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Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19. 06. 2019  prerokovalo a 
 
 
u z n á š  a      s a 
 
 
na Všeobecne záväznom nariadenie mesta Sereď č. XX/2019 o určení bezúročného splácania ceny 
bytu alebo ateliéru vo vlastníctve mesta Sereď 
 

a) bez pripomienok 
 

b) s pripomienkami 
 

 



Dôvodová správa 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď, ktorým sa upravuje spôsob bezúročného 
splácania ceny bytu alebo  ateliéru vo vlastníctve mesta Sereď (ďalej len „nariadenie“) je na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva predkladaný na základe potreby zosúladenia znenia nariadenia s platnou 
legislatívou.  

V súčasnosti upravuje túto oblasť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č.18/2012 zo dňa 
11.12.2012, ktorým sa upravuje postup pri prevode bytov a nebytových priestorov z majetku mesta 
Sereď. Toto nariadenie upravuje predkladanie žiadostí o prevod bytu, postup pri prevode, spôsob 
splatenia ceny a stanovuje cenu pozemku na 4,97 €/m2.  

V nadväznosti na zákon č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona č. 
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov od 1. 1. 2017  
mesto Sereď ako vlastník bytu už nie je povinné previesť byt na nájomcu, ktorý užíva byt na základe 
nájomnej zmluvy na dobu neurčitú (§ 32e ods. 4) a zároveň cena bytu sa stanoví dohodou (§ 32e ods. 
5). Z toho dôvodu navrhujeme, aby prevod bytov, v ktorých nájomcovia majú uzavretú nájomnú 
zmluvu na dobu neurčitú a cena  boli schvaľované mestským zastupiteľstvom.  

Na základe ustanovenia § 18b ods. 3 zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov je povinnosťou obce ustanoviť VZN spôsob bezúročného splácania ceny bytu, ateliéru 
a pozemku.  

V § 1 nariadenia je zadefinovaný účel a predmet úpravy. Prevádzať sa môžu iba byty, v ktorých 
nájomcovia uzatvorili s mestom zmluvu na dobu neurčitú. V súčasnosti sa jedná sa o 7 bytov (bytový 
dom súpisné číslo  1146/25 (byt č. 11) a súpisné číslo 1143/17 (byt č. 13) na Spádovej ulici, bytový 
dom súpisné číslo 1235/6 (byt č. 3 a 4) a  súpisné číslo 1235/7 (byt č. 17) na ulici Dolnomajerská, 
bytový dom súpisné číslo 1/3 (byt č. 31) na ulici D. Štúra a  bytový dom súpisné číslo 30/9 (byt č.28) 
na Námestí slobody).  

V § 2 sú stanovené spôsoby bezúročného splácania ceny bytu alebo ateliéru, kde sú dané 
nadobúdateľovi dve alternatívy. Prvá umožňuje bezúročné splácanie ceny nehnuteľnosti po dobu 
desiatich rokov v prípade, ak nadobúdateľ zaplatí minimálne 30% z kúpnej ceny nehnuteľnosti po 
podpise zmluvy, a to v pravidelných štvrťročných splátkach.  

Druhá možnosť je zaplatiť najmenej 80% z kúpnej ceny nehnuteľnosti po podpise zmluvy o prevode 
vlastníctva nehnuteľnosti, v tom prípade poskytne mesto nadobúdateľovi 10%-nú  zľavu z kúpnej 
ceny, ostatok kúpnej ceny však musí uhradiť nadobúdateľ do jedného roka v pravidelných mesačných 
splátkach.  

Mesto Sereď spolu so zmluvou o prevode vlastníctva bytu alebo ateliéru zabezpečí aj podpis zmluvy 
o zriadení záložného práva na nesplatenú časť nehnuteľnosti.  

Je možné upraviť predkladaný návrh, prípadne určiť ešte ďalšie možnosti bezúročného splácania 
kúpnej ceny.  

Účinnosť nariadenia je navrhovaná pätnástym dňom od jeho vyhlásenia. 

K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia bola iba jedna pripomienka a to z LPK a tá bola 
zapracovaná: 

-v poznámke pod čiarou č.2opraviť §17 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. na §18 ods. 1 zákona č. 
182/1993 
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Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 
§ 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a podľa §18b ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z.  
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vydáva toto „Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Sereď č. XX/2019 o spôsobe bezúročného splácania ceny bytu alebo ateliéru 
vo vlastníctve mesta Sereď“, (ďalej len „nariadenie“). 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

Predmetom nariadenia je stanovenie spôsobu bezúročného splácania ceny bytu alebo ateliéru pri ich 
prevode z vlastníctva mesta Sereď do vlastníctva nájomcu1.   

 
§ 2 

Spôsob bezúročného splácania ceny bytu alebo ateliéru   

1. Kúpna cena bytu alebo ateliéru sa stanovuje na základe osobitného predpisu2. 

2. Pri zaplatení minimálne 30 % z kúpnej ceny bytu alebo ateliéru nájomcom ako nadobúdateľom pri 
podpise zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo ateliéru splatí  nadobúdateľ zostatok kúpnej ceny 
v pravidelných štvrťročných splátkach do desiatich rokov odo dňa podpísania zmluvy o prevode 
vlastníctva bytu alebo ateliéru.  

3. Pri zaplatení minimálne 80 % z kúpnej ceny bytu alebo ateliéru nájomcom ako nadobúdateľom pri 
podpise zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo ateliéru poskytne mesto nadobúdateľovi 10%-nú  
zľavu z kúpnej ceny. Zostatok kúpnej ceny uhradí  nadobúdateľ v pravidelných mesačných splátkach 
do jedného roka odo dňa podpísania zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo ateliéru.  

4. Presné určenie výšky bezúročných splátok a termíny ich úhrad budú stanovené v zmluve 
o prevode vlastníctva bytu alebo ateliéru. 

§ 3 
Záverečné ustanovenia 

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia. 

2. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2012 ktorým sa upravuje postup pri prevode bytov a 
nebytových priestorov z majetku mesta Sereď. 
 
 
 

   Ing. Martin Tomčányi 
    primátor mesta Sereď  
 

Nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 19. 06. 2019 uznesením číslo 
xxx/2019. 

V Seredi dňa : 
Deň vyhlásenia :  
Deň zvesenia : 

                                                           
1 § 16 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 
2 § 18 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď zo dňa 16. 04. 2013 v znení neskorších dodatkov.  
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