
 

Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19.05.2011 prerokovalo 
 

 a  

A1.)  schvaľuje: 
 

V zmysle § 9a, ods.9, písm. c. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov,  Zmenu nájomnej zmluvy č. 4/2/NZ-2/2010 zo dňa 8.1.2010 
v časti predmet nájmu takto: 
- pozemok CKN p.č. 3953/2, vo výmere 3 m2, 
- pozemok CKN p.č. 3951/10, vo výmere 2m2, 
- pozemok CKN p.č. 3977/21, vo výmere 10 m2, 
- pozemok CKN p.č. 3939/16, vo výmere 13m2, 
- pozemok CKN p.č. 3992/90, vo výmere 933 m2, 
- pozemok CKN p.č. 3995/32, vo výmere 2219 m2, 
- pozemok CKN, p.č. 3997/15, vo výmere 26 m2, 
- pozemok CKN, p.č. 4055/8, vo výmere 5 m2, 
- pozemok CKN, p.č. 4058/17, vo výmere 670 m2,  
 všetky odčlenené a zapísané GP č. 36242624-59/2010 zo dňa 21.6.2010, 
- pozemok CKN p.č. 4058/20, vo výmere 23 m2, 
- pozemok CKN p.č. 4056/5, vo výmere 42 m2,  
- pozemok CKN p.č. 4059/48, vo výmere 4 m2 
všetky odčlenené a zapísané GP č. 36242624-59/2010 zo dňa 21.06.2010, 
- pozemok CKN p.č 4058/15, vo výmere 146 m2, 
- pozemok CKN p.č. 3995/30, vo výmere 525 m2, 
- pozemok CKN p.č. 3992/86, vo výmere 289 m2, 
- pozemok CKN p.č. 4085/76, vo výmere 162 m2 
- pozemok CKN p.č. 4057/18, vo výmere 22 m2, 
všetky odčlenené a zapísané GP č. 6/2010 zo dňa 10.03.2010, 
- pozemok CKN p.č. 3995/19, vo výmere 3989 m2,  
- pozemok CKN p.č. 3992/75, vo výmere 1221 m2, 
- pozemok CKN p.č. 4085/19, vo výmere  256m2 
- pozemok CKN p.č. 3992/77, vo výmere 38 m2, 
všetky odčlenené a zapísané GP č. 17/2009 zo dňa 08.10.2009 
ako prípad hodný osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,  
pretože ide o ďalší      rozvoj priemyselného parku a     vybudovanie cesty v    súlade 
s platnou ÚPD mesta, ktorá  definuje dotknuté územie  ako plochy a bloky výroby, 
výrobných služieb logistických centier a stavebnej výroby. Detailnejšia 
charakteristika ich formuluje ako časti plôch a koridorov verejného dopravného 
vybavenia a inžinierskych sietí,  žiadateľovi: REBOD SK, Hlavná 483/90, 900 29 Nová 

Dedinka 
 

 B1./ ukladá  prednostovi Mestského úradu: 
      zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie dodatku k nájomnej zmluve do 30. 06.2011. 

 
 

 

 



A2.)  schvaľuje: 

 
  V zmysle § 9a, ods.9, písm. c. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov,  , prenájom časti pozemkov v k. ú. Sereď vo vlastníctve 
Mesta Sereď, a to: 
- pozemok CKM p.č. 3995/22, zastavané plochy a nádvoria o výmere 247 m2, 
- pozemok CKM, p.č. 3995/24, zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2, 
- pozemok CKM, p.č. 3995/25, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.088 m2, 
        ako prípad hodný osobitného zreteľa,   pretože ide o ďalší rozvoj priemyselného 
parku a vybudovanie cesty v súlade s platnou ÚPD mesta, ktorá  definuje dotknuté 
územie  ako plochy a bloky výroby, výrobných služieb logistických centier a stavebnej 
výroby. Detailnejšia charakteristika ich formuluje ako časti plôch a koridorov 
verejného dopravného vybavenia a inžinierskych sietí , za účelom realizácie výstavby 
cestnej komunikácie - prístupovej cesty, ktorá bude spájať „Priemyselný park – 
logistické centrum a ľahká priemyselná výroba“ s verejnou cestnou komunikáciou, ,   
na dobu neurčitú, za cenu 0,400 €/m2/rok žiadateľovi: žiadateľovi: REBOD SK, Hlavná 

483/90, 900 29 Nová Dedinka 
 

 
 B2.)  ukladá  prednostovi Mestského úradu: 

 
          zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej  do 30. 06.2011. 

 


