
1. Návrh  na  uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa   14.02. 2012 prerokovalo 
a 
 
A./ berie na vedomie:  
      informáciu o  zámere prenajať nehnuteľný majetok mesta:  
     V zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení    

neskorších  zmien a doplnkov prenájom nehnuteľnosti uplatnením výnimočného 
postupu ako prenájom hodný osobitného zreteľa: 
• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape  - č. 3063/94 zast. pl. 

a nádvoria vo výmere 5.399 m2 ,  
• parcela registra „C“  evidovaná na katastrálnej mape – č.  3063/93 zast. pl. 

a nádvoria vo výmere 1.221 m2  a   stavba s. č. 3964 postavená na tejto parcele 
všetko v k.ú. Sereď na LV č. 591,  

      z dôvodu dosiahnutia optimalizácie nákladov na prevádzku, ako i zefektívnenie 
činností spojených s prevádzkou nehnuteľného majetku mesta Správe majetku 
mesta, s.r.o. Sereď.  
 

B. ukladá  
prednostovi Mestského úradu zabezpečiť zverejnenie zámeru 

            termín: ihneď 
 

2. Návrh  na  uznesenie:  
 
  Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa   14.02. 2012 prerokovalo 
  a 
 
A./ berie na vedomie:  
      informáciu o prenájme nehnuteľného majetku mesta  
 
 
B./ schvaľuje: 

 
      V zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších  zmien a doplnkov prenájom nehnuteľnosti uplatnením výnimočného 
postupu ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa – časť parcely 
registra "E" , vo výmere 18 m2,  evidovanú na mape určeného operátu v k.ú. Sereď 
na LV č. 591 , u dôvodu, že na pozemku je dlhodobo umiestnená prefabrikovaná 
garáž vo vlastníctve žiadateľa , za cenu 2,00 €/m2/rok na dobu neurčitú   s  ročnou   
výpovednou lehotou žiadateľovi  XXXXX,  bytom XXXXX 

 
 
 
 
 
 



C. ukladá  
prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie   
nájomnej  zmluvy  

            termín: 15.03.2012. 
 
 
 

3. Návrh  na  uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa   14. 02. 2012 prerokovalo 
a 
 
A./ berie na vedomie:  
      informáciu o  zámere prenajať nehnuteľný majetok mesta  
 
B./ schvaľuje: 
 
1. V zmysle § 9a,  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších    zmien 

a doplnkov prenájom nehnuteľnosti - časť nebytových priestorov a o výmere 426 
m2 na Kuzmányho ul. s. č. 3054, na  pozemku parc. č. 1881/2 v k. ú. Sereď, 
zapísaných na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra v   Galante  na  LV č. 
3505,  formou obchodnej verejnej súťaže. 

 
2. V zmysle § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 

a doplnkov  podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľností 
       -  bez pripomienok 
       - s pripomienkami: 
 
3.   Komisiu pre vyhodnotenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže v zložení: 

predseda komisie: ...........        členovia: ................................................. 
 
 

C. ukladá  
 
     prednostovi Mestského úradu 
     zabezpečiť zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom  

termín: 17.02.2012 


