
 
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. 
 

 
 


