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Dodatok č. 7  

zo dňa 13.12.2022 

k Zásadám hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Sereď zo dňa 16.04.2013 

v znení neskorších zmien a dodatkov  
 

 

 

 

 

 

 

 
Schválené MsZ v Seredi  dňa: 13.12.2022 

Účinnosť od: 1.1.2023  
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Mestské zastupiteľstvo v Seredi v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov schvaľuje tento dodatok č.7 k Zásadám 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď zo dňa 16.04.2013 v znení neskorších 

zmien a dodatkov (ďalej len „dodatok“): 

 

Čl. I 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď zo dňa 16.04.2013 v znení 

neskorších zmien a dodatkov sa menia takto:  

 

1. Príloha č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď znie: 

 „Príloha č. 3 k  Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď 

 

Sadzobník nájomného za nájom nebytových priestorov stanovujúci minimálnu ročnú sadzbu 

nájomného za 1 m
2
 podlahovej plochy 

 

I. zóna – k. ú. Sereď, ulice: 

M.R. Štefánika                                                              

Námestie slobody                            

Námestie republiky                                                              

Vinárska 

Kúpeľné námestie               

Pekárska         

Poštová                                                                          

Spádová                    

Parková + areál parku         

Dionýza Štúra 

Cukrovarská  

SNP 

Kostolná       

Školská  

Železničná, časť od svetelnej križovatky po odbočku na ulicu A. Hlinku a Vojanskú 

Kukučínova po križovatku s ulicou Školská                   

Novomestská       

Šintavská po most  
 
 

Účel nájmu       I.zóna               ostatné územie 
a) obchodné priestory, reštaurácie, herne, 

    kaviarne, stávkové kancelárie, 

    komerčné kancelárie, umiestnenie technolog.       

    zariadenia, lekárne                                               72,00 €/m
2
/rok             36,00 €/m

2
/rok 

b) nekomerčné kancelárie 
                                                            48,00 €/m

2
/rok             30,00 €/m

2
/rok 

c) WC, sklady, chodby, garáže, 

    obslužné priestory, dielenské priestory a 
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    priestory využívané na poskytovanie služieb  

    obyvateľom                 30,00 €/m
2
/rok           18,00 €/m

2
/rok 

d) kancelárske priestory, občianske   
    združenia , cirkev  a náboženské  

    organizácie                   8,40 €/m
2
/rok              4,80 €/m

2
/rok 

___________________________________________________________________________ 

e) školské a predškolské zariadenia,               

                                                                                  10,80 €/m
2
/rok             6,00 €/m

2
/rok 

    sociálne služby       

f) pohrebné služby               6,00 €/m
2
/rok             4,80 €/m

2
/rok   

g) bufety v školách a školských zariadeniach            8,40 €/m
2
/rok             6,00 €/m

2
/rok 

h)  športové priestory, fitnes, telocvične            12,00 €/m
2
/rok            4,80 €/m

2
/rok 

 

Pri krátkodobom nájme nebytových priestorov v školách, školských zariadeniach sa určuje   

minimálna výška nájomného takto:  

   a) v školskej učebni, klubovni, telocvični a pod.:                            8,40 €/hodina 

   b) v jedálni:                                            8,40 €/hodina 

   c) plavárne :                                          24,00 €/hodina 

“ 

 
2. Príloha č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď znie: 

 „Príloha č. 4 k  Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď 

Sadzobník nájomného za nájom majetku mesta stanovujúci minimálnu ročnú sadzbu 

nájomného za umiestnenie reklamných zariadení 

1. stĺpy verejného osvetlenia 

 

    rozmery tabule       do   1200 mm                                                                    72,00 €/rok  

 

2. pozemky: 

 

a/ citylighty  CMZ – zóna l                           168,00  €/rok 

 zastavané územie                           120,00  €/rok 

 

b/ billboardy zastavané územie (mimo CMZ                                      288,00  €/rok 

 mimo zastavaného územia                         204,00  €/rok 

 

c/ megaboard mimo zastavaného územia                                         1 200,00  €/rok 

 

d/ ostatné rekl. tabule  CMZ – zóna 1                         72,00  €/rok 

                                    zastavané územie                        48,00  €/rok 

 

3.  stavby: CMZ – zóna 1                                                                  42,00 €/rok 

                                    zastavané územie                                                                32,40 €/rok 

 

4. budovy a zariadenia vo vlastníctve mesta: 

 

 a/ citylighty: CMZ – zóna 1                                                                168,00 €/rok 

 zastavané územie                                                           120,00 €/rok 
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 b/ ostatné zariadenie  CMZ – zóna 1  42,00 €/rok 

                                    zastavané územie  32,40 €/rok 

 

 

Poznámka: 

Poplatok za prenosné tabule typu „A“ je stanovený v zmysle VZN o miestnych daniach.   

 

V prípade nájmu nehnuteľného majetku mesta pre právnickú osobu a pre fyzickú osobu – podnikateľa 

sa výška nájomného určí na základe znaleckého posudku na určenie výšky nájomného, vypracovaného 

na náklady nájomcu.“ 

   

 

3. Príloha č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď znie: 

 „Príloha č. 5 k  Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď 

   

  Sadzobník nájomného za nájom pozemkov vo vlastníctve mesta, stanovujúci minimálnu    

  ročnú sadzbu nájomného  
 

Nájom pozemku :                                                                                           Cena 

a) zastavaného stavbou, využívanou na podnikanie      10,80 €/m
2
/rok 

 

b) zastavaného skladom, garážou, alebo využívaného 

        na umiestnenie prenosnej garáže                       2,40 €/m
2
/rok 

 

c) na budovanie spevnenej plochy,  

        komunikácie, na zriadenie staveniska                          1,20 €/m
2
/rok  

 

d)1 využívanie na záhradkárske účely (záhradkárske osady)                   0,60 €/m
2
/rok 

d)2 využívania   ako  individuálne  záhrady            1,20 €/m
2
/rok  

     

e) na poľnohospodárske využitie (orná pôda)                                     120,00 €/ha/rok 

 

f) tvoriaceho súčasť areálu prenajatého objektu            0,36  €/m
2
/rok 

 

g) zastavaného stavbou na bývanie a dvor pri rodinnom dome,      

         využívaného  ako  predzáhradka                                                    2,40 €/m
2
/rok 

 

h) pre neziskové organizácie (napr. občianske združenia,  

         športové kluby)    0,12 €/m
2
/rok 

 

ch) využívaného na parkovanie nákladných automobilov 

        v areáli   býv. kasární  „Váh“                                                              72,00 €/vozidlo/mesiac  

       

i) zastavaného inou stavbou, vrátane priľahlého pozemku pri inej stavbe    6,00 €/m
2
/rok  
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j) na vybudovanie verejného parkoviska                                             12,00 €/m
2
/rok                         

               “ 

 
4. Príloha č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď znie: 
 

„Príloha č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď 

 

Sadzobník nájomného za nájom majetku mesta stanovujúci minimálnu  sadzbu nájomného 

za krátkodobý nájom nebytových priestorov v Dome kultúry Sereď 

    

 

PRIESTOR 

Komerčná činnosť 

Nekomerčná 

činnosť 

 v € v € 

 Estr. sála a kinosála s prísl. do 3 hod. 54,00 €/hod. 33,60 €/hod. 

 Estr. sála a kinosála s prísl. od 3 - do 6 hod. 36,00 €/hod. 19,20 €/hod. 

 Estr. sála a kinosála s prísl. nad 6 hod. 24,00 €/hod. 13,20 €/hod. 

 Divadel. sála  s príslušenstvom. do 3 hod. 50,40 €/hod. 30,00 €/hod. 

 

Divadel. sála  s príslušenstvom od 3 - do 6 

hod. 32,40 €/hod. 16,80 €/hod. 

 Divadel. sála  s príslušenstvom nad 6 hod. 20,40 €/hod. 12,00 €/hod. 

 Vestibul estrád. sály do 6 hod. 12,00 €/hod.   7,80 €/hod. 

 Vestibul estrád. sály nad 6 hod.   8,40 €/hod.   5,40 €/hod. 

 Vestibul kina Nova do 6 hod. 24,00 €/hod. 14,40 €/hod. 

 Vestibul kina Nova nad 6 hod. 14,40 €/hod.   9,00 €/hod. 

 Banketová sála do 6 hod. 14,40 €/hod.   9,60 €/hod. 

 Banketová sála nad 6 hod. 11,40 €/hod.   7,20 €/hod. 

 Kuchyňa do 6 hod. (varenie do 80 osôb) 14,40 €/hod. 11,40 €/hod. 

 Kuchyňa nad 6 hod. (varenie do 80 osôb) 10,80 €/hod.   8,40 €/hod. 

 Kuchyňa do 6 hod. (varenie  nad 80 osôb) 16,80 €/hod. 14,40 €/hod. 

 Kuchyňa nad 6 hod. (varenie nad 80 osôb) 13,20 €/hod.   9,60 €/hod. 

 

Kuchyňa iba porcovanie jedál a umývanie 

riadu 12,00 €/hod.   8,40 €/hod. 

 Učebne a klubovne do 3 hodín 12,00 €/hod.   8,40 €/hod. 

 Učebne a klubovne nad 3 hodín   9,60 €/hod.   6,00 €/hod. 

 

Učebne a klubovne - opakovaná činnosť viac 

ako 3 dni 

30 % zľava z 

prenájmu 

30 % zľava z 

prenájmu 

“ 

 

5. Príloha č. 12 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď znie: 
 

„Príloha č. 12  k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď  

 

Sadzobník stanovujúci sadzbu nájomného za byty vo vlastníctve mesta Sereď:  
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1. Nájomné  za byty podľa § 2 písm. a) bod 1 všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Sereď č. 3/2019 (bytový dom súpisné číslo 4747 na Komenského ulici)  

3,60 €/m
2
/mesiac.  

 

2. Nájomné  za byty podľa § 2 písm. a) bod 2 všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Sereď č. 3/2019 (sociálne byty Trnavská)  

0,60 €/m
2
/mesiac.  

 

3. Nájomné  za byty podľa § 2 písm. b) všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 

3/2019 (byty sociálneho bývania):  

        a) v bytoch v bytovom dome na Čepenskej ul., súpisné číslo 4305     

                2,40 €/m
2
/mesiac,  

        b) v bytoch v  bytových domoch na Dolnomajerskej ul., súpisné číslo 4470 a 4471  

                3,24 €/m
2
/mesiac,  

        c) v bytoch v  bytových domoch na Dolnomajerskej ul., súpisné číslo 4472 a 4473  

                2,40 €/m
2
/mesiac.  

 

4. Nájomné byty podľa § 2 písm. c) všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď 

č.3/2019  vo výške súčtu nákladov na tvorbu fondu opráv a nákladov na správu bytu.“ 

 

 
 

Čl. II 

Dodatok nadobúda účinnosť 1. januára 2023.   
 

 
- podpísané -  

          Ing. Ondrej Kurbel 

        primátor mesta Sereď 

 

 

 

 

Dodatok bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 289/2022  dňa 13.12.2022 


