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Mesto Sereď 
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926 01 Sereď 

Vybavuje/linka 
Katarína Vagundová 
/0317892016, kl. 113 

Sereď 

03 . 07.2017 

• 

• 

Listom č. 9660/2017 zo dňa 28. 04. 2017 bola OA Sereď vyrozumená, že Mestské zastupiteľstvo 
v Seredi uznesením č. 99/2016 zo dňa 14. 04. 2016 schválilo zámer nájmu dotknutých parciel pre OA 
Sereď. 

Predmetom záujmu sú parcely: 
• 3243/2,1 - 826 m2 - záhradky 

239 m2 - ostatná plocha - prístupová komunikácia 
• 327211 - 151 m2 - parcela, na ktore;j stojí časť budovy kotolne OA Sereď 

Týmto žiadame o schválenie nájmu na dobu neurčitú a prosíme zohľadniť cenu nájmu finančným 
možnostiam školy. 

Keďže sa jedná o pomerne rozsiahlu výmeru, vzniknú škole v období správy náklady na údržbu 
predmetných parciel. Preto prosíme predmet nájmu kvalifikovať ako prípad hodný osobitného zreteľa 
a cenu stanoviť len ako symbolickú vo výške l euro ročne za celý predmet nájmu. 

Parcely nie sú pre Mesto Sereď z hľadiska územno-plánovacej koncepcie veľmi lukratívne vzhľadom 
k tomu, že je tam situovaná plynová kotolňa a hlavný uzáver vody a plynu pre celý objekt OA Sereď. 

Za vybavenie, pochopenie a ústretovosť vopred d'akujeme. o , A \P.DÉMIA 
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Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/1 O 
926 01 Sereď 

Vybavuje/linka 
Vagundová 
/031 789 2016 

Sereď 

12.9.2017 

Žiadost' o prenájom pôdy v areáli OA Sereď - dopJnenie informácií 

• 

• 

Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď Vás listom zo dňa 3.7.2017 žiadala o prenájom 
pôdy. 

Tieto parcely požadujeme za účelom výsadby ovocného sadu pre školskú jedáleň. 

Za vybavenie vopred ďakujeme. 

S pozdravom 

I 
Ing. lnru ld 1HCIC1J 

riaditeľka školy 

e-mail : oasered@oasered tel. : 031/789 20 16 IČO: 400238 


