
 

                              Mesto Sereď 

                             
                          podľa  ust. § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, 

v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje 

 

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh: 

- parcelu  č. 387 /5 - zastavaná plocha  vo výmere 476 m
2, 

- parcelu č. 387/4  - zastavaná plocha vo výmere 754 m
2
, 

- parcelu č. 388/4 - záhrada vo výmere 1026 m
2
, 

ktoré boli geometrickým plánom č. 151/2021 zo dňa 2.10.2021, odčlenené od parcely č. 166/5 

- ostatná plocha, zapísanej  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape 

určeného operátu ako parcela registra „E“,  na LV č. 591 pre k. ú.  Dolný Čepeň, na ktorej je 

umiestnená budova so súpisným  číslom  2916  v súkromnom vlastníctve,  zapísaná ako 

predajňa  na LV  č.  3173 v k. ú. Dolný Čepeň.  

 
        Pozemok je podľa Územného plánu mesta Sereď súčasťou plochy funkčne určenej ako plocha existujúcich 

rodinných domov s hlavnou funkciou bývania formou rodinných domov, ktorá je označená funkčným kódom BI-

14. Pri akejkoľvek stavebnej činnosti je nevyhnutné rešpektovať záväzné regulatívy ÚPN-M Sereď. 

Územný plán mesta Sereď v znení jeho zmien a doplnkov č. 1-7 je verejne prístupný na adrese: 

https://www.sered.sk/s218_uzemny-plan-mesta 

 

 

 za týchto podmienok: 

A. PREDMET SÚŤAŽE 

 

      Predmetom súťaže je kúpa pozemku, na ktorej je umiestnená budova v súkromnom 

vlastníctve. Pozemok, ktorý je predmetom súťaže je podľa Územného plánu mesta Sereď 

súčasťou plochy funkčne určenej ako plocha existujúcich rodinných domov s hlavnou 

funkciou bývania formou rodinných domov, ktorá je označená funkčným kódom BI-14. 

 

B. PODMIENKY SÚŤAŽE 

 

1. Predložený návrh, t. j., návrh kúpnej  zmluvy, spracovaný  v zmysle príslušných 

ustanovení Občianskeho zákonníka, treba predložiť v štyroch vyhotoveniach, 

podpísaných zo strany kupujúceho. 

2. Označenie vyhlasovateľa (predávajúceho )  je nasledovné:   

                     MESTO SEREĎ, 

                                      zastúpené: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta 

                                                             sídlo: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

https://www.sered.sk/s218_uzemny-plan-mesta


              IČO: 00306 169   

              DIČ: 2021000916 

              bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.,   

       IBAN:SK7409000000000203505156 

3. Označenie navrhovateľa (kupujúceho) musí byť nasledovné : 
(ak je fyzická osoba)  (ak  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: 

 

4. Navrhovateľ uvedie:  

a) kúpnu cenu  ..................€,   
b) uvedie účel využitia pozemku (v súlade s Územným plánom mesta Sereď), 

c) doloží doklad o zaplatení súťažnej zábezpeky vo výške 5.000,- € (slovom päťtisíc  

eur)  na účet vyhlasovateľa (zábezpeka bude v prípade úspešnosti v súťaži 

započítaná do kúpnej ceny, v prípade neúspešnosti bude vrátená navrhovateľovi 

do 10 dní po ukončení súťaže.) 

5. V zmluve musí byť zapracovaný spôsob a lehota na zaplatenie kúpnej ceny (najneskôr  

         do jedného mesiaca od podpísania  kúpnej zmluvy a podmienka, že návrh na vklad sa 

podá až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. 

6. Vyhlasovateľ trvá  na zapracovaní podmienky, že predávajúci si vyhradzuje právo 

odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej ceny 

v lehote do  jedného mesiaca od termínu splatnosti kúpnej ceny, ktorý si navrhne 

kupujúci. Táto podmienka odstúpenia od zmluvy musí byť ako podstatná náležitosť kúpnej 

zmluvy. 

7. Súťažný návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. 

8. Súťažný návrh je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu ukončenia 

predkladania návrhov. 

9. Súťažný návrh musí obsahovať čestné vyhlásenie, že v čase podania návrhu nemá žiadne 

záväzky voči vyhlasovateľovi, ním zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám 

a ním založeným obchodným spoločnostiam.  

10. Súťažný návrh  zmluvy po podaní už nemožno odvolať. Vzor súťažného návrhu kúpnej 

zmluvy je prílohou týchto podmienok. Navrhovateľ súťaže je povinný spracovať súťažný 

návrh v zmysle predloženého vzoru.   Navrhovateľ  je oprávnený doplniť návrh zmluvy 

o svoje ustanovenia, avšak pri zachovaní obsahu a významu ustanovení uvedených vo 

vzore zmluvy.  Ustanovenia doplnené navrhovateľom do predloženého vzoru zmluvy 

požaduje vyhlasovateľ farebne zvýrazniť.  

11. Navrhovateľ je povinný v  zmluve doplniť údaje uvedené v bode 3 a 4 a vložiť na účet 

prenajímateľa finančnú zábezpeku podľa bodu 4 písm. c) týchto súťažných podmienok.  

12. Návrh na vklad do príslušného katastra nehnuteľností zabezpečí vyhlasovateľ. Správne 

poplatky súvisiace s prevodom nehnuteľnosti hradí navrhovateľ (kupujúci). 

13. Navrhovateľ nemá nárok na úhradu nákladov, spojených s účasťou v súťaži. 

14. 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. 

 

 



C. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA SÚŤAŽE 

 

Kritériom pre určenie víťaza je:  

1. navrhnutá kúpna cena 

2. účel využitia pozemku 

  

V prípade zhodnosti viacerých návrhov rozhodne komisia losovaním. 

 

D. ČASOVÝ PRIEBEH SÚŤAŽE 

 

1. Termín predkladania súťažných návrhov: 

Súťažný návrh (návrh nájomnej zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom navrhovateľa v 

dvoch vyhotoveniach) doručí navrhovateľ písomne:  do 02.02.2022  do 12.
00

 hod. na 

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

„OVS - predaj pozemku -   NEOTVÁRAŤ“. 

 

2. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov: 

Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční  02.02.2022 o 17.00 hod. 

v budove Mestského úradu Sereď, Námestie republiky 1176/10 v zasadačke  na I. 

poschodí. Navrhovatelia, ktorí prejavia záujem, môžu byť prítomní pri otváraní obálok. 

 

3. Oboznámenie o výsledku vyhodnotenia súťaže: 

Výsledok  súťaže bude oznámený  všetkým navrhovateľom bez zbytočného odkladu. 

 

E.  ĎALŠIE  INFORMÁCIE 

 

Navrhovateľ  súťaže má možnosť obrátiť sa vo veciach: 

- obhliadky na : P. Kišš., e-mail:  peter.kiss@sered.sk, č. t. 031789/23-92 alebo -93 kl. 

248, mobil 0918450856, obhliadka sa bude uskutočňovať po vzájomnej dohode,  

- organizačných na: D. Nagyová, e-mail: darina.nagyova@sered.sk, č. t. 031789/23-92 

alebo -93, kl. 237, mobil: 0907642167. 

 

V Seredi  09.12.2021 

 

 

Ing. Martin Tomčányi, v. r. 

                                                                                                primátor mesta  
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