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Dôvodová správa: 
 
Finančné oddelenie Mestského úradu v Seredi predkladá návrh na prenájom nehnuteľného 
majetku mesta, objekt na Garbiarskej ul. č. 3964. 
Informácia o zámere prenajať nehnuteľný majetok mesta spoločnosti Správa majetku Sereď, 
s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10, Sereď zobralo Mestské zastupiteľstvo  v Seredi 
uznesením č. 23/2012 zo dňa 14.02.2012 na vedomie a  zároveň schválilo prenájom 
uplatnením výnimočného postupu podľa  § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.          



Návrh na  uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí  dňa 29.03.2012 prerokovalo a 

 

 

a./  schvaľuje: 

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

z dôvodu dosiahnutia optimalizácie nákladov súvisiacich s prevádzkou nehnuteľného 

majetku mesta, ako i zefektívnenia činností súvisiacich s ich prevádzkou  prenájom 

nehnuteľností  tvoriacich areál na Garbiarskej ul. v  Seredi    – nehnuteľností  zapísaných 

na Katastrálnom úrade v Trnave, Správe katastra v Galante vo vlastníctve mesta na LV č. 

591 ako  parcely  registra „C“ evidované na katastrálnej mape a stavba  v k. ú. Sereď: 

 parcela č. 3063/94 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5.399 m
2
, 

 parcela č. 3063/93 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1.221 m
2
 a stavba so 

súpisným číslo 3964 na tejto parcele postavená, 

uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, za cenu 5.220,- €/  

predmet nájmu / rok, za účelom výkonu činností v súlade s predmetom činnosti uvedeným 

v obchodnom registri , na dobu neurčitú od  01.05.2012 spoločnosti  Správa majetku 

Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10 Sereď  

 

b./ ukladá: 

      prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej 

     zmluvy do 20.04.2012. 
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