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Materiál č.  16                                                                               na prerokovanie MsZ  dňa: 13.09.2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Názov materiálu: 
                               Nakladanie s majetkom mesta Sereď 
 
 
 
 
 
  
   
 
Materiál obsahuje: 

                              A.  Zámer mesta predať nehnuteľný majetok 
                              B. Zámer mesta prenajať nehnuteľný majetok 

 C. Ukončenie verejnej ponuky na prenájom nebytových priestorov na     
                                      Kuzmányho (pod lekárňou Maja)       

                              D. Návrh na prevod nehnuteľnosti do majetku mesta (Sokolovňa) 
         E.  Zámer  predaja časti nebytových priestorov 
                               F. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti 
 
 
 
 
 
Predkladá : 
                             Ing. Tibor Krajčovič 
                             prednosta MsÚ                              
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov materiálu A. 
                         Zámer mesta predať nehnuteľný majetok 
 
 

Materiál obsahuje: 
1. žiadosť ENERMONT, s.r.o. Bratislava 
- návrh na uznesenie 

- dôvodová správa 

- snímok z mapy 

2. žiadosť OS PROGRES spol. s r.o. Sereď 
- návrh na uznesenie 

- dôvodová správa 

- situácia 

 

3. žiadosť žiadateľ 1 
- návrh na uznesenie 

- dôvodová správa 

- situácia 

 

4. Marián žiadateľ 2 
- návrh na uznesenie 

- dôvodová správa 

- situácia 

 
 
 
 
 
 
Vypracovala:    
                        Darina Nagyová 
                        referent nájmov a 
                        podnikat.činnosti 
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N*ša anaČka: TFal lFo Vybavuje:Monika Poláčková

DOPORUČENE I
Mesto Sered'
správa nxaietku
Nám' Republiky 1{7s/1s
926 o't $ERED

tel.: 037 776 34 56 Dátum: 18.07'2011
mobil: 0905 309 612

e-maii: monika.polackova@enermont.sk

Vec:
peuLmKp

fnermont s.r'o., Hraničná 14, Bratislava, VzastŮpení-stavebníka ZSE Úistribúcia a. s,,

Čulenova 6, Bratislava, Vás ,na zák|ade l.t"oneno záváznt|w stanoviska mesta k pripravgvanej

stavbe ,.DS_Ser*ď - Doinočepenská VNK, rš, orn 'NY'.: Ťi"99 o vydanie súh|asu s umiestnením

stavby a odpreda,om části parcety KN 'E. 1,16|1 kÚ. Do|ný Čepeň v prospech stavebníka Z$E

Distribúcia, a's', eulenoo* 6, ga*is|ava. Na odkupovanom pozemku bude vybudovaná trafostanica

typu EH 6, ktorá pomÓŽe posilnit'elektroenerEeticke pomery v dotknutej Časti mesta. PredbeŽný sŮhlas

je nutné doloŽit, x eiadosti o vydanie rlzemňeňo rozhodnutia. Ak bude na stavbu vydané územnÓ

rozhodnutie požiadame v*s obcs*rr|asenie ooprecaia.ry*1ŤÍý: zastupiteťstvom' Vaše stanovisko

Drosím Zašlitb na adresu: Ěnermont, s.r.o.. Novoeánrocká 3, 949 05 Nitrc.

$ poedravom

tecn

Prílohv:
. projmktová clokumantácia

C0: Ěolr{rňková ilrlonika, Enermont *.r.o,, Tým projektov a inŽlnieringu, Ngvoeámocká 3, 94$ s$ Nilrg

spoločnosť Zap;$aná V 0R
^ ' . . .  é i i i '  !  ý  P Á  l|ňn' 15 BAq 423



Návrh na uznesenie : 

 

 

   A./ berie na vedomie: 

            informáciu o prenájme pozemku na Pažitnej ul. 

 

   B./   konštatuje: 
že na pozemku sú dlhodobo umiestnené garáže, vo vlastníctve Tibora 

Holúbeka,Autoškola Profesionál Galanta, preto je možné určiť že sa jedná o  prípad 

hodný osobitného zreteľa,  o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou 

väčšinou všetkých  poslancov 

 

    C./   schvaľuje : 

prenájom pozemku, časť parcely č. 427, k.ú. Sereď o výmere 38 m
2
, uplatnením     

výnimočného postupu ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

 D./   ukladá : 

prednostovi Mestského úradu zabezpečiť zverejnenie spôsobu prenájmu pozemku na 

Pažitnej ul.     
            

        Termín:  ihneď 

 



Dôvodová správa : 
 

Finančné oddelenie Mestského úradu predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

v Seredi, v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku mesta v znení neskorších zmien a 

doplnkov  návrh na prenájom pozemku:  

 

Majiteľ Autoškoly Profesionál Galanta, Tibor Holúbek, listom zo dňa 01.08.2011 požiadal 

o zmenu nájomnej zmluvy pod garážami na Pažitnej ul. Nájomná zmluva bola uzatvorená 

5.6.1998 s bývalým majiteľom autoškoly Matejom Klementom, ktorý neskôr prestal pôsobiť 

v meste Sereď a prenechal autoškolu i s garážami na Pažitnej ul. pre Tibora Holúbeka, 

súčasného majiteľa. Ako majiteľ garáží chce usporiadať i majetkovoprávne vzťahy s mestom – 

vlastníkom pozemku pod garážami. 

 

V zmysle ods. 1až 3 a 5 až 7, § 9a, Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

zmien a doplnkov, je možné prenajať majetok mesta na základe obchodnej verejnej súťaže, 

priamym nájmom a  výnimočným postupom – uplatnením zákonných výnimiek alebo ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. 
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Mestské zastupitef stvo
SEREĎ

V Seredi, dňa 10.06'201l.  . L a

i/'ill,I/)i !:ť/;/)/
t ? "{ ,,,,1o

Žiadost' na bdpredai pozemku.

Vážené mestské Zastupitel'stvc],

uhracinnre Sa na Vás so Žiadasťorr rra ocipredaj pczsmku pri otrchodnom stredisku

t}K{}GR&s" ktorý je majetkoin lirmy os PRoGRf,s, spo}. s r.o" sÓ sidlom na ulici Diclný'u*

Štrira l012 v SERil,DI.

}.0vorlv našei. žixdosfi sú naslqdovné:
. vyúudovanie nového vchodu clo pivničných pricstorov z hlavnéhrr parkoviska.

Naša Žíad*sť na odkťrpenie p*zemku sa týka nequŽitej plocb'y vedl'a obcliodného

strediska ocl hlavného parkavisku *"u 30 m2 parcely č,4Ž} va viastnictve mesta, iclr

odkúpenírn prípadrre d}htrdob1mr prenájmom by sme chce|j vyriešiť vstup do pivničných

p,i*st*rov, u t*ton1'.l' nrám* plány v5..budovať navé nebytové priestcrry, nakr:l'ko rrránre tieto

pri*st,lry dlhoclollo ncvyuživani * žial. n*nráme t:rožnosť vybrrdovať vchr:el n.a inom nrieste.

Ži*,lu,o* Vťrs o s*lrválěnie teito Žiaiiť}sti. *akol'k* eheeme * p*írebujeĚ}e tťilto uevyužitý

pri*l;t{iť r*vi*sť clo prevádrky.

Z* klac{n* vybavenie rrašej ŽiatŤosti vopred d'akujemea zosťávirlEt g p0š!ra'V()l11'

K0na[er spt}luLrrUšLr

s* r
t Á

; . ' r ' ,



Žiadosť - OS  PROGRES spol. s r.o. D. Štúra 1012/2  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

 
N á v r h   n a   u z n e s e n i e: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa   13.09. 2011  prerokovalo 
 
a 
 
 
A./  berie na vedomie: 
 
zámer mesta  predať, resp. prenajať časť  pozemku z parcely registra „C“ č.427-ost.pl. 
o výmere cca 10 m2, k. ú. Sereď - priľahlá plocha k stavbe v súkromnom vlastníctve  
 
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 priľahlú plochu k stavbe - obchodný 
dom vo vlastníctva žiadateľa 
 
C./ schvaľuje: 
 
1.  v zmysle §-u 9a ods. 8 písm. e Zákona č.138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

zmien a doplnkov  ako    prípad hodný osobitného zreteľa  predaj časti pozemku 
z parcely registra C č.427-ost.pl.  o výmere cca 10 m2, k. ú. Sereď, uplatnením 
výnimočného postupu ako prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 
 
 
2.  V zmysle § 9a, ods.9, písm. c. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  

zmien a doplnkov  prenájom časti pozemku z parcely registra C č.427-ost.pl.  o výmere 
cca 10 m2,  k. ú. Sereď , na dobu neurčitú , uplatnením výnimočného postupu ako 
prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 
D/  ukladá : 
       prednostovi MsÚ zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta  
       a.)  predať nehnuteľný majetok 
       b.)  prenajať nehnuteľný majetok 
            Termín: ihneď 
 



Žiadosť -  OS  PROGRES spol. s r.o. D.Štúra 1012/2 Sereď   
 
 

Dôvodová správa 
 
 
Finančné oddelenie Mestského úradu predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
v Seredi, v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku mesta v platnom znení , žiadosť  o predaj 
nehnuteľného majetku. 
 
OS  PROGRES spol. s r.o. D. Štúra 1012/2 Sereď  v zastúpení konateľom spoločnosti  
Jurajom Drábikom ml. požiadala o odpredaj, prípadne prenájom časti pozemku z par.č.427 
o výmere cca 10 m2  k.ú. Sereď /pri OS Progres/, čím by si chcela vyriešiť vstup do pivničných 
priestoroch, v ktorých plánuje vybudovať nové nebytové priestory, pretože tieto priestory sú 
dlhodobo nevyužívané a žiadateľ nemá možnosť vybudovať vchod na inom. Výmera pozemku 
bude spresnená geometrickým plánom, ktorý si dá žiadateľ vypracovať na vlastné náklady .    
Cena za predaj nezastavaného pozemku   v tejto lokalite je 66,388 €/m2 – minimálna cena 
v zmysle Prílohy č.1, bod I. k  VZN č.1/2006-Minimálne ceny pri prevodoch pozemkov vo 
vlastníctve mesta, ktorá bude zvýšená o platnú DPH . 
Cena za prenájom pozemku je 0,332 €/m2 -  minimálna cena v zmysle Prílohy č.4, bod „c“  k 
VZN č.1/2006-Minimálne ceny pri prevodoch pozemkov vo vlastníctve mesta. 
 
Stanovisko odd. rozvoja mesta a mestského architekta: 
„Z hľadiska urbanistickej kontinuity v posudzovanej lokalite je možné akceptovať požiadavku 
na poskytnutie požadovaných plôch na vytvorenie vstupu do podzemia OS Progres. Dôležitým 
faktom však zostáva funkčné využitie tejto časti OS. Žiadateľ uvádza nebytové priestory – čo 
v doplnkovej forme (sklady) je možné akceptovať.  Determinujúcim činiteľom bude teda 
deklarovaná náplň, charakter, kapacitné parametre prevádzky, s účinkami na okolie, životné 
prostredie, psychobiologické podmienky, nároky na dopravu  
 
Vzhľadom na to, že žiadateľ je vlastníkom priľahlej stavby a vchod do pivničných 
priestorov  nemá možnosť vybudovať na inom mieste, je možné podľa §-u 9a ods.8  písm.e 
Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí určiť, že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, 
o ktorom rozhoduje Mestské zastupiteľstvo 3/5-inovou  väčšinou všetkých poslancov. 
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i,,#.'řr,| MsÚ Sered'
Námestie republiky č,.1 17 61 1 0
926 01 Sered'

Vec:Žiadosť o odpredaj pozemku'

V Serecl i , dria 25.7.201 1

Obrac.ianr sa na Vás so Žiadosťou o odkúpenie časti qoze1\u č.1I39l1/v rozsahu 22 mLl

uvcdenólro na L'V č.591 v katastrálnom území mesta Sereď-Parková ui.

()ctÓvodrrenie:Na Parkovej ul. mám prevádzku od r.2aa2,ďo práce dochádzam autom a čast<l

sa ptrrýkanr s problÓnrorrr parkovania a poškodenia r'ozidla pretoŽe tu pai.kujenr denne

rlickoj,ko Jrr:dín..Na preclrrrctrrclnr po,."niku chcem zriadil, parkovnÓ nricsto, čím sa zároveň

uv<llirí micstcl pre zákar:ríkov priťahlých prevádzok.

Za kladnú odpoved.vopred ďakujem.

Prí loha: LV č.591
irrÍbrmatívna mapa

R -.LLG t .

,/." '

,',,"''l' t t



 

 

 

Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  13.09.2011 prerokovalo a 
 
 
 
A./  berie na vedomie: 

 

 informáciu o zámere predať nehnuteľnosť – časť pozemku na Parkovej ul.  
 

B./  schvaľuje :    

       
      spôsob ďalšieho nakladania s majetkom mesta – pozemok v k.ú. Sereď, časť parcely č. 

1139/1 formou obchodnej verejnej súťaže 
 
 
C./  ukladá :  

 
      prednostovi  MsÚ zabezpečiť vypracovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže  
 

Termín: najbližšie zasadnutie MsZ 



 
 
 
Dôvodová správa : 
 
 
Finančné oddelenie Mestského úradu predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
v Seredi, v zmysle Zákona č. 13/1991 Zb. o majetku mesta v platnom znení , žiadosť  o predaj 
nehnuteľného majetku. 
 
Žiadateľka XY požiadala o odpredaj pozemku – časť parcely č. 1139/1. Ide o pozemok 
nachádzajúci sa na Parkovej ul. Je vlastníčkou nebytových priestorov, nachádzajúci sa 
v blízkosti dotknutého pozemku. Dôvodom kúpy je zriadenie parkovacieho miesta pre osobné 
vozidlo. 
 
V zmysle §9a, ods. 1 Zákona č. 13/1911 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších zmien 

a doplnkov sa prevody vlastníctva majetku mesta musia vykonať na základe obchodnej 

verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom za cenu vo výške 

všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu (znalecký posudok). 

Okruh prípustných spôsobov zahrňuje aj výnimky podľa ods.8 citovaného ustanovenia – 

výnimočný postup (zákonné výnimky a prípady hodného osobitného zreteľa). 

 

Stanovisko odd. rozvoja mesta a mestského architekta: 

Neodporúčame predaj  pozemku, na tento účel je možné využiť postup v zmysle platného VZN 
č. 10/2004 o parkovaní.  
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Mesto Sered'
926 AI Sered'

i ri'/ I "!,11:l
{tr

VEC:žiaclost,oorllrúpeniečastinehnutel,.no;tímestaSereel,
(pl. e ctj e ctn tl n i e i e c i m es t s |ým z as tupit el,S tý o m tne s t ct, S er ed,)

Žicldanrc mesto Set"ed' o odpt:eda.; čqsti p.qtpjel-rqgistr'q 
,,E,, v obci

Seret},, kat. úz, sorio cupunfit*y,ch rta LV č 591 Správy katastra

Galantct.
,Iet]nťt sct c: tieto výmery Z pat.crcL :

1/ 379 nl2 Zpurcely registril,,E,, č. 264/I

)t s ,,z z pircely re5;ístra ,,E* č. 268/]
3/ 4ó m2 r'purceÍ1; registru ,,E,, č, .l27

ooclkt i1 let l iečast i týchtoparc, ie lm,amezálýetrtztohodóvodtt,žet ieto
čtt,lti ssarci'et nl,áme íakÍ(; upt,?n,,i s parcelatni v ttct,šom l:|.ctstníctve a tctkttl

,ť;;:-:::;,,Ji,,1,, 
1lcu,ciel patriacich lnesttt Sel.ecl, snte nevykonáslali nry, ale

e'šte predošlí vt'asÍníci ryc:hto po,,:,i-oi, ktotý ttťtn,t.yroku 2002 odpredali

llellntlte l.nc,sri, ktoié p,ic,i,,to sus^edia s ča,st,ami parciel mesta Sereď

V 1loclie'!ovclm spo|u,-tastnícne mame rtihr,n'ttetilosti tl kat' {tz' Streclni

Ť;|:,;r,,,, nct I,|, č, 2679 KÚ Trncn,a, Spráyct katastra Galatúa ako :

- })[tt,C, Č, 79l3.- ̂ rosť' plochy a^nádvoria o^ýyin7gy. 43 m2

. parc, Č. 79/5 * zťtllrád1,o výmere 209 m2,

1| paltrere 39i48 - ín k ce'Lktt,

2/ veclené rul LV č. 267B KÚ Trnava, Správa kaÍastra Gctianta ako :

- parc, Č.7g/2 -zctst. plochy i nádvot"ia o^lumere 39 m2

- parc, ó, 79/4 _ zahrád1, 7s 1,ýnrcr € 209 m2,

y l )anrcr( ,  35,!4 i l  -  ín k, ,e lkt t '



I
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3,/ l.,eclené na LL,. č. 26E0 KÚ Tl"n'czva., Správa kata,stra Galan.ta ako ..
- pat.C' č' 79i] *zast. plochy a nádl.,clric16 yýmere ]73 m2

,., ]..1(")jtrť7.e + j.i Jrlt] - ín k cel'kt'l.

i..Šeth, rterc n,ehnutel,nosÍi sú v podielovom spoluvlastnícfte nas a d,al,šej
o,sr;b)', . S ktorou si právne l)zťalry k podielovénltt
'spoltn,lct'sÍníctlsu k nimta nehttutel,nostiarn rieširue prostrednícfuont
okre'rného 'slirltt ll Galan.te v ]
,s p o l t n, l a's, ť n í c ke lus p o cÍ i e ltt, rlo naš h cl v lLts tn íctv ct z a, o dp lattl.

Focll,ct nózort,t ,súdtt je v danej veci potrebné mclt'vy'sporiaclané vzťahy
(:ď s, rn'e,stoÍn Sereď vo vzt,ahu k okolitým nehnuteťnostiant, resp.
nehnuteťnostidl:1,l. patriaciru mestu Sered,, ktoré nláme clplotené, ct preÍ:o sct
tot.Í'rl Ce,sto,L'I clomahante, a,b); mestské zasfupitel,stvo schváIilo octlre_dlllllqtí
pilrciel ť,ai'k ,ako sú L^tedené v bode l/ až 3/ teito žia.do,sti za pri,nzerrnlú
náhrat]u v ná,š !:rospech.
Po schválertí odpredaja zo strany mestského zastupiteťstya mesta Serecl,, si
dátrte p' Petrclvi Cel,nému * geodetovi vypracovat, geotnetriclry plán, ktotý
btLtle {vorit, pr,íltlhtL kt,?pno1sredajne.j zntlttvy rnedzi n.ami ako ktp4júcimi a,
me,s, to nl S er ed' cllro precáv aj úcim.

V prílol,te pripójame náčrt maplcy, kÍort|nám predložil p' PeÍer Cerný,
ab;\, ,tme yecle{i špecifikovctt' vo svojej žiadosti presntí vlinteru časti parciel,
ktoró nrclme zátýern odkt,tpit,do nášho vlastnícna

S ťtctr:u

$.^
,t ';"rf{

,/
/11 i' '/

Príloh+, .. dl,a textu
Y Serecli, 27. 07. 201I

I
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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa   13.09. 2011  prerokovalo 

 

a 

 

A./   berie na vedomie: 

informáciu o zámere mesta predať časť nehnuteľného majetku mesta - pozemok 
nachádzajúci sa v k.ú. Stredný Čepeň – časť parcely  registra „E“ č. 264/1, 268/1 
a 121. 
 

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 pozemky sú dlhodobo užívané a časť 
je zastavaná stavbou vo vlastníctve žiadateľov.  V zmysle ÚP mesta nie sú určené na 
rozvojové aktivity a výstavbu mesta.     

 
 C./  schvaľuje: 

        v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a,  ods. 8,  písm. e 

        predaj nehnuteľného majetku – časť pozemku z parcely registra „E“ č. 264/1- 379 m2, 
č.268/1- ostatná   plocha  - 8m2, č.1321 – 46 m2 , vedeného v KN na LV č. uplatnením 
výnimočného postupu ako prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 
D./  ukladá : 

       prednostovi MsÚ zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta predať nehnuteľný majetok. 
             Termín: ihneď 
            
   
 

        
   
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Dôvodová správa : 
 

Finančné oddelenie Mestského úradu predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
v Seredi, v zmysle Zákona č. 13/1991 Zb. o majetku mesta v platnom znení , zámer predaja  
nehnuteľného majetku mesta. 
 

Žiadatelia, požiadali listom o odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve mesta – 
pozemok,  časť parciel registra „E“ KN 264/1, 268/1 a 121. Pozemky sú oplotené a využívané 
ako záhrada pri rodinnom dome  a časť je zastavaná rodinným domom. V čase,  kedy sa stali 
podielovými spoluvlastníkmi susedných nehnuteľností boli už pozemky oplotené, spolu 
s časťou mestských pozemkov. Všetky nehnuteľnosti majú v podielovom spoluvlastníctve 
(väčšinovom) s ďalšou osobou, s ktorou si právne vzťahy k podielovému spoluvlastníctvu 
riešia prostredníctvom súdu. Podľa názoru súdu je v danej veci potrebné mať usporiadané 
vzťahy k pozemkom patriacim mestu. 
Z uvedeného dôvodu  žiadajú predaj časti vyššie uvedených parciel. 
 

V zmysle §9a, ods. 1 Zákona č. 13/1911 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších zmien 
a doplnkov sa prevody vlastníctva majetku mesta musia vykonať na základe obchodnej 
verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom za cenu vo výške všeobecnej 
hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu (znalecký posudok). Okruh 
prípustných spôsobov zahrňuje aj výnimky podľa ods.8 citovaného ustanovenia – výnimočný 
postup (zákonné výnimky a prípady hodného osobitného zreteľa). 
 

Pretože časť pozemku, ktorý by mal byť predmetom prevodu je dlhodobo využívaný 

žiadateľmi, časť je zastavaná rodinným domom, ktorý je v spoluvlastníctve žiadateľov, je 

možné podľa §-u 9a, ods.8, písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších zmien a doplnkov určiť, že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, 

o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo 3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov.  

 

Stanovisko odd. rozvoja mesta a mestského architekta: 

 
Vzhľadom na územnú lokalizáciu predmetných pozemkov, ako i skutočnosť, že tieto plochy nie 
sú určené územným plánom na rozvojové aktivity a výstavbu mesta  - súhlasíme s predajom. 
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Názov materiálu B. 
                         Zámer mesta prenajať nehnuteľný majetok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Materiál obsahuje: 
1. žiadosť Tibor Holúbek, Autoškola Profesionál, Galanta 
- návrh na uznesenie 

- dôvodová správa 

-  

2. žiadosť žiadateľ 3 
- návrh na uznesenie 

- dôvodová správa 

 

3. žiadosť Gymnázium Vojtecha Mihálika 
- návrh na uznesenie 

- dôvodová správa 

 

 
 
 
 
 
 
Vypracovala:    
                        Darina Nagyová 
                        referent nájmov a 
                        podnikateľ.činnosti 
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Návrh na uznesenie : 

 

 

   A./ berie na vedomie: 

            informáciu o prenájme pozemku na Pažitnej ul. 

 

   B./   konštatuje: 
že na pozemku sú dlhodobo umiestnené garáže, vo vlastníctve Tibora 

Holúbeka,Autoškola Profesionál Galanta, preto je možné určiť že sa jedná o  prípad 

hodný osobitného zreteľa,  o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou 

väčšinou všetkých  poslancov 

 

    C./   schvaľuje : 

prenájom pozemku, časť parcely č. 427, k.ú. Sereď o výmere 38 m
2
, uplatnením     

výnimočného postupu ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

 

 D./   ukladá : 

prednostovi Mestského úradu zabezpečiť zverejnenie spôsobu prenájmu pozemku na 

Pažitnej ul.     
            

        Termín:  ihneď 

 



Dôvodová správa : 
 

Finančné oddelenie Mestského úradu predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

v Seredi, v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku mesta v znení neskorších zmien a 

doplnkov  návrh na prenájom pozemku:  

 

Majiteľ Autoškoly Profesionál Galanta, Tibor Holúbek, listom zo dňa 01.08.2011 požiadal 

o zmenu nájomnej zmluvy pod garážami na Pažitnej ul. Nájomná zmluva bola uzatvorená 

5.6.1998 s bývalým majiteľom autoškoly Matejom Klementom, ktorý neskôr prestal pôsobiť 

v meste Sereď a prenechal autoškolu i s garážami na Pažitnej ul. pre Tibora Holúbeka, 

súčasného majiteľa. Ako majiteľ garáží chce usporiadať i majetkovoprávne vzťahy s mestom – 

vlastníkom pozemku pod garážami. 

 

V zmysle ods. 1až 3 a 5 až 7, § 9a, Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

zmien a doplnkov, je možné prenajať majetok mesta na základe obchodnej verejnej súťaže, 

priamym nájmom a  výnimočným postupom – uplatnením zákonných výnimiek alebo ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. 
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Návrh na uznesenie : 

 

 

   A./ berie na vedomie: 

            informáciu o prenájme pozemku na Čepenskej ul. 
 
   B./   konštatuje: 

že na pozemku je dlhodobo umiestnená garáže, vo vlastníctve súkromnej osoby , preto 
je možné určiť že sa jedná o  prípad hodný osobitného zreteľa,  o ktorom rozhoduje 
mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých  poslancov 
 

    C./   schvaľuje : 

prenájom pozemku, časť parcely č. 1036/13, k.ú. Sereď o výmere 19 m2, uplatnením     
výnimočného postupu ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 

 D./   ukladá : 

prednostovi Mestského úradu zabezpečiť zverejnenie spôsobu prenájmu pozemku na 
Čepenskej ul.     

            

        Termín:  ihneď 
 



 

 

Dôvodová správa : 
 

Finančné oddelenie Mestského úradu predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva 

v Seredi, v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku mesta v znení neskorších zmien a 

doplnkov  návrh na prenájom pozemku:  

 

    Jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta, na ktorom je dlhodobo umiestnená 

prefabrikovaná garáž. Vlastníkom garáže sa stal na základe  kúpnej zmluvy XY, od YX, ktorý 

má s mestom uzatvorenú nájomnú zmluvu na pozemok.   Z dôvodu majetkovo-právneho 

usporiadania pozemku, požiadal nový majiteľ garáže o nájom. 

 

V zmysle ods. 1až 3 a 5 až 7, § 9a, Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

zmien a doplnkov, je možné prenajať majetok mesta na základe obchodnej verejnej súťaže, 

priamym nájmom a  výnimočným postupom – uplatnením zákonných výnimiek alebo ako 

prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

 



Váš list ěíslo/zo dňa Naše číslo
0006i20 1 I lGymSe-259/7

Primátor mesta
InE' Maftin Tomčányi
Námestie repub|iky 1 176/1CI
926 01 Sered'

Vybavuje/linka
RN-Ifr. Viera llkáčová /

- '\

Sereď
24.3.201 l

Vec
zra00sr

Vážený pán prirnátor,

naša škola Gyrnnázium Vojtecha Mihálika, Kosto|ná 119/8,926 01 Sered'má smestoni
sered' podpÍsanú zmluvu o nájme nebytových priestorov na budovu základnej školy na
$ko|xkej utici. Nájomná zmluva boÍa uzatvorená dňa 20'5.2003 na dobu 10 rokov odo
dňa úČinnssti nájomnej zmluvy. V roku 2003 sme na vlastné nák|ady v zmys|e zmluvy
vykonali stavebné upravy v rozsahu projektovej dokumentácie t.j', že v budove školy bnli
ponatierané okná, vyntal'ované triedy, zrekonštruované toalety, kurenie, vybudovan*
kotolňa, v c*|kovej hodnote 13$'150,09 €' Vnútorné priestory sú teda zrekonštruovan*
a vyhovujúQe n& prevádzku školy. Ale zlý jc stav strechy na tejto budove' Na priťah|ých
chodníkoch je napadaná Škridla. ktorá sa drobi a vypadávajŮ hrebenáČe z nároŽí. V roku
2008 sme investovali do opravy strechy cca 1900 € { doplnenie hrebenáčov a strešn*j
krytiny)' B|íŽi sa čgs ukonČenia nájomnej zmfuvy a z toho dÓvodu Žladat'peniaue od TT$K
na apravu str*ehy nie j* opodstatnené' Preto by sme Vás touto cest*u ch*e|i p*Žiadat'
o pred|ženie nájomnej ernluvy na d,alŠích pát, l*kav od ukonč*nia povodnej nájomnej
zmluvy.

Za kladné vybavenie žiaciosti vopred ďakujer.*e. S pozdravom.
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wWýV. gym Šered' ed up a ge. o rg
e*rn*il: gymsered@xupa-tt" sk

te|.: +421l311789 37 51 - riaditeř tČo: ooteosst
tel': +421l311789 37 52'hospodár
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Návrh na uznesenie : 

 

 

   A./ berie na vedomie: 

      informáciu o predĺžení nájomnej zmluvy nebytových priestorov – budovy na Školskej 
ul. 

 
   B./   konštatuje: 

že nebytové priestory sú dlhodobo využívané na zabezpečovanie výchovno-vzdelávacie 
účelu, preto sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa,  o ktorom rozhoduje mestské 
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých  poslancov. 
 

    C./   schvaľuje : 

predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Školskej ul. do 20.05.2018, uplatnením     
výnimočného postupu ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 

 D./   ukladá : 

prednostovi Mestského úradu zabezpečiť zverejnenie spôsobu prenájmu budovy na Školskej ul. 
 

 termín: ihneď 



Dôvodová správa : 
 
Finančné oddelenie Mestského úradu predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
v Seredi v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku mesta v znení neskorších zmien a 
doplnkov, návrh na predĺženie doby nájmu nebytového priestoru:   
 
Riaditeľka Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi listom zo dňa 24.3.2011 požiadala mesto 
o predĺženiu doby nájmu budovy na Školskej ul. Nájomná zmluva bola uzatvorené na dobu 10 
rokov do 20.05.2013. Predĺženie žiada na ďalších 5 rokov od ukončenia pôvodne dohodnutej 
doby nájmu, t. z. do 20.05.2018.  Dôvodom žiadosti je zámer požiadať zriaďovateľa – 
Trnavský samosprávny kraj o finančné prostriedky potrebné na opravu strechy. 
 
V zmysle ods. 1 až 3 a 5 až 7, § 9a, Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
zmien a doplnkov, je možné prenajať majetok mesta na základe obchodnej verejnej súťaže, 
priamym nájmom a  výnimočným postupom – uplatnením zákonných výnimiek alebo ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov materiálu C. 
Ukončenie verejnej  ponuky na prenájom nebytových 
priestorov (pod lekárňou Maja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál obsahuje: 
      -      záznam z rokovania komisie pre výber uchádzača 

- návrh na uznesenie 

 

 
 
 
 
 
 
Vypracovala:    
                        Darina Nagyová 
                        referent nájmov a 
                        podnikateľ.činnosti 

 

 



 

 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 13.09.2011 prerokovalo a 

 

 

A./ berie na vedomie: 

 

      Správu o výsledku výberu uchádzača o prenájom časti nebytového priestoru – suterén  

      lekárne na Kuzmányho ul. 3054 

 

B./  schvaľuje : 

 

      prenájom  časti suterénu nebytového priestoru  na Kuzmányho ul. č. 3054, vo výmere 150 

m
2
, za cenu 14,-€/m2/rok na dobu určitú 5 rokov, na skladové účely firme H-SPORT, 

s.r.o., Niklová 3039/5, Sereď  

  

C./  ukladá : 

 

      prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej 

zmluvy do 31.10.2011.     



 

 

Z á z n a m 

 

z rokovania komisie na vyhodnotenie ponúk na prenájom nebytového priestoru 

 

 

     Na základe zverejnenej ponuky na prenájom časti nebytového priestoru na Kuzmányho ul. 

č. 3054, boli na Mestský úrad v Seredi doručené dve obálky. Predseda komisie Ing. Horváth 

otvoril obálky a oboznámil členov s obsahom jednotlivých ponúk: 

 

l. ponuka -  H-Sport, s.r.o., Sereď 

záujem o cca 100 m
2
, ponúkaná cena nájmu 14,-€/m

2
/rok, využitie na skladové priestory –  

ponúkaný objekt vyhovuje bez stavebných úprav. 

 

2. ponuka Aikido dojo Hano 

záujem o priestor o rozlohe cca 140 m
2
 vcelku za cenu 10,-€/m

2
/rok. Po osobnej obhliadke 

objektu požadujú o možnosť stavebných úprav – zbúranie priečok, aby vznikol priestor 

 požadovaných rozmerov. 

 

 Prítomní členovia komisie si po oboznámení sa s jednotlivými ponukami boli  osobne prezrieť 

ponúkané priestory a neodporúčajú robiť stavebné zásahy do objektu. 

 

Záver: 

l. Komisia odporúča schváliť časť nebytového priestoru vo výmere cca 150 m
2
 firme H-

Sport,s .r.o. Sereď. 

2.Komisia odporúča rokovať so zástupcom športového združenia  Aikido p. Hanom a  

ponúknuť mu iné vhodné priestory. 

 

V Seredi dňa 19.08.2011 

 

 Ing. Bystrík Horváth, v.r. 

     predseda komisie  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov materiálu D. 
                         Návrh na prevod nehnuteľnosti do majetku mesta 
                         (Sokolovňa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Materiál obsahuje: 
- dôvodová správa 
- návrh na uznesenie 

 
 
 

 

 

 

 

 

Vypracovala: 

            Darina Nagyová 

            referent nájmov a  

                       podnikat.činnosti 



 
Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 13. septembra. 2011 prerokovalo a 
 
A./  schvaľuje : 

 
      V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 1/2006 o hospodárení 
      a nakladaní s majetkom mesta  nadobudnutie nehnuteľného majetku : 

�  Pozemky : parc. registra „C“ č. 3055 vo výmere 603 m2-zast.plochy a nádvoria, 
�                   parc. registra „C“ č. 3061/2 vo výmere 621 m2 – zast.plochy a nádvoria, 
�                   parc. registra „C“ č. 3061/27 o výmere 42 m2 – zast.plochy a nádvoria, 
� Stavby – budova pre šport a rekreačné účely s.č. 2997, postavená na parc.č. 3055, 
� Stavby rozostavané – telocvičňa na parc.č. 3055, 3061/2, 3061/27 všetky v k.ú.Sereď, 
� všetky v k.ú. Sereď,  vedené v Katastri nehnuteľností na LV č. 586, do majetku mesta 
za cenu l € s podmienkou, že mesto odpustí zostávajúcu sumy pôžičky a  po zrealizovanom 
prevode následne poskytne priestory spätne AŠK Lokomotíva, na účely využívania na 
športovo-relaxačnú činnosť formou výpožičky.  

 
B./ ukladá : 

 

Prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie Zmluvy 
o prevode nehnuteľností  do majetku mesta do 31. októbra 2011. 
 



Dôvodová správa: 
 
     Finančné oddelenie Mestského úradu predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
v Seredi návrh prevodu nehnuteľnosti do majetku mesta: 
     
     AŠK Lokomotíva Sereď je vlastníkom  nehnuteľností – nebytových priestorov, vedených na 
Správe katastra v Galante na LV č. 586.  Ide o nebytové priestory a pozemky, nachádzajúce 
sa v k.ú.Sereď („sokolovňa“ a rozostavaná telocvičňa na ul. M.R.Š.) 

� Pozemky : parc. registra „C“ č. 3055 vo výmere 603 m2-zast.plochy a nádvoria, 
�                   parc. registra „C“ č. 3061/2 vo výmere 621 m2 – zast.plochy a nádvoria, 
�                   parc. registra „C“ č. 3061/27 o výmere 42 m2 – zast.plochy a nádvoria, 
� Stavby – budova pre šport a rekreačné účely s.č. 2997, postavená na parc.č. 3055, 
� Stavby rozostavané – telocvičňa na parc.č. 3055, 3061/2, 3061/27 všetky v k.ú.Sereď. 
Hodnota uvedeného majetku predstavuje čiastku približne 720 tisíc eur.  
 

     Na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom v Seredi bola v roku 2002 poskytnutá 
Lokomotíve Sereď pôžička na dokončenie rozostavanej telocvične, v hodnote 1 milión 
slovenských korún. K 31.júlu 2011  predstavuje zostatok pôžičky čiastku 3.319,- €.  V roku 
2004 bola poskytnutá ďalšia pôžička  vo výške  18.257,- eur, ktorej zostatok predstavuje 
čiastku 3.885,-€.  
      Celková suma pôžičky k 31.7.2011 je  7.204,50 €.  

 Hodnota uvedeného majetku predstavuje čiastku približne 720 tisíc eur.  
 
    Na osobných rokovania medzi zástupcami mesta Sereď a AŠK Lokomotíva Sereď obe 
zúčastnené strany rokovali o možnosti previesť uvedené nehnuteľnosti do majetku mesta za 
podmienok: 

�  AŠK Lokomotíva prevedie majetok za symbolickú cenu 1 €, 
� Mesto odpustí zostávajúcu sumu pôžičky 
� Mesto po zrealizovanom prevode poskytne priestory spätne AŠK Lokomotíva, na 

účely využívania na športovo-relaxačnú činnosť formou dlhodobej výpožičky.  
 
       V prípade schválenia prevodu dá mesto vypracovať znalecký posudok na určenie 
reálnej hodnoty majetku. 
 

         
       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E. 

                   Zámer predaja časti nebytových priestorov  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál obsahuje: 
- návrh na uznesenie 

- dôvodová správa 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:  
                      Darina Nagyová 

                      referent nájmov a  

                      podnikateľskej činnosti 

 



Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 13.09.2011 prerokovalo a 
 
A.  berie na vedomie:  
     informatívnu správu o zámere mesta predať nehnuteľný majetok 
 
B.  konštatuje,  

      že  sa jedná o prípad, pri ktorom  ide o záujem mesta z dôvodu zastavenia neefektívneho 
vynakladania finančných prostriedkov do prenajatých nebytových priestorov a o záujem 
získať finančné prostriedky na vybudovanie voľnočasových aktivít pre občanov mesta 
z financií získaných prevodom majetku  

 

B.  schvaľuje: 

1. v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a ods. 8 písm.  
             predaj nehnuteľného majetku uplatnením obchodnej verejnej súťaže: stará sála Domu 

kultúry na Školskej ul. 
2. v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a ods. 8 písm.  

             predaj nehnuteľného majetku formou obchodnej verejnej súťaže: budova na Pažitnej 
ul. 1037/17, 

3. v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a ods. 8 písm.  
             predaj nehnuteľného majetku formou obchodnej verejnej súťaže:  budova Kina Nova 

na ul. D.Štúra 759/35, 
4. v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a ods. 8 písm.  

             predaj nehnuteľného majetku formou obchodnej verejnej súťaže:  časť NP – miestnosť 
na Námestí slobody č. 4334/25A, 

5. v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a ods. 8 písm.  
             predaj nehnuteľného majetku formou obchodnej verejnej súťaže:  budova na Poštovej  

(Mestská polícia). 
6. v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a ods. 8 písm.  

             predaj nehnuteľného majetku formou obchodnej verejnej súťaže:  rodinný dom na 
Pekárskej ul. 

7. v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a ods. 8 písm.  
             predaj nehnuteľného majetku formou obchodnej verejnej súťaže:  časť objektu 

bývalých „kasární Váh“ (nájomca Krajča) 
8. v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a ods. 8 písm.  

             predaj nehnuteľného majetku formou obchodnej verejnej:   objekt na Vonkajšom rad 
(Tecom), 

 

     9.  komisiu  na vyhodnotenie  obchodnej verejnej súťaže v zložení: 
-  Ing. Bystrík Horváth – predseda komisie 
-  Ing. Norbert Kalinai – člen komisie 
- Mgr. Marcel Kráľovič – člen komisie 
- Pavol Kurbel – člen komisie 
- Ing. Marek Lovecký – člen komisie 
- MUDr. Miroslav Bucha – člen komisie 
- Darina Nagyová – člen komisie 

 
 
 



 
C. poveruje: 

 

       primátora mesta rokovať  s jednotlivými nájomcami nebytových priestorov o možnosti 
prevodu majetku   

 
        termín: najbližšie rokovanie MsZ 
 
D.  ukladá: 

- prednostovi Mestského úradu v Seredi  zabezpečiť na jednotlivé nebytové priestory 
vypracovanie znaleckých posudkov  Úradom súdneho inžinierstva, 

- prednostovi Mestského úradu v Seredi zabezpečiť vypracovanie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže 

        termín: najbližšie rokovanie MsZ 
 



Dôvodová správa:  

 
 

    Mestský úrad v Seredi predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi   v zmysle 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a dodatkov zámer mesta 
predať nehnuteľný majetok: 
 
    Mesto Sereď je vlastníkom nehnuteľností, ktorých časť bola  z dôvodu nevyužiteľnosti pre 
vlastné potreby mesta daná za odplatu do užívania  súkromným osobám. Finančné 
prostriedky, získané z nájmov nepokrývajú náklady, ktoré by bolo potrebné vynakladať na ich 
údržbu a opravy v rozsahu, ktorý prináleží vlastníkovi nehnuteľností. Sú to budovy, ktoré sú 
staré a na ich opravu a rekonštrukciu neboli v minulosti vynakladané dostatočné prostriedky. 
Okrem týchto nevyhnutných nákladov, má mesto záujem  získať ich predajom  financie 
potrebné  na realizáciu iných zámerov mesta –  na vytvorenie voľnočasových aktivít pre 
občanov mesta. 
      
    Väčšina objektov sú v nájme už dlhú dobu, počas celej doby nájmu si nájomcovia plnili 
povinnosti voči mestu – vlastníkovi, vyplývajúce z nájomných zmlúv.  Na ich bežnú údržbu 
vynakladali finančné prostriedky. Väčšie finančné prostriedky (ktoré sú u viacerých objektov 
nutné) však nemôžu vynakladať „do cudzieho majetku“. 
     Jedná sa o tieto objekty : 
- stará sála Domu kultúry na Školskej ul., 
- budova na Pažitnej 1017/37 (bývalé DJ – MVDr.Garaj, LLarik, s.r.o-) 
- kino NOVA - nájomcovia 
- miestnosť na Námestí slobody 1182 (Biela technika – ALES) 
- budova na Poštovej (Mestská polícia) 
- rodinný dom na Pekárskej ul. (Prochádzka) 
- časť objektov v „kasárňach Váh“ 
- objekt na Vonkajšom  rade (Tecom).  

     
 V zmysle §9a, ods. 1 Zákona č. 13/1911 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších zmien 

a doplnkov sa prevody vlastníctva majetku mesta musia vykonať na základe obchodnej 
verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom za cenu vo výške všeobecnej 
hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu (znalecký posudok). Okruh 
prípustných spôsobov zahrňuje aj výnimky podľa ods.8 citovaného ustanovenia – výnimočný 
postup (zákonné výnimky a prípady hodné osobitného zreteľa). 
     
     
    Z vyššie uvedených dôvodov zvažujeme pristúpiť k riešeniu formou obchodnej verejnej 
súťaže, ak mestské zastupiteľstvo dá k takémuto postupu mandát, , aby bolo možné pripraviť 
podklady a výsledky jednaní s jednotlivými nájomcami, spolu k konkrétnymi číslami  (hodnota 
majetku podľa znaleckých posudkov, jednotlivé výmery nebytových priestorov) na najbližšie 
rokovanie mestského zastupiteľstva. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F. 

                    Návrh na založenie obchodnej spoločnosti 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál obsahuje: 
- návrh na uznesenie 

- dôvodová správa 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:  
                      Darina Nagyová 

                      referent nájmov a  

                      podnikateľskej činnosti 



 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 13.09.2011 prerokovalo a 
 
 
 
A. zakladá: 

 

     v zmysle písm. l) ods.4, § 11 Zákona č. 3691990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov obchodnú spoločnosť – SMS, s.r.o., Sereď. 

 
 
 

B. schvaľuje:  

 

1. 100 %-nú majetkovú účasť mesta v obchodnej spoločnosti vo forme finančného vkladu 
7.000 € (slovom sedemtisíc eur) 

2. konateľa spoločnosti: Ing. Tibor Krajčovič, bytom v Seredi,  8.mája 2749/12. Konateľ 
je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne do výšky 10.000 €. Nad uvedenú 
sumu sa vyžaduje súhlas a podpis zriaďovateľa. 

 
C. splnomocňuje : 

 

      primátora mesta  a prednostu MsÚ k vykonaniu všetkých právnych úkonov, potrebných 
k založeniu a vzniku spoločnosti. 

 
         Termín: 31.10.2011 



Dôvodová správa:   
 
   Mestský  úrad v Seredi , v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku mesta v znení 
neskorších zmien a doplnkov predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 
13.09.2011 zámer mesta zriadiť obchodnú spoločnosť – s.r.o.: 
 
      Dôvodom zriadenia spoločnosti s ručením obmedzeným je optimalizácia nákladov  
vynakladaných mestom.  
 
     Účelom zriadenia spoločnosti bude spravovanie, resp. udržiavanie majetku mesta 
a vykonávanie investičných zámerov mesta. V kompetenciách spoločnosti, v súlade s platnou 
legislatívou nebude zahrnuté právo nakladania, či iného prevádzania majetku, ktorý jej bude 
zverený do správy. 
 

     

 


