
Návrh na uznesenie:  
 
I. ALTERNATÍVA:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 15.06.2010 prerokovalo a        
 

 

A. s c h v a ľ u j e: 
    

 1.  v zmysle § 9a, ods.9, písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  
zmien a doplnkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, predĺženie doby nájmu: 

      a.) časti nebytových priestorov a priľahlého pozemku na  Garbiarskej ul. č. 3964 
dohodnutej v Zmluve o nájme č.4/43/NZ-2004, do 31.12.2015,  žiadateľovi Tiborovi 
Holúbekovi, Autoškola PROFESIONÁL, Šafárikova  442, Galanta, 

         b.) časti nebytového priestoru na Garbiarskej ul. 3964 dohodnutej v Zmluve o nájme č. 
4/22/NZ-15/2007, do 31.12.2015 žiadateľovi – Občianske združenie materské 
centrum Mama klub, Cukrovarská 757/22, Sereď, 

 
             1.1. a.) prenájom časti nebytových priestorov vo výmer 1.423 m2 na Garbiarskej ul.  

č.3964 formou priameho nájmu 
                 b.) podmienky ponuky na  prenájom  časti  nebytového  priestoru vo výmere 
                     1.423 m2 na Garbiarskej ul.   v Seredi, s.č. 3964 podľa predloženého návrhu : 
                       -     s pripomienkami 
                       -     bez pripomienok 

              c.) komisiu pre vyhodnotenie ponúk na prenájom nebytového priestoru na 
Garbiarskej ul.   6964 v zložení : 

                     -   predseda komisie :..................................... 
                     -   člen komisie: ............................................. 
                     -   člen komisie : ........................................... 
 

    2.  v zmysle § 9a, ods.9, písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  
zmien a doplnkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, predĺženie doby nájmu: 

   nebytového priestoru na Námestí slobody č.  4334/25, dohodnutej v Nájomnej zmluve č. 
4/108/NZ-80/2005,  do 31.12.2015, žiadateľovi – Alena Nemetzová 2541/11, Sereď, 

3.  v zmysle § 9a, ods.9, písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  
zmien a doplnkov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, predĺženie doby nájmu: 

        nebytových priestorov a pozemkov na Vonkajšom rade a záhrady na Parkovej ul. , 
dohodnutej v Nájomnej zmluve č. 4/100/NZ-27/2006,    do 31.12.2015, žiadateľovi – 
TECOM SEREĎ, s.r.o., Vonk.rad.798, Sereď, 

   
 

     B.  u k l a d á  prednostke MsÚ    
 

  1. zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie dodatkov    k nájomným      zmluvám 
do 31.7.2010. 

 2. zabezpečiť zverejnenie ponuky na priamy prenájom    
 
   
 



II. ALTERNATÍVA 
    
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 15.06.2010 prerokovalo a: 
 
 
A. schvaľuje: 

prenájom nebytových priestorov na Garbiarskej ul. s.č.3964 vo výmere 1937 m2 
a priľahlého pozemku vo výmere 5399 m2 formou vypísania   obchodnej verejnej súťaže 
 

B. ukladá prednostke MsÚ 
 

 pripraviť podmienky  obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov – 
budovy na Garbiarskej ul. 3964 na septembrové  zasadnutie MsZ. 

 
 

 

 


