
 

Návrh na uznesenie 
 
 
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 20.4.2010 prerokovalo na základe 
požiadavky RKS, spol. s r.o. Rajecká, Bratislava ako povereného zástupcu Slovenských 
elektrární, a.s. Bratislava , návrh na prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Sereď za 
účelom osadenia technických prostriedkov VAR-VYR z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti 
zabezpečovať systém varovania a vyrozumenia osôb na ohrozenom území v prípade vzniku 
mimoriadnej udalosti  a  
 
 
A/  s ch v a ľ u j e  

v zmysle zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, odsek  9 písm. c) 

ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 
1. prenájom časti nehnuteľnosti – časti strechy administratívnej budovy s.č. 1176 

postavenej na parc. č. 111/2 v k. ú. Sereď vedenej na LV č. 591 na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou 6 mesiacov,   za cenu 30 €/ rok,  za účelom osadenia 
a prevádzkovania  stavby -technických prostriedkov VAR-VYR ( prostriedkov 
varovania a vyrozumenia osôb na ohrozenom území v prípade vzniku mimoriadnej 
udalosti) pre žiadateľa: 
Slovenské elektrárne, a.s. 
Mlynské Nivy 47 
Bratislava 
 

2. prenájom časti nehnuteľnosti – časti steny budovy šatne ŠK v Hornom Čepeňi   
s.č. 1176 postavenej na parc. č. 111/2 v k. ú. Horný Čepeň vedenej na LV č. 101 
na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 6 mesiacov,   za cenu 30 €/ rok,  za účelom 
osadenia a prevádzkovania  stavby -technických prostriedkov VAR-VYR               
( prostriedkov varovania a vyrozumenia osôb na ohrozenom území v prípade 
vzniku mimoriadnej udalosti) pre žiadateľa:  

      Slovenské elektrárne, a.s. 
      Mlynské Nivy 47 
      Bratislava 

 
3. prenájom  nehnuteľnosti – časti pozemku parc. č. 3678/4 v k.ú. Sereď – Zberný 

dvor Mesta Sereď vedenej na LV č. 4806 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 
6 mesiacov,  za cenu 30 €/ rok,  za účelom osadenia a prevádzkovania  stavby -
technických prostriedkov VAR-VYR ( prostriedkov varovania a vyrozumenia 
osôb na ohrozenom území v prípade vzniku mimoriadnej udalosti) pre žiadateľa: 

      Slovenské elektrárne, a.s. 
                  Mlynské Nivy 47 

      Bratislava 
 
 
 
 
 



4. prenájom  nehnuteľnosti – časti pozemku - Malý háj parc. č. 4012/3 zast. pl. a 
nádvorie v k.ú. Sereď vedenej na LV č. 591 na dobu neurčitú s výpovednou 
lehotou 6 mesiacov,   za cenu 1 €/ rok,  za účelom osadenia a prevádzkovania  
stavby -technických prostriedkov VAR-VYR   ( prostriedkov varovania 
a vyrozumenia osôb na ohrozenom území v prípade vzniku mimoriadnej udalosti) 
pre žiadateľa: 

      Slovenské elektrárne, a.s. 
      Mlynské Nivy 47 
      Bratislava 

 
 
 
B/  u k l a d á 

Prednostke MsÚ zabezpečiť podpísanie zmlúv v zmysle uznesenia do 30 dní od predloženia 
návrhu zmlúv Slovenskými elektrárňami, a.s. Bratislava. 
 
 
 
 
 
 


