
Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 13.09.2011 prerokovalo a 
 
A.  berie na vedomie:  
     informatívnu správu o zámere mesta predať nehnuteľný majetok 
 
B.  konštatuje,  

      že  sa jedná o prípad, pri ktorom  ide o záujem mesta z dôvodu zastavenia neefektívneho 
vynakladania finančných prostriedkov do prenajatých nebytových priestorov a o záujem 
získať finančné prostriedky na vybudovanie voľnočasových aktivít pre občanov mesta 
z financií získaných prevodom majetku  

 

B.  schvaľuje: 

1. v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a ods. 8 písm.  
             predaj nehnuteľného majetku uplatnením obchodnej verejnej súťaže: stará sála Domu 

kultúry na Školskej ul. 
2. v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a ods. 8 písm.  

             predaj nehnuteľného majetku formou obchodnej verejnej súťaže: budova na Pažitnej 
ul. 1037/17, 

3. v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a ods. 8 písm.  
             predaj nehnuteľného majetku formou obchodnej verejnej súťaže:  budova Kina Nova 

na ul. D.Štúra 759/35, 
4. v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a ods. 8 písm.  

             predaj nehnuteľného majetku formou obchodnej verejnej súťaže:  časť NP – miestnosť 
na Námestí slobody č. 4334/25A, 

5. v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a ods. 8 písm.  
             predaj nehnuteľného majetku formou obchodnej verejnej súťaže:  budova na Poštovej  

(Mestská polícia). 
6. v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a ods. 8 písm.  

             predaj nehnuteľného majetku formou obchodnej verejnej súťaže:  rodinný dom na 
Pekárskej ul. 

7. v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a ods. 8 písm.  
             predaj nehnuteľného majetku formou obchodnej verejnej súťaže:  časť objektu 

bývalých „kasární Váh“ (nájomca Krajča) 
8. v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a ods. 8 písm.  

             predaj nehnuteľného majetku formou obchodnej verejnej:   objekt na Vonkajšom rad 
(Tecom), 

 

     9.  komisiu  na vyhodnotenie  obchodnej verejnej súťaže v zložení: 
-  Ing. Bystrík Horváth – predseda komisie 
-  Ing. Norbert Kalinai – člen komisie 
- Mgr. Marcel Kráľovič – člen komisie 
- Pavol Kurbel – člen komisie 
- Ing. Marek Lovecký – člen komisie 
- MUDr. Miroslav Bucha – člen komisie 
- Darina Nagyová – člen komisie 

 
 
 



 
C. poveruje: 

 

       primátora mesta rokovať  s jednotlivými nájomcami nebytových priestorov o možnosti 
prevodu majetku   

 
        termín: najbližšie rokovanie MsZ 
 
D.  ukladá: 

- prednostovi Mestského úradu v Seredi  zabezpečiť na jednotlivé nebytové priestory 
vypracovanie znaleckých posudkov  Úradom súdneho inžinierstva, 

- prednostovi Mestského úradu v Seredi zabezpečiť vypracovanie podmienok 
obchodnej verejnej súťaže 

        termín: najbližšie rokovanie MsZ 
 


