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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 prevodu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely nachádzajúcej 
sa na Novomestskej ulici, 
 

B. konštatuje,  
že sa jedná o prípad,  pri ktorom sa uplatní  výnimočný  postup  prevodu  majetku  mesta 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože ide o pozemok, ktorý sa nachádza 
v bezprostrednej blízkosti pred rodinným domom žiadateľa, dlhodobo využívaný ako 
oplotený prístrešok pred rodinným domom, a je pre mesto  z hľadiska územno-plánovacej 
koncepcie  inak nevyužiteľný, 
 

C. schvaľuje : 
v súlade §-om 9, ods. 2, písm. a)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov,  spôsob prevodu nehnuteľného majetku, časti parcely č. 3063/1 - 
ostatná plocha vo výmere cca 60 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, 
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  žiadateľovi 
Kamilovi Farskému, bytom v Seredi, Novomestská 3049/47. 
 
Výmera  pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady 
žiadateľa. 

 

 

 

 



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 prevodu nehnuteľného majetku  mesta: 
 
       Mesto Sereď je vlastníkom pozemku na Novomestskej ulici, parcely registra „C“ č. 
3063/1 - ostatná plocha v celkovej výmere 22.039 m2. Časť parcely je priestor pri radových 
garážach,    pred domom so súpisným číslom 3049 vo vlastníctve žiadateľa, Kamila Farského 
s manželkou, ktorí požiadal o jej odkúpenie  vo výmere cca  60 m2.  
 
Zdôvodnenie žiadosti: 
    Žiadateľ svoju žiadosť odôvodnil zámerom usporiadať si užívanie mestského pozemku 
kúpou. Mestský pozemok začali užívať, a neskôr i oplotili z dôvodu ochrany svojho majetku, 
vzhľadom na polohu - ide o pozemok v bezprostrednej blízkosti hrádze pri Váhu.  V minulosti 
mal problémy s osobami, ktoré sa v tomto okolí pohybujú.  
   Predmetný pozemok je takto užívaný dlhodobo.  
 
 
Príjem do rozpočtu mesta: 
- Minimálna cena pri prevodoch pozemkov vo vlastníctve mesta, určená v prílohe č. 2 Zásad  
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď je pre k. ú. Sereď   určená vo výške 80,00 
€/m2 - pre nezastavané pozemky a 60,00 €/m2  - pre zastavané pozemky.  V prípade schválenia 
zámeru  a následného prevodu pozemku, by príjem do rozpočtu mesta  bol  pri cene  80 €/m2 

vo  výške 4.800 eur,  pri cene 60,00 €/m2,  by bol príjem 3.600 eur.  

-  Minimálna cena pri  predaji 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),  v I. zóne – k. ú. Sereď pri výmere  pozemkov nad 25 m2 ,  je určená vo výške  
28 €/m2. Pri takto schválenej kúpnej cene by bol príjem do rozpočtu mesta cca  1680 eur. 
 
 
Stanoviská odborných  útvarov: 
 
Odd. rozvoja mesta:  
Neodporúčame predaj pozemku. Odporúčame nájom pozemku.“  

Odd. ÚP a SP:  
„Predmetná časť pozemku parc. č. 3063/1 k. ú. Sereď na ulici Novomestskej, je podľa 
Územného plánu mesta Sereď funkčne určená ako plochy dopravy - individuálne garáže 
existujúce, označená funkčným kódom DP-09. 
Oddelenie ÚP a SP nemá pripomienky k odpredaju pozemku podľa predloženej žiadosti.“ 
 
 



\ 
Kamil Farský a manž. Mária Farská, Sered, Novomestská 3049/47 

Mesto Sereď 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec: Žiadosť o kúpu pozemku 

Podpísaní manželia Farskí, žiadame týmto mesto Sereď . o kúpu 

mestského pozemku, nachádzajúceho sa na Novomestskej ulici, parcelu č. 3063/1. Jedná sa 

o plochu cca 60 m2
• 

Zdôvodnenie žiadosti: 

Pozemok užívame ako dvor pri našom dome, s.č. 3049/47. Na pozemku sme postavili prístrešok, 

ktorý zakrýva dvor a oplotili sme ho pletivom. Je to už cca 20 rokov. Urobili sme tak v dobrej viere 

uchrániť si svoj majetok - pretože sa nachádza v bezprostrednej blízkosti hrádze pri Váhu 

a v susedstve kolkárne a pred rôznymi „neprispôsobivými" osobami. 

Tento pozemok potrebujeme, preto na základe upozornenia mesta, si ho chceme majetkovo 

usporiadať. Naše sociálne pomery nie sú veľmi dobré (robím len na dohodu - cez víkendy 

a manželka je na invalidnom dôchodku), preto prosíme mesto určiť minimálnu cenu, takú, ktorú by 

sme boli schopní zaplatiť. Aj pri minimálnej cene aká je možná si budeme musieť peniaze požičať. 

Za pochopenie vopred ďakujeme 

( 

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 

Týmto udeľujem podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, súhlas mestu Sereď, Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď, so spracovaním 

mojich osobných údajov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti na účely predaja nehnuteľnosti a vedenia 

evidencie žiadosti v súlade s osobitnými právnymi predpismi v oblasti archívnictva a registratúry . . 

Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je 

možné kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú 

zákonom č. 18/2018 Z. z. 
upraven? 



9/1 

116/200 



 

 

k. ú. Sereď, parcela reg. „C“ č. 3063/1 

 

 

 

 

 



1. Návrh  na  uznesenie: 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 11. 04. 2019  prerokovalo a 

 
A. berie na vedomie: 

             informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta -  pozemku v k. ú. Stredný Čepeň 
 

B. konštatuje,  
   že sa jedná o prípad,  pri ktorom sa uplatní  spôsob  prevodu  majetku  mesta, formou          

priameho predaja  
 
C. schvaľuje: 

a) podľa § 9-om, ods. 2, písm. a)  zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, 
spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta, časť parcely č. 187/101 - orná pôda vo 
výmere  cca 292 m2, parcely č. 187/2 - trvalý trávny vo  výmere 351 m2  a  parcely č. 
187/2 – orná pôda vo výmere 8 m2, všetky   evidované Okresným úradom v Galante na 
mape určeného operátu ako parcely registra „E“ ,na LV  č. 591, pre k. ú. Stredný 
Čepeň,  formou priameho predaja,  

b) komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk v tomto zložení: 
predseda: .....................................  
členovia : .............................................................................................................. 

2. Návrh  na  uznesenie: 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  11.  04. 2019  prerokovalo a 
 

A.  berie na vedomie: 
            informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta -  pozemku v k. ú. Stredný Čepeň 
 

B. konštatuje,  
že sa jedná o prípad,  pri ktorom sa uplatní  spôsob  prevodu  majetku,   formou vyhlásenia  
obchodnej verejnej súťaže  

 
C. schvaľuje : 

a) v súlade s   § 9-om , ods. 2, písm. a)  zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta, časť  parcely č. 187/101 - orná pôda vo 
výmere  cca 292 m2, parcely č. 187/2 – trvalý trávny vo  výmere 351 m2, a  parcely č. 187/2 
– orná pôda vo výmere 8 m2, všetky evidované Okresným úradom v Galante na mape 
určeného operátu ako parcely registra „E“ na LV  č. 591 pre k. ú. Stredný Čepeň, formou 
vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, 

b) v súlade s   § 9-om , ods. 2, písm. b)  - podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
• bez pripomienok, 
• s pripomienkami:.................................................................... 
c) komisiu pre výber uchádzača o prevod pozemku, v zložení: 

        predseda............................................................................... 
       členovia:..........................................................................................................  
       zapisovateľ 

 
 

 



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 predať nehnuteľný majetok mesta: 
 
    Mesto Sereď je vlastníkom pozemku,  nachádzajúceho sa na v k. ú. Stredný Čepeň - parcely 
registra „E“ č. 187/101,  č. 187/2  a č. l88/1, v celkovej výmere 729 m2.  
   
   V súčasnosti je nevyužívaný, okrem časti parcely č. 187/101  vo výmere cca 68 m2, ktorá je 
užívaná ako súčasť záhrady súkromnou osobou.  
        Navrhujeme, aby mestské zastupiteľstvo  rozhodlo o spôsobe predaja  pozemku, a to   
formou priameho predaja za cenu, ktorá bude stanovená na základe   znaleckého posudku 
a výsledku ponukového konania formou priameho predaja alebo vyhlásenia obchodnej 
verejnej súťaže. Časť parcely, ktorá je užívaná bez právneho titulu súkromnou osobou 
a nachádza sa ďalej od väčšej časti  dotknutého pozemku,  odporúčame následne usporiadať 
formou predaja.  
 
 
Stanoviská odborných útvarov: 
 
 
Stanovisko  odd. rozvoja mesta : 
„Odporúčame predaj pozemku par.: č.: „E“ 187/101, 188/101, a 187/2. 
 
 
Stanovisko odd . ÚP a SP 
„Predmetné pozemky parc. reg. „E“ č.187/2 a 187/101 k. ú. Stredný Čepeň na ulici 8. mája sú 
podľa Územného plánu mesta Sereď súčasťou plochy funkčne určenej ako plochy existujúcich 
rodinných domov, označená funkčným kódom BI-16. 
Podľa ÚPN-M Sereď, výkres č. 6a Energetika je pozemok zaťažený elektrickým vedením. 
Oddelenie ÚP a SP odporúča najskôr preveriť využiteľnosť pozemku vzhľadom  
k pravdepodobnej existencii elektrického vedenia na pozemkoch.“ 



                                                  Ponuka na predaj 
Mesto Sereď, v súlade s §-om 9a, ods. 5, zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  

                                               zverejňuje zámer  priameho predaja  
nehnuteľného majetku mesta 

 
1. Predmetom predaja je nehnuteľný majetok ,  časť parcely č. 187/101 - orná pôda vo 

výmere  cca 292 m2, parcely č. 187/2 - trvalý trávny vo  výmere 351 m2  a  parcely č. 
187/2 – orná pôda vo výmere 8 m2, všetky   evidované Okresným úradom v Galante na 
mape určeného operátu ako parcely registra „E“ ,na LV  č. 591, pre k. ú. Stredný Čepeň, 

Minimálna cena, za ktorú sa predmetný pozemok ponúka na predaj, stanovená na 
základe znaleckého posudku, zvýšená o náklady na vyhotovenie znaleckého posudku,   je  
00,00 €. 

2. Ponuku doručí navrhovateľ písomne, v zapečatenej obálke v termíne  do: 20. 06. 2019, do 
12.00 hod.  na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, 
s označením:  

                                 „SÚŤAŽ - predaj nehnuteľnosti -  N E O T VÁ R A Ť“ 

       Ponuka záujemcu musí obsahovať: 
a) označenie záujemcu, 
b)  označenie nehnuteľnosti,  
c)  výška ponúknutej ceny za nehnuteľnosť   
d)  účel využitia nehnuteľnosti  
e) čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je osobou, uvedenou v §9a, ods.6 zákona č. 

138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
f) vyhlásenie záujemcu, že v prípade, ak jeho cenová ponuka bude vyhodnotená ako 

najvýhodnejšia a bude mu mestským zastupiteľstvom schválený predaj pozemku, bude 
znášať všetky náklady, spojené s prevodom, ako aj náklady, ktoré vznikli mestu 
v súvislosti s priamym predajom. 

g) čestné vyhlásenie, že v čase podania návrhu nemá žiadne záväzky voči vyhlasovateľovi, 
ním zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a  ním založeným 
obchodným spoločnostiam. 

3. Predloženú ponuku je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať len do termínu stanoveného 
na predkladanie cenových ponúk záujemcov. 

 
V Seredi  11. 04. 2019 Ing. Martin Tomčányi, v. r.  

       primátor mesta 



 

k. ú. Stredný Čepeň – parc. retistra „E“ č. 187/101, 187/2 
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                              Mesto Sereď 
                             

podľa  ust. § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

vyhlasuje 
obchodnú verejnú súťaž 

(ďalej OVS) 
 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok 
mesta: 
 
 
 
 

 

A. PODMIENKY SÚŤAŽE 
 
a) Ustanovenia  kúpnej  zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 
 
 
Predávajúci :                           MESTO SEREĎ  
Sídlo:                                       Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 
V zastúpení:                             Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta 
IČO:                                         00306169 
DIČ:                                        2021000916 
Bankové spojenie:                   Slovenská sporiteľňa, a. s.  
                                                 č. ú. 0203505156/0900, variabilný symbol 231 
IBAN:                 SK7409000000000203505156 
                                                 (ďalej len  „predávajúci“) 
 
 
Kupujúci:   Kupujúci:   Kupujúci: 
(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: 
Stav: 
a manželka 
Meno: 
Priezvisko: 
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Rodné priezvisko: 
Narodená: 
Rodné číslo: 
Trvalý pobyt: 
Štátna príslušnosť: 
Stav: 
 
 ( ďalej len „kupujúci“) 
       
uzatvárajú v zmysle § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov  
                                                               túto kúpnu zmluvu: 
                                                 

Čl. I 
                                   Predmet kúpnej zmluvy a účel využitia  

 
1. Predávajúci  je vlastníkom nehnuteľnosti,  novovytvorenej  parcely  č. .......................... . 

vo výmere ............. m2, ktorá bola geometrickým plánom č............. , vyhotoveným 
geodetom ...............,  odčlenená od pôvodnej parcely č. 187/101, zapísanej Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra 
„E“ na LV č. 591 pre k. ú. Stredný Čepeň, parcely č. 188/1 – orná pôda vo výmere 8 m2 

a parcely č. 187/2- orná pôda vo výmere 351 m2, obe zapísané Okresným úradom 
v Galante, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ na LV č. 591  pre k.ú. Stredný 
Čepeň.  

2. alternatíva a.)  Predávajúci v celosti predáva a kupujúci v celosti kupuje do vlastníctva 
novovytvorenú parcelu č. .......................... . vo výmere ............. m2, ktorá bola 
geometrickým plánom č............. , vyhotoveným geodetom ...............,  odčlenená od 
pôvodnej parcely č. 187/101, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor 
na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ na LV č. 591 pre k. ú. Stredný 
Čepeň, parcely č. 188/1 – orná pôda vo výmere 8 m2 a parcely č. 187/2- orná pôda vo 
výmere 351 m2, obe zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, ako parcely 
registra „E“ na LV č. 591 pre k.ú. Stredný Čepeň..  

 
3. alternatíva b.) Predávajúci v celosti predáva a kupujúci v celosti kupujú do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov novovytvorenú parcelu č........geometrickým 
plánom č............. , vyhotoveným geodetom ...............,  odčlenená od pôvodnej parcely č. 
187/101, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného 
operátu ako parcela registra „E“ na LV č. 591 pre k. ú. Stredný Čepeň, parcely č. 188/1 – 
orná pôda vo výmere 8 m2 a parcely č. 187/2- orná pôda vo výmere 351 m2, obe zapísané 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor ako parcely registra „E“ na LV č. 591 
pre k.ú. Stredný Čepeň.  

                                  
Čl. II 

Kúpna cena 
 
1. alternatíva a.) Predávajúci  predáva a  kupujúci kupuje nehnuteľnosť, popísanú v Čl. I, 

bod 2 tejto zmluvy, do vlastníctva za cenu .............€/m2, (minimálna cena ......00,00 
€/m2)t. j. = .................... €, slovom ................................................... eur. 

       alebo     
alternatíva b.)  Predávajúci  predáva a  kupujúci kupujú nehnuteľnosť, popísanú v Čl. I, 
bod 2 tejto zmluvy, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu..............€/m2, 
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(minimálna cena ...,00 /m2)    t. j. .................€ , slovom ................................................... 
eur.  
(doplní navrhovateľ)  

2. Kúpnu cenu, ktorá je ................... € (slovom  ....................................................... eur), 
(doplní navrhovateľ) kupujúci uhradí do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy, prevodom  na účet 
predávajúceho, uvedený v záhlaví tejto kúpnej zmluvy.  

 
 

Čl. III 
Vyhlásenia a záväzky 

 
1. alternatíva a) Kupujúci  vyhlasuje/ú,  že    pozná/ú  stav  prevádzanej  nehnuteľnosti   tak   

právny,   ako i stav  v prírode a v tomto stave bez výhrad nehnuteľnosť kupuje/ú do 
vlastníctva. 
alebo  
alternatíva b) Kupujúci  vyhlasuje/ú,  že    pozná  stav  prevádzanej  nehnuteľnosti   tak   
právny,   ako i stav  v prírode a v tomto stave bez výhrad nehnuteľnosť kupujú do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

2. Kupujúci  berie/ú na vedomie, že na predmete kúpy je umiestnená vodovodná šachta 
s vodovodnými prípojkami k rodinnému domu na susednej parcele č. 3273 a ku kotolni 
Obchodnej akadémie na parcelách 3272/1 a 3272/2. 

 
 

Čl. IV 
                                                        Osobitné ustanovenia 
 
1. Predávajúci  má právo odstúpiť od zmluvy, v prípade nehradenia kúpnej ceny do 30 dní 

od podpisu tejto zmluvy. Odstúpením sa zmluva zrušuje nasledujúcim dňom po doručení 
oznámenia o odstúpení kupujúcemu. 

 
Čl. V 

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností 
 

1. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti uvedenej v Čl. I. bod 2 tejto zmluvy prechádza na 
kupujúceho/-ich  dňom  právoplatnosti  rozhodnutia  Okresného úradu v Galante, 
katastrálny odbor,  o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

2.  Podľa tejto zmluvy sa vykoná vklad vlastníckeho práva k prevádzanej nehnuteľnosti na    
Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor  na kupujúceho -/ich. 

3.  Návrh na vklad vlastníckeho práva na  Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor  
podá predávajúci do 10 dní od pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. 

4.  Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do     
katastra nehnuteľností hradí/ia  kupujúci. 

 
Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 
 
1.  Právne  vzťahy  touto  zmluvou  neupravené sa riadia príslušnými  ustanoveniami Zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.   
2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jednom dostane každá zo 

zmluvných strán a dve vyhotovenia sú určené na účel vkladu. 
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3. Táto Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a) Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v platnom znení. Platnosť nadobúda dňom podpísania oboma 
zmluvnými stranami. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne a vážne, určite a 
zrozumiteľne, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju 
podpisujú. 

 
 

b) Ďalšie podmienky: 
- predloženie zámeru využitia pozemku, 
- predloženie potvrdenia príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace o tom, že nebol 

na navrhovateľa vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii a nebolo proti nemu zastavené 
konkurzné konanie alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku (ak ide 
o podnikateľský subjekt), 

- predloženie čestného  vyhlásenia, že v  čase podania návrhu nemá žiadne záväzky voči 
vyhlasovateľovi, ním zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, 

- súťažný návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku, 
- súťažný návrh je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu ukončenia 

predkladania návrhov, 
- súhlas dotknutej osoby/osôb so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov -  v prípade podania návrhu fyzickou osobou, 

- navrhovatelia nemajú nárok na úhradu nákladov, spojených s účasťou v súťaži, 
- 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. 
 

                    B. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA SÚŤAŽE 

 Kritériom pre určenie víťaza je:    ponúknutá cena  za 1m2  
 

V prípade zhodnosti viacerých návrhov  komisia vyberie víťaza  losovaním. 
 

C.  ČASOVÝ PRIEBEH SÚŤAŽE 
 
1. Termín predkladania súťažných návrhov 

Súťažný návrh zmluvy (podpísaný) v štyroch vyhotoveniach, spolu s ďalšími dokladmi 
v súlade  s podmienkami súťaže, doručí  navrhovateľ písomne, v zapečatenej obálke 
v termíne  do:  20. 06. 2019. do 12.00 hod.   

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

2. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov 
       Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční dňa  20. 06. 2018 o 17.00 hod.   
       v priestoroch Mestského úradu Sereď, Námestie republiky 1176/10,  v zasadačke  na I. 

poschodí (za prítomnosti navrhovateľov).  
 
3. Oboznámenie navrhovateľov o výsledku vyhodnotenia 
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              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 obhliadky, prípadne ďalších informácií  
na Darinu Nagyová, Mestský úrad Sereď, kontakt darina.nagyová@sered.sk, mobil 
0917642167. Obhliadka sa bude uskutočňovať po vzájomnej dohode. 

 
 
V Seredi 11.  04. 2019                                                   

 Ing. Martin Tomčányi 
     primátor mesta 
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