
Dôvodová správa 

Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi  návrh na kúpu nehnuteľností do vlastníctva mesta. 

 
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 38/2017 zo dňa 10.04.2017 schválilo zámer investičnej 

akcie – kúpy 24 bytov  v bytovom dome s.č. 4747 na Komenského ulici v Seredi s prislúchajúcimi 
podielmi na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a príslušenstve a 2 parkovísk na 
Komenského ulici v Seredi, zámer spôsobu financovania investičnej akcie ( z vlastných zdrojov vo 
výške 587 292 €, z úveru vo výške 600 000 €)  a zámer prijatia úveru. 
 

Nadobúdanie nehnuteľného majetku mestom v súlade s § 4 ods. 3 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Sereď v znení neskorších zmien a doplnkov podlieha 
schváleniu v mestskom zastupiteľstve. 

 
V nadväznosti na  uvedené  predkladáme návrh na schválenie kúpy 24  bytov ( 11 bytov 

dvojizbových a 13 bytov jednoizbových ) s príslušnými podielmi na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu a príslušenstve  v bytovom dome s.č. 4747 na Komenského ulici v Seredi  
evidovaných Okresným úradom v Galante, katastrálnym odborom na LV č. 6369 v k. ú. Sereď a 2 
parkovísk -  parkoviska  postaveného na parc. reg. „C“ č. 780/17, 780/18, 780/19 v  k.ú Sereď a 
parkoviska  postaveného na parc. reg. „C“ 733/24 v k.ú Sereď všetko vo vlastníctve LRL 
PROFITECH, s.r.o. so sídlom Slnečná 1408, 926 01 Sereď.  

Kúpna cena bytov vrátane príslušných podielov na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu s DPH je 1 103 621,60  €.  
 

Kúpna cena parkoviska („BD G PAVILÓN“ Komenského ulica, Sereď, Parkovisko 1) 
postaveného na parc. č. 780/17, 780/18, 780/19  evidovaných Okresným úradom Galanta, 
katastrálnym odborom na katastrálnej  mape ako parc. reg. „C“, v  k.ú Sereď je 32 340,00 € s 
DPH. 

 
Kúpna cena parkoviska ( BD G PAVILÓN“ Komenského ulica, Sereď, Parkovisko 2)   
postaveného na parc. 733/24 evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom  
na katastrálnej  mape ako parc. reg. „C“ ,v k.ú Sereď je 51 330,40 € s DPH.  
 
Celková kúpna cena predmetu kúpy je 1 187 292 € s DPH. 
 

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje v zmysle §11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších zmien a doplnkov o prijatí úveru. Predkladáme 
návrh na schválenie  prijatia termínovaného úveru vo výške 600 000 € poskytnutého  bankou  
Slovenskou sporiteľňou a.s.  za účelom financovania kapitálových výdavkov mesta Sereď za 
nasledovných podmienok:  
1/ dlhodobý  úver  na  5 rokov 
2/ úroková  sadzba  0,53 % p.a. 
3/ typ úrokovej sadzby  5 ročný fix 
4/ bez spracovateľského poplatku a bez poplatkov za vedenie úverového účtu 
5/ bez zabezpečenia 


