
  

                              Mesto Sereď 
                             

podľa  ust. § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

vyhlasuje 
obchodnú verejnú súťaž 

(ďalej OVS) 
 

o najvhodnejší návrh na uzatvorenie: 
 

kúpnej zmluvy na nehnuteľný majetok: 
•  rozostavanú stavbu  - pavilón  G na parcelách  č. 733/6  - zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 151 m2 a č. 733/11 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 569 m2, obe zapísané 
v právnom stave na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  
na  LV č. 591 ako parcely registra „C“, v  k. ú. Sereď ,   na výstavbu    nájomných  bytov   
s  polyfunkciou  a  komplexnou technickou infraštruktúrou,   s  využitím rozostavanej 
stavby  (ďalej len predmet súťaže),  umiestnenie je vyznačené na snímku, ktorý tvorí 
prílohu č. 1 týchto podmienok,  
 

nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok: 
• parcelu č. 780/11 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 569 m2

,  parcelu  č. 733/6 - 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 151 m2,  obe zapísané v právnom stave na  
Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape na LV č. 591 ako 
parcely registra „C“, v  k. ú. Sereď ,  na realizáciu výstavby   nájomných bytov 
s polyfunkckou  a  komplexnou technickou infraštruktúrou,  

•  časť parcely č. 1873/2 – zastavaná plocha a nádvorie  zapísanej v právnom stave  na 
Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného operátu na LV č. 4806 
ako parcela registra „E“, v k. ú. Sereď,  na vybudovanie nevyhnutných parkovacích plôch,  
umiestnenie je vyznačené na snímku, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto podmienok,  

 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie skolaudovaných  bytov,  
       z prostriedkov úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej ŠFRB) a dotácie 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej MDVRR SR) a  polyfunkcie,  
s komplexnou technickou infraštruktúrou 
     Predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bude záväzok vybraného účastníka OVS 
postaviť na vlastné náklady a nebezpečenstvo nájomné byty, spĺňajúce kritériá stanovené 
zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania  v znení neskorších predpisov  a 
polyfunkcie s komplexnou technickou infraštruktúrou  a  následne po skolaudovaní odpredať  
mestu Sereď, za podmienok stanovených v tejto OVS, ako aj v samotnej zmluve o budúcej 
kúpnej zmluve. 
 



A. PODMIENKY SÚŤAŽE 

 
Súťažný návrh musí obsahovať: 
1. návrh kúpnej zmluvy spracovaný  v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho      

zákonníka, v dvoch vyhotoveniach, podpísaných oprávnenou osobou navrhovateľa.  
- Označenie navrhovateľa musí byť nasledovné : 

  u právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, sídlo alebo 
miesto podnikania, právna forma právnickej osoby, identifikačné číslo, daňové 
identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,  označenie 
registra, ktorý právnickú osobu zapísal, číslo zápisu, 

- Označenie vyhlasovateľa  je nasledovné:   
                      MESTO SEREĎ, 

                                       zastúpené: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta 
                                                               sídlo: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 
              IČO: 00306 169   
              DIČ: 2021000916 
              bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,  
       č. ú. 0203505156/0900 
       IBAN:SK740900000000020350515 

 
         Obsah  kúpnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá: 

- uvedie predmet prevodu, 
- účel  využitia predmetu súťaže, ktorým musí byť výstavba bytov, spĺňajúcich 

podmienky sociálneho bývania podľa zákona č. 433/2010 Z. z. o dotáciách na 
rozvoj bývania  v znení neskorších predpisov a  zákona č. 150/2013 Z. z. 
o štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, s minimálnou 
podlahovou plochou bytu 30 m2, vrátane celej technickej infraštruktúry a výstavba 
polyfunkcie s komplexnou technickou infraštruktúrou, 

- kúpna cena ........€., slovom........................................ eur, 
- spôsob úhrady  (jednorázovo, splátky), 
- záväzný termín začiatku výstavby 
- podmienky, za ktorých je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy: 

ak  kupujúci  nezabezpečí právoplatné stavebné povolenie na realizáciu predmetu    
súťaže  do 30. júla 2015 . 
 

 
2. návrh nájomnej zmluvy spracovaný  v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho      

zákonníka, v dvoch vyhotoveniach, podpísaných oprávnenou osobou navrhovateľa.  
- Označenie navrhovateľa musí byť nasledovné : 

  u právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, sídlo alebo 
miesto podnikania, právna forma právnickej osoby, identifikačné číslo, daňové 
identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,  označenie 
registra, ktorý právnickú osobu zapísal, číslo zápisu, 

- Označenie vyhlasovateľa  je nasledovné:   
                      MESTO SEREĎ, 

                                       zastúpené: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta 
                                                               sídlo: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 
              IČO: 00306 169   
              DIČ: 2021000916 



              bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,  
       č. ú. 0203505156/0900 
       IBAN:SK740900000000020350515 

 
         Obsah  nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá: 

- uvedie predmet nájmu, 
- dobu nájmu -  určitá do uzatvorenia kúpnej zmluvy na skolaudovanú stavbu, 

maximálne dva roky   
- účel  nájmu: vybudovanie nájomných bytov a  polyfunkcie s komplexnou 

technickou infraštruktúrou, vybudovanie  potrebnej parkovacej plochy  k stavbe 
(byty a   polyfunkcia) 

- nájomné ........€./m2/rok, 
- spôsob úhrady nájomného, 
- záväzný termín začiatku výstavby 
- podmienky, za ktorých je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od nájomnej zmluvy: 

                  Prenajímateľ  bude oprávnený odstúpiť od nájomnej zmluvy, ak: 
                   -  nájomca bude predmet nájmu užívať na iný, ako dohodnutý účel,  

- ak  kupujúci  nezabezpečí právoplatné stavebné povolenie na realizáciu  
predmetu    súťaže  do 31. júla 2015. 

3.  návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v dvoch vyhotoveniach, podpísaných 
oprávnenou osobou navrhovateľa, ktorej vzor tvorí prílohu č. 1 týchto podmienok. 

    Navrhovateľ je povinný doplniť vyznačené časti v jednotlivých článkoch návrhu 
zmluvy.  

4. Zastavovaciu štúdiu využitia rozostavanej stavby - pavilónu G,  
5. Referencie o zrealizovaní stavieb rovnakého, alebo podobného charakteru za 

ostatných päť rokov,  s uvedením investora. 
6. Potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace o tom, že nebol na 

navrhovateľa vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii a nebolo proti nemu zastavené 
konkurzné konanie alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. 

7. Čestné vyhlásenie, že v  čase podania návrhu nemá žiadne záväzky voči 
vyhlasovateľovi, ním zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám a  ním 
založeným obchodným spoločnostiam.  

8. Súťažný návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. 
9. Súťažný návrh je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu ukončenia 

predkladania návrhov. 
10. 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. 

11. Navrhovatelia nemajú nárok na úhradu nákladov, spojených s účasťou v súťaži. 
 

                    C. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA SÚŤAŽE 

 Kritériom pre určenie víťaza je:  
1.  

1.1. PONÚKNUTÁ CENA za 1m2 podlahovej plochy jedného bytu  - 50 %, 
1.2. PONÚKNUTÁ CENA za 1 m2 podlahovej plochy polyfunkcie  - 10 %, 
1.3. PONÚKNUTÁ CENA INFRAŠTRUKTÚRY - 5 % 



1.4.  Vypracovaná štúdia na využitie priestorov (počet, veľkosť a rozmiestnenie bytov – 
10. %     

1.5. Počet bytových domov podobného charakteru,  doteraz postavených navrhovateľom 
– referencie  -      10 %         

1.6. Ponúknutá kúpna cena predmetu súťaže –  15 %                                                                   
2. V prípade zhodnosti viacerých návrhov rozhodne komisia losovaním. 

 

D.  ČASOVÝ PRIEBEH SÚŤAŽE 
 

1. Termín predkladania súťažných návrhov 
Súťažný návrh doručí  navrhovateľ písomne, v zapečatenej obálke so spätnou adresou 
v termíne :  do  11.02.2015. do 17.00 hod.  

           na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, 
s označením:  

         „SÚŤAŽ - nájom  nehnuteľností - výstavba bytov -  N E O T VÁ R A Ť“ 
2. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov 

Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční dňa 11.02.2015 o 17.00  
hodine v budove Mestského úradu Sereď, Námestie republiky 1176/10 v zasadačke  na 
I. poschodí (za prítomnosti navrhovateľov).  

3. Oboznámenie navrhovateľov o výsledku vyhodnotenia 
Po schválení výsledkov súťaže Mestským zastupiteľstvom v Seredi, bude oznámený 
výsledok súťaže všetkým navrhovateľom bez zbytočného odkladu. 

 

E.  ĎALŠIE  INFORMÁCIE 

 

Digitálne zameranie budovy je zverejnené na webovej stránke mesta www.sered.sk 
Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veciach technických a obhliadky na  
 Ing. Andreu Šefčíkovú, kontakt: andrea.sefcikova@sered.sk,  tel. 031789 23-92,93, mobil: 
0905566880,  obhliadka sa bude uskutočňovať po vzájomnej dohode. 

 
 
V Seredi dňa 09. 12. 2014                                                   

 Ing. Martin Tomčányi 
     primátor mesta 

                                                                                               
 

 

 

http://www.sered.sk/
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