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Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 22.04.2021 prerokovalo a  

A. berie na vedomie  
       informáciu o zámere nájmu nehnuteľného majetku mesta,  parcely nachádzajúcej sa  

v k.ú. Sereď, 
 
B. konštatuje,  
       že sa  jedná o prípad, pri ktorom  sa  uplatní  výnimočný  postup  nájmu  majetku   mesta 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože ide o pozemok, ktorý  je dlhodobo 
využívaný na prístup k pozemkom, medzi ktorými sa nachádza  sa medzi pozemkami, na 
ktorých žiadateľ pestuje poľnohospodárske plodiny a je pre mesto z hľadiska územno-
plánovacej 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,  parcely č.  1895 -  ostatná plocha vo výmere 6328 m2, 
zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako 
parcela registra „E“, na LV č. 4806 pre k. ú. Sereď, spoločnosti AGROZEL Dolná 
Streda, s.r.o., so sídlom v Dolnej Strede, č. 516. 



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 
zámer nájmu nehnuteľného majetku: 

Mesto  Sereď  je  vlastníkom  pozemku, nachádzajúceho sa  v extraviláne k. ú. Sereď- parcely 
č. 1895 - ostatná plocha,  vo  výmere 6328  m2,  evidovaného  Okresným úradom v Galante na 
mape určeného operátu ako  parcela  registra  „E“  na LV č. 4806, založeného pre mesto 
Sereď. Listom zo 16.02.2021 o nájom parcely  požiadala konateľka spoločnosti AGROZEL 
Dolná Streda, s.r.o.,  Ing. Lošonská. 

Zdôvodnenie žiadosti: 

Parcela sa nachádza v extraviláne medzi pozemkami, ktoré sú obhospodarované a využívanie 
na pestovanie poľnohospodárskych plodín  spoločnosťou AGROZEL Dolná Streda, s.r.o. 
S uvedenom spoločnosťou má mesto Sereď od roku 2012 uzatvorenú nájomnú zmluvu na 
nájom ornej pôdy - pestovanie poľnohospodárskych  plodín, pričom ročné nájomné je  vo 
výške 541 €. 

Parcela, na ktorej bola poľná cesta je v súčasnosti zanedbaná, do nerovností terénu pribúda 
odpad. Žiadateľka chce tento pozemok skultivovať a využívať ako prístupovú cestu  
k  pozemkom, ktoré obhospodaruje a pestuje na nich poľnohospodárske plodiny.  

Príjem do rozpočtu mesta: 
V prípade schválenia zámeru nájmu, bude výška nájomného stanovená na základe znaleckého 
posudku. 
 
Stanoviská odborný útvarov: 

 
Oddelenie rozvoja mesta: 
„Na danom území a parcelách nemá mesto Sereď žiadny investičný zámer a z toho dôvodu je 
možné prenajať tieto pozemky“.  
 
Oddelenie ÚP a SP: 
„K predloženej žiadosti o nájom pozemku parcely reg. „E“ č. 1895 k. ú. Sereď vo vlastníctve 
mesta Sereď uvádza nasledovné: 
Predmetný pozemok je podľa Územného plánu mesta Sereď súčasťou plochy funkčne určenej 
ako plocha dopravy označenej funkčným kódom DKZ, ide o územnú rezervu pre miestnu 
komunikáciu k navrhovaným plochám bývania, výroby a skladov.“ 
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Mesto Sereď 
Odbor správy majetku mesta 
Námestie republiky 117611 O 
Sereď 926 01 

Vec: Žiadosť o doplnenie parcely do Nájomnej zmluvy č. 68812017 

Týmto Vás žiadam o doplnenie doluuvedenej parcely vo vlastníctve mesta Sereď do 
Nájomnej zmluvy č. 68812017. 

Uvedený pozemok máme záujem si prenajať, nakoľko tvorí z časti prístupovú cestu 
k ostatným pozemkom a z časti je ornou pôdou, ktoré výhradne obhospodaruje spoločnosť 
AGROZEL Dolná Streda, s.r.o. a zároveň ju hodláme chrániť pred nelegálnym vývozom 
odpadu a tvorenia skládky. 

Jedná sa o pozemky v katastrálnom území Sered; v lokalite ktorej hospodárim. 

LV č. 4806 - parcela č: 1895, v podiele 111, celkom o výmere 6328 m2. 

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem. 

Za Vaše vyrozumenie Vám vopred ďakujem. 

V Dolnej Strede, 1110212021 

S pozdravom 

AGR 
DOLNÁS-

12563 DOL~ 
IČ0:4 

lng.Lošonská Slávka 
v 





k.ú. Sereď, Trnavská cesta, parc. reg.“E“ č. 1895 – ostatná plocha , LV 4806 

 

 

 

 

 

 

 



1. Návrh na uznesenie:  

       Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 22.04.2021 prerokovalo a  

A. berie na vedomie  
informáciu o zámere nájmu časti vnútroareálovej komunikácie a priľahlej spevnenej 
plochy pri prístrešku (ESO 6), v priestoroch bývalých „kasární Váh“ v Seredi,  
 

B. konštatuje, 
že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní   výnimočný  postup  nájmu majetku mesta 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu,  že spevnená plocha je dlhodobo 
využívaná a upravená na prevádzkovanie autoškôl a je pre mesto z hľadiska územno-
plánovacej koncepcie dočasne inak nevyužiteľná, 
 

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 vnútroareálovej komunikácie a priľahlej   
spevnenej plochy pri prístrešku (ESO 6), na  parcele  registra „C“ č. 3723/2,   v k. ú. 
Sereď na dobu určitú, od 01.07.2021 do 30.06.2031, na  nácvik prvkov predpísaných 
skúšobným poriadkom v autoškolách,  parkovanie motorových vozidiel na tento nácvik 
používaných, žiadateľovi Petrovi Urbánkovi - Autoškola BB, so  sídlom v Seredi, 
Parková 2880/17. 
 
 

2. Návrh na uznesenie:  

       Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 22.04.2021 prerokovalo a  

A. berie na vedomie  
informáciu o zámere nájmu vnútroareálovej komunikácie a priľahlej spevnenej plochy 
pri prístrešku (ESO 6), v priestoroch bývalých „kasární Váh“ v Seredi,  
 

B. konštatuje, 
že sa jedná o prípad, pri ktorom sa  uplatní  výnimočný  postup  nájmu majetku mesta 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu,  že plocha je dlhodobo využívaná 
a upravená na prevádzkovanie autoškôl a je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej 
koncepcie dočasne  inak nevyužiteľná, 
 

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 vnútroareálovej komunikácie a priľahlej  
spevnenej plochy pri prístrešku (ESO 6), na parcele  registra „C“  č. 3723/2,   v  k. ú. 
Sereď,  na dobu určitú, od 01.07.2021  do 30.06.2031, na nácvik  prvkov predpísaných  
skúšobným poriadkom v autoškolách, parkovanie motorových vozidiel na tento nácvik 
používaných, žiadateľovi Petrovi Mánikovi MI-MA SÚKROMNÁ AUTOŠKOLA, so 
sídlom v Seredi,  Parková 2886/1. 



Dôvodová správa : 

Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, zámer nájmu nehnuteľného majetku mesta: 
   
Mesto Sereď je výlučným vlastníkom vnútroareálovej komunikácie a priľahlej spevnenej 
plochy pri prístrešku (ESO 6), v areáli bývalých „kasární Váh“. Časť tejto plochy bola v roku 
2011 daná  do užívania prevádzkovateľom dvoch autoškôl, na využitie priestoru  na nácvik 
prvkov,  predpísaných skúšobným poriadkom v autoškolách. 
 
 
Zdôvodnenie návrhu: 
 
  Žiadatelia, Peter Urbánek - Autoškola BB a Peter Mánik  MI-MA SÚKROMNÁ 
AUTOŠKOLA, užívajú predmetnú spevnenú plochu na základe nájomných zmlúv (Peter 
Mánik- zmluva z 26.04.2011 a Peter Urbánek - zmluva z 8.12.2016).   Dohodnutá doba nájmu 
uplynie dňom 30.6.2021.  Z toho dôvodu obaja nájomcovia požiadali o jej predĺženie na 
ďalších 10 rokov.  
 
 K uvedenému materiálu sú predložené dve uznesenia, každé uznesenie sa týka schválenia 
zámeru nájmu konkrétnemu žiadateľovi.  
 
Príjem do rozpočtu mesta:  
 V roku 2020 bol príjem do rozpočtu mesta z oboch nájmov vo výške 1121 eur.   V Zásadách 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  Sereď nie je stanovená výška nájomného za 
spevnené plochy, nájomné bolo stanovené vo výške 40 €/mesiac.  
V prípade schválenia nájmu na ďalšie obdobie, bude nájomné  stanovené na základe 
znaleckého posudku, vypracovaného na náklady žiadateľov, minimálne však vo výške 48 
€/mesiac/predmet nájmu, čo je aktuálna výška nájomného. 
 
 
Stanovisko odborných útvarov:  
 
 
Odd. rozvoja mesta:  
„ORM súhlasí s predĺžením nájmu. 
 
 
Odd. ÚP a SP: 
„K predloženým žiadostiam o nájom pozemku parcely reg. „C“ č. 3723/2 k. ú. Sereď vo 
vlastníctve mesta Sereď uvádza nasledovné: 
Predmetný pozemok je podľa Územného plánu mesta Sereď súčasťou plochy funkčne určenej 
ako rekreačné územie označenej funkčným kódom RE-01.“ 



Peter Urbánek- Autoškola BB, Parková, 2880/17, 926 01 Sereď 

Mesto Sereď 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

(meno, priezvisko, adresa 

• 

Vec: Žiadosť o nájom spevnenej plochy 

V Seredi 19.3.2021 

Žiadam týmto o nájom spevnenej plochy v objekte bývalých „kasární Váh", pri prístrešku (ESO 6), 
na pozemku registra „C" KN, parc.č.3723/2, k. ú. Sereď. 

Dôvod žiadosti (účel využitia pozemku): 

Priestory využívam na nácvik prvkov predpísaných skúšobným poriadkom v autoškolách, na 
základe nájomnej zmluvy zo dňa 8.12.2016 (predtým spoločne s J.Várym. Nakoľko platnosť zmluvy 
končí dňom 30.6.2021, žiadam o predÍženie nájomného vzťahu na dobu 10 rokov. 

Ďakujem, s pozdravom _ ------

) v rbanek 
AUTO~Kl)LP_ BB 

{}uková 2880/17, 921> t> J. Sereď 
~00: 41 868 102 



Peter Mánik-MI-MA, súkromná autoškola 
Parková, 2886/1 , 926 01 Sereď 

Mesto Sereď 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

(meno, priezvisko, adresa 

• 

Vec: Žiadosť o nájom spevnenej plochy 

V Seredi 19.3.2021 

Žiadam týmto o nájom spevnenej plochy v objekte bývalých „kasární Váh", pri prístrešku (ESO 
6), na pozemku registra „C" KN, parc.č. 3723/2 , k. ú. Sereď. 

Žiadam týmto o nájom spevnenej plochy v objekte bývalých „kasární Váh", na účel využitia pre 

potreby autoškoly. 

Dôvod žiadosti (účel využitia pozemku): 

Spevnenú plochy v objekte kasárni Váh užívam pre potreby nácviku prvkov predpísaných 
skúšobným poriadkom v autoškolách od roku 2011, na základe nájomnej zmluvy zo dňa 
24.6.2011. 

Nájomná zmluva je uzatvorená do 30.6.2021. Žiadam preto o predÍženie doby nájmu na 10 

rokov. 

S pozdravom 

.... 
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