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Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 16.6.2022 prerokovalo a  

A. berie na vedomie  

informáciu o zámere nájmu nehnuteľného majetku mesta – autobusových zastávok 
nachádzajúcich sa na Trnavskej ceste - pri I.D.C.Holding, a.s. oproti Semelrocku, na 
Cukrovarskej ulici - oproti „Vrave“, na Čepeňskej ulici - pri „rybárskom dome“,  

 
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 autobusové zastávky, na 
ktorých sú  umiestnené reklamné zariadenia typu citylight, a sú pre mesto z hľadiska 
územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľné, 

 
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, a to autobusovej zastávky na: 
- Ul.  Trnavská cesta (pri I.D.C.Holding, a.s.) postavenej na parcele, parc. č. 1840/9, 
- Čepeňskej ulici (pri „rybárskom dome“), postavenej na parcela, parc. č. 919/2,  
     obe parcely sú evidované Okresným úradom Galanta ako parcely reg. „E“ na LV č.    
     4806, k.ú. Sereď, 

- Cukrovarskej ulici (oproti „Vrave“), postavenej parcele, parc. č.  2850/1, evidovanej 
Okresným úradom Galanta ako parcely reg.  „C“ na LV č. 591, k.ú. Sereď 

na dobu neurčitú, spoločnosti BILLBOARDOVO, s.r.o.,  IČO: 47999691, so sídlom Malá 
ulička 4721/2B, 926 01 Sereď za nasledovných  podmienok: 
- nájomca bude povinný okrem nájomného uhradiť  aj jednorazovú finančnú náhradu za 

užívanie majetku mesta – autobusových zastávok bez právneho titulu za obdobie od 
neoprávneného užívania do účinnosti nájomnej zmluvy a spätne uhradiť  aj spotrebu 
elektrickej energie, z dôvodu napojenia citylightov, 

- nájomca bude povinný raz kvartálne  umyť každú z týchto zastávok, taktiež pozametať 
v okolí zastávky a v prípade poškodenia zástavky, napr. rozbité sklo, zrealizovať 
opravu na vlastné náklady. 

 



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 majetku mesta. 
   

Mesto Sereď je vlastníkom autobusových zastávok, ktoré sú umiestnené na týchto uliciach 
v meste Sereď: 
1. Trnavskej ceste (pri I.D.C.Holding, oproti Semelrocku), na parcela reg. „E“, parc. č. 

1840/9,  na LV č. 4806, k.ú. Sereď, 
2. Cukrovarskej ulici (oproti „Vrave“), parcela reg. „C“, parc. č. 2850/1, na LV č. 591, k.ú. 

Sereď,  
3. Čepeňskej ulici (pri „rybárskom dome“), parcela reg. „E“, parc. č. 919/2, na LV č. 4806, 

k.ú. Sereď. 
 

Na mesto Sereď bola dňa 5.5.2022 doručená žiadosť spoločnosti BILLBOARDOVO, 
s.r.o., IČO: 47999691, so sídlom Malá ulička 4721/2B, 926 01 Sereď,  zastúpená Mgr. 
Branislavom Gašparíkom, konateľom,   o uzatvorenie zmluvy o nájme troch autobusových 
zastávok, na ktorých sú umiestnené  3 ks citylightov, na každej zastávke jeden citylight, na 
dobu neurčitú.  Zastávky sú osvetlené a napojené na elektrickú energiu. Spoločnosť 
BILLBOARDOVO, s.r.o. sa vo svoje žiadosti  zaväzuje: 
- raz kvartálne  umyť každú z týchto zastávok, taktiež pozametať v okolí zastávky, 
- v prípade poškodenia zástavky, napr. rozbité sklo, zrealizovať opravu na vlastné náklady. 
 

Uznesením č. 241/2021 dňa 4.11.2021 Mestské zastupiteľstvo v Seredi schválilo 
procedurálny návrh poslanca Ing. Horvátha, ktorým sa do prílohy č. 4 k Zásadám 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď doplnila sadzba minimálneho nájomného 
za umiestnenie reklamných zariadení na budovách a zariadeniach vo vlastníctve mesta 
(citylighty, ost. reklamné tabule) nasledovne: 
citilighty: CMZ – zóna 1          140 €/rok 

   zastavané územie      100 €/rok 
ostatné zariadenia: CMZ – zóna 1   35 €/rok 

       zastavané územie   27 €/rok 
 
    Nájomné bude určené na základe znaleckého posudku, vyhotoveného na náklady žiadateľa, 
minimálne vo výške určenej v prílohe č. 4 k Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Sereď, bod 4, písm. a) - zastavané územie.  
 
    V návrhu uznesenia navrhujeme, aby žiadateľ ako nájomca uhradil okrem nájomného aj 
jednorazovú finančnú náhradu za užívanie majetku mesta – autobusových zastávok bez 
právneho titulu za obdobie od skutočného užívania (jedna zastávka od 8/2021 a dve zastávky 
od roku 2017) do účinnosti nájomnej zmluvy. Okrem nájomného navrhujeme, aby nájomca 
uhradil spätne aj spotrebu elektrickej energie, ktorá je  odhadovaná  vo výške 9 €/rok/1 ks 
citylightu. Tiež v návrhu na uznesenie navrhujeme aj záväzok nájomcu plniť povinnosti, ktoré 
vo svojej žiadosti uvádza. 
 
Príjem do rozpočtu mesta:  
V prípade schválenia nájmu autobusových zastávok, ktoré sú  umiestnené mimo CMZ, bude 
minimálne ročné nájomné vo výške  3x100 €= 300 €.  
Predpokladaná jednorazová finančná náhrada za užívanie bez právneho titulu, vrátane 
spotreby elektrickej energie, za obdobie pred nájmom bude vo výške 1381 €. 



 
 
 
Stanovisko odborných útvarov:  
 
Odd. rozvoja mesta:  
Odporúča nájom z dôvodu zabezpečenia údržby a opravy predmetných zastávok.  

 
Odd. ÚP a SP: 
Nemá pripomienky k predloženej žiadosti o uzatvorenie zmluvy o nájme troch autobusových 
zastávok, na ktorých sú umiestnené  3 ks citylightov, ktoré sú umiestnené mimo centrálnej 
mestskej zóny.  
 



BILLBOARDOVO, s.r.o., IČO: 47999691, so sídlom Malá ulička 4721/2B, 926 01 Sereď 

Mestský úrad v Seredi 
Nám. republiky 1176/10 
926 01 Sereď 

V Seredi, 5.5.2022 

Dátum: 

Podacie 
číslo: 

Prílohy/ 
Iistv: 

MESTSKÝ ÚRAD 
SEREĎ 

- 6 -05- 2022 
1 č suísu: 

l Vybavuje: o/JJ/ 

VEC : Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy na 3 ks citylightov v autobusových zastávkach 

Spoločnosť BILLBOARDOVO, s.r.o., IČO: 47999691, so sídlom Malá ulička 4721/2B, 926 01 
Sereď, zastúpená Mgr. Branislavom Gašparikom, konateľom, Vás týmto žiada o uzavretie 
nájomnej zmluvy na 3 ks citylightov v autobusových zastávkach: 

1. zastávka na Trnavskej ceste, na parcela reg. „E", pare. č. mi, na LV č. 4806, k.ú. Sereď, 
2. zastávka na Cukrovarskej ulici, parcela reg. „C", pare. č. 2850/1, na LV č. 591, k.ú. Sereď, 
3. zastávka na Čepeňskej ulici, parcela reg. „E", pare. č. 919/2, na LV č. 4806, k.ú. Sereď. 

Zastávky sú osvetlené a napojené na elektrickú energiu. 

Spoločnosť BILLBOARDOVO, s.r.o. sa zaväzuje: 
- raz kvartálne umyť každú z týchto zastávok, taktiež pozametať v okolí zastávky, 
- v pripade poškodenia zástavky, napr. rozbité sklo, zrealizovať opravu na vlastné náklady. 

Doba prenájmu: na dobu neurčitú. 

V prílohe prikladám fotodokumentáciu. 

V prípade otázok ma prosím kontaktujte na tel. čísle 

Ďakujem a prajem úspešný deň. 
OVO, s.r.o. 
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Parking Amawn BTS2 

Mesto: Sereď 
Okres: Galanta 
Adresa: Trnavská cesta 
Typ: CITY LIGHT 
Rozmer: 191 x 135 

Popis: 
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Citylight sa nachádza na Trnavskej ceste v Seredi. Cesta je výjazdom z mesta na diaľnicu Rl -
smer Trnava. Na tejto komunikácii sa nachádza napr. IDC Holding, Semmerlock alebo odbočka 
na Lidl či Amazon. 

V prípade ďaľších informácií nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať. 
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OUTDOOR AOVERTISING 

Mesto: Sereď 
Okres: Galanta 
Adresa: Čepenská 
Typ: CITY LIGHT 
Rozmer: 191 x 135 

Popis: 
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Citylight sa nachádza na Čepenskej ulici v Seredi, je súčasťou frekventovanej autobusovej 

zastávky. 

Cesta pri ktorej sa citylight nachádza smeruje do Trnavy - Šúrovce (stará cesta) V okolí sa 

nachádza Rybársky zväz,reštaurácia Luky, pohostinstvo či sídlisko Dolnomajerská. 

V prípade ďaľších informácií nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať. 
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gasparik@billboardovo.sk Malá ulička 4721/28, Sereď 

Mesto: Sereď 
Okres: Galanta 
Adresa: Cukrovarská ulica 
Typ: CITY LIGHT 
Rozmer: 1,9 m x 1,3 m 

Popis: 
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Citylight sa nachádza v Seredi na ulici Cukrovarská a je súčasťou autobusovej zastávky. Táto 

autobusová zastávka je situovaná v centre mesta, nablízku je hlavná križovatka, PEPCO, DM 

drogeria, lekáreň, kino, banka, fittness centrum a iné prevádzky. reklamná plocha púta nie len 

chodcov, ale aj vodičov. 

V prípade ďalších informácií nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať. 


