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Názov materiálu:

Žiadosti fyzických a právnických osôb

Materiál obsahuje:
A. Žiadosti o prenájom
B. Ponuka MO SR na bezodplatný prevod-„Sklady Váh Sereď“

Predkladá :
JUDr.Zuzana Pastuchová
vedúca OSMM

Názov materiálu:
A. Žiadosti o prenájom

Materiál obsahuje:
1. žiadosť o zmenu nájomcu na pozemok
Žiadateľ 1
- návrh na uznesenie
- žiadosť
- dôvodová správa
2. žiadosť o zmenu nájomcu na pozemok
Žiadateľ 2
- návrh na uznesenie
- žiadosť + príloha /čestné vyhlásenie/
- dôvodová správa
3. žiadosť o zmenu nájomcu na pozemok
Žiadateľ 3
- návrh na uznesenie
- žiadosť + príloha /kúpna zmluva/
- dôvodová správa
4. žiadosť o zmenu nájomcu na pozemok
Roman Pauer, KOVO PPP s.r.o., Veterná 15, Sereď
- návrh na uznesenie
- žiadosť + príloha /kúpna zmluva/
- dôvodová správa
5. žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Garbiarska ul.
Tibor Holúbek, Autoškola Profesionál, Galanta
- žiadosť o zmenu predmetu nájmu
Občianske združenie, materské centrum MAMA klub Sereď
- žiadosť o prenájom
- návrh na uznesenie
- plán objektu
- dôvodová správa
6. žiadosť o predĺženie doby nájmu
TECOM SEREĎ, s.r.o. Vonkajší rad 798, Sereď
- návrh na uznesenie
- žiadosť
- dôvodová správa

Vypracovala:
Darina Nagyová
referent nájmov
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VEC

Ziad.ost o Smenu nAjomcy Pozemku
Dolu 'PodPisan

:' Viis touto cestou Ziadam o zmenu n6joncu Pozemku
ktorom je
parcela -. 25A/2 na Sp6dovej ulici, Sered, na
umiestnenY novinovY stiinok.

ktorA stojl na
Jedn6 sa o novinovY st6nok - trafiku ,
v Podnikanl
pozemku Parcela c' 205/2 za ridelom Pokraiovat
tohto druhu.

. ktorY mal Pozemok v

PrenAjme

predtym,nem6Zepokradovatvpodnikani-zozdravotnychd6vodov.
mj-esto
po zlepseni zdravotn6ho stavu chcem vytvorit pracovn6
probl6mu na
pre m6jho brata, vzhladom k jeho zciravotndmu
diastodny pracovny riviizok alebo dohodu'
chcem sa
S Podnikanim som zadala I'1 ' 201-0 a

o rozvoj a PoskYtovanie sluZieb

v na3om meste

Pridinit

-

vopred dakujem
Za kladn6 vybavenie mojej Ziadosti V6m
S pozdravom

Dôvodová správa :
Oddelenie správy majetku mesta predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva
v Seredi, v zmysle VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v platnom
znení , žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku:
Predmetom žiadosti je pozemok, časť parcely č. 250/2 , (parcela registra „C“ LV č. 591
vo vlastníctve mesta), nachádzajúci sa na Spádovej ul. Na pozemku je umiestnený predajný
novinový stánok, ktorý prevádzkuje nájomca1. Podľa vyjadrenia nájomca má zdravotné
problémy, ktoré ho prinútili ukončiť podnikanie. Po dohode bude trafiku prevádzkova
žiadateľ1, ktorá požiadala o zmenu nájomcu pozemku pod stánkom.
Oddelenie správy majetku odporúča schváliť zmenu nájomcu na pozemok.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 9.11.2010 prerokovalo a
1. schvaľuje:
zmenu účastníka nájomnej zmluvy na pozemok pod predajným stánkom na ul. Spádová ,
umiestneným na časti parcely registra „C“ č. 250/2, evidovanej na LV č. 591,
uzatvorenej medzi prenajímateľom Mestom Sereď a nájomcom Nájomca1 na nájomcu:
žiadateľ1.
2. ukladá:
prednostke Mestského úradu v Seredi zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie
dodatku k nájomnej zmluve do 31.12.2010.
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prendime
Vec : Ziadostl o uzatvorenie, mlpYY o

Dolu podPisanf
o pren6jme pozemku leZiaceho pod

ziklade kirpnej zmluvy od maj itef a:

V Seredi, 11.8.2010

Prilohy:
- destn6 prehl6senie

nto Ziadam mesto Sered' o uzatvorenie znluvy
na
paneiovou gardZou na ul' depensk6' GaraZ nadobridam

Cestnd
Podpisani

VYhlasenie

:

eepenskej ulici v Seredi, som predal
Vyhlasujem Le gartftktoru som vlastnil na

predaja gatirtenov6mu vlastnfkovi'
Toto destne vyhl6senie vydavam v zaleZitosti
ryhl6senia'
Som si vedomi pr6vnych ndsledkov nepravdivdho

podpis:

V Seredi. dna: 11.8.2010'

Dôvodová správa :

Oddelenie správy majetku mesta predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva
v Seredi, v zmysle VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v platnom
znení , žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku:
Predmetom žiadosti je pozemok pod prefabrikovanou garážou na Čepeňskej ulici, ktorej
majiteľom sa stal žiadateľ2, kúpou garáže od nájomca2. Pozemok, na ktorom je garáž
umiestnená, je vlastníctvom mesta. Nový majiteľ garáže požiadal o usporiadanie právneho
vzťahu s mestom ako majiteľom pozemku.
V záujme usporiadania právnych vzťahov odporúčame Mestskému zastupiteľstvu schváliť
zmenu nájomcu pozemku pod prenosnou garážou.

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 9.novembra 2010 prerokovalo a:

a.

schvaľuje :
zmenu účastníka nájomnej zmluvy na pozemok pod prenosnou garážou na Čepeňskej ul.
uzatvorenej medzi prenajímateľom Mestom Sereď a nájomcom nájomca2
na nájomcu : žiadateľ2

b.

ukladá :
prednostke MsÚ zabezpečiť vypracovanie a následné uzatvorenie dodatku k nájomnej
zmluve na pozemok s novým nájomcom do 31.12.2010.
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Vec: Ziadosf o prenrijom pozemku.

2iadanV6s o uzatvorenie ndjomnej znrluvy o uiivani pozemku parcela d. 1036/1 katast.
rizemia Sered' na depenskej uJici , nakofko som kripil prefabrikovanri garii umiestnent na
uvedenej parcele od

V Seredi 8.10.2010
S pozdravom

Priloha: Kupna zmluva 1xA4

Krfipna zmluva
t
Predivajrici

:

Kupujuei

Predmet zmluvY
parcela dislo 1036/1 katastr' rizemia
Predmetom zmluvy je prefabrikovana gafi&,aapozemku
Sered, na ulici dePenskej v Seredi'

V

Seredi d{a 3.10.2010

Dôvodová správa :

Oddelenie správy majetku mesta predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva
v Seredi, v zmysle VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v platnom
znení , žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku:
Predmetom žiadosti je pozemok pod prefabrikovanou garážou na Čepeňskej ulici, ktorej
majiteľom sa stal židateľ3, kúpou garáže od predávajúci. Pozemok, na ktorom je
garáž umiestnená, je vlastníctvom mesta. Nový majiteľ garáže požiadal o usporiadanie
právneho vzťahu s mestom ako majiteľom pozemku.
V záujme usporiadania právnych vzťahov odporúčame Mestskému zastupiteľstvu schváliť
zmenu nájomcu pozemku pod prenosnou garážou.

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 9.novembra 2010 prerokovalo a:

a. schvaľuje :
zmenu účastníka nájomnej zmluvy na pozemok pod prenosnou garážou na Čepeňskej ul.
uzatvorenej medzi prenajímateľom Mestom Sereď a nájomcom predávajúci na
nájomcu : žiadateľ3
b.

ukladá :
prednostke MsÚ zabezpečiť vypracovanie a následné uzatvorenie dodatku k nájomnej
zmluve na pozemok s novým nájomcom do 31.12.2010.
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Centrála snoločnosti:
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TeLlfaxz 031,17021175
e-mail:autoskola.holubek@stonline.sk
mobil: 0908723 337

Mesto Sereď
Nám.republiky1|76||0
pani Nagyová
oddeleniesprávy a majetku mesta
9260t Sereď
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Yecz Žiadost' o.prehodnotenie nájomnej zmlury - zrušenie nadbytočných priestorov
v nájomnej zmluve.
Dolu podpísanýmajíteťAutoškoly Profesioniíl, Mgr. Tibor Holúbek, úctivo žiaďammesto
Sereď o prehodnotenie nájomnej zmlury - zrušenie nadbytočných priestorov v nájomnej
zmluve, č.4l43lNz.27l2004, častinebýových priestorovna Garbiarskejulici č.3964,kde
prevádzkujem Autoškolu. Podťahoreuvedenejnájomnej zmluvy som 30.12.2004 dostal do
prenájmu od mesta Sereď 443 m2 nebytoqých priestorov a priťďrlý pozemok vo vymere 2924
m2. Z toho ja reálne obhospodarujemiba l.poschodie, čoje 238 rr'2. Celé prízemie a priťahiý
nakoTko sóm nevede| zrea|izovaťsvoj podnikateťskýzámer - Detské
pozemok , nevyužívatrt"
DopravnéIhrisko (DDI). Rozmery priťahléhopozemku nesplňajúpredpísanémiery na
zriadenie DDI.
Z uvedenéhodÓvodu sa celéprízemie a pril'ahlý pozemok pre mňa stal nadbytočný
a nerentabilný. Preto Vás úctivo žiadamo prehodnotenienájomnej zmluvy a zrušenie
uvedených nadbytočnýchpriestorov. Naďalej by som sí ponechalv prenajme iba I. poschodie
ktorémi postaěuje za úěelom zabezpeěetúasvojho podnikateťskéhozirneru.
Bol by som veťmi rád keby ste prehodnotili moju požiadavku čonajskór, aby som zbytočne
neplatil zato ěo nevyužívama aby som zbytočneuvedenépriestory neblokoval.
Za pochopenie a kladnévybavenie mojej Žiadosti vopred ďakujem.
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Mgr. Tibor Holúbek
majiteliAš . Profesionál
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Mesto Sered'
Nám.republiky I176/10
pani lr{agyová
oddeleniesprávy a majetku mesta
926 0I Sered'

Centrála spoločnosti:
Tibor HoIú
fárikova č.44211
Tef./fax: 031/'1021I75
e-mail:autoskola.holubek@stonline.sk
mobil: 0908 723 337
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Vec: Dodatok k žiadostio prehodnotenienájomnej zmluvy
V Žiadostio prehodnotenie nájomnej zmluly - zrušenie nadbytočných priestorov
v nájomnej zmluve, zo dřru 16'08.2010Vás úctivo žiadamo zrušenienájomnej zmluvy aj
o pril'ahlý pozemok vo výmere 2924 m2.
DÓvody:
- nie je moŽnézrealtzovat'DetskéDopravnéIhrisko (DDI rozloha nesplňapredpísané
miery)
- pril,ahláplocha nie je zabezpečená
vočipríchodunepovolanýmosobám
- brána je zamykanáíbatá ktoru obhospodarujememy
- ostatnébrány súdokorán otvorenévo dne v no.ci
. vybudovanépieskovisko pre deti z MAMA centranie je moŽnévyužívat,,
nakol'ko sa
neustále devastuje a rozkáďa
- celéokolie vrámci pieskoviska pre deti je posiatevýkalmi domácich miláčikov (psov
a nračiek),ktorétam chodia venčit'obyvateliaokolitých bytoviek
- tak isto sa tam nachádzajurózne injekčnéstriekačkya pouŽitépotreby pre
narkomanov
- vel'mi častosa tam zgrupujúpodozrivé individuá, ktorétam nič dobréhonerobia,
- neustáleje tam neporiadok,zamestnanciautoškolya MAMA centrazbierajúvo
sr,ojomvol'nom časeprázdne fl'aše,papier, igelitky a pod. Pripomínato tak ako by si
obyvatelia okolitých bytov z tohto priestranstvarobili smetisko.
- nie je moŽnézabezpečiťarri ochranu nebyových priestorov, na vlastnénáklady som
musel daťvyrobit'a namontoyat,mteŽena všetkyokná a dvere naprízemi,nakol'ko
nás vykradli a spósobili nrímškodu250 000.. Sk, čomi tieŽ nikto nenahradí
. udržiavanietrávnatých plóch ma taktiežstojínemálo peňazía stratenéhočasu,pretože
som bombardovanýmestskýmúradomkeď tráva povyrastiea nie je ihneď pokosená,
vysušenáa zlikvidovaná
- ja osobne nie som schopný udržiavaťuvedenéokolie v kultúrnomstave a zamedziť
devastovaniutohto prostredia,keď tomu nevedela zabrániťani zásahovájednotka
policajnéhozboru, ktorá tam sídlila48 hodínv kuse ( vo dne v noci).

Zuvedených dóvodov Vrís Žiadam o zrušenienájomnej zmluvy aj na uvedený príťah1ý
pozemok.

Za pochopeniea skorévybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.
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občianskezdruženiematerskécentrum MAMA klub. Cukrovarská 757122.Sereď
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Mestský úradv Seredi
Námestie republilry |,17611'0
926 0| Sereď

Vec: Žiadosto o prenáiom ďalších nriestorov
klub, v zastúpení štatutárnou
občianske združenie materské centrum MAMA
priestorov o výmere cca 74m2
prenájom
zástuplryňou Pavlínou Karmažinovou žiada o
oa carňiarskej ulici (bývalá ZŠ) za podmienok ako už máme prenajaté iné priestory
v tejto budove.
o vonkajší priestor, na ktorom sa naebádza mestské ihrisko záujem nemáne.
Dóvodom, pre ktory nemáme záujem je fakt, Že na ihrisko i okolitý pozemok je možný
volný vstup všetlým občanom mesta. Mamičky materského centra využívajú toto
ihrisko zriedkavo. V nočnýchhodinách sa na ihrisku schádza mládež čohodósledkom je
hromadenie odpadkov ako sú: flbše, injekčnéstriekačky' krabičky od cigariet a mnoho
iného. Nie je v silách materského centra či materiálnych, alebo pracovných tento
priestor udržiavat'

Ďakujem

V Seredi dňa 9.8.2010

Materskécentrum
MAMAklub Sered

*.**,uiffi;#il,13ďJ,3o.**u
č.úč.;:2662028001/1100
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Mestslcýúradv Seredi
Námestie republilcy 1176110
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centrumMAMA klub Sereď v zastupení
občianskezdraŽen\ematerské
o doplneniežiadosti
štatutárnouzástupkyňouPavlínouKarmažínovouž1aďa
o prenájompriesioó,. ,,u Garbiarskej18(bývalá?$.
pá aonóa. , p. HolúbkommajiteťomAutoškďy Profesionál so sídlomna danej
podmienokako
adreseGarbiarska t8 Žiaďanteo prenajatieceléhoprízemia za
v danejbudove.
nám boli prenajatépriestory
S pozdravomKarmůínová
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Statutárny zástupca

Dôvodová správa:
Oddelenie správy majetku mesta (ďalej len OSMM) predkladá na rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Seredi, v zmysle VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta
v platnom znení , žiadosti:
Žiadosť p. Tibora Holúbeka o zníženie výmery prenajatých nebytových priestorov na
Garbiarskej ul. 3964 a zrušenie nájmu priľahlého pozemku. Ako dôvod uvádza, že sa mu
nepodarilo zrealizovať svoj podnikateľský zámer – Detské dopravné ihrisko. Na jeho súčasné
podnikania postačuje prenajatá časť na I. poschodí. Na prenajatom pozemku mesto zriadilo
detské ihrisko, na ktoré je voľný vstup. Schádza sa tam, najmä vo večerných a nočných
hodinách mládež, ktorá robí v celom priestore neporiadok, hromadia sa tam odpadky,
injekčné striekačky a pod. a je to potrebné neustále odpratávať. Nie je schopný udržiavať
pozemok v kultúrnom stave.
Občianske združenie materské centrum MAMAklub Sereď, ktoré má prenajaté jednu
miestnosť v budove na Garbiarskej ul. MAMAklub Sereď prejavilo žiadosťou zo dňa 9.8.2010
záujem o ďalšie priestory v tejto budove za podmienok dohodnutých v platnej zmluve.
O pozemok nemajú záujem. Dôvody sú rovnaké ako u Autoškoly Profesionál – neporiadok,
špina, injekčné striekačky a rôzne odpadky. Nie je možné, aby priestor niekoľkokrát do týždňa
upratovali.
Na základe týchto žiadostí sa uskutočnilo stretnutie žiadateľov v nebytových priestoroch
na Garbiarskej ul. za účasti OSMM. Po obhliadke objektu a vzájomnej dohode o spôsobe
o úhradách za energie doplnilo OZ MAMAklub svoju žiadosť o prenájom ďalších nebytových
priestorov v objekte.
Podľa Prílohy č. 2, písm. e) Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2006
o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v platnom znení je pre občianske združenia
stanovená minimálna cena 3,319€/m2/rok.
Cena za prenajaté nebytové priestory – l miestnosť, ktorú MAMAklub užíva bola schválená
uznesením MsZ č. 37/2007 zo dňa 20. a 27. 2. 2007 vo výške l.-Sk = 0,03 €/m2/rok.

OSMM odporúča mestskému zastupiteľstvu žiadostiam vyhovieť, znížiť výmeru v predmete
nájmu o časť nebytového priestoru- prízemie a priľahlý pozemok Autoškole Profesionál
a schváliť prenájom celého prízemia Občianskemu združeniu MAMAklub.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 9. novembra 2010 prerokovala a :

1.

a. berie na vedomie:

žiadosť Tibora Holúbeka, Autoškola PROFESIONÁL, Galanta o zníženie výmery
časti prenajatého nebytového priestoru a zrušenie prenájmu priľahlého pozemku,
b. súhlasí:

so zmenou nájomnej zmluvy v časti predmet nájmu na výmeru 258. m2 nebytového
priestoru a zrušením
prenájmu priľahlého pozemku vo výmere 2.924 m2 od
1.1.2011 pre Tibora Holúbka – Autoškola Profesionál,.
c. ukladá:
prednostke Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie dodatku
k nájomnej zmluve do 31.12.2010.

2. a. berie na vedomie:
žiadosť Občianskeho združenia materské centrum MAMA klub, Cukrovarská 757/22
v Seredi o prenájom časti nebytového priestoru na Garbiarskej ul. 3964 - prízemie
v časti budovy ,
b. konštatuje,
že nebytové priestory na Garbiarskej ul. budú využívané na zabezpečovanie výchovnovzdelávacieho procesu, športového vyžitia rodín s maloletými deťmi, preto sa jedná
o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods.9, písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorom rozhoduje mestské
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov
c. schvaľuje:
prenájom časti nebytových priestorov na Garbiarskej ul. 3964 vo výmere 184 m2, za
cenu 0,03 €/m2/rok, na dobu určitú od 1.1.2011 do 31.12.2015 Občianskemu
združeniu materské centrum MAMAklub, Cukrovarská 757/22, 926 01 Sereď,

d. ukladá:
prednostke Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie dodatku
k nájomnej zmluve do 31.12.2010.

*+.:.'aq.:.

flán obícktu
I A ;

?rízemie.

Posňodie.

G3rbi € ^ 'l*c

t''l' ,t:5oo

! j'!-r'
r

'

ti

v

Roman Pauer
KOVO PPP s'r'o'
15
926 01 Sered'

Veternf

Ziadost'
Mestskf 6rad

ffiTsKf Bnlo
0?

-lo-

0l

Sered'

?010

ZiadamVfs o pren6jom
depenskej ulici,

926

pod palelo:o" gar6Zou na
vvmere 1' 8 m2'
r. ii\Lttu k.u. sered' o

foleyku

;;;lF*ry

Ziadosti vopred dakujem'
Zakladn6 vybavenie mojej

L_-

_

Kfpnopredajnd zmluva

Preddvajfici:

f ''/'

Kupujrici:

KOVO PPP sro ,Vetern6 15 ,Sered', 926 01,leo 35280267

pan':lovej
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prefabrikovejgarii2e na eepenskej ulici'ias{

Dôvodová správa :

Oddelenie správy majetku mesta predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva
v Seredi, v zmysle VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v platnom
znení , žiadosť Romana Pauera, bytom v Seredi, Veterná 15 :
Predmetom žiadosti je pozemok pod prefabrikovanou garážou na Čepeňskej ulici, ktorej
majiteľom sa stal Roman Pauer kúpou garáže od predajca. Pozemok, na ktorom je garáž
umiestnená, je vlastníctvom mesta. Nový majiteľ garáže požiadal o usporiadanie právneho
vzťahu s mestom ako majiteľom pozemku.
V záujme usporiadania právnych vzťahov odporúčame Mestskému zastupiteľstvu schváliť
zmenu nájomcu

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 9. novembra 2010 prerokovalo a:

a. / s c h v a ľ u j e :
zmenu účastníka nájomnej zmluvy na pozemok pod prenosnou garážou na Čepeňskej ul.
uzatvorenej medzi prenajímateľom Mestom Sereď a nájomcom nájomca na nájomcu :
Roman Pauer, KOVO PPP s.r.o. Veterná 15 926 01 Sereď
b./

ukladá:
prednostke MsÚ zabezpečiť vypracovanie a následné uzatvorenie dodatku k nájomnej
zmluve na pozemok s novým nájomcom do 31.12.2010.
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Dôvodová správa:
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 103/2010 zo dňa 15.6.2010 „odložilo z rokovania“
žiadosť o 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.
Nebytové priestory, pozemky v areáli na Vonkajšom rade a záhrada na Parkovej ul. sú
dlhodobo prenajaté firme Tecom, s.r.o. Sereď (predtým Tekom) od 1. júla 1992. Za celú dobu
nájmu – do 31.12.2010 je príjem 149.817 € (inf. 4,513.402,-Sk). Mesto na opravy a údržbu
počas doby nájmu nevynaložilo žiadne finančné prostriedky. V zmysle platnej nájomnej
zmluvy je cena nájmu 13,50 €/m2/rok za nebytové priestory a 0,042 €/m2/rok za pozemky.
Dňa 31.12.2010 uplynie doba nájmu dohodnutá v citovanej zmluve, preto nájomca listom
zo dňa 15.10.2010 potvrdil svoju žiadosť o predĺženie doby nájmu z dňa 18.5.2010 za
podmienok dohodnutých v platnej nájomnej zmluve.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 9. novembra 2010 prerokovalo a
A. berie na vedomie:
žiadosť firmy TECOM SEREĎ s.r.o., Vonkajší rad 798 , 926 00 Sereď o predĺženie
doby nájmu nebytového priestoru, dohodnutej v Nájomnej zmluve č. 4/100/NZ27/2006 zo dňa 30.11.2006
B. schvaľuje:
predĺženie doby nájmu nebytových priestorov a pozemkov na Vonkajšom rade
a záhrady na Parkovej ul. , dohodnutej v Nájomnej zmluve 4/100/NZ-27/2006 zo dňa
30.11.2006, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods.9, písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov
žiadateľovi – TECOM SEREĎ, s.r.o., Vonkajší rad 798, 926 01 Sereď
C. ukladá:
prednostke Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie dodatku
k nájomnej zmluve do 31.12.2010.

Názov materiálu:

B. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava, Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava - Prebytočný majetok štátu
„Sklady Váh Sereď“ , ponuka na bezodplatný prevod

Materiál obsahuje:

1.Prebytočný majetok štátu „Sklady Váh Sereď“ – ponuka na bezodplatný prevod /list
zo dňa 11.10.2010/
- Dôvodovú správu
- Návrh na uznesenie
- Snímok z mapy č.1
- Snímok z mapy č.2

Vypracovala: Kubánková Slava
pracovníčka OSMM
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Vybavuje/8
Ing.VladimirPROKOP
09601327 579
vladimir.prokop@nrod.gov.sk

Vec: Prebytoinf maietok Str{tu-,.Sklady Vr{h Sered"'
- ponaku na bezodplutnj'prevod
v sirlade s ustanovenim $ 3 z6k. (. 17212A04Z. z. o prevode vlastnictva nehnutel'neho
majetkr-rvo vlastnictveSlovenskejrepubliky na obec alebovy55i rizemnllicelok v zneni neskor5ich
predpisov Vrim predklad6meponuku na bezodplatnf prevod vlastnictva nehnutefnehomaietku
Statuv sprdveMinisterstvaobrany SR.
Oznaienie maietku Stftu: ,. Skladv V{h Sered"'-are6l skladovbezpozemkovv k. it. Sered',
zapisanya LV d. 3399,vedendhoSpr6voukatastraGalantav prospechSR- Ministerstvaobrany SR
v celosti,a to:
STAVI]Y:
o

vr6tnica

c
t
c
r
o
o
r
o
r
.

tescobar6k
Likusd. 1 budovabezsiip.d,.372315
tescobarfk
Likusd. 2 budovabezsrip.d.372316
tescobardk
Liktrsd. 3 budovabezsirp.(,.372317
tescobar6k
Likusd. 4 budovabezsirp.d,.372318
tescobar6k
Likusd. 5 budovabezsirp.d.372319
garAi.
budovabezsrip..
d.3723110
gar(rt
budovabezsrip.(,(,.3723111
garttL
budovabezsirp.( (,.3723112
gartfi.
budovabezsrip.L (,.3723113
gardL
budova
bezsirp.C,.8.3723114
jed6len
budovabezsrip.(,(,.3723115
sklad
budovabezsrip.C.il 3723116
sklad
budovabezsirp.d,(,.3723117
sklad
budovabezsirp..(,.3723118
sklad-dielne
budovabezsrip.(,.3123119
tescobar6k
budovabezsrip.(,.3723120
-KTS
sklad
budovabezsirp..(,.3723121

budovasirp.d. 4294 naparc. d. 3723122

a prisluSenstvo
k tlfmto stavbdm(pristre5ky,inZinierskesiete,komunikdcie,oplotenieatd'.)
Katastr{lne fzemie : Sered'
LV d : 3399
Spr6vakatastra:Galanta
Vlastnik: Slovensk6republikav podiele 1/1
Spr6vca: Ministerstvoobrany Slovenskejrepubliky v podiele l/1

POZEMKY
Predmetom prevodu nie srfl Ziadne pozemky (ani pozemky zastavan6 uvedenlimi
stavbami).Pozemky nachldzajttcesa v areiili nie sir vo vlastnictve SR- Ministerstva obrany.
V pripade akceptovania ponuky Ziadame v
o obdarovanom:

odpovedi uviest' nasleduj[rce tidaje

Obdarovany:
N6zov:
Statut6rnyorg6n:
Adresa:

rio:
Uzneseniezastupitefstvad

.... zo dia

Uzneseniezastupitel'stva,ktorym zastupitel'stvoVUC sirhlasi s nadobudnutimpredmetndho
majetku,prosim za5litev dvoch qitladkoch (origin6l) s vypisom jednotliqfch nehnutel'nostf
. Jeden
vytladok uzneseniabude tvorit' prilohu k n6vrhu na prevod vlastnictva,ktor;f Ministerstvo obrany
SR predklad6 na rozhodnutie vl6de SR a druhlf qitladok uzneseniabude priloZenf k ndvrhu na
vklad podpisanejdarovacejzmluvy na Spriive katastra.
Odpoved Liadame zaslaf Ministerstvu obrany SR v do najkrat5ommoZnomtermine a to aj
v pripade neakceptovaniaponuky z ddvodu dasovdhopredpokladu,v ktorom chce Ministerstvo
obrany SR predloZit'materi6lvkide SR.

Prilohy:
1. K6pia z katastrdlnejmapy

S pozdravom
Ing.

Dôvodová správa:
Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava listom zo
dňa 11.10.2010 dalo mestu Sereď v súlade s ustanovením § 3 zák.č.172/2004 Z.z. o prevode
vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší
územný celok v znení neskorších predpisov ponuku na bezodplatný prevod prebytočného
majetku štátu „Sklady Váh Sereď“ – areál skladov bez pozemkov. Predmetom ponuky sú
stavby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vrátnica
budova s.č.4294 na par.č.3723/22
tescobarák Likus č.1
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/5
tescobarák Likus č.2
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/6
tescobarák Likus č.3
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/7
tescobarák Likus č.4
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/8
tescobarák Likus č.5
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/9
garáž
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/10
garáž
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/11
garáž
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/12
garáž
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/13
garáž
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/14
jedáleň
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/15
sklad
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/16
sklad
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/17
sklad
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/18
sklad-dielne
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/19
tescobarák
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/20
sklad-KTS
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/21
a príslušenstvo k týmto stavbám / prístrešky, inžinierske siete, komunikácie, oplotenie
atď./

Katastrálne územie: Sereď
LV č. 3399
Správa katastra: Galanta
Vlastník: Slovenská republika v podiele 1/1
Správca: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v podiele 1/1

N á v r h n a u z n e s e n i e:
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 9.11. 2010 prerokovalo
a

1a./ berie na vedomie:
ponuku Ministerstva obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, Za
Kasárňou 3, 832 47 Bratislava na bezodplatný prevod prebytočného majetku štátu „Sklady
Váh Sereď“- areál skladov bez pozemkov zapísaných na LV č.3399, v k.ú. Sereď na Mesto
Sereď
1b./ schvaľuje:
v súlade s ustanovením § 3 zák.č.172/2004 Z.z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku
vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších
predpisov bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva
obrany SR zapísaného na LV č.3399, k.ú. Sereď do vlastníctva mesta Sereď - „Sklady Váh
Sereď“ , areál skladov bez pozemkov a to:
Stavby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vrátnica
budova s.č.4294 na par.č.3723/22
tescobarák Likus č.1
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/5
tescobarák Likus č.2
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/6
tescobarák Likus č.3
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/7
tescobarák Likus č.4
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/8
tescobarák Likus č.5
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/9
garáž
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/10
garáž
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/11
garáž
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/12
garáž
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/13
garáž
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/14
jedáleň
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/15
sklad
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/16
sklad
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/17
sklad
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/18
sklad-dielne
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/19
tescobarák
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/20
sklad-KTS
budova bez súpisného čísla na par.č.3723/21
a príslušenstvo k týmto stavbám / prístrešky, inžinierske siete, komunikácie, oplotenie
atď./
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