
1. Návrh na uznesenie: 

     Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí  dňa  05.  09. 2017  prerokovalo a:  

ruší: 
    uznesenie č. 27/2017 zo dňa 27. 04. 2017  v celom rozsahu  
 
 

2. Návrh na uznesenie: 

     Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí  dňa  05.  09. 2017  prerokovalo a:  

A. berie na vedomie 
zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta , objekt „SO 611 Rekonštrukcia vedení VN 22 
kV“,  s následným predajom po ukončení doby nájmu, 

 

B. konštatuje, 
že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup pri nájme  a predaji 
nehnuteľného majetku, ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské 
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, z dôvodu, že ide 
o zabezpečenie energetických nárokov klientov priemyselnej zóny Sereď – Juh 
oprávneným prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy a distribútorom 
elektrickej energie a objekt nie je možné využiť iným spôsobom, 

 
C.  schvaľuje:  

 v súlade s  §-om  9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, spôsob nájmu nehnuteľného majetku mesta -  objektu „SO 611 
Rekonštrukcia vedení VN 22 kV“,  na dobu určitú 20 rokov, uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o plynulé zabezpečenie  
energetických potrieb priemyselnej zóny Sereď - Juh oprávneným prevádzkovateľom 
regionálnej distribučnej sústavy a distribútorom elektrickej energie a objekt nie je možné 
využiť iným spôsobom spoločnosti,  Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 41 
Bratislava,  
 

D. schvaľuje: 
v súlade §-om 9, ods. 2, písm. a)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov,  spôsob prevodu nehnuteľného majetku - objektu „SO 611 
Rekonštrukcia vedení VN 22 kV“,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o plynulé zabezpečenie  energetických potrieb 
priemyselnej zóny Sereď - Juh oprávneným prevádzkovateľom regionálnej distribučnej 
sústavy a distribútorom elektrickej energie a objekt nie je možné využiť iným spôsobom, 
spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 41 Bratislava. 


