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                              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 

mesta: 
- novovytvorenú  parcelu  č. 3243/38 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 606 m

2
, 

ktorá bola geometrickým plánom 80/2017, vyhotoveným geodetom Petrom Černým,  

odčlenená od pôvodnej parcely č. 952, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny 

odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď.  

Na pozemku je možné realizovať polyfunkčný objekt, malý bytový dom s prihliadnutím na 

únosnosť územia,  s dodržaním záväzných regulatívov územného plánu mesta Sereď. 

 

 

A. PODMIENKY SÚŤAŽE 

 
a) Zásady  obsahu  kúpnej  zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá : 

 
 

Predávajúci :                           MESTO SEREĎ  

Sídlo:                                       Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

V zastúpení:                             Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta 

IČO:                                         00306169 

DIČ:                                        2021000916 

Bankové spojenie:                   Slovenská sporiteľňa, a. s.  

                                                 č. ú. 0203505156/0900, variabilný symbol 231 

IBAN:                 SK7409000000000203505156 

                                                 (ďalej len  „predávajúci“) 

 
 

Kupujúci:   Kupujúci:   Kupujúci: 

(ak je fyzická osoba)  (aj je právnická osoba)  (ak je fyzická osoba – podnikateľ) 

Meno:    Obchodné meno:  Obchodné meno: 

Priezvisko:   Sídlo:    Miesto podnikania: 

Rodné priezvisko:  Štatutárny zástupca:  IČO: 

Narodený:   IČO:    Zápis do príslušného registra: 

Rodné číslo:   Zápis do OR: 

Trvalý pobyt: 

Štátna príslušnosť: 

Stav: 
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a manželka 

Meno: 

Priezvisko: 

Rodné priezvisko: 

Narodená: 

Rodné číslo: 

Trvalý pobyt: 

Štátna príslušnosť: 

Stav: 

 

 ( ďalej len „kupujúci“) 

       

uzatvárajú v zmysle § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov  

                                                               túto kúpnu zmluvu: 

                                                 

Čl. I 

                                   Predmet kúpnej zmluvy a účel využitia  

 

1. Predávajúci  je vlastníkom nehnuteľnosti,  novovytvorenej  parcely  č. 3243/38 – 

zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 606 m
2
, ktorá bola geometrickým plánom č. 

80/2017, vyhotoveným geodetom Petrom Černým,  odčlenená od pôvodnej parcely č. 952, 

zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako 

parcela registra „E“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď.  

2. alternatíva a.)  Predávajúci v celosti predáva a kupujúci v celosti kupuje do vlastníctva 

novovytvorenú parcelu č. 3243/38 - zastavaná plocha vo výmere 606 m
2
, ktorá bola 

odčlenená geometrickým plánom č. 80/2017 od parcely č. 952 – záhrada, na účel 

realizácie stavby, v súlade s územným plánom mesta Sereď,  s dodržaním záväzných 

regulatívov územného plánu.  

alebo  

alternatíva b.) Predávajúci v celosti predáva a kupujúci v celosti kupujú do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov novovytvorenú parcelu č. 3243/38 – zastavaná 

plocha vo výmere 606 m
2
, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 80/2017, 

vyhotoveným geodetom Petrom Černým,  od parcely č. 952 – záhrada na účel realizácie 

stavby, v súlade s územným plánom mesta Sereď,  s dodržaním záväzných regulatívov 

územného plánu.  

 
                                  

Čl. II 

Kúpna cena 

 

1. alternatíva a.) Predávajúci  predáva a  kupujúci kupuje nehnuteľnosť, popísanú v Čl. I, 

bod 2 tejto zmluvy, do vlastníctva za cenu .............€/m
2
, (minimálna cena 90,00 /m

2
)  t. j. 

.................€ x 606 m
2
 = .................... €, slovom ................................................... eur. 

       alebo     

alternatíva b.)  Predávajúci  predáva a  kupujúci kupujú nehnuteľnosť, popísanú v Čl. I, 

bod 2 tejto zmluvy, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu..............€/m
2
, 

(minimálna cena 90,00 /m
2
)    t. j. .................€ x 606 m

2
 = .................... €, slovom 

................................................... eur.  

(doplní navrhovateľ)  
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2. Kúpnu cenu, ktorá je ................... € (slovom  ....................................................... eur), 

(doplní navrhovateľ) kupujúci uhradí do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy, prevodom  na účet 

predávajúceho, uvedený v záhlaví tejto kúpnej zmluvy.  
 
 

Čl. III 

Vyhlásenia a záväzky 

 

1. alternatíva a) Kupujúci  vyhlasuje/ú,  že    pozná/ú  stav  prevádzanej  nehnuteľnosti   tak   

právny,   ako i stav  v prírode a v tomto stave bez výhrad nehnuteľnosť kupuje/ú do 

vlastníctva. 

alebo  

alternatíva b) Kupujúci  vyhlasuje/ú,  že    pozná  stav  prevádzanej  nehnuteľnosti   tak   

právny,   ako i stav  v prírode a v tomto stave bez výhrad nehnuteľnosť kupujú do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

2. Kupujúci  berie/ú na vedomie, že na predmete kúpy je umiestnená vodovodná šachta 

s vodovodnými prípojkami k rodinnému domu na susednej parcele č. 3273 a ku kotolni 

Obchodnej akadémie na parcelách 3272/1 a 3272/2. 

 

 

Čl. IV 

                                                        Osobitné ustanovenia 

 

1. Predávajúci  má právo odstúpiť od zmluvy, v prípade nehradenia kúpnej ceny do 30 dní 

od podpisu tejto zmluvy. Odstúpením sa zmluva zrušuje nasledujúcim dňom po doručení 

oznámenia o odstúpení kupujúcemu. 

 

Čl. V 

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností 

 

1. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti uvedenej v Čl. I. bod 2 tejto zmluvy prechádza na 

kupujúceho/-ich  dňom  právoplatnosti  rozhodnutia  Okresného úradu v Galante, 

katastrálny odbor,  o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

2.  Podľa tejto zmluvy sa vykoná vklad vlastníckeho práva k prevádzanej nehnuteľnosti na    

Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor  na kupujúceho -/ich. 

3.  Návrh na vklad vlastníckeho práva na  Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor  

podá predávajúci do 10 dní od pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. 

4.  Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do     

katastra nehnuteľností hradí/ia  kupujúci. 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Právne  vzťahy  touto  zmluvou  neupravené sa riadia príslušnými  ustanoveniami Zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.   

2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jednom dostane každá zo 

zmluvných strán a dve vyhotovenia sú určené na účel vkladu. 

3. Táto Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a) Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v platnom znení. Platnosť nadobúda dňom podpísania oboma 

zmluvnými stranami. 
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4. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne a vážne, určite a 

zrozumiteľne, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju 

podpisujú. 
 

 

b) Ďalšie podmienky: 

- predloženie zámeru využitia pozemku, 

- predloženie potvrdenia 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 (ak ide 

o podnikateľský subjekt), 

- predloženie čestného  vyhlásenia, že v  čase podania návrhu nemá žiadne záväzky voči 

vyhlasovateľovi, ním zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, 

- súťažný návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku, 

- súťažný návrh je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu ukončenia 

predkladania návrhov, 

- súhlas dotknutej osoby/osôb so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov -  v prípade podania návrhu fyzickou osobou, 

- navrhovatelia nemajú nárok na úhradu nákladov, spojených s účasťou v súťaži, 

- 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. 

 

                    B. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA SÚŤAŽE 

 Kritériom pre určenie víťaza je:    ponúknutá cena  za 1m
2
  

 

V prípade zhodnosti viacerých návrhov  komisia vyberie víťaza  losovaním. 

 

C.  ČASOVÝ PRIEBEH SÚŤAŽE 

 

1. Termín predkladania súťažných návrhov 

Súťažný návrh zmluvy (podpísaný) v štyroch vyhotoveniach, spolu s ďalšími dokladmi 

v súlade  s podmienkami súťaže, doručí  navrhovateľ písomne, v zapečatenej obálke 

v termíne  do:  13. 06. 2018. do 12.00 hod.   

           na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, s označením:  
             „SÚŤAŽ - predaj nehnuteľnosti -  N E O T VÁ R A Ť“ 

2. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov 

       Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční dňa 13. 06. 2018 o 17.00 hod.   

       v priestoroch 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. 
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D.  ĎALŠIE  INFORMÁCIE 

 

Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veciach obhliadky, prípadne ďalších informácií  

na Darinu Nagyová, Mestský úrad Sereď, kontakt darina.nagyová@sered.sk, mobil 

0917642167. Obhliadka sa bude uskutočňovať po vzájomnej dohode. 

 

 

V Seredi 19.  04. 2018                                                   

 Ing. Martin Tomčányi 

     primátor mesta 

                                                                                               
 

 

 

mailto:darina.nagyová@sered.sk

