
Dôvodová správa : 

Právny  a majetkový referát Mestského úradu v Seredi, predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, návrh na ďalšie nakladanie s majetkom mesta, mestským trhoviskom 
na Mlynárskej ulici: 

   Mestské trhovisko  na Mlynárskej ulici tvorí:  

- nehnuteľný majetok  -   parcela číslo 3129/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 
949 m2, parcela číslo 3129/3 - zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere 731 m2 a budova 
na  nej  postavená – sociálne zariadenie, parcela 3129/2 – zastavaná  plocha a   
 nádvorie vo   výmere  488 m2 

- hnuteľný majetok – predajné stoly, umiestnené  na  pozemku, ktorý je  predmetom  nájmu, 
v počte 36 kusov. 
 

 

Zdôvodnenie návrhu:  

      Mestské trhovisko bolo prenajaté na základe obchodnej verejnej súťaže nájomcovi 
Romanovi Matuškovi – Športclub Sereď,  na účel výkonu správy trhoviska.  Nájomná zmluva 
bola uzatvorená na dobu určitú, do 31. 12. 2017. Z toho dôvodu  je potrebné rozhodnúť 
o spôsobe ďalšieho nakladania s mestským trhoviskom. Mesto v súčasnosti pripravuje projekt 
rekonštrukcie trhoviska.    

 

Návrh: 
1. alternatíva:  

nájom súčasnému správcovi trhoviska, uplatnením výnimočnému postupu z  dôvodu, 
že mesto pripravuje rekonštrukciu trhoviska 

2. alternatíva: 
trhovisko bude prevádzkovať mesto 

3. alternatíva: 
obchodná verejná súťaž na nájom trhoviska na účel výkonu správy trhoviska. 
 

      Pri schválení alternatívy 2 alebo 3,  je potrebné prijať nový Trhový poriadok pre 
trhovisko, resp. dodatok k VZN  č.2/2015, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie 
služieb na trhových miestach, zriadených na území mesta Sereď a vydáva trhový poriadok pre 
mestské trhovisko a príležitostné trhy... , a to zmena v DRUHEJ ČASTI – OSOBITNÉ 
USTANOVENIA, TRHOVÉ PORIADKY PRE MESTSKÉ TRHOVISKO A PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY,   § 17 SPRÁVCA 
TRHOVISKA, zároveň schváliť minimálne ceny nájomného za trhové miesta, ako prílohu č. 11 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď,  ak by správcom trhoviska bolo 
mesto . V prípade schválenia 1. alternatívy nie je potrebné prijímať zmeny vo VZN, ani 
schvaľovať ceny nájomného.   
       Správca trhoviska musí mať živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie trhoviska. 
V nadväznosti na uvedené je predložený návrh na uznesenie. 
 
Stanovisko odd. rozvoja mesta:     
„Investičná akcia je v pláne na rok 2018. Projekt je v štádiu prípravy a zatiaľ nie je vydané 
stavebné povolenie.“ 


