
Dôvodová správa 
 

Oddelenie ŠRKŠ Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi  
informáciu o stave pohľadávok  za byt č.61, ul. Dolnomajerská 1235/9 v Seredi vo vlastníctve mesta  
a spôsobe ich doterajšieho riešenia.  

Genéza  

31.8.2005 MsBP predložil vlastníkovi – mestu návrh na  podanie výpovede z nájmu,  z dôvodu dlhu 
nájomcu  na nájomnom k 31.8.2005 vo výške 40 029 Sk+ poplatky z omeškania 16 622 Sk. 

14.9.2005 Sociálna a bytová komisia pri MsZ v Seredi odporučila vypovedať nájomnú zmluvu.  

14.9.2005 Nájomníčke zaslaná výpoveď Nájomnej zmluvy 61/1235/1998 s 3 mesačnou výpovednou 
lehotou. Byt nebol odovzdaný a pohľadávka nebola uhradená. 

3.10.2007 Sociálna a bytová komisia pri MsZ v Seredi odporučila prideliť nájomníčke  byt č.1, 
Trnavská cesta ako náhradný byt. 

8.10.2007 MsÚ v Seredi zaslal nájomníčke oznámenie o pridelení náhradného bytu spolu s výzvou na 
odovzdanie bytu.  

17.1.2008 Nájomníčka uhradila celý dlh voči MsBP, v zmysle uznesenia MsZ  č. 34/2003 zo dňa 15. 04. 
2003 bola odpustená   ½ poplatku z omeškania.  

19.2.2008 Mesto Sereď  na základe stanoviska Sociálnej a bytovej komisie pri MsZ uzatvorilo novú  
Nájomnú zmluvu č. 5/14/2008 na byt č.61, ul. Dolnomajerská 1235/9 na dobu určitú od 7.2.2008 do 
7.5.2008.  

Od 8.5.2008 do 30.6.2014 uzatvárané Nájomné zmluvy na dobu určitú bez vzniku pohľadávok na byt 
č.61.  

12.5.2014 MsÚ vyzvalo nájomníčku na predloženie žiadosti o predĺženie nájmu s upozornením na 
nutnosť vysporiadania záväzkov a pohľadávok voči MsBP a Mestu.   

4.6.2014 MsBP informuje mesto Sereď o pohľadávke na byte č.61 vo výške 675,10€. 

18.6.2014 Nájomníčka podala Žiadosť o opakované uzavretie Nájomnej zmluvy na byt č.61. 

20.6.2014 Uzatvorená Nájomná zmluva na dobu určitú č.243/2014 od 1.7.2014 do 31.12.2014 
s upozornením na povinnosť uhradiť záväzky a pohľadávky voči MsBP a mestu Sereď.  

1.7.2014 Nájomníčka podala Žiadosť o splátkový kalendár. MsÚ pripravil Uznanie dlhu a dohodu 
o splátkach a neúspešne sa snažil kontaktovať nájomníčku za účelom jeho podpísania.   

15.8.2014 MsÚ v Seredi zaslal Výzvu č.1 a 2.9.2014 zaslal Výzva č.2 na riešenie situácie. 

25.9.2014 Nájomníčka podpísala    Uznanie dlhu a dohodu o splátkach č.560/2014, uznala dlh vo 
výške 1 154,04€ a navrhla výšku mesačných úhrad a termín úhrad stanovila na 20.deň v mesiaci.   

V októbri nájomníčka uhradila riadne nájomné a prvú splátku dlhu uhradila  29.10.2014 vo výške 
50,00€ - 9 dní po dohodnutom termíne, čím boli porušené ustanovenia dohody č.560/2014.  



5.11.2014 MsÚ v Seredi zaslal nájomníčke Výzvu k úhrade celej dlžnej čiastky v termíne do 3 dní od 
doručenia výzvy podľa čl.II, bod 3. Uznania dlhu a dohody o splátkach č. 560/2014, nakoľko nebol 
dodržaný splátkový kalendár – úhrada dlhu v  20.deň v mesiaci.  

18.11.2014 MsÚ v Seredi vzhľadom na to, že dlh  nájomníčka neuhradila zaslal Oznámenie o ukončení 
NZ a Výzvu na uhradenie celej dlžnej čiastky.  

V novembri nájomníčka uhradila nájomné riadne a druhú splátku dlhu vo výške 50,00€ uhradila 
28.11.2014 – 8 dní po dohodnutom termíne. 

3.12.2014 Nájomníčka podala Žiadosť o predĺženie nájmu na byt č.61.  

12.1.2015 Nájomníčka prevzala opätovnú Výzvu na úhradu dlžnej čiastky. 

Nájomná zmluva skončila  31. 12. 2014, nájomníčka byt neodovzdala, preto MsÚ prostredníctvom 
MsP dňa 14.1.2015 doručil nájomníčke Výzvu na vypratanie a odovzdanie bytu v termíne do 5 dní od 
prevzatia výzvy.  

27.1.2015 Mesto Sereď podalo na Okresný súd v Galante žalobu o vypratanie bytu č.61. 

23.2.2015 Okresný súd Galanta vydal Rozkaz na plnenie č.5C/80/2015-37, ktorý nenadobudol 
právoplatnosť, pretože odporkyňa podala v zákonnej lehote odpor proti rozkazu na plnenie. 

Okresný súd v Galente uznesením  z 27. 04. 2015 odpor odporkyne odmietol. Odporkyňa podala proti 
uzneseniu odvolanie. 

Krajský súd v Trnave uznesením zo dňa 30. 11. 2015 napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil 
Okresnému súdu na ďalšie konanie, ktorý vytýčil pojednávanie na 11. 10. 2016. Pojednávanie sa 
neuskutočnilo z dôvodu PN sudkyne a termín ďalšieho pojednávanie vo veci zatiaľ nebol oznámený.  

19.5.2016 Mesto Sereď podalo návrh na vydanie platobného rozkazu  o zaplatenie  4 982,85€ s 
príslušenstvom - pohľadávka k 30.03.2016. 

Okresný súd vydal platobný rozkaz , ktorým uložil odporkyni uhradiť sumu 4 982,85 € s 
príslušenstvom a nahradiť trovy konania vo výške 298,50 €.  

Odporkyňa v zákonnej lehote podala odpor, na základe čoho Okresný súd v Galante uznesením zo 
dňa 14. 09. 2016 platobný rozkaz zrušil. Termín pojednávania vo veci zatiaľ nebol oznámený. 

Neuhradené nájomné a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu prestavujú k 30.10.2016 
sumu  5 445,37 €: 

• Máj 2014 : 20,63 €  
• Jún 2014 :  193,28 € 
• Júl 2014 : 201,21 € 
• August 2014 : 201,21 € 
• September 2014: 201,21 € 
• December 2014 :201,21 € 
• Január 2015: 201,21 € 
• Február 2015: 201,21 € 
• Marec 2015: 201,21 € 
• Apríl 2015: 201,21 € 
• Máj 2015: 201,21 € 
• Jún 2015 :  201,21 € 
• Júl 2015 : 201,21 € 



• August 2015 : 201,21 € 
• September 2015: 201,21 € 
• Október 2015: 201,21 € 
• November 2015: 201,21 € 
• December 2015 :201,21 € 
• Január 2016: 201,21 € 
• Február 2016: 201,21 € 
• Marec 2016: 201,21 € 
• Apríl 2016: 201,21 € 
• Máj 2016: 201,21 € 
• Jún 2016: 201,21 € 
• Júl 2016: 201,21 € 
• August 2016: 201,21 € 
• September 2016: 201,21€ 
• Október 2016: 201,21 € 

Poplatky z omeškania k 30.09.2016 predstavujú 1 002,93€. 

 

Mestský úrad v Seredi predkladá na rokovanie MsZ túto informáciu:  

V zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce.  
 
V zmysle § 19 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď mesto môže previesť  
vlastníctvo k majetku na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou alebo priamym 
predajom.  

Na základe uvedeného navrhujeme  

- byt č. 61 na 5.poschodí bytového domu súpisné číslo 1235 na ul. Dolnomajerská,  číslo vchodu 9  
v Seredi postaveného na parcele registra „C“  č. 374/15. 

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

-spoluvlastnícky podiel 100/10 000-in na pozemku, parcely registra „C“: č. 374/15 zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 788 m2 
 

evidované na LV č.3317 Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom pre k.ú. Sereď 
dobrovoľnou dražbou vykonanou v súlade so zákonom č.527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách 
a o doplnení zákona SNR 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (notársky poriadok) v znení 
neskorších predpisov prostredníctvom dražobnej spoločnosti.  

Materiál bol prerokovaný na Komisii školskej, športovej a bytovej a na Legislatívno-právnej komisii. 

 


