
Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa   11.12. 2012 prerokovalo 
a 
 
A.  berie na vedomie:  
Zámer mesta Sereď vo veci nakladania s  nehnuteľným majetkom - budovou Domu kultúry a 
Mestského kultúrneho strediska NOVA  
 
Alternatíva č. 1   
B. schvaľuje: 
Zámer prenajať nehnuteľný majetok uplatnením výnimočného postupu podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa -  dosiahnutia optimalizácie nákladov na prevádzku, ako 
i zefektívnenia činností spojených s prevádzkou nehnuteľného majetku mesta, spoločnosti 
založenej mestom -  Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10, 
Sereď  IČO: 46439773 na dobu určitú od 01.04.2013 do 31.12.2026, a to:  

- stavbu s. č. 118 - Dom kultúry  
- stavbu s. č. 795- Mestské kultúrne stredisko  NOVA  

s podmienkami: 
- všetky záväzky prenajímateľa a podmienky  vyplývajúce z  uzatvorených nájomných 

zmlúv ( dlhodobé nájmy ) prevezme v plnom rozsahu spoločnosť 
- spoločnosť poskytne  Domu kultúry priestory potrebné pre jeho činnosť   

 
C. ukladá : 
prednostovi Mestského úradu zabezpečiť zverejnenie zámeru 15 dní pred schvaľovaním 
nájmu  mestským zastupiteľstvom 
 
                                                                                                   
Alternatíva č. 2 
B. schvaľuje: 
a) Zámer vložiť nehnuteľný majetok ako nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti 
Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10, Sereď, IČO: 46439773, 
a to:  

- stavbu s. č. 795 - Mestského kultúrneho strediska NOVA, postavenú na parcele č. 
3835/1 v k.ú. Sereď   

s podmienkou: 
- spoločnosť poskytne  Domu kultúry priestory potrebné pre jeho činnosť   

 
b) Zámer prenajať nehnuteľný majetok uplatnením výnimočného postupu podľa § 9a ods. 9 
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa -  dosiahnutia optimalizácie nákladov na prevádzku, ako 
i zefektívnenia činností spojených s prevádzkou nehnuteľného majetku mesta, spoločnosti 
založenej mestom -  Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10, 
Sereď  IČO: 46439773 na dobu určitú od 01.04.2013 do 31.12.2016, a to:  

- stavbu s.č. 118 Dom kultúry postavenú na parcele č. 3050 a 3049 v k.ú. Sereď   
s podmienkami: 

- všetky záväzky prenajímateľa a podmienky  vyplývajúce z  uzatvorených nájomných 
zmlúv ( dlhodobé nájmy ) prevezme v plnom rozsahu spoločnosť 



- spoločnosť poskytne  Domu kultúry priestory potrebné pre jeho činnosť   
 
 
C. ukladá : 
prednostovi Mestského úradu zabezpečiť všetky podklady a úkony k  realizácii schváleného 
zámeru vložiť majetok- stavbu s. č. 795 - Mestské kultúrne stredisko NOVA, postavenú na 
parcele č. 3835/1 v k.ú. Sereď do základného imania spoločnosti a zverejnenie zámeru 
prenájmu stavby s. č. 118 Dom kultúry 15 dní pred schvaľovaním nájmu  mestským 
zastupiteľstvom  
                                                                                                                 T: do  31.03.2013. 


