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Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 14. 02.2012 prerokovalo a 
 
A./  schvaľuje : 
 
Kúpu nehnuteľností do vlastníctva mesta Sereď, a to nehnuteľností v k.ú. Sereď vo  vlastníctve 
AŠK Lokomotíva Sereď  vedených na Správe katastra v Galante na : 
LV č. 586  parcely registra„C“ evidované na katastrálnej mape: 

- parc.  č. 3055 vo výmere 343 m2-zast.plochy a nádvoria ako aj  stavba- budova pre 
šport a rekreačné účely s.č. 2997 postavená na tejto parcele   

- parc.  č. 3061/2 vo výmere 220 m2 – zast.plochy a nádvoria, 
- parc. č. 3061/27 vo výmere 35 m2 – zast.plochy a nádvoria, 
- parc. č. 3061/30  vo výmere 671 m2 – zast.plochy a nádvoria 

LV č. 5992 rozostavaná stavba „ Telocvičňa „ postavená na parc. registra „C“ č. 3061/30 
v spoluvlastníckom podiele19/25- ín  
všetko za kúpnu cenu 413 000,- €   s nasledovnými záväzkami:   

- kupujúci dostavia a sprevádzkuje rozostavanú stavbu telocvične so šatňami 
a sociálnymi zariadeniami do 31.12.2012, resp. zabezpečí splnenie tohto záväzku 
prostredníctvom ním založenej organizácie Správy majetku Sereď, s.r.o. 

   -    kupujúci následne po sprevádzkovaní telocvičňu so šatňami a   sociálnymi zariadeniami 
poskytne do užívania predávajúcemu na dobu 50 rokov a bude  znášať   náklady spojené 
s užívaním ( el. energia, plyn, vodné, stočné, zrážková voda, drobné opravy a údržba) , 
resp. zabezpečí splnenie týchto záväzkov prostredníctvom ním založenej organizácie 
Správy majetku Sereď, s.r.o. 

- kupujúci nezriadi na  nehnuteľnosť  záložné právo počas doby užívania nehnuteľnosti 
predávajúcim 

- kupujúci vyplatí predávajúcemu 10 000 EUR/ rok ( slovom desaťtisíc EUR ročne ) za 
každý kalendárny rok počnúc dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
o povolení vkladu vlastníckeho práva k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam do úplného 
dokončenia rozostavanej stavby „ Telocvičňa“ podľa projektovej dokumentácie, ktorá 
je súčasťou stavebného povolenia 

 
 

B./ ukladá : 
 

Prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej 
zmluvy do 29.februára 2012. 
 

 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa: 
 
Právny referát Mestského úradu predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi 
návrh na  odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve AŠK Sereď  do majetku mesta. 

 
 
 O zámere kúpiť nehnuteľný  majetok vo vlastníctve AŠK Lokomotíva Sereď( ďalej len 

AŠK ) rokovalo MsZ v septembri 2011. Uznesenie č.  161/2011  zo dňa 13.09.2011 , ktorým 
bol schválený prevod nehnuteľného majetku AŠK  do vlastníctva mesta, bolo  zrušené 
uznesením č. 186/2011 zo dňa 29.11.2011. Zároveň vyššie uvedeným uznesením v bode C MsZ  
poverilo primátora mesta rokovať s AŠK vo veci prevodu.   
 
Závery  rokovaní a valného zhromaždenia AŠK, ktoré sa uskutočnilo  dňa 16.12.2011:     
 
AŠK Lokomotíva predá nehnuteľný majetok  
nehnuteľnosti v k.ú. Sereď vedené na Správe katastra v Galante na LV č. 586 ako parcely 
registra „C“ evidované na katastrálnej mape: 

- parc. č. 3055 vo výmere 343 m2-zast.plochy a nádvoria ako aj  stavba - budova pre 
šport a rekreačné účely s.č. 2997, postavená na tejto parcele („sokolovňa“ )  

- parc. č. 3061/2 vo výmere 220 m2 – zast.plochy a nádvoria 
- parc. č. 3061/27 vo výmere 35 m2 – zast.plochy a nádvoria, 
- parc. č. 3061/30  vo výmere 671 m2 – zast.plochy a nádvoria, 

nehnuteľnosť v k.ú. Sereď vedenú na Správe katastra v Galante na LV č. 5992 ako  
rozostavaná stavba „ Telocvičňa „ postavená na parc. č. 3061/30 v podiele 19/25- ín  
•  za nasledovných podmienok, ktoré budú zakotvené v kúpnej zmluve ako záväzky mesta: 

- kupujúci dostavia a sprevádzkuje rozostavanú stavbu telocvične so šatňami 
a sociálnymi zariadeniami do 31.12.2012, resp. zabezpečí splnenie tohto záväzku 
prostredníctvom ním založenej organizácie Správy majetku Sereď, s.r.o. 

   -    kupujúci následne po sprevádzkovaní telocvičňu so šatňami a   sociálnymi zariadeniami 
poskytne do užívania predávajúcemu na dobu 50 rokov a bude  znášať   náklady spojené 
s užívaním ( el. energia, plyn, vodné, stočné, zrážková voda, drobné opravy a údržba) , 
resp. zabezpečí splnenie týchto záväzkov prostredníctvom ním založenej organizácie 
Správy majetku Sereď, s.r.o. 

- kupujúci nezriadi na  nehnuteľnosť  záložné právo počas doby užívania nehnuteľnosti 
predávajúcim 

- kupujúci vyplatí predávajúcemu 10 000 EUR/ rok ( slovom desaťtisíc EUR ) za každý  
kalendárny rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu 
vlastníckeho práva k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam do úplného dokončenia 
rozostavanej stavby „ Telocvičňa“ podľa projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou 
stavebného povolenia. 

•  všetko za kúpnu cenu 413 000.- € ( hodnota podľa znaleckého posudku ) 
Kúpna cena bude uhradená tak, že časť kúpnej ceny vo výške 6 967.- €  kupujúci uhradí a  
zostávajúca časť kúpnej ceny (406 033.- €) bude predávajúcemu poskytnutá formou 
prenechania časti  predmetu prevodu (telocvičňa  so šatňami a sociálnymi zariadeniami) do 
dlhodobého užívania   (  50 rokov ), čo zodpovedá výške očakávaných  výnosov kupujúceho 
z nájmu.  
 
 
 
 



Požiadavky AŠK súvisiace s užívaním telocvične: 
1.  predmet nájmu 
objekt  „Telocvičňa“ s právom využívať počas doby nájmu aj priestory objektu s.č. 2997   
šatne so sociálnymi zariadeniami 
 
2. doba nájmu 
50 rokov 
 
3. cena  vrátane služieb spojených s užívaním ( el. energia, plyn, vodné, stočné, zrážková 
voda, drobné opravy a údržba) 
1€/predmet užívania/ rok 

 

4. účel  
výkonu činností AŠK, hlavne športovej  činnosti ( tréningová činnosť a súťažná činnosť).    

 

5.  Právo AŠK  dať do užívania  predmet nájmu inej osobe po predchádzajúcom písomnom 
oznámení.  

Dopad na rozpočet mesta: 
- vo výdavkovej časti   6 967.- €  kúpna cena – časť, ktorá bude uhradená, náklady na 

dostavbu rozostavanej telocvične (podľa ponukového rozpočtu 479590.- € s DPH),  
záväzok 10 tis. ročne až do ukončenia rozostavanej stavby telocvične podľa 
projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou stavebného povolenia. 

- v príjmovej časti príjem z nájmu ( podľa platných nájomných zmlúv28 881,4.-€/ rok )  
 
V nadväznosti na uvedené je pripravený návrh na uznesenie. 
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Predkladá:                 
                    Ing. Eva Florišová 
         ved.finančného odd. 
 
Vypracovala:                  
                     Darina Nagyová 
                     ref.. správy majetku mesta    
 



Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 14. februára 2012 prerokovalo a 
 
A./ schvaľuje: 
 

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 1/2006 o hospodárení 
a nakladaní s majetkom mesta nadobudnutie nehnuteľného majetku evidovaného na 
Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra v Galante na LV č. 912 v k. ú. Sereď, 
evidované  na katastrálnej  mape ako parcely registra „C“: 

• parcela č. 712/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3.138 m2, 
• parcela č. 712/2– zastavané plochy a nádvoria o výmere 303 m2, 
• parcela č. 712/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  l41 m2, 
• parcela č. 712/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 337 m2, 
• parcela č. 712/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 63 m2, 
• stavba „sklad hračiek“  bez súpisného postavená na parc. č. 712/5. 
• stavba „učebný pavilón“ – so súpisným číslom 2936 postavená na parc.č. 

712/4 
do majetku mesta za cenu 60.000,- € (slovom šesťdesiattisíc) s podmienkou splatnosti 
kúpnej ceny 20  mesiacov 
 
 

B. ukladá: 
 

prednostovi mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej 
zmluvy s I.D.C.Holding, a.s., Drieňová 3, Bratislava.  

termín:   15. apríl 2012 
 
          

  Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 14. februára 2012 prerokovalo a 
 
A./ berie na vedomie: 
Informáciu o zámere prenajať nehnuteľný majetok mesta 
 
 
B./schvaľuje: 
 
V zmysle §9a, ods.9, písm. c) zákona č. 13/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov prenájom nehnuteľnosti uplatnením výnimočného postupu ako prenájom z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa – časť areálu bývalej MŠ na Jesenského ul. Resocializačnému 
zariadeniu Teen Challenge Slovakia, n. o., z dôvodu poskytovania sociálnych služieb. 
 
C. ukladá: 
 Prednostovi Mestského úradu zabezpečiť zverejnenie zámeru. 
 
         Termín: ihneď  
 



Dôvodová správa 
 
     Finančné oddelenie Mestského úradu  v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v  zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2006 o 
hospodárení a nakladaní s majetkom mesta  návrh na nadobudnutie nehnuteľností do majetku 
mesta: 
 
     I.D.C. Holding, a.s. Bratislava je výlučným vlastníkom nehnuteľností evidovaných na 
Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV 912, ktoré tvoria súčasť areálu 
býv. MŠ na Jesenského ul.   V roku 2011 spolu s mestom Sereď, vlastníkom ďalších dvoch 
nehnuteľností, ponúkli areál na predaj opakovanou obchodnou verejnou súťažou, následne 
cestou realitných agentúr. Ponuka bola neúspešná. 
    Medzi zástupcami mesta a vlastníkom pozemku a časti nebytových priestorov v areáli 
I.D.C. Holding, a.s. sa uskutočnili   rokovania   o   možnosti   prevodu   nehnuteľností  spolu  
s príslušenstvom a súčasťami do majetku mesta za kúpnu cenu 60.000,- €. Splatnosť kúpnej 
ceny bude 20 mesiacov . Mesto sa zmluvne zaviaže, že v prípade prevodu vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam ako celku alebo ku ktorejkoľvek nehnuteľnosti samostatne na tretiu osobu 
v dobe 10 rokov od povolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech mesta, zaplatí zvyšnú 
časť kúpnej ceny, ktorá sa určí ako percento z rozdielu medzi nadobúdacou kúpnou cenou 
podľa tejto zmluvy a kúpnou cenou určenou priemerom z dvoch znaleckých posudkov v čase 
prevodu na tretiu osobu alebo vkladu do imania.,  
     Pre porovnanie, hodnota prevádzaného majetku podľa znaleckého posudku z roku 2011 
predstavuje čiastku takmer 262 tisíc eur. 
 
   Zámerom mesta je využitie celého areálu, a to časť pre potreby premiestnenia sídla mestskej 
polície a časť  na prenájom pre Teen Challenge Slovakia, n.o. – resocializačné centrum. 
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Materiál č.   12                                             na prerokovanie MsZ  dňa: 14.02.2012  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Názov materiálu:   B. 
      Zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta 
 

 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 

- dôvodová správa 
- návrh na uznesenie 
- XXXXXXX - žiadosť 
- Mgr. Chatrnúchová - výpoveď zmluvy 
- podmienky OVS 

 
 
 
     
 
Predkladá:  
                        Ing. Eva Florišová 
              ved. finančného odd. 
  
Vypracovala: 
                        Darina Nagyová,    
                        ref. správy majetku mesta 
    
 
 
 



 
Dôvodová správa : 
 
Finančné oddelenie  Mestského úradu predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
v Seredi  návrh prenajať nehnuteľný majetok mesta: 
 
1. uplatnením  výnimočného  postupu  ako prípadu hodného osobitného zreteľa podľa  § 9a  

ods. 9  písm. c) Zákona  č. 138/1991  Zb. o majetku obcí v platnom znení  spoločnosti 
založenej mestom -  Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10, 
Sereď.  

      Ide o nehnuteľnosti v k.ú. Sereď  zapísané na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa       
katastra v Galante na LV č. 591 (nebyt. priestory na Garbiarskej ul. – býv. ZŠ) ako: 
• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape  - č. 3063/94 zast. pl. 

a nádvoria vo výmere 5.399 m2 ,  
• parcela registra „C“  evidovaná na katastrálnej mape – č.  3063/93 zast. pl. 

a nádvoria vo výmere 1.221 m2  a   stavba s. č. 3964 postavená na tejto parcele. 
   Dôvodom predloženia tohto materiálu je  dosiahnutie optimalizácie nákladov na 

prevádzku, ako i zefektívnenie činností spojených s prevádzkou nehnuteľného majetku 
mesta.  

      V zmysle § 9a ods. 9 písm. c zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
zmien a doplnkov, je možné uplatniť výnimočný  postupu pri prenájme nehnuteľného 
majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

 
2. uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 

písm.c). zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, XXXXX, bytom XXXXX. 
    Ide o nehnuteľnosť časť parcely   registra E č. 764, evidovanú na LV č. 591 ako parcelu  

registra "C" č. 1036, výmere 18 m2 . 
     Dôvodom návrhu prenajať citovanú parcelu uplatnením výnimočného postupu ako prípad 

hodný osobitného zreteľa  je, že na parcele je dlhodobo umiestnená prefabrikovaná garáž, 
ktorá je vo vlastníctve žiadateľa. 
 
 

3. formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a, Zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení:  
Ku dňu 29.02. 2012 ukončila nájomnú zmluvu na časť nebytových priestorov na 
Kuzmányho ul. – lekáreň Maja - Mgr. Mária Chatrnúchová. Časť nebytových priestorov – 
suterénu  využíva mesto ako archívne priestory a časť bola prenajatá firme H-Sport do 
r.2016. Ukončením nájmu sa ku dňu 01.03.2012 uvoľní prvé podlažie vo výmere 426 m2 . 
 Na základe uvedeného predkladáme návrh na prenájom v zmysle  § 9a, zákona č.138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov formou obchodnej verejnej súťaže.  
 



1. Návrh  na  uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa   14.02. 2012 prerokovalo 
a 
 
A./ berie na vedomie:  
      informáciu o  zámere prenajať nehnuteľný majetok mesta:  
     V zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení    

neskorších  zmien a doplnkov prenájom nehnuteľnosti uplatnením výnimočného 
postupu ako prenájom hodný osobitného zreteľa: 
• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape  - č. 3063/94 zast. pl. 

a nádvoria vo výmere 5.399 m2 ,  
• parcela registra „C“  evidovaná na katastrálnej mape – č.  3063/93 zast. pl. 

a nádvoria vo výmere 1.221 m2  a   stavba s. č. 3964 postavená na tejto parcele 
všetko v k.ú. Sereď na LV č. 591,  

      z dôvodu dosiahnutia optimalizácie nákladov na prevádzku, ako i zefektívnenie 
činností spojených s prevádzkou nehnuteľného majetku mesta Správe majetku 
mesta, s.r.o. Sereď.  
 

B. ukladá  
prednostovi Mestského úradu zabezpečiť zverejnenie zámeru 

            termín: ihneď 
 

2. Návrh  na  uznesenie:  
 
  Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa   14.02. 2012 prerokovalo 
  a 
 
A./ berie na vedomie:  
      informáciu o prenájme nehnuteľného majetku mesta  
 
 
B./ schvaľuje: 

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

neskorších  zmien a doplnkov prenájom nehnuteľnosti uplatnením výnimočného 
postupu ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – časť parcely 
registra "E" , vo výmere 18 m2,  evidovanú na mape určeného operátu v k.ú. Sereď 
na LV č. 591 , u dôvodu, že na pozemku je dlhodobo umiestnená prefabrikovaná 
garáž vo vlastníctve žiadateľa , za cenu 2,00 €/m2/rok na dobu neurčitú   s  ročnou   
výpovednou lehotou žiadateľovi  XXXXX,  bytom XXXXX 

 
 
 
 
 
 



C. ukladá  
prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie   
nájomnej  zmluvy  

            termín: 15.03.2012. 
 
 
 

3. Návrh  na  uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa   14. 02. 2012 prerokovalo 
a 
 
A./ berie na vedomie:  
      informáciu o  zámere prenajať nehnuteľný majetok mesta  
 
B./ schvaľuje: 
 
1. V zmysle § 9a,  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších    zmien 

a doplnkov prenájom nehnuteľnosti - časť nebytových priestorov a o výmere 426 
m2 na Kuzmányho ul. s. č. 3054, na  pozemku parc. č. 1881/2 v k. ú. Sereď, 
zapísaných na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra v   Galante  na  LV č. 
3505,  formou obchodnej verejnej súťaže. 

 
2. V zmysle § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 

a doplnkov  podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľností 
       -  bez pripomienok 
       - s pripomienkami: 
 
3.   Komisiu pre vyhodnotenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže v zložení: 

predseda komisie: ...........        členovia: ................................................. 
 
 

C. ukladá  
 
     prednostovi Mestského úradu 
     zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom  

termín: 17.02.2012 
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     Mesto Sereď   v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov a podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších zmien a doplnkov, 

 
v y h l a s u j e 

obchodnú verejnú  súťaž  
 
    o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov za týchto 
súťažných podmienok: 
 
1. Predmet súťaže 
 
Nehnuteľnosť - časť nebytových priestorov na Kuzmányho ul. s. č. 3054, na  pozemku parc. č. 
1881/2 v k. ú. Sereď, zapísaných na Katastrálnom úrade v Trnave, Správe katastra  /nebytové 
priestory sa nachádzajú v l nadzemnom  podlaží – prízemie/// 

 
s prenajímateľom: 
Mesto Sereď, zastúpené  Ing. Martinom  Tomčányim, primátorom mesta 
Sídlo : Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 
IČO: 306 169 
DIČ: 2021000916 
 
Nájom bude uzatvorený na dobu určitú – 5 rokov. Splatnosť nájomného bude dojednaná 
mesačne. 
    Bližšie informácie je možné získať osobne alebo na čísle telefónu 031 789/23-92,3,4 kl. 
237, na referáte správy majetku mesta Mestského úradu, v úradných hodinách: 
Pondelok – štvrtok 8.00 – 12.00   13.00 – 15.00 hod. 
 
2. Termíny obhliadky 
 
Navrhovatelia si môžu nebytové priestory prezrieť v  termíne: 
20.03.2012 o 10.00 hod.     
 
Stretnutie záujemcov o obhliadku so zodpovednou osobou vyhlasovateľa sa uskutoční 
v určenom čase pred vstupom do budovy s. č. 3054  na Kuzmányho ulici v Seredi. 
 
3. Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov 
 
    Súťažný  návrh je možné podať v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom  
„ Obchodná verejná súťaž – nájom nebytových priestorov   -  NEOTVÁRAŤ!“ 
Obálky s návrhmi musia byť vyhlasovateľovi doručené najneskôr 01.03.2010 do 12.00 hod. 
poštou na adresu : Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, resp. 
osobne do podateľne Mestského úradu v Seredi.   
    
 



 Návrh  musí obsahovať nasledovné náležitosti: 
• Identifikačné údaje navrhovateľa, vrátane telefónneho alebo emailového kontaktu 
• Navrhovatelia, ktorí sú právnickými osobami, priložia k záväznému súťažnému návrhu 

do obálky výpis z obchodného registra,  nie starší ako jeden mesiac. Fyzické osoby 
podnikatelia priložia k záväznému súťažnému návrhu výpis zo živnostenského registra 
nie starší ako jeden mesiac. 

• Navrhované nájomné za m2 podlahovej plochy ročne v € 
• Účel nájmu 

     Súťažný návrh musí mať formu nájomnej zmluvy, nie žiadosti! Súťažné návrhy nemôžu 
navrhovatelia po podaní nijako meniť ani dopĺňať. Do súťaže nemožno zahrnúť návrhy, ktoré 
boli predložené po termíne určenom v týchto súťažných podmienkach ani návrhy, ktorých 
obsah nezodpovedá súťažným podmienkam. Takéto návrhy komisia odmietne. Vyhlasovateľ 
nenahrádza navrhovateľom náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži.  
 
4. Kritériá hodnotenia súťažných návrhov 
 
Kritériami pre vyhodnotenie súťažných návrhov sú: 

• cena za l m2 podlahovej plochy ročne  
• účel prenájmu  

 
6. Vyhlásenie výsledkov súťaže, lehota na uzatvorenie zmluvy 
 
    Vyhlasovateľ vykoná vyhodnotenie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového 
priestoru v lehote do 08.03.2012. Najvýhodnejší návrh bude predložený na schválenie 
Mestskému zastupiteľstvu v Seredi. Výsledok súťaže oznámi vyhlasovateľ do 10 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti uznesenia Mestského zastupiteľstva, ktorým bol návrh 
schválený. Výsledky budú zverejnené na internetovej stránke www.sered.sk a na úradnej 
tabuli mestského úradu. 
 Zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená v lehote 30 dní odo dňa oznámenia 
výsledkov víťaznému navrhovateľovi. Navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto 
skutočnosti písomne upovedomení. 
 
7. Výhrada zrušenia súťaže 
    Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž. O zrušení 
súťaže budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne upovedomení. 
 
8. Výhrada odmietnutia všetkých návrhov 
    Vyhlasovateľ si vyhradzuje  právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy. 
 
V Seredi dňa 14.02.2012 
                                      Ing. Martin Tomčányi 
 primátor mesta 
 



Mestský   úrad   S e r e ď 
 
 
Materiál č. 12                                                            na prerokovanie v MsZ dňa: 14.02.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov materiálu:  C  
                             Prenájom nehnuteľného majetku mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 

Dôvodovú správu 
Príloha č.1: Náklady a výnosy  
Návrh na uznesenie 

         Snímok z KN – Denné centrum Jesenského ul.  
         Snímok z KN – Denné centrum Námestie slobody 
         Snímok z KN – Štadión Športová ul. 
         Snímok z KN – Štadión Hornočepeňská ul. 
 
 
 
 
Predkladá: JUDr. Zuzana Pastuchová 
                   vedúca právneho referátu 
 
 
Spracovala: JUDr. Zuzana Pastuchová 
                   vedúca právneho referátu 
 



Dôvodová správa : 
 
Predkladáme  na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi návrh na prenájom 
nehnuteľného majetku mesta. 
Informácia o zámere prenajať nehnuteľný majetok mesta spoločnosti Správa majetku Sereď, 
s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10, Sereď uplatnením výnimočného postupu podľa  
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov         
( nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa)  bola predložená na rokovanie MsZ dňa 
15.12.2011. Uznesením č. 249/2011 zobralo MsZ informáciu o zámere na vedomie  s tým, že 
uložilo  zabezpečiť zverejnenie zámeru  prenajať nehnuteľný majetok uplatnením 
výnimočného postupu. 
Zámer bol zverejnený dňa 21.12.2011. 
 
Predmetom nájmu:    
 

1.  nehnuteľnosti tvoriace areál denného centra na Jesenského ul.v Seredi  
 

• parcela  č. 695 zast. pl. a nádvoria vo výmere 248 m2 , parcela č. 697/1 zast. pl. 
a nádvoria vo výmere 86 m2 a  stavba s.č. 1103 postavená na týchto parcelách 

• parcela  č. 696 zast. pl. a nádvoria vo výmere 23 m2 a stavba bez s.č. na nej 
postavená 

• parcela  č. 697/2 zast. pl. a nádvoria vo výmere 121 m2  
• parcela  č. 698/1 záhrady vo výmere 44 m2  
• parcela č. 698/2 záhrady vo výmere 18 m2 

evidované v právnom stave na Správe katastra v Galante na LV č. 591 parcely 
registra „C“ evidované na katastrálnej mape  v k.ú. Sereď 

 
2.  nehnuteľnosti tvoriace areál denného centra na Námestí Slobody v Seredi  
  

• parcela  č. 77 zast. pl. a nádvoria vo výmere  397 m2 a  stavba s.č. 1187 na tejto 
parcele postavená 

•  parcela  č. 78 zast. pl. a nádvoria vo výmere 22 m2 a stavba bez s.č. - garáž na 
tejto parcele postavená 

•    parcela  č. 79 zast. pl. a nádvoria vo výmere 43 m2  
•    parcela  č. 80/1 záhrady vo výmere 795  m2  

evidované v právnom stave na Správe katastra v Galante na LV č. 591 parcely 
registra „C“ evidované na katastrálnej mape  v k.ú. Sereď 

 
Navrhovaná cena nájmu  za areál denného centra  na Jesenského ulici a areál denného 
centra na Námestí Slobody je  jednotlivo  vo výške 100 €/ predmet nájmu/ rok. 
Navrhovaná cena  zohľadňuje náklady  a výnosy mesta súvisiace s predmetnými objektmi 
( viď prílohu č. 1 ). 
 

   
 
3.  nehnuteľnosti tvoriace areál futbalového štadióna na Športovej ul. v Seredi 
 

• parcela č.1606/4 vo výmere 412 m2  zast. pl. a nádvoria ako aj  stavba   s.č. 2809 
postavená na tejto parcele 



• parcela č. 1606/3 zast. pl. a nádvoria vo výmere 20 m2 ako aj  stavba  /garáž/  bez 
s.č. postavená na tejto parcele, 

• parcela č. 1606/2 zast. pl. a nádvoria vo výmere 479 m2 ako aj  stavba  /tribúna/ 
bez s.č. postavená na tejto parcele, 

• parcela č. 1606/5 zast. pl. a nádvoria vo výmere 162 m2  ako aj stavba /garáž/   
bez s.č. postavená na tejto parcele, 

• parcela č. 1606/1 ostatné plochy, vo výmere 40829 m2,– futbalové ihriská, tenisové 
ihrisko a  stavba futbalového miniihriska vo výmere 33 x l8 m2   
evidované v právnom stave na Správe katastra v Galante na LV č. 591 parcely 
registra „C“ evidované na katastrálnej mape  v k.ú. Sereď 

 
 

nehnuteľnosti tvoriace  areál futbalového štadióna v Hornom Čepeni 
 

• parcele č.196/1 zast. pl. a nádvoria vo výmere 133 m2  a stavba /šatne – šport. 
areál /  s.č. 3740 postavená na tejto parcele 

•  parcela č. 196/2 zast. pl. a nádvoria vo výmere71 m2, 
•  parcela č.. 196/4  zast. pl. a nádvoria vo výmere  78 m2    
• parcela  č. 196/3 zast. pl. a nádvorie vo výmere 1079 m2 
• parcela č. 196/5 zast.  pl. a nádvorie vo výmere 465 m2, 
• parcela č. 196/6 zast. pl. a nádvorie vo výmere 4 m2 
• parcela č. 196/7 zast. pl. a nádvorie vo výmere 62 m2, 
• parcela č. 197/1 ostatná plocha vo výmere 7585 m2, 
• parcela č. 197/2 ostatná plocha vo výmere 364 m2, 

evidované v právnom stave na Správe katastra v Galante na LV č. 101 parcely 
registra „C“ evidované na katastrálnej mape  v k.ú.Horný Čepeň 
 

 
Navrhovaná cena nájmu  za areály štadiónov  na Športovej ulici v Seredi a v Hornom 
Čepeni  je   vo výške 5000.- €/ predmet nájmu/ rok. Navrhovaná cena  zohľadňuje náklady  
a výnosy mesta súvisiace s predmetnými areálmi( viď prílohu č. 1 ). 
 
 
4.  nebytové priestory - kancelária v objekte administratívnej budovy MsÚ   

 
•  nebytové priestory – časť  kancelárie č. 16 v celkovej výmere 14,88 m2 v objekte 

administratívnej budovy s.č. 1176, postavenej na parcelách registra „ C“ 
evidovaných na katastrálnej mape ako parcela č. 111/1 a č. 111/2 v k.ú. Sereď 
zapísané v liste vlastníctva č. 591, vedenom Katastrálnym úradom v Trnave, 
Správou katastra Galanta. 

 
Navrhovaná cena  je určená  podľa VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom 
mesta v platnom znení. , prílohy č.2(minimálne ceny)  vo  39,833/m2/ rok.  
 

 
Zdôvodnenie nájmu: 
Nájom sa uskutočňuje za účelom dosiahnutia optimalizácie nákladov súvisiacich 
s prevádzkou nehnuteľného majetku mesta, ako i zefektívnenia činností súvisiacich s ich 
prevádzkou.   



   
Nájom nehnuteľností je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle 
§9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
V zmysle uvedeného je spracovaný návrh na uznesenie. 



 

Návrh na  uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí  dňa 14.02.2012 prerokovalo a 
 
1. 
a./  schvaľuje: 

v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
z dôvodu dosiahnutia optimalizácie nákladov súvisiacich s prevádzkou nehnuteľného 
majetku mesta, ako i zefektívnenia činností súvisiacich s ich prevádzkou  prenájom 
nehnuteľností tvoriacich areál Denného centra na Jesenského ul. v Seredi    – 
nehnuteľností  zapísaných na Katastrálnom úrade v Trnave, Správe katastra v Galante vo 
vlastníctve mesta na LV č. 591ako  parcely  registra „C“ evidované na katastrálnej mape a 
stavby v k.ú. Sereď: 

 
• parcela  č. 695 zast. pl. a nádvoria vo výmere 248 m2 , parcela č. 697/1 zast. pl. 

a nádvoria vo výmere 86 m2 a  stavba s.č. 1103 postavená na týchto parcelách 
• parcela  č. 696 zast. pl. a nádvoria vo výmere 23 m2 a stavba bez s.č. na nej 

postavená 
• parcela  č. 697/2 zast. pl. a nádvoria vo výmere 121 m2  
• parcela  č. 698/1 záhrady vo výmere 44 m2  
• parcela č. 698/2 záhrady vo výmere 18 m2 

 uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, za cenu 100 €/ 
predmet nájmu / rok, za účelom výkonu činností v súlade s predmetom činnosti uvedeným 
v obchodnom registri,  ako i zabezpečenie všeobecne prospešných služieb v oblasti 
sociálnej, na dobu neurčitú od  01.03.2012 spoločnosti  Správa majetku Sereď, s.r.o. so 
sídlom Námestie republiky 1176/10 Sereď  

 
b./ ukladá: 
      prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej 
     zmluvy do 29.02.2012. 
 

2. 

a./  schvaľuje: 
v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
z dôvodu dosiahnutia optimalizácie nákladov súvisiacich s prevádzkou nehnuteľného 
majetku mesta, ako i zefektívnenia činností súvisiacich s ich prevádzkou  prenájom 
nehnuteľností tvoriacich areál Denného centra na Námestí slobody  v Seredi   – 
nehnuteľností  zapísaných na Katastrálnom úrade v Trnave, Správe katastra v Galante vo 
vlastníctve mesta na LV č. 591ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape 
a stavby v k.ú. Sereď: 

 
•    parcela  č. 77 zast. pl. a nádvoria vo výmere  397 m2 a  stavba s.č. 1187 na tejto 

parcele postavená 
•  parcela  č. 78 zast. pl. a nádvoria vo výmere 22 m2 a stavba bez s.č. - garáž na tejto 

parcele postavená 
•    parcela  č. 79 zast. pl. a nádvoria vo výmere 43 m2  



•    parcela  č. 80/1 záhrady vo výmere 795  m2  
 

uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, za cenu 100 €/ 
predmet nájmu / rok, za účelom výkonu činností v súlade s predmetom činnosti uvedeným 
v obchodnom registri,  ako i zabezpečenie všeobecne prospešných služieb v oblasti 
sociálnej, na dobu neurčitú od  01.03.2012 spoločnosti  Správa majetku Sereď, s.r.o. so 
sídlom Námestie republiky 1176/10 Sereď  
 

b./ ukladá: 
      prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej 
     zmluvy do 29.02.2012. 
 

3. 

a./  schvaľuje: 
v zmysle § 9a, ods.9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
z dôvodu dosiahnutia optimalizácie nákladov súvisiacich s prevádzkou nehnuteľného 
majetku mesta, ako i zefektívnenia činností súvisiacich s ich prevádzkou prenájom 
nehnuteľností  vo vlastníctve mesta  
tvoriacich areál futbalového štadióna na Športovej ul. v Seredi   

• parcela č.1606/4 vo výmere 412 m2  zast. pl. a nádvoria ako aj  stavba   s.č. 2809 
postavená na tejto parcele 

• parcela č. 1606/3 zast. pl. a nádvoria vo výmere 20 m2 ako aj  stavba  /garáž/  bez 
s.č. postavená na tejto parcele, 

• parcela č. 1606/2 zast. pl. a nádvoria vo výmere 479 m2 ako aj  stavba  /tribúna/ bez 
s.č. postavená na tejto parcele, 

• parcela č. 1606/5 zast. pl. a nádvoria vo výmere 162 m2  ako aj stavba /garáž/   bez 
s.č. postavená na tejto parcele, 

• parcela č. 1606/1 ostatné plochy, vo výmere 40829 m2,– futbalové ihriská, tenisové 
ihrisko a  stavba futbalového miniihriska vo výmere 33 x l8 m2   
vedené v právnom stave na Správe katastra v Galante na LV č. 591 ako  parcely 
registra „C“ evidované na katastrálnej mape a stavby v k.ú. Sereď 

 tvoriacich  areál futbalového štadióna v Hornom Čepeni  
• parcele č.196/1 zast. pl. a nádvoria vo výmere 133 m2  a stavba /šatne – šport. areál 

/  s.č. 3740 postavená na tejto parcele 
•  parcela č. 196/2 zast. pl. a nádvoria vo výmere71 m2, 
•  parcela č.. 196/4  zast. pl. a nádvoria vo výmere  78 m2    
• parcela  č. 196/3 zast. pl. a nádvorie vo výmere 1079 m2 
• parcela č. 196/5 zast.  pl. a nádvorie vo výmere 465 m2, 
• parcela č. 196/6 zast. pl. a nádvorie vo výmere 4 m2 
• parcela č. 196/7 zast. pl. a nádvorie vo výmere 62 m2, 
• parcela č. 197/1 ostatná plocha vo výmere 7585 m2, 
• parcela č. 197/2 ostatná plocha vo výmere 364 m2, 

 vedené v právnom stave na Správe katastra v Galante na LV č. 101 parcely registra 
„C“ evidované na katastrálnej mapea stavby  v k.ú.Horný Čepeň 

 
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, za cenu        5000.- 
€/ predmet nájmu / rok, za účelom prevádzkovania športových zariadení,  výkonu  ďalších 
činností v súlade s predmetom činnosti uvedeným v obchodnom registri, ako i  zabezpečenie 



všeobecne prospešných služieb najmä v oblasti rozvoja telesnej kultúry a športu na dobu 
neurčitú od  01.03.2012 spoločnosti  Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie 
republiky 1176/10 Sereď  
 

b./ ukladá: 
      prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej 
     zmluvy do 29.02.2012. 

 
4.  
a./  schvaľuje: 

v zmysle § 9a, ods.9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
z dôvodu dosiahnutia optimalizácie nákladov súvisiacich s prevádzkou nehnuteľného 
majetku mesta, ako i zefektívnenia činností súvisiacich s ich prevádzkou prenájom  
nebytových priestorov   - časť kancelárie č. 16 vo výmere14,88 m2  nachádzajúcej sa v 
objekte administratívnej budovy MsÚ s.č. 1176, postavenej na parcelách registra „ C“ 
evidovaných na katastrálnej mape ako parcela č. 111/1 a č. 111/2 v k.ú. Sereď zapísané na 
Katastrálnom úrade v Trnave, Správe katastra v Galante na LV č. 591 uplatnením 
výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, za cenu........    €/m2 / rok  za 
účelom výkonu činností v súlade s predmetom činnosti uvedeným v obchodnom registri, 
najmä administratívnych na dobu neurčitú od  01.03.2012 spoločnosti  Správa majetku 
Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10 Sereď  
 

b./ ukladá: 
      prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej 
     zmluvy do 29.02.2012. 
 

 
 











Príloha č.1: Náklady a výnosy
denné centrá 6 412,00 výnosy 0,00 -6 412,00

energie 5 312,00
upratanie 1 100,00

štadióny 36 205,00 výnosy 4 030,00 -32 175,00
energie 23 000,00 prenájmy 4 030,00
materiál 600,00
údržba 7 000,00
pracovník 5 145,00
dohodári 460,00



 
Mestský úrad  S e r e ď 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Materiál č.  12                                              na prerokovanie MsZ  dňa: 14.02.2012  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Názov materiálu:   D.  
      Zámer predať nehnuteľný majetok mesta 
 

 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 

- dôvodová správa 
- návrh na uznesenie 
- snímok z mapy -areál "Kasárne Váh" 
- snímok z mapy - parcela v priem.parku 
- snímok z mapy - Kovor, s.r. 
- snímok z mapy – Pažitná 
- žiadosť f. Kovor s.r.o. Sereď 
- podmienky OVS  

 
 
     
 
Predkladá:  
                        Ing. Eva Florišová 
              ved. finančného odd.  
 
Vypracovala: 
                        Darina Nagyová,    
                        ref. správy majetku mesta 
 



 
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: 
 
1. Mesto Sereď je vlastníkom nehnuteľností, nachádzajúcich sa v areáli bývalých „kasární 

Váh“, 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 opravu 
v rozsahu, ktorý prináleží vlastníkovi nehnuteľností.  Okrem vynakladania nevyhnutných 
nákladov, má mesto záujem získať ich predajom finančné prostriedky potrebné na 
realizáciu  iných zámerov, najmä na vytvorenie voľno-časových aktivít pre občanov 
mesta.  Jedná sa o  objekty v priestoroch bývalých „kasární Váh“, ktoré sú v súčasnosti 
predmetom nájmu na dobu desať rokov. 
Stanovisko odd. rozvoja mesta a mestského architekta: 
Vzhľadom ku skutočnosti, že mesto musí vynakladať finančné prostriedky do týchto 
nehnuteľností, odporúčame predaj. 
 

 
2. Mesto Sereď je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku v priestoroch „priemyselného 

parku“   evidovanom na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 
591 ako parcela  registra „C“ č. 4061/111 -ostatné plochy  o výmere 13.570 m2, 
evidovaná na katastrálnej mape v k.ú. Sereď.  Mesto Sereď predmetný pozemok získalo 
z dôvodu vytvárania kompaktného územia „PP-Sereď JUH“ s funkčným určením 
priemyselných, logistických aktivít v zmysle ÚPN mesta, so zámerom predaja 
potenciálnym záujemcom na účely realizácie investičných zámerov v   tomto území.  
Stanovisko odd. rozvoja mesta a mestského architekt: 
V zmysle uvedených skutočnosti odporúčame predaj tejto nehnuteľnosti záujemcom 
v zmysle zákona – obchodnou verejnou súťažou. 
 
 

3. Mesto je vlastníkom nehnuteľnosti – nebytových priestorov na Pažitnej ul. súpisné číslo 
1017, vo výmere 450 m2, a priľahlého pozemku vo výmere 2407 m2 . Priestory sú t.č. 
prenajaté trom subjektom: 
• firma LLarik spol. s r.o. Sereď – prenájom 295 m2 na dobu určitú do 01.03.2019 za 

cenu 7.670,- €/rok 
• MVDr. Garaj – prenájom 119 m2  do 01.07.2015, za cenu  3.485,-€/rok 
• Ing. Július Brocka – prenájom 39 m2 na dobu neurčitú, za cenu 280,-€/rok, t.j. celkový 

príjem z prenájmu celého objektu predstavuje čiastku cca 11.435,-€ ročne . 
Uznesením č. 163/2011, bod B schválilo Mestské zastupiteľstvo zámer na predaj uvedenej 
nehnuteľnosti.  Na základe opakujúcich sa požiadaviek časti nájomcov na opravy 
nehnuteľnosti, ktoré je zo zákona povinný vykonávať  vlastník objektu (doteraz bolo 
vynaložených zo strany mesta 8.531,52 €), predkladáme návrh na schválenie spôsobu 
predaja v zmysle zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v platnom znení - vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže. 
 

 



 
4. Firma Kovor s.r.o.  Sereď, požiadala o usporiadanie pozemkov. Jedná o pozemky, ktoré  

nadobudla do vlastníctva  v roku 2006. Pozemky boli oplotené pôvodným majiteľom 
nehnuteľností – firmou ZIPP Bratislava  ešte v roku 1971 účelovo tak, aby vznikla cesta 
k železničnej trati. Z viacerých dôvodov (vymenovaných v žiadosti) chce firma riešiť 
oplotenie. Vybudovaním bariérového oplotenia, ktoré by „lemovalo“ vlastné pozemky  by 
však prišlo  k uzavretiu jedinej príjazdovej cesty do záhradkárskej osady pri železničnej 
trati. 
Z uvedených dôvodov je potrebné riešiť zámenu pozemkov. Presné výmery budú stanovené 
geometrickým plánom. V prípade rozdielu vo výmerách v prospech mesta (ak žiadateľ 
užíva väčšiu výmeru vo vlastníctve mesta) príde k finančnému vyrovnaniu. Na zámenu  
pozemkov sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako na prevod vlastníctva, z toho dôvodu 
predkladáme  návrh na usporiadanie pozemkov formou uplatnenia výnimočného postupu, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Stanovisko odd. rozvoja mesta a mestského architekta: 
Predmetný návrh  je možné  akceptovať  z  dôvodov usporiadania   vlastníckych   vzťahov 
v území, s dôrazom na zachovanie prístupu do záhradkárskej osady. Potrebu 
vypracovania geo-plánu predmetnej zámeny je nutné riešiť v zmluve o zámene pozemkov. 
 

 
 



1. Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 14.02.2012 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 zastaviť neefektívne vynakladanie 
finančných prostriedkov do prenajatých nehnuteľností a získať finančné prostriedky do 
rozvojových aktivít mesta, 
 

C.  schvaľuje: 
1. v zmysle § 9, ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

predaj nehnuteľného majetku, ktorý je v právnom stave evidovaný na Katastrálnom 
úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591 v k. ú. Sereď formou obchodnej 
verejnej súťaže: 

• stavba bez súpisného čísla -  garáž, postavená  na parcele  „C“ číslo 3723/10, 
• prístrešok  (ESO 3) postavený na parcele  „C“ číslo  3723/2, 
• stavba bez súpisného čísla -  sklad, postavená na parcele „C“ číslo 3723/19, 
• stavba bez súpisného čísla -  sklad , postavená na parcele „C“  číslo  3723/18, 
• stavba bez súpisného čísla -  sklad, postavená na parcele „C“ číslo 3723/16, 
• stavba bez súpisného čísla - sklad, postavená na parcele „C“ číslo 3723/17  

 
 

2.   v zmysle § 9 , ods. 2,písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení 
podmienky  obchodnej verejnej súťaže -  s pripomienkami, 

                                                   -  bez pripomienok 
 

     3.   komisiu pre vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v zložení: 
            predseda: ..................... 
           členovia: .................................................................................................................. 
 
D. ukladá: 

1.   prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 
predaj    nehnuteľností  

                                   termín: ihneď 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 14.02.2012 prerokovalo a: 
 
A. berie na vedomie: 
     informatívnu správu o zámere mesta predať nehnuteľný majetok 

 
B.  konštatuje, 

že mesto predmetný pozemok získalo z dôvodu vytvárania kompaktného územia „PP-
Sereď JUH“ s funkčným určením priemyselných, logistických aktivít v zmysle ÚPN mesta, 
so zámerom predaja potenciálnym záujemcom na účely realizácie investičných zámerov    
v tomto území.  

  
C.  schvaľuje: 

1. v zmysle § 9, ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
predaj nehnuteľného majetku formou obchodnej verejnej súťaže: parcelu  č. 
4061/111- ostatná plocha , o výmere 13.570 m2, ktorá je evidovaná na Katastrálnom 
úrade v Trnave, Správe katastra  Galanta na LV č. 591 parcely registra „C“  
evidované na katastrálnej mape v k. ú. Sereď.  

   
2. v zmysle § 9 , ods. 2,písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení 

podmienky  obchodnej verejnej súťaže -  s pripomienkami, 
                                                   -  bez pripomienok 
 

     3.   komisiu pre vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v zložení: 
            predseda: ..................... 
           členovia: .................................................................................................................. 
 
D. ukladá: 

1.   prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 
predaj    nehnuteľnosti  

                                   termín: ihneď 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 14.02.2012 prerokovalo a: 
 
 

  
A. berie na vedomie: 
     informatívnu správu o zámere mesta predať nehnuteľný majetok 
 
B.  konštatuje, 

že sa jedná o prípad  zastavenia vynakladania finančných prostriedkov mesta na opravy 
a údržbu nehnuteľnosti, ktoré je mesto ako vlastník nehnuteľnosti povinné vykonávať.  
 

  C.  schvaľuje: 
1. v zmysle § 9, ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

predaj nehnuteľného majetku formou obchodnej verejnej súťaže : 
 parcelu  č. 434 – zastavané plochy a nádvoria, ktorá je evidovaná v právnom stave na 
Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591, parcela registra 
„C“ evidovaná  na katastrálnej mape  na LV č. 591 v k .ú. Sereď, vo výmere  2.857 m2 

a  stavbu so súpisným číslom 1017 na tejto parcele postavenú. 
 

2. v zmysle § 9 , ods. 2,písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení 
podmienky  obchodnej verejnej súťaže -  s pripomienkami, 

                                                   -  bez pripomienok 
 

     3.   komisiu pre vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v zložení: 
            predseda: ..................... 
           členovia: .................................................................................................................. 
 
 
 
 
D. ukladá: 

1.   prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 
predaj    nehnuteľnosti  

                                   termín: ihneď 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 14.02.2012 prerokovalo a: 
 

 
 

A. berie na vedomie: 
 
     informatívnu správu o zámere vzájomného usporiadania pozemkov 
 
B.  konštatuje, 
 

že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, pretože je v záujme  mesta usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom 
tak, aby bola zachovaná prístupová cesta k pozemkom v  záhradkárskej osade pri 
železničnej trati, ktoré sú vlastníctvom mesta, 
 

C.  schvaľuje: 
 
      v zmysle § 9, ods. 2 písm.a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  

usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom na Šulekovskej ul. prevod pozemku 
formou zámennej zmluvy, s finančným vyrovnaním  prípadného rozdielu vo výmerách, 
určených geometrickým plánom vypracovaným na náklady žiadateľa, za cenu v zmysle 
VZN č.1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za cenu  8,133 €/m2, s firmou 
Kovor s.r.o., Šulekovská 16, 926 01 Sereď. 

 
 
 
D. ukladá: 
     prednostovi Mestského úradu zabezpečiť  vypracovanie a následné podpísanie zámennej 

zmluvy  
  
         termín: 30.04.2012 
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xŮv*n s.r.o' Šuiekovská 16. Sereď

Mestský úrad $ered'
správa majetku
sereď

_ i l
1 . i

/1,.',:i;: ., ,, "
v* c : Ž |Apo$Ť

Vroku2006smesakúpnopredajnouzmluvoustal iv lastníkminehnutefnostízapisanýchnaLV3394'
Línia oplotenia nami kúpených pozemtov 

"Š;k;č";; 
ř.ipv neoola v sú|ade s |íniou hranice pozernku'

P|oty bo|i vystavané páuoJáv* maiitefom neň;";ď';'i fi}nou ZIPP BRAT|*LAVA spol.s.r'o v roku 1971

Teda. pred 40 r'kmi ,;;;ilťii p"zď1n,ox ':e*r""o in[, aúy vznikla priechodná cestička k železničnej trati

a k zadnejč'astizáhrad áo*ou'|",u Krásnej 
"l;;. 

Vi;it; ď"ltiiá|,19 sú v súčasnejdobe postavené záhradné

chatkyacest ičkaje;edinouprístupovoucestoupremajiteíovchatiekazáhrad'

Stav v sÚčasnej dobe je nas|edovny:

- úielovýrn postavenim p|otov. sa. sialo to, že čaď mestskáho pozemku sa nachádza v našom areáli a časť

ffiň i'ó'6mxu s|úŽi ako príjazdová. cesta k shatkám
. úČel týchto neusporiadaných pozernkov je takýto: . ' r ':L.'

1., poeemrrk xqvonu sb použi-va ako 
-príjazáová 

cesta k záhradkám

x.' ,pozemok n'buň'ilc';:}nř:,řló;í;m: Hn5i#:x.$ňš#*i.:i*$,qry do hlav*j brány
' itrř"*: llT:jťÍffixJřJY,,::o-*erová 

šachia cez htorťl ide

c.,z veťkej eu.iii* to 'átiavnená.ptocha nepoužívaná na žiaden úč*l

- KOVOR užíva váčšiu výmeru od mešta ako mes1o od KoVoRu.
- geodeticke meranlá uronené neboli ate octraouje sa Že pijde o rozdiel cca 300 m2.

$ituáciu s výstavbou oplotenía a uŽívania'pozemkov je potrcbné riešiť z viace1ých divodov' A to:

]uňr*i*niu je z drátennáho pletiva.a je v dezolátnom stave.
- plot Sa nachácjza d ;ilríiil1*1 giii"uryu*i "ui*et* 

kjora je.13osvetlená a opustená' co má za pricinu

neustá|e vykrátlanle ňiru nase;iirrny. Zaoberáme sa kcvovýrobou čo spÓsobuje Žg rnáme ngusiále

poprestri hov u''e proii .. *-r9 * gaýe J<ovov rÓznymi sku plnami ťud í.

. v areáli márne nocného vrátnika ktorý je pío"t.,,."nu maj*tku neusiálg ohroaovaný na živote a zdravi

- keďže $me eaČa}i budovať bariérový plot ;.;;účaiňá ai'n" ho potrebujeme osadJť práve v neusporiadanej

Časti. je potrebná pozemky vysporiadať'

situáciu s r:hrozením m*jetku a beepečnosti zarnestnang*v KoVQRu sms niekoťkokrát ustne i písor"n*e rie*ilis

predstaviteťmi mesra. rqáí návrrr, aby sme iňiňi'i-cit-nránu priů*upe nc prijaedovú *est* tah, xby *d nej nrx}i

k|úČ* maiit*|ia cnatrek sa stretol s icň nesúhlasom , hoci ft}esto výhrady n*malo.

Žiadame preto, eby predstavit*lia mesta s namivsitipilido rokovania ahtadorn vysporiadanie p*eemk*v.

Náš návrh j* takýto: ponecháme prijazdovú cestu mestu
#;6ffi;-há nlá* po.**ok za bránau a poaemok kde je vodomerná šachta

rozdiel vo výmere 
"u 

'.*uix.ňr, zá xovoR pop*stí rnes1u čaď poaemku vedú*u p*pri

príjazdovej ceste' takto sá-cestúťa rozšír! tak ;bý bala prejezdnq pre dve autá, pripade *by

bol prejazd pre hasičskJ"i '*inián*'"ke a pcŽiaine auiá' &* v súčasn*j dobe nie je.

Veríme, Že dospejeme k vzájomnej dohode a sp*mínaný problém dorieširne.

t r  u ! .

J a V í

tel: S!

sereď.2$.9 ?011

, konateťka f.KovoR s.r'o
.^leť f.KoVoR s.r.o.



K$ůV*R $"í.*. *q'l!*ksij*ká 1fi, $*r*ď

Mestský úrad
sereď
*# u\* l. spré v'v r.naj *! k *
p' |'!*gy*vá
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  Mesto Sereď 

pod ľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka 

vyhlasuje 
obchodnú verejnú súťaž 

na predaj nehnuteľného majetku 
 
 

nehnuteľností:  
1. časť objektu „kasárne Váh : nehnuteľný majetok, ktorý je v právnom stave evidovaný na 
Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591 v k. ú. Sereď: 
 stavba bez súpisného čísla -  garáž, postavená  na parcele  „C“ číslo 3723/10,prístrešok  
(ESO 3) postavený na parcele  „C“ číslo  3723/2, stavba bez súpisného čísla -  sklad, 
postavená na parcele „C“ číslo 3723/19,stavba bez súpisného čísla -  sklad , postavená na 
parcele „C“  číslo  3723/18, stavba bez súpisného čísla -  sklad, postavená na parcele „C“ 
číslo 3723/16, stavba bez súpisného čísla - sklad, postavená na parcele „C“ číslo 3723/17  
 
2.  parcela  č. 4061/111- ostatná plocha , o výmere 13.570 m2, ktorá je v právnom stave 
evidovaná na Katastrálnom úrade v Trnave, Správe katastra  Galanta na LV č. 591 parcely 
registra „C“  evidované na katastrálnej mape v k. ú. Sereď.  
 
3. objekt na Pažitnej ul.:    nehnuteľný majetok, ktorý je v právnom stave evidovaný na   
Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591 v k.ú. Sereď :    parcely 
registra „C“ evidované na katastrálnej mape  na LV č. 591 v k .ú. Sereď, parcela č. 434 - 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2.857m2  a stavba so súpisným číslom 1017 na tejto 
parcele postavená. 

 

A. PREDMET SÚŤAŽE 
 
 Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností   
 
 
 

B. PODMIENKY SÚŤAŽE 
 

1. Predložený návrh, t.j., návrh kúpnej zmluvy spracovaný  v zmysle príslušných 
ustanovení Občianskeho zákonníka treba predložiť v štyroch vyhotoveniach, 
podpísaných zo strany kupujúceho. 

 
 



2. Označenie navrhovateľa musí byť nasledovné : 
• u právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, sídlo 

alebo miesto podnikania, právna forma právnickej osoby, identifikačné 
číslo, DIČ alebo IČ DPH, meno a priezvisko  osoby/osôb, ktoré sú 
štatutárnym orgánom, označenie bankového spojenia, z ktorého bude 
poukázaná kúpna cena, označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal 
a číslo zápisu, podnikateľ doloží originál výpisu z obchodného registra, 
živnostenské alebo iné oprávnenie nie staršie ako tri mesiace, 

• u fyzickej osoby – nepodnikateľa: meno a priezvisko (i rodné), rodné číslo, 
miesto trvalého pobytu, označenie bankového spojenia, z ktorého bude 
poukázaná kúpna cena. 

 
3. Označenie predávajúceho je nasledovné:   

           MESTO SEREĎ, 
                                              zastúpené: Ing.Martin Tomčányi, primátor mesta 

                                                                      sídlo: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 
                IČO: 306 169 
                bankové spojenie: Slovenská sporiteľna, a.s.,  
       č.ú. 0203505156/0900 

4. Súťažiaci ponúkne kúpnu cenu . 
5.  Súťažiaci uvedie účel využitia.  
6. V zmluve musí byť zapracovaný spôsob a lehota na zaplatenie kúpnej ceny (najneskôr 

do l mesiaca od podpísania  kúpnej zmluvy) a podmienka, že návrh na vklad sa podá 
až po úplnom zaplatení kúpnej ceny . 

7. Vyhlasovateľ trvá  na zapracovaní podmienky, že predávajúci si vyhradzuje právo 
odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej 
ceny v lehote do  jedného mesiaca od termínu splatnosti kúpnej ceny, ktorý si navrhne 
kupujúci. Táto podmienka odstúpenia od zmluvy musí byť ako podstatná náležitosť 
kúpnej zmluvy. 

8. Súťažný návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. 
9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž 

ako neúspešnú, alebo zrušiť súťaž. Túto skutočnosť ihneď oznámi navrhovateľom 
a uverejní spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže. 

10. Návrh na vklad s kúpnymi zmluvami a všetkými príslušnými podkladmi doručí na 
Katastrálny úrad v Galante vyhlasovateľ. Správne poplatky súvisiace s prevodom 
nehnuteľnosti hradí navrhovateľ (kupujúci). 

 

C.  ČASOVÝ PRIEBEH SÚŤAŽE 
 

1. Termín predkladania súťažných návrhov 
Súťažné návrh (návrhy kúpnych zmlúv) doručia navrhovatelia písomne, 
v zapečatenej obálke so spätnou adresou v termíne :  do  01.03.2012 do 11.00 hod.  
na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, 
s označením: „SÚŤAŽ – predaj nehnuteľností“ 
                                   N E O T VÁ R A Ť 
 
 
 



 
2. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov 

Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční 01.03.2012 o 11.00  hodine 
v budove Mestského úradu Sereď, Námestie republiky 1176/10 v zasadačke  na I. 
poschodí (za prítomnosti navrhovateľov).  
 

3. Oboznámenie navrhovateľov o výsledku vyhodnotenia 
Navrhovateľom bude výsledok oznámený priamo na vyhodnotení súťaže dňa 
01.03.2012, ak sa osobne zúčastnia a písomne bude výsledok vyhodnotenia 
odoslaný všetkým navrhovateľom bez zbytočného odkladu. 
 

D: KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA SÚ ŤAŽE 
 

1. Kritériom pre určenie víťaza pri nehnuteľnostiach uvedených  je  P0NÚKNUTÁ 
CENA a  ÚČEL VYUŽITIA  nehnuteľností.  

  
2. V prípade zhodnosti viacerých návrhov zmlúv, rozhodne komisia losovaním. 

 

E.  ĎALŠIE  INFORMÁCIE 
 
Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veciach: 

- organizačných na: D.Nagyová, e-mail: darina.nagyova@sered.sk, č.t. 031789/23-92,3 
kl. 237 

-    obhliadka sa uskutoční po vzájomnej dohode, 
 
 
V Seredi dňa 14.02.2012. 

Ing. Martin Tom čányi 
                                                                                                     primátor mesta  
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Názov materiálu:   E.  
      Predaj nehnuteľného majetku  mesta 
 

 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
      

- dôvodová správa 
- návrh na uznesenie 
- Zsl. energetika a.s. - žiadosť 

 
 
 
 
 
     
 
Predkladá:  
                        Ing. Eva Florišová 
              ved. finančného odd.  
 
Vypracovala: 
                        Darina Nagyová,    
                        ref. správy majetku mesta 
    
 
 



 

Dôvodová správa: 
 
 
 
     Finančné oddelenie Mestského úradu  v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
žiadosť  o  predaj nehnuteľného majetku mesta:  
   
 
     Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 29.11.2011 Uznesením č.198/2011 
písm. C) schválilo predaj nehnuteľného majetku – parcelu č. 126/113 – zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 48 m2 a stavbu – trafostanicu na tejto parcele postavenú so súpisným 
číslom 3140 a parcelu č. 126/24   zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 117 m2  uplatnením 
výnimočného postupu ako predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zámer mesta predať 
citovanú nehnuteľnosť bol zverejnený zákonným spôsobom . 
    Listom zo dňa 12.12.2011 požiadala Západoslovenská energetika a.s. o odpredaj 
citovaných nehnuteľností, vrátane technológie trafostanice a káblových rozvodov NN a VN. 
Žiadateľ navrhol kúpnu cenu predmetného zariadenia, pričom vychádzali z výpočtov 
hodnotenia ekonomickej efektívnosti zo základu stanoveného súdnoznaleckým posudkom, a to 
za celkovú čiastku 46.201 eur . Budova bola zaradená do majetku mesta v roku 1973 
v hodnote 70.187,21 eura, zostatková hodnota k 31.01.2012 je 0 eur  (nula). 
 
Stanovisko podnikateľskej a finančnej komisie: 
Komisia odporúča schváliť navrhovanú sumu. 
  
 



 
 
 

Návrh na uznesenie:  
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 14.02.2012 prerokovalo a 
 
 
A. / schvaľuje: 
 
      V zmysle § 9a, ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,  

predaj   nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako predaj z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, pretože  ide o všeobecný záujem mesta, zachovať distribúciu 
elektrickej energie v  dotknutej časti mesta:  
- parcelu č. 126/113 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 48 m2 a stavbu – 

trafostanicu so súpisným číslom 3140 na tejto parcele postavenú, 
- parcelu 126/24 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 117 m2. Nehnuteľnosti sú 

evidované v právnom stave na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta 
na LV č. 591 ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape v k. ú. Stredný 
Čepeň, za cenu 46.201,- €  Západoslovenskej energetike, a.s., Čulenova 6, 816 47 
Bratislava. 

 
Správny poplatok za návrh na povolenia vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľností   
katastra nehnuteľností  hradí  kupujúci. 

B./  ukladá : 

        prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej 
zmluvy.                       Termín: 15.04.2012 

 



Člen skupirry
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Mesto Sereď
Nárn republiky 1176/Ia
92601 Sereď
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Dunaiská Streda 07. december 2011

Žiadost'o udelcnie srůhlnsu k octrpreďaju.

VáŽené dárny, vážení páni'

ZSE. I}istribťrcia, a.s., Čulenova 6o st6 47 Bratislava zapísaná vobohodnom regisťri

okresného súelu Bratislava I' odc}iel: Sa, vložka:3879lB, držitel' povolenia na distribťrciu elektriny

vydarrého Únso č.: 2007E 0258, zastlrpený n& aiklade pl*onr*censtva spoločnost'tlu:

ťapadosl.luenská energetika. a.s., Črrtrenova ó, 816 47 Bratistava, zapísaná v obchadrronr registri

okresného súdu BratiJava I., oddiel Sa' vložka č. 2852/B, tČo: ls 823 551, týmto žiada Mesiský

úrad Sereď. tČo: 00306 169, DIČ:202l000916, IČ DPH: SK 20210CIŮq16 zastupené prinrátorom

rnesta lrrg. Martinom Tornčányim o udelenie súhlasu k odpredaju distribučnéha elektrického

zariadeniň slťrŽiaceho len pre distribučrre rozvody elektrickej energie v nreste Sered' _ IBV na

uliciach Veterná" Severná a Jasná.

Distribr"tčné nariadenia por,ostáva:

l./ parcela č. 123/l l3 o výrnerc 48 nrZ,
2.l stavba traťostanice postavená na tejto parcele so sťrpisnýru čísl*rn 314$, označená ako TS 0832-

031  ,
3./ parccla č,. 126124 * rastavaná plocha a náclvorie o výmere 1 1 7 m2 ,
4./ tcchno|ógia tra|ostanice
5./ káblovó rozvcrdy NN a VN.

U l

Západosloverská energetika, a. s"

KraČans ká cesta 160? | 45, 929 01 Diln aiská Stred4 www.zse.sk

lng" Robert Vida, TsEZ |UH, te|.: +421.(0)31.55 T) 151,Íax: +421.(Ú)31.77 t4 38 l robeň'vida@zsesk

|ozef Poták,TSEz||JH,te|.:+421.(OB1.n M46 4,tax: +42,|\a)3,|.77 04 38 1iozef.potak@zse'sk
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Č1en skupiny
: 1 1 r l : . , . t , 1

ZSE, a.s' ako zástupc a ďrŽitetapovolenia na distribúciu elektriny mázáujem o odkúpenie

predmetného Z,ariadenia z dÓvoáu jeho ďalšieho prevádzkovania. Súčasný stav nie je v súlade

$ Lrstanovenianri zákona SI.{R 656l2aa4 Z,z, ato v paragrafe 5 ods. 1 a zároveň nie je

r, tnožtrostiaclr r,1astníka zariadenia * x,r*'i" Sereď 
.zauežper'it 

bezpečnú a spoťahlivú prevádzku

tohto zariadenia.
Nami nar'rhor,aná kúpna cena prednretného zariadenia čilrí 46 201.. eura. Cena je navrhrrutá

"yp",t"* 
r]o4r,otenia ekononrickej efektívrrosti zo základu starroveného súclnoznaleckým

posudkom" 
hovené a r,ryhneme sa jednak zanledzentuvzniku

Veríne, že rrašej Žiadosti bude kladne vyhovene u'oyn**I1::1::':: 
^n::::í::]:

nebezpečných situácií a jednak' problérnom v ásobovaní obyvateťov elektrickeiu energiou

v teritÓriu pokrytia zásobovarria odberatel'ov elektrickou energiou riešerrelro z-ariadenia"

V záujrrre zctarnéiro a skorého r:iešenia predrrretnej zťůeŽitosti očakávame od Vás odpoveď v čo

naikratšonr termíne'
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Názov materiálu:   F. 
      Zriadenie  vecného  bremena 
 
 

 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 

- dôvodová správa 
- návrh na uznesenie 
- Žiadosť f. fabrica s.r.o. 
- žiadosť f.Tecom Sereď s.r.o 
 

 
 
 
     
 
Predkladá:  
                        Ing. Eva Florišová 
              poverená vedením  
                         finančného odd. MsÚ 
 
Vypracovala: 
                        Darina Nagyová,    
                        ref. správy majetku mesta 
    
 



Dôvodová správa: 
 
     Finančné oddelenie Mestského úradu  v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 1/2006 
o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v platnom znení žiadosti o zriadenie vecného 
bremena: 
 
1. Spoločnosť fabrica s.r.o., Kultúrna 46, Bratislava realizuje stavbu „odvodnenie 

skladového areálu Sereď – Západ, trasa B“ v blízkosti Kasárenskej ul. Predmetný zámer 
pre akciu predpokladá križovanie jestvujúcej nespevnenej komunikácie dažďovou 
kanalizáciou (poľná cesta a časti priľahlého pásu) v mieste tesne za juhozápadným 
nárožím kasárenského areálu, ktorá je vlastníctvom mesta. 
 
Vyjadrenie odd. rozvoja mesta a hl. architekta: 
 
Na základe uvedených skutočností nemáme výhrady k realizácii kanalizačného potrubia 
a jeho uloženia na mestskom pozemku. Uvádzaná aktivita nebráni v rozvojových 
zámeroch mesta. 

 
2. Mesto vlastní nehnuteľnosti  na Vonkajšom rade, ktoré sú dlhodobo v nájme firme Tecom 

Sereď, s.r.o. V areáli sa nachádza budova, ktorá je vlastníctvom f. Tecom, postavená na 
mestskom pozemku, parcela 2813/2. K budove nie je možný bezproblémový prístup, iba 
cez parcelu 2813/1 vo vlastníctve mesta. Z dôvodu zabránenia možných problémov 
s prístupom k budove v prípade predaja, resp. nájmu objektu iným podnikateľským 
subjektom,   požiada firma Tecom Sereď s.r.o.  zriadiť vecné bremeno s právom prechodu 
a prejazdu cez mestský pozemok .  
 

V zmysle § 17 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č.1/2006 v platnom znení môže byť so 
súhlasom mestského zastupiteľstva zriadené vecné bremeno v zmysle ustanovení osobitného 
zákona, a to odplatne a bezodplatne z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

  



Návrh na uznesenie : 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 14.02.2012 prerokovalo a  
 
A1   s ú h l a s í: 
 

v súlade s § 17 ods.1,  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 1/2006 
o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v platnom znení s bezodplatným zriadením 
vecného bremena  formou uzatvorenia „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena“, v súvislosti s uložením dažďovej kanalizácie do pozemkov, ktoré sú evidované 
na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta, v k.ú. Sereď: parcela registra 
„C“ č. 2437 – záhrada, evidovaná na katastrálnej mape na LV č. 4806 a parcela registra 
„E“ č.  1894/200 – ostatná plocha, evidovaná na mape určeného operátu na LV č. 4806, 
s firmou fabrica s.r.o. Kultúrna 46, 821 04 Bratislava. 

 
B1.  u k l a d á: 

prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie  a následné podpísanie Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

         termín: 15. 04.2012 
 
 
 
A2   s ú h l a s í: 
 
 

s bezodplatným  zriadením vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu 
cez parcelu   evidovanú  v právnom stave na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa 
katastra Galanta na LV č. 591 ako parcely registra „C“ parcely 2813/1 - zastavané 
plochy a nádvoria,   evidovanej na katastrálnej mape v k. ú. Sereď,  v prospech 
nehnuteľnosti, ktorej vlastníkom je f. Tecom Sereď, s.r.o.  – stavby postavenej na parcele 
č. 2813/2 - zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na katastrálnej mape v k. ú. Sereď na 
LV č. 591,  formou Zmluvy o zriadení vecného bremena“  

 
B2.  u k l a d á: 
 

prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie Zmluvy 
o zriadení vecného bremena 

termín: 15.04.2012 
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Vec: Žiadosť o zriadenie vecného bremena
:

obraciame.sa.na Vás so žiadost'ou o zriaderrie vecného bre.mena.na právo prechodu
k objektu, postaveného na parcele ě,28I3l2. ktorý je nďím vlastníctvom. K tomuto objekru je
prístup Ce7,pozemok vo vlastníctve mesta, ktorý miáme dlhodobo v prenájme.
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Mestský úrad Sereď 
____________________________________________________________________ 
 
 
Materiál č. 12                       na prerokovanie MsZ   dňa  14.02.2012 
 
 
 
 
 
 
 
Názov materiálu:                 

 
 
 

N á v r h 
Zverenie nehnuteľného majetku 

Mesta Sereď  do správy 
 Materskej školy na Komenského 

ulici  č. 1137/37 v Seredi 
 

 
 
 
 

Materiál obsahuje: 
 

- Návrh na uznesenie 
- Dôvodovú správu 

 
 
 
 
 

Predkladá:        Mgr. Silvia Kováčová   
                             vedúca odd. ŠRKaŠ 

 
            Spracovala:      Ing. Eva Šuláková 
                                           referentka odd. ŠRKaŠ 
 



Dôvodová správa: 
 
 
 
           Návrh zvýšenia hodnoty nehnuteľného majetku Mesta Sereď  do správy  
Materskej školy na Komenského ul. č. 1137/37 v Seredi je predkladaný na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva v Seredi na základe ukončenia investičnej akcie: „Stavebné 
úpravy Škôlka Komenského ulica Sereď“ v nadobúdacej hodnote 49 410,45 € od 
01.03.2012.  
Financovanie investičnej akcie bolo zabezpečené zo zdrojov štátneho rozpočtu vo výške 
15 000,00 € a z rozpočtu Mesta Sereď sa preinvestovala čiastka 34 410,45 €. 

V zmysle ustanovenia § 10 ods. 2 VZN č. 1/2006 o hospodárení  a nakladaní 
s majetkom mesta Sereď, mesto môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej 
organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorú zriadilo podľa osobitného predpisu.  
Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom mesta musia mať písomnú formu, 
inak sú neplatné. 
O zverení  nehnuteľného majetku mesta do správy rozhoduje mestské zastupiteľstvo. /ods. 
6, 7 VZN č. 1/2006/. 
 

 
 



Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 14.02.2012 v zmysle  § 11 
ods. 4  písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  neskorších  
predpisov a v súlade s ustanovením § 10 ods. 7 a § 11 ods. 2 a 3  písm. b) VZN č. 1/2006 
o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Sereď 
 
 
s c h v a ľ u j e 
 
 

1. Zvýšenie hodnoty nehnuteľného majetku zvereného do správy  MŠ na Komenského 
ul. č. 1137/37 v Seredi na základe ukončenia investičnej akcie: „Stavebné úpravy 
Škôlka Komenského ulica Sereď“ o sumu technického zhodnotenia                              
v nadobúdacej hodnote 49 410,45 €, oprávky 618 €, zostatková hodnota k 01.03.2012  
predstavuje 48 792,45 €  od 01. marca 2012. 
 

 
Majetok 

Nadobúdacia 
hodnota majetku 

v eurách 

Oprávky 
k 01.03.2012 

 
v eurách 

Zostatková 
hodnota 
majetku 

k 01.03.2012 
 v eurách 

Budova MŠ na Komenského ul.-  
časť parcely č. 1872 – parcelu č. 
371 registra E evidovanú na mape určeného operátu 
- nehnuteľný majetok Mesta Sereď v k. ú. Sereď 
vedeným na LV č. 591 na Katastrálnom úrade Trnava, 
Správe katastra Galanta (budovu bývalého Školského 

klubu detí pri ZŠ Jana Amosa Komenského) so 
súp. č. 1227/8. 

 
 

 
49 410,45 

 
 

 

 
 

 
618,00 

 
 

    

 

 
 

 
48 792,45 

 
 
u k l a d á 
 

1. Zabezpečiť vyhotovenie  Dodatku č. 5 k Zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 
18.12.2002. 
Zodp.: prednosta MsÚ, riaditeľka MŠ na Komenského ul. 
Termín: do 15.03.2012 
 

 
 

 



 
Mestský úrad  S e r e ď 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Materiál č.  12H                                             na prerokovanie MsZ  dňa: 14. 02. 
2012  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Názov materiálu:  
 Predaj nehnuteľného majetku – bytov vo vlastníctve mesta 
  
 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 

- dôvodová správa 
- Príloha č. I žiadosť Eleny xxxxxxxxxx  
- Príloha č. II  žiadosť Janky xxxxxxxxxxxxxxxx 
- Príloha č. III  žiadosť Igora a Daniely xxxxxxxxxxxxxx 
- Príloha č. IV  žiadosť Jozefa xxxxxxxxxxxx 
- návrh na uznesenie 

 
 
 
 
 
 
Predkladá:   Mgr. Silvia Kováčová 
             ved. odd. ŠRKŠ MsÚ 
 
Vypracovala:  Mgr. Silvia Kováčová 
             ved. odd. ŠRKŠ  
 



Dôvodová správa: 
 
     Oddelenie ŠRKŠ Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi  v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení a v zmysle zákona  NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov             
a nebytových priestorov v platnom znení žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností 
priamym predajom z dôvodu, že žiadatelia sú najomcami nehnuteľností v súlade 
s ustanovením Čl. III VZN Mesta Sereď č. 6/1995 o postupe pri prevode bytov a nebytových 
priestorov v majetku Mesta Sereď na nasledujúce nehnuteľnosti:  
   
1. Elena xxxxxxxxx, nar. xx. xx. xxxx, trvale bytom Sereď, xxxxxxxxxxxxxx požiadala o 
prevod vlastníctva nehnuteľnosti zapísanej na LV 3317 vedenom na Katastrálnom úrade 
Trnava, Správa katastra Galanta pre katastrálne územie Sereď na:  

- byt č. xx na 6. poschodí bytového domu súpisné číslo 1235 na ul. Dolnomajerská,  
číslo vchodu xx  v Seredi postaveného na parcele č. 374/15,  

- pivnicu č. xx,  
- spoluvlastnícky podiel 100/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 

domu a príslušenstve,  
- spoluvlastnícky podiel 100/10 000-in  k pozemku parcela registra „C“ číslo 374/15 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 788 m2  
Kúpna cena za byt, pivnicu a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných 
zariadeniach domu a príslušenstve je stanovená v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. vo výške 
1992,39  EUR.  
Kúpna cena pozemku je stanovená v zmysle VZN Mesta Sereď č. 6/1995 o postupe pri 
prevode bytov a nebytových priestorov v majetku Mesta Sereď na 39,08 €.  
 
2. Janka xxxxxx, nar. xx. xx. xxxx, trvale bytom Sereď, xxxxxxxxxxxxxxx požiadala o 
prevod vlastníctva nehnuteľnosti zapísanej na LV 3317 vedenom na Katastrálnom úrade 
Trnava, Správa katastra Galanta pre katastrálne územie Sereď na:  

- byt č. xx na 6. poschodí bytového domu súpisné číslo 1235 na ul. Dolnomajerská,  
číslo vchodu x  v Seredi postaveného na parcele č. 374/15,  

- pivnicu č. xx,  
- spoluvlastnícky podiel 204/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 

domu a príslušenstve  
- spoluvlastnícky podiel 204/10 000-in k pozemku parcela registra „C“  číslo: 374/15 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 788 m2 .  
Kúpna cena za byt, pivnicu a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných 
zariadeniach domu a príslušenstve je stanovená v zmysle zákona 182/1993 Z. z. vo výške 
4093,70  EUR. 
Kúpna cena pozemku je stanovená v zmysle VZN Mesta Sereď č. 6/1995 o postupe pri 
prevode bytov a nebytových priestorov v majetku Mesta Sereď na 80,31 €. 
 
3. Igor xxxxxxx, nar. xx. xx. xxxx, trvale bytom Sereď, xxxxxxxx a Daniela xxxxxxxxxx, nar. 
xx. xx. xxxx, trvale bytom tiež tam požiadali o prevod vlastníctva nehnuteľnosti zapísanej na 
LV 4037 vedenom na Katastrálnom úrade Trnava, Správa katastra Galanta pre katastrálne 
územie Sereď na:  

- byt č. xx na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 51 na ul. Garbiarska,  číslo 
vchodu xx  v Seredi  postaveného na parcele č. 3063/95,  

- pivnicu č. xx,  



- spoluvlastnícky podiel 86/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
domu a príslušenstve,  

- spoluvlastnícky podiel 86/10 000-in k pozemku parcela registra „C“ číslo 3063/95 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1251 m2   

Kúpna cena za byt, pivnicu a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných 
zariadeniach domu a príslušenstve je stanovená v zmysle zákona 182/1993 Z. z. vo výške 
715,53  EUR. 
Kúpna cena pozemku je stanovená v zmysle VZN Mesta Sereď č. 6/1995 o postupe pri 
prevode bytov a nebytových priestorov v majetku Mesta Sereď na 53,62 €.  
 
4. Jozef xxxxx, nar. xx. x. xxxx, trvale bytom  Sereď, xxxxxxx požiadal o prevod vlastníctva 
nehnuteľnosti zapísanej na LV 591 vedenom na Katastrálnom úrade Trnava, Správa katastra 
Galanta pre katastrálne územie Sereď na:  

- byt č. xx v bytovom dome súpisné číslo xxxx na ul. xxxxx v Seredi postavenom  na 
parcele č. 2395,  

- spoluvlastnícky podiel 3666/10000-in na spoločných častiach, spoločných 
zariadeniach domu a príslušenstve. 

Kúpna cena nehnuteľnosti je stanovená v zmysle zákona 182/1993 Z. z. vo výške 94,20  
EUR.  
 
Žiadosti boli prerokované Sociálnou, zdravotnou, kultúrnou a bytovou komisiou, ktorá 
odporučila ich schválenie.  
 
 
 
 
 



Návrh na  uznesenie: 
 
1. Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 14. 02. 2012  prerokovalo a 
 

a. / schvaľuje: 
 
v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
prevod vlastníctva nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave na Katastrálnom úrade 
Trnava, Správa katastra Galanta, katastrálne územie Sereď  na LV 3317 ako:  

- byt č. xx na 6. poschodí bytového domu súpisné číslo xxxxxxxxxxxxx,  číslo vchodu 
xx,  postaveného na parcele č. 374/15 a prislúchajúcu pivnicu č. xx,  

- spoluvlastnícky podiel 100/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
domu a príslušenstve,  

- spoluvlastnícky podiel 100/10 000-in  k pozemku parcela registra „C“ číslo 374/15 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 788 m2 evidovanej na katastrálnej mape 
v katastrálnom území Sereď  

Elene xxxxxxxx, nar. xx. xx. xxxx, trvale bytom Sereď, xxxxxxxxxxxxxxxxx za kúpnu cenu 
2 031,47 €.  
 

b./ ukladá: 
 

prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy     
o prevode vlastnítva nehnuteľnosti.  

                  termín: 31. marca 2012 
       

2. Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 14. 02. 2012  prerokovalo a 
 

a. / schvaľuje: 
 
v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
prevod vlastníctva nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave na Katastrálnom úrade 
Trnava, Správa katastra Galanta, katastrálne územie Sereď  na LV 3317 ako:  

- byt č. xx na 6. poschodí bytového domu súpisné číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx,  číslo 
vchodu xx  v Seredi postaveného na parcele č. 374/15 a prislúchajúcu pivnicu č. xx,  

- spoluvlastnícky podiel 204/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
domu a príslušenstve,  

- spoluvlastnícky podiel 204/10 000-in k pozemku parcela registra „C“  číslo: 374/15 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 788 m2 evidovanej na katastrálnej mape 
v katastrálnom území Sereď 

Janke xxxxxxxx, nar. xx. xx. xxxx, trvale bytom Sereď, xxxxxxxxxxxxxxxxx za kúpnu cenu 
4 174,01 €. 
 

b./ ukladá: 
 

prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy    
o prevode vlastnítva nehnuteľnosti.  
                  termín: 31. marca 2012 
 
 
3. Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 14. 02. 2012  prerokovalo a 



 
a. / schvaľuje: 

 
v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
prevod vlastníctva nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave na Katastrálnom úrade 
Trnava, Správa katastra Galanta, katastrálne územie Sereď  na LV 4037 ako:  

- byt č. xx na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo xxxxxxxxxxx,  číslo vchodu xx  
v Seredi  postaveného na parcele č. 3063/95 a prislúchajúcu pivnicu č. xx,  

- spoluvlastnícky podiel 86/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
domu a príslušenstve,  

- spoluvlastnícky podiel 86/10 000-in k pozemku parcela registra „C“ číslo 3063/95 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1251 m2  evidovanej na katastrálnej mape 
v katastrálnom území Sereď 

Igorovi xxxxxxxxxx, nar. xx. xx. xx, trvale bytom Sereď, xxxxxxxxxx a Daniele xxxxxxxxxx, 
nar. xx. xx. xx, trvale bytom tiež tam za kúpnu cenu 769,15 €. 
 

b./ ukladá: 
 

prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy    
o prevode vlastnítva nehnuteľnosti.  
                  termín: 31. marca 2012 
 
4. Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 14. 02. 2012  prerokovalo a 
 

a. / schvaľuje: 
 
v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
prevod vlastníctva nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave na Katastrálnom úrade 
Trnava, Správa katastra Galanta, katastrálne územie Sereď  na LV 591 ako:  

- byt č. xx v bytovom dome súpisné číslo xxxxxxx, orientačné č. xx k.ú. Sereď 
postavenom na parcele registra „C“ č. 2395,  

- spoluvlastnícky podiel 3 666/10 000-in na spoločných častiach, spoločných 
zariadeniach domu a príslušenstve  

Jozefovi xxxxxxxx, nar. xx. xx. xxxx, trvale bytom Sereď, xxxxxxxxx za kúpnu cenu 94,20 €.  
 

b./ ukladá: 
 
prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy     
o prevode vlastnítva nehnuteľnosti.  
                  termín: 31. marca 2012 
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meno, priezvisko ndjomcu lov /, adresa

Mesto Sered'- Mestsky urad v Seredi

Oddelenie Skolstva, rodiny, Sportu a kultury
N6mestie republiky 1 17 6/ l0
Sered '

vec: ZIADosf o PREvoD vLASTNicrvA

Dolupodpisani

Meno apriezvisko:
(aj rodn6 priezvisko /

Rodinny stav:

DAtum narodenia:

Rodn6 dislo:

Ziadatel LiadateYka

tfiesffivtovfiffik Sered

podpisy

Prfloha k Ziadosti :
1. fotok6pia n6jomnej zmluvy

Mestsky bytovf podnik v Seredi potvrdzuje,2e Liadatelia o prevod bytu ngfrajri iliadne
podlZnosti tykajriceho sa predmefirdho bytu.
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