
 
Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 07. 02. 2019 prerokovalo a 
 
 schvaľuje: 
 
 v súlade s §-om  9a, ods.9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších 
predpisov,  nájom nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa,   a to  
nebytové priestory: 
- budovu so súpisným číslom  117 s podlahovou plochou 667 m2,  postavenú na parcelách  

č. 271/1, 271/2 , 272/1 a  275,  zapísanú na LV č. 591 
- budovu bez súpisného čísla, s podlahovou plochou 29 m2,  postavenú na parcele č.271/1;    
- budovu bez súpisné čísla s podlahovou plochou 35 m2, postavenú na parcele č. 271/1, 
- budovu bez súpisného čísla s podlahovou plochou 21 m2, postavenú na parcele č.271/1,   
za cenu 9,00 €/m2/rok   a 
 
pozemok: 
- parcely registra „E“, a to parcela   č. 271/1 -  zast. plochy a nádvoria,  parcela č. 271/2 -  

zast. plochy a nádvoria, obe  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, parcela č.   272/1 -záhrady na 
LV č. 4959 pre k. ú. Sereď, parcela č.  275 – zast. plochy a nádvoria  na LV 4806 pre k. 
ú. Sereď,  vo výmere 2019 m2,  

za cenu 0,10 €/m2/rok ;       
na dobu určitú do 20. 05. 2020,  z dôvodu  využitia pre potreby školy,  žiadateľovi: Gymnázium 
Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď. 
 



 
   Dôvodová správa: 

 
     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi,   v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
predpisov, návrh na nájom nehnuteľného majetku:  
 
   Mesto  je  vlastníkom  nehnuteľností - budovy na Školskej ulici  so  súpisným  číslom  117 a  
priľahlých pozemkov, tvoriacich areál školy. Budova je dlhodobo prenajatá Gymnáziu 
Vojtecha Mihálika v Seredi.   
 
Zdôvodnenie žiadosti: 
     Platnosť nájomnej zmluvy končí dňom 20. 05. 2019. Z toho dôvodu, riaditeľka školy 
požiadala o nájom objektu do 20. 05. 2020.  
 
 
Príjem do rozpočtu mesta:     
      Doterajšia výška nájomného bola dohodnutá v súlade s uznesením MsZ č. 83/2018  zo dňa 
19. 04. 2018  za cenu 9,00 €/m2/rok – nebytové priestory a  0,10 €/m2/rok priľahlý pozemok,  
t. j.,   6969,90 €/rok. 
 
 
 
    Zámer nájmu bol zverejnený zákonným spôsobom. 
 
 
Stanovisko odborného útvaru: 
 
Oddelenie ŠRKŠ   

-  súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy.   
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Gymnázium Vojtecha M ihál ika v zastúpení RNDr. Vierou Tkáčovou , riadite ľkou školy, týmto 
?iada o pred Íženie doby míjmu nehnuteľného majetku doj ecin nncj v N<ljonrncj zmluve č . 416/2018 
zo df'ia 17.5.2018. 

Dobu n~j1illl žiadame predÍžiť do 20.5.2020. 
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