÝ SUCHOBEžNÝ M-T90 QN2,5AN, Qn=2,5 m3/h, DN20, PNI6 

ZÁVITOVÝ DO HORIZONTÁLNEHO POTRUBIA SO VSTAVANÝM SÍTKOJ\f 

4 - FILTER HONEYWELL FY-DN25 S NEREZOVÝM SÍTKOM 0,18 mm 

A S ODK.A.LOVACOU ZÁTKOU 

5 - SPÄTNÁ KLAPKA- DN25, ZÁVITOVÁ, VODOROVNÁ 

6 - VENTIL UZATVÁRACÍ GUĽOVÝ - DN25, ZÁVITOVÝ S VYPÚŠŤACÍM VENTILOM li4" 

7 - ZASÚVADLOVÝ UZÁVER SO ZEMNOU SÚPRAVOU 

~ Pôdorys prípojky 

DLŽKA VODOVODNEJ PRÍPOJKY: cca 12,3 m 

Zodp.projektant Vypracoval .Kreslil 

Ing.Dubnická Ing.Dubnická Ing.Dubnická 

Druh projektu Zdravotná technika 

Investor Ing. Pavol Žídek, Sereď 

Názov a miesto stavby 

Rodinný dmn - vodovodná prípojka 
Sereď, Vonkajší rad 776/33, parc.č. 3523/l, Sereď 

Druh výkresu Pôdorys prípojky 

Stavinvent s.r.o. 
ul. 8. mája 1813/67, 926 01 Sereď 

IČ0:36 856 045 DIČ: 2022514483 

Stupeň pre stav. pov. 

Dátum 3/2019 
Formát 2A4 
Č.zák. 15/03/2019 
Arch.zn. 
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k. ú. Sereď ,  Ul. Vonkajší rad – parc. „E“ č. 1088 
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