
 
1. Návrh na uznesenie: 

 
     Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 14.  12. 2017 prerokovalo  a  
 

A. berie na vedomie: 
       správu o skončení doby nájmu Mestského trhoviska na Mlynárskej ulici a návrh    

spôsobu    ďalšieho nakladania s majetkom  a  
  

B. schvaľuje:  
       spôsob nájmu  majetku mesta, Mestského trhoviska na Mlynárskej ulici, na účel správy     

mestského trhoviska, a to: 
       nehnuteľného  majetku: 

- parcely registra „C“  číslo 3129/4 vo výmere 949 m2 - zastavaná plocha,  
- parcely registra „C“ číslo 3129/3 vo výmere 731 m2 -  zastavaná plocha a budovu 

na nej  postavenú - sociálne zariadenie, 
- parcely registra „C“ číslo 3129/2 vo výmere 488 m2, 
 všetko zapísané na  Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na LV č. 591, pre 
k. ú. Sereď, 
 hnuteľného majetku: 
 -  predajných stolov  v počte 36 kusov, 

       uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu    
pripravovanej  rekonštrukcie objektu mestského trhoviska súčasnému nájomcovi, 
Romanovi Matuškovi - ŠPORTCLUB  Sereď, Športová 2887, na dobu určitú, do 31. 
12. 2018.   

 
2. Návrh na uznesenie: 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 14.  12. 2017 prerokovalo  a  
 

A. berie na vedomie: 
            správu o skončení doby nájmu Mestského trhoviska na Mlynárskej ulici a návrh 

spôsobu  ďalšieho nakladania s majetkom  a  
 

B. schvaľuje  
            prevádzkovanie Mestského trhoviska na Mlynárskej ulici mestom Sereď, do 31. 12. 

2018,  z dôvodu pripravovanej rekonštrukcie  objektu.   
 
3. Návrh na uznesenie: 
 
      Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 14.  12. 2017 prerokovalo  a  
 

A. berie na vedomie: 
             správu o skončení doby nájmu Mestského trhoviska na Mlynárskej ulici a návrh 

spôsobu  ďalšieho nakladania s majetkom  a  
 
 



 
B. schvaľuje:  

 
nájom  majetku mesta, Mestského trhoviska na Mlynárskej ulici, na účel výkonu správy         
mestského trhoviska, a to: 
 nehnuteľného  majetku: 
- parcely registra „C“ číslo 3129/4 vo výmere 949 m2 - zastavaná plocha,  
- parcely registra „C“ číslo 3129/3 vo výmere 731 m2 zastavaná plocha a budovy na nej  

postavenej -    sociálne zariadenie, 
-   parcely registra „C“  č. 3129/2 vo výmere 488 m2, 
všetko zapísané na  Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na LV č. 591, pre k. ú. 
Sereď, 
 hnuteľného majetku:   
- predajných stolov  v počte 36 kusov, 
 formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže. 
 
  
 
 

 
  

 


