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Návrh na  uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí  dňa  19.  06. 2019  prerokovalo a 
 
 
schvaľuje: 
 
a)  v súlade s  §-om  9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov,  nájom  časti parcely  č.  764 - záhrada  vo výmere 18 m2, ktorá 
je  zapísaná Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,  na mape určeného 
operátu ako  parcela registra  „E“,  na   LV  č.  591 pre  k. ú. Sereď,  za cenu 2,10 
€/m2/rok, na  dobu   neurčitú s ročnou výpovednou lehotou,   uplatnením  výnimočného  
postupu  ako    prípad   hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku je dlhodobo 
umiestnená prefabrikovaná  garáž, ktorá  je vo vlastníctve žiadateľky, Erike Janovskej, 
bytom v Dolnej Strede č. 807. 

 
b) ukončenie  Nájomnej zmluvy zo dňa  30.04.2014,  uzatvorenej medzi mestom Sereď 

a doterajším nájomcom, Štefanom Chudáčikom, dohodou ku dňu uzatvorenia  nájomnej 
zmluvy so žiadateľkou.  

 

 

 

 

 



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, návrh na nájom nehnuteľného majetku:  
 
     Mesto je vlastníkom parcely registra „E“ č. 764 -  záhrada  v celkovej výmere 1661 m2, 
nachádzajúcej sa na Čepeňskej ulici, na ktorej sú dlhodobo umiestnené prefabrikované 
garáže v súkromnom vlastníctve.  
 
 Zdôvodnenie žiadosti: 
 Žiadateľka sa stala vlastníkom garáže, ktorá je postavená na mestskej parcele. Doterajším 
nájomcom pozemku bol otec žiadateľky, Rudolf Chudáčik.  Z   dôvodu majetkovo-právneho 
usporiadania užívania pozemku, požiadala mesto o nájom časti parcely, na ktorej je garáž 
umiestnená.  
 
 
 
Prínos do rozpočtu mesta: 
       Minimálna cena pri nájmoch pozemkov  vo vlastníctve mesta, určená v prílohe č. 5 Zásad  
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď na účel umiestnenia prenosnej garáže  je 
2,00 €/m2/rok .  

      Výška nájomného, uvedená v návrhu na uznesenie  2,10 €/m2/rok, vychádza z ceny nájmu, 
uhrádzanej doterajším nájomcom pozemku. Ročný príjem pri takto stanovenej cene bude   
37,80 €. 
 
     Zámer nájmu bol zverejnený zákonným spôsobom. 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erika Janovská, bytom v Dolnej Strede, č. 807 

(meno, priezvisko, adresa 

1 MESTSKÝ ýRAD 
SERED 

Dátum: 1 5 -04- 20\9 
Mesto Sereď 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec: Žiadosť o nájom pozemku 

Podacie Jf~!J j /J)f úJ 
čislQ : 

Prílohy/ 1 

listy: 

v 

, Cislo 
soisu: 
Vybavuje: 

Žiadam týmto o nájom pozemku vo vlastníctve mesta, nachádzajúci sa na 

Čepeňskej 

........ .. ... ......... ... ........ .... .. .. ul.: Ide o parcelu č. registra „E" č. 764, vo výmere 18. m2
, 

v k. ú. Sereď. 

Dôvod žiadosti (účel využitia pozemku): 

-

-.]) ii -

Stala som sa vla stníčkou prefabrikovanej garáže, ktorá je n a pozemku mesta. Doterajším nájomcom 

pozemku bol môj otec Štefan Chudáčik. 

Mám záujem si usporiadať užívanie mestského pozemku. Za vybavenie ďakujem, 

príloha: snímok z mapy, resp. náčrt 

---------------r---------------- 'V 

äl . 
po p1s 



Čepeňská ul.  – parcela „E“ 764  - záhrada, k. ú. Sereď

 



Návrh na uznesenie: 

Mestské  zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí  dňa  19. 06. 2019 prerokovalo a:  

schvaľuje :  

 v súlade s § - om  9a, ods. 9, písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
nájom nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, parcely č. 166/2 - ostatná plocha vo výmere  4286 m2 a parcely č. 166/3 - ostatná 
plocha vo výmere  2027 m2, obe zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,   
na mape určeného operátu  ako parcely registra  „E“,  na LV č. 591 pre k. ú. Stredný Čepeň, 
za cenu 1,00 €/m2/rok,  na dobu neurčitú,  z dôvodu, že ide o pozemok,  nachádzajúci sa 
v objekte vo vlastníctve žiadateľa, dlhodobo tvorí súčasť areálu ako spevnená plocha, 
využívaná  na uskladnenie materiálu a je pre mesto z hľadiska územnoplánovacej koncepcie 
dočasne inak nevyužiteľný, spoločnosti  STRABAG Pozemné  a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. 
so sídlom v Bratislave, Mlynské nivy 61/A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



Dôvodová správa: 

     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,  
návrh na nájom nehnuteľného majetku mesta - pozemku v k. ú. Stredný Čepeň. 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 07. 02. 2019, uznesením číslo  
45/2019,  schválilo spôsob nájmu nehnuteľného majetku mesta  uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, parcely č. 166/2 - ostatná plocha vo výmere  
4286 m2 a parcely č. 166/3 - ostatná plocha vo výmere 2027 m2, obe zapísané Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor,   na mape určeného operátu  ako parcely registra „E“,  
na LV č. 591 pre k. ú. Stredný Čepeň, za cenu stanovenú na základe znaleckého posudku, 
vypracovaného na náklady nájomcu, na dobu neurčitú,   spoločnosti  STRABAG Pozemné   
a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. , so sídlom v Bratislave, Mlynské nivy 61/A. 
      Následne dala spoločnosť vypracovať znalecký posudok na určenie výšky nájomného.  
 
Príjem do rozpočtu mesta: 
V znaleckom posudku je určená výška nájomného 0,928 €/m2/rok, t. j., 5900 eur ročne. 
V prílohe č. 5, písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď je určené  
minimálne  nájomné  vo výške 1,00 €/m2/rok. Pri takto schválenom nájomnom by bol ročný 
príjem do rozpočtu mesta vo výške 6311 eur. 
 
Zámer nájmu bol zverejnený zákonným spôsobom. 
 



k.ú. Stredný Čepeň – areál Štrabag-u 

 

 

 

 

 

 


	ADP2974.tmp
	UDôvodová správa:

	ADPB172.tmp
	UDôvodová správa:


