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Dôvodová správa: 

 
 

   Mestský úrad v Seredi predkladá v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 

164/2011 zo dňa 13.09.2011 návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj 

nehnuteľností.  Predaj nehnuteľností – rodinný dom na Pekárskej ul. s.č. 1168/15, postavený 

na parcele č. 139/1, časť objektov v bývalých kasárňach „Váh“  -   stavba bez súpisného 

čísla garáž na pozemku registra C KN s parc.č. 3723/11, stavba bez súpisného čísla garáž na 

pozemku registra C KN s parc.č. 3723/12,stavba bez súpisného čísla garáž na pozemku  

registra C KN s parc.č. 3723//13,stavba bez súpisného čísla garáž na pozemku registra C KN 

s parc.č. 3723/14 prístrešok (ESO 5) na pozemku registra C KN s parc.č. 3723/2 a objekt na 

Vonkajšom rade :  parcela 2813/1 – zastavaná plocha /dvor/   o výmere 4.079 m
2
, parcela č. 

2813/2 –   zastavaná plocha /pozemok bez nadstavby/   o výmere  719 m
2
,  parcela č. 2813/3 – 

 zastavaná plocha /pozemok s nadstavbou –   sklady/ o výmere 285 m
2
,  parcela č. 2813/4 –    

zastavaná plocha /pozemok s nadstavbou –  rampa /  o výmere 68 m
2
, parcela    č. 2813/6 

/pozemok s nadstavbou – plynová kotolňa/ o výmere 33m
2
,  parcela  č. 2813/7    /pozemok 

s nadstavbou – vrátnica/ o výmere 13 m
2 

, bol  schválený formou obchodnej verejnej súťaže 

uznesením č. 161/2011 zo dňa 13.09.2011. 

 



Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 02.11.2011 prerokovalo a 

 

A.)  s c h v a ľ u j e : 
       podmienky obchodnej verejnej súťaže 

- s pripomienkami 

- bez  pripomienok 

 

B.)  u k l a d á  prednostovi MsÚ:  
       1.  zverejniť podmienky obchodnej verejnej súťaže  

                           termín:  ihneď 

 

.      2. predložiť výsledky obchodnej verejnej súťaže na schválenie v Mestskom zastupiteľstve 

    termín: po ukončení súťaže   

 



  Mesto Sereď 

podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

vyhlasuje 
obchodnú verejnú súťaž 

na predaj nehnuteľného majetku 
 

Nehnuteľností:  
1. časť objektu „kasárne Váh : stavba bez súpisného čísla garáž vo výmere 675 m2 na 
pozemku registra C KN s parc.č. 3723/11, stavba bez súpisného čísla garáž vo výmere 675 m,  
na pozemku registra C KN s parc.č. 3723/12, stavba bez súpisného čísla garáž vo výmere 675 
m ,na pozemku registra C KN s parc.č. 3723//13, stavba bez súpisného čísla garáž vo výmere 
675 m, na pozemku registra C KN s parc.č. 3723/14,  prístrešok (ESO 5) vo výmere 1800 m2,   
na pozemku registra C KN s parc.č. 3723/2,  
2.  rodinný dom na Pekárskej ul.  1168/15 na parcele 139/1,  
3. objekt na Vonk. rade: parcela 2813/1 – zastavaná plocha /dvor/   o výmere 4.079 m2, 
parcela č. 2813/2 –   zastavaná plocha /pozemok bez nadstavby/   o výmere  719 m2,  parcela 
č. 2813/3 –   zastavaná plocha /pozemok s nadstavbou –   sklady/ o výmere 285 m2,  parcela č. 
2813/4 –    zastavaná plocha /pozemok s nadstavbou –  rampa /  o výmere 68 m2, parcela    č. 
2813/6 /pozemok s nadstavbou – plynová kotolňa/ o výmere 33m2,  parcela  č. 2813/7 
/pozemok s nadstavbou – vrátnica/ o výmere 13 m2  
 

A. PREDMET SÚŤAŽE 
 

 Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností   

B. PODMIENKY SÚŤAŽE 
 

1. Predložený návrh, t.j., návrh kúpnej zmluvy spracovaný  v zmysle príslušných 
ustanovení Občianskeho zákonníka treba predložiť v piatich vyhotoveniach, 
podpísaných zo strany kupujúceho. 

2. Označenie navrhovateľa musí byť nasledovné : 
• u právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, sídlo 

alebo miesto podnikania, právna forma právnickej osoby, identifikačné 
číslo, meno osoby/osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, označenie 
bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena, označenie 
registra, ktorý podnikateľa zapísal a č. zápisu, podnikateľ doloží výpis 
z obchodného registra, živnostenské alebo iné oprávnenie nie staršie ako 
tri mesiace, 



• u fyzickej osoby – nepodnikateľa: meno (i rodné), stav, ročné číslo, miesto 
trvalého pobytu, št. príslušnosť, označenie bankového spojenia, z ktorého 
bude poukázaná kúpna cena. 

 
3. Označenie predávajúceho je nasledovné:   

           MESTO SEREĎ, 
                                              zastúpené: Ing.Martin Tomčányi, primátor mesta 

                                                                     sídlo: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 
                IČO: 306 169 
                bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Sereď 
       č.ú. 22123132/0200 

4. Súťažiaci ponúkne kúpnu cenu ................. 
5. V zmluve musí byť zapracovaný spôsob a lehota na zaplatenie kúpnej ceny (najneskôr 

do l mesiaca od podpísania  kúpnej zmluvy a podmienka, že návrh na vklad sa podá až 
po úplnom zaplatení kúpnej ceny . 

6. Vyhlasovateľ trvá  na zapracovaní podmienky, že predávajúci si vyhradzuje právo 
odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej 
ceny v lehote do  jedného mesiaca od termínu splatnosti kúpnej ceny, ktorý si navrhne 
kupujúci. Táto podmienka odstúpenia od zmluvy musí byť ako podstatná náležitosť 
kúpnej zmluvy. 

7. Súťažný návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku. 
8. Súťažný návrh je možné meniť, dopĺňať alebo odvolať iba do termínu ukončenia 

predkladania návrhov. 
9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnu všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž 

ako neúspešnú, alebo zrušiť súťaž. Túto skutočnosť ihneď oznámi navrhovateľom 
a uverejní spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže. 

10. Návrh na vklad s kúpnymi zmluvami a všetkými príslušnými podkladmi doručí na 
Katastrálny úrad v Galante vyhlasovateľ. Správne poplatky súvisiace s prevodom 
nehnuteľnosti hradí navrhovateľ(kupujúci). 

 

 C.  ČASOVÝ PRIEBEH SÚŤAŽE 
 

1. Termín predkladania súťažných návrhov 
Súťažné návrh (návrhy kúpnych zmlúv) doručia navrhovatelia písomne, 
v zapečatenej obálke so spätnou adresou v termíne :  do  28.11.2011do 11.00 hod.  
na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, 
s označením: „SÚŤAŽ – predaj nehnuteľností“ 
                                   N E O T VÁ R A Ť 
 

2. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov 
Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční 28.11.2011 o 11.00  
hodine v budove Mestského úradu Sereď, Námestie republiky 1176/10 v zasadačke  
na I. poschodí (za prítomnosti navrhovateľov).  
 

3. Oboznámenie navrhovateľov o výsledku vyhodnotenia 
Navrhovateľom bude výsledok oznámený priamo na vyhodnotení súťaže dňa 
28.11.2011, ak sa osobne zúčastnia a písomne bude výsledok vyhodnotenia 
odoslaný všetkým navrhovateľom bez zbytočného odkladu. 



 
 
 
 

D: KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA SÚŤAŽE 
 

1. Kritériom pre určenie víťaza je NAJVYŠŠIA P0NÚKNUTÁ CENA. 
2. V prípade zhodnosti viacerých návrhov zmlúv, rozhodne komisia losovaním. 

 

E.  ĎALŠIE  INFORMÁCIE 
 
Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veciach: 
- technických a obhliadky priestorov na : Ing.Himpán, e-mail: himpan@sered.sk, č.t. 

0918815726, obhliadka sa bude uskutočňovať po vzájomnej dohode, 
- organizačných na: D.Nagyová, e-mail: darina.nagyova@sered.sk, č.t. 031789/23-92,3 

kl. 237 
 
 
V Seredi dňa 02.11.2011. 
Dátum zverejnenia: 10.11.2011 

Ing. Martin Tomčányi 
                                                                                                     primátor mesta  
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Predkladá:  
                         Ing. Tibor Krajčovič 
              prednosta MsÚ 
 
Vypracovala: 
                        Darina Nagyová                          
 



 

 

 

Dôvodová správa 
 

 
Finančné oddelenie Mestského úradu predkladá  v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zámer prenajať nehnuteľný majetok mesta: 
 
Dňa 30.septembra 2011 ukončilo mesto dohodou nájomnú zmluvu na objekty cintorína na 
Kasárenskej  a Hornočepeňskej ulici, na základe žiadosti nájomcu. Žiadosť bola podaná na 
základe výpovede mandátnej zmluvy na prevádzkovanie pohrebísk a vykonávanie pohrebných 
služieb. Dôvodom výpovede mandátnej zmluvy a následne aj ukončenia nájmu nebytových 
priestorov, prenajímaných mestom na účel výkonu mandátnej zmluvy, bola podľa nájomcu 
zmena zákona zákon o pohrebníctve, čím sa postavenie nájomcu a mandatára ako monopolu 
v meste stalo neefektívnym a z finančných dôvodov ukončil spoluprácu s mestom. 
 
    Následne poskytla listom zo dňa 17.8.2011 ponuku na spravovanie mestského pohrebiska 
za rovnakých cenových podmienok, akými bol cintorín spravovaný v predchádzajúcom 
období, Klaudia Siposová, POHREBNÁ SLUŽBA ASTRA. S menovanou  firmou bola   
uzatvorená  mandátna zmluva do 31. 12. 2011.  
 
     Na základe vyššie uvedeného predkladáme zámer na uzatvorenie nájomnej zmluvy na 
objekty cintorína na Kasárenskej a Hornočepeňskej ulici uplatnením výnimočného postupu 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov.  
 
 



 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 02.11.2011 prerokovalo a: 

 

A./ berie na vedomie: 

      informáciu o zámere mesta prenajať nehnuteľný majetok – objekty cintorína  na 

Kasárenskej a Hornočepeňskej ul.  

 

B./ konštatuje, 

      že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup prenájmu majetku mesta 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože je v záujme mesta prenajať objekty 

cintorína nájomcovi, ktorý súčasne vykonáva  pohrebné služby a spravuje objekty 

cintorína na základe mandátnej zmluvy. 

 

C./ schvaľuje 

      v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, § 9a, ods. 9, písm.c 

prenájom  nebytových priestorov nachádzajúcich sa na miestnom cintoríne  v Seredi na 

Kasárenskej ul. – obslužný objekt a Dom smútku a na cintoríne na Hornočepenskej ul. – 

Dom smútku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

D. ukladá: 

     prednostovi Mestského úradu 

     zabezpečiť zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory 

 

           termín: do 10.nov.2011 
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VYPIS zo žIVNosTENsrÉno REGISTRA
Tento výpis má informatívny

obvodný úrad Nové
Cís|o živnostenského

obchodné meno

:P::t:: : :::j:*: ž|tet,nÝ pre právne úkony

-:- K|audia Siposová ASTRArco
46077I72

Miesto podnikania
94074 Nové Zámky, s. H. Vajanskéh o 378/79

Predmety podnikania

7' Prevádzkovanie pohrebiska
Deň vzniku op.avnenia i-ži. z. zott

2, Prevádzkovo u n ui ni tíal'."' ff gij. " ?,'|!12,o,,Prevádzkarně. .'..

92601 Sered,, SNp 2871

3. 
[{ů::ř:lT""i':[:ti:!i ru:r::í"ů"oTu'u spotrebitelbvÍ (ma|oobchod) a|ebo inýmDeň vzn i ku  op rávnen ia :  27 ,  2 .2077Prevádzkarne

92601 Sered,, SNp 2871

4. Sprostredko,
oe n vzn i t<uť;t"J.*H? i",:',: ",3i;.' s l u žie b
Prevádzkarne

92601 Seredi SNp 2871

5. 
i:Ti:iil'";I}li1"""á.'!T!:",[1.ic 

a Vencov, úpravy výstavných miestností
Prevádzkarne

9260t Sered,, SNp 2871

Dátum výpisu:  26,  Io.2oL7

hup : I I www .zr sr. sW zr _vypis. aspx ?ID: 1 & V:U

Zámky
registra: 440-30003
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Názov materiálu C: 
                     Žiadosti fyzických a právnických osôb 
                       na prenájom nehnuteľného majetku mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
- dôvodová správa 
- žiadosť Tibora Holúbeka, Autoškola Profesionál Galanta+ výpis Žo, žiadosť Mxxxxx 

Mxxxxx, Sereď, žiadosť Gymnázia V.Mihálika Sereď 
- návrh na uznesenie 

 
 
 
 
 
 
     
 
Predkladá:  
                         Ing. Tibor Krajčovič 
              prednosta MsÚ 
 
Vypracovala: 
                        Darina Nagyová                          
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Centrfla snoloinosti:
fibor ttombet. lotolkoU pnofnst0NAl
Novrf Doba 1641/32. 924 00 Galantg
TeLlfsxz A3ln02ll75
e-maik aqiloskola.holubek@qto4lire'sk
mobil: 0908 723 337

Mesto Sered'
N{mestie rePublilrY 117611g

JUD r. Zuzana P"astuch ovf
Vedfca odd. sPr6vY majetku mesta

926 gl Sered

Zapochopenie dakujem'

Prf loha: fotok6pia nrijomnej zmiuly

MEsrsKf tin,lnsgnni 3

Doslo: 02 -08- 20ll

Cisto: ,fJCl ftDll Pril,l

Vlbawjc: J'l Ukl. znak:

l[tl 1ll- cL
i-srortdl

t+l

vec: Ziadost' o zmenu nrljorncu pozemku pod garaiami (zmena ndjomnej zmluvy)'

D6vod: Dolu podpisany Mgr. Tibor Hohibek majitel'AutoSkoiy Profesionai, v6s rictivo

Liadarro 7,nenu n6jomnej l*t.t.y o uZivani pozemku-pod gar6Zami' Jedna sa o nfjom

;;;;*k" pod garriiami, e*t'p*..1y E. 427,k.u. Sered', o qfmere 2xl9 m2' za ridelom

umiestnenia prenosnifch g*d|,pre potreby autoskoly. vid' fotokdpiu najomnej zmluvy-

priloha. Ndjcmna #luva"bola poCpisana primatorom me$ta Sered' piinom Vladimirom

b"no* a majitel'om autoSkoiy pfnom Matejom Klementom' 
-

Nakol,ko pan Klement prestaiposobit' v meste Sered', prenechal autoskolu aj uvedeny

p*ra:"* pre moju autoskolu, nakol'ko ja v seredi pdsobim uz dlh6 roky' od 25'04'2A07

t5"*i' plaiby za pozemok a cstatnd povinnosti vykoniflvam ja pokial sa faktriry ku mne

dostanri. Som ochotny zaplalrt vsetky nedoplatky, ktor6 predpokladAmLe sri' nakol'ko m\ za

\rturiu3sot pr[n Klement ni^d nedorudil" Z uve^deneho dovodu by som bol r6d, keby sme pr6rme

rysporiadali aj tentoproblem aby som aj ja aj vy mali v tom poriadok' Nov6 n6jomnd zmluva

by to dala do Poriadku'

-osl64tlS2Itl{Ot Gdanta
rCo: r0Eg6 4Bo @

Mgr. Tibor Hohibek
Maj itel' A3-Profesiondl

V Galante dfia: 01.08.2011
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MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

oBcHoDNÝ REG!sTER
NA  INTERNETE

Slovensky*& 1 *ffiEnglish

Výpis z obchodného registra
* :  = . ' 1 ť q í

okresného súdu Trnava
* zn4* 3* 

'p*tseÁÝ'*l'n;j 
ryr# {}i:ž1Jíi+ i,c:;,í.j..

Oddiel: Sro

obchodné meno:

SídIo:

|Čo:

Deň zápisu:

Právna forma:

Predmet činnosti:

SpoIočníci:

Výška vk|adu kaŽdého
spoIočníka:

Štatutárny orgán:

Konanie menom
spoločnosti:

Zák|adné imanie:

Dátum aktuaIizácie
údajov:
Dátum výpisu:

Mgr' Tibor Ho|úbek Autoško|a s.r.o.

Nová Doba ,|641l32

Galanta 924 0'l

, , 46 333 592

24.09.2011

Spo|očnost' s ručením obmedzeným

prevádzkovanie autoško|y

Mgr. Tibor Ho|úLek
659
Matúškovo 925 01

Mgr' Tibor Ho|úbek
Vk|ad: 6 639 EUR Sp|atené: 6 639 EUR

konatel'

Mgr. fibor Ho!úbet
659
Matúškovo 925 01
Vznik funkcie: 24.09.2011

v mene spo|očnosti koná konate|'samostatne' Pri právnych
úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému
menu spo|očnosti svoj podpis.

6 639 EUR Rozsah splatenia: 6 639 EUR

21.10.2011

24.10.2011

V|oŽka ěís|o: 28122lf

(od:24.09.2011)

(od:24.09.2011)

(od:24.09.2011)

(od:24.09.2011)

(od: 2a.09.201 'l )

(od:24.09.2011)

(od:24.09.2011)

(od; 24.09.2011)

(od:. 24.09.201'l)

(od:24.09.2011)

(odt 24.09.201'll

(od: 24.09.20'11l

0 otlclrodnom ťegistri SR I Návod na pouŽívanie oRI I Naša adresa El
Vyhťadávanie podťa : obchodného nrena I identifikačného čisla

sídla I spisovej značky I priezviska a fftena osolry

Strárrkové hodiny na registrových súdoch
Formuláre na podávanie návrhov na Zápis do obchodného registra
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MESTSK Prim6tor mesta
lng. Martin Tom6iinyi
Ndmestie republiky 1 17 61 10
926 01 Sered

V6S list dislolzo dfia

Vec
Ziadosf

NaSe dislo
0006 I 20 1 | / GymSe-259 / 7

Vybavuje/1inka Sered'
RNDr. Viera Tkddovd I 24.3.2011

' V62enf p6n prim6tor,

na5a Skola GymnAzium Vojtecha Mihdlika, Kostoln6 1'1918, 926 01 Sered'mA smestom
Sered' podpisanf zmluvu o n6jme nebytovfch priestorov na budovu z6kladnej Skoly na

Stobfel ulici. NSjomn6 zmluva bola uzatuoren6 dfia 20.5.2003 na dobu 10 rokov odo
dha feinnosti ndjomnej zmluvy. V roku 2003 sme na vlastn6 ndklady v zmysle zmluvy
vykonali stavebn6 Opravy v rozsahu projektovej dokument6cie t.j., Ze v budove Skoly boli
ponatieran6 okn5, vymal'ovan6 triedy, zrekon5truovan6 toalety, k0renie, vybudovand
kotolfra, vcelkovej hodnote 136.150,09 €. VnritornS priestory sri teda zrekon5truovan6
a vyhovuj0ce na prev6dzku 5koly, Ale zly je stav strechy na tejto budove. Na prifahlfch
chodnikoch je napadand ikridla, ktor6 sa drobi a vypad6vaj0 hreben6(e z nAroli. V roku
2008 sme investovali do opravy strechy cca 1900 € ( doplnenie hreben66ov astreinej
krginy). BliZi sa das ukondenia ndjomnej zmluvy a z toho dovodu Ziadat peniaze od TTSK
na opravu strechy nie je opodstatnen€. Preto by sme Vds touto cestou chceli po2iadat'

o prediZenie ndjomnej zmluvy na d'al5ich pdf rokov od ukondenia pdvodnej ndjomnej
zmluvy.

Za kladne vybavenie Ziadosti vopred d'akujeme. S pozdravom.

{ *,1'. ", I
1-r
Jh-'x-,' '

RNDr. Viera Tk66ov6
riaditelka Skoly

www.gymsered.sk
www. gymsered.edupage. org
e-mail : gymsered@zupa-tt. sk

tel.: +4211311789 37 51 - riaditel
lel.: +4211311789 37 52 - hospod6r

tCo:ootoogst 6islo 06tu:



 

 

 

Dôvodová správa: 
 

     Finančné oddelenie Mestského úradu  v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
žiadosti  o  prenájom nehnuteľného majetku mesta:  
 
1.)Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 13.09.2011 Uznesením č.157/2001 

písm. C) schválilo prenájom pozemku, časť parcely č. 427, k.ú. Sereď, uplatnením 
výnimočného postupu ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Bolo 
zabezpečené zverejnenie zámeru mesta prenajať citovanú nehnuteľnosť zákonom 
predpísaným spôsobom . 

          Listom zo dňa 02.08.2011 požiadal Mgr. Tibor Holúbek – Autoškola Profesionál 
Galanta o zmenu nájomnej zmluvy na pozemok, na ktorom sú dlhodobo umiestnené 
prefabrikované garáže, ktorých je majiteľom. Jedná sa o pozemok vo výmere 2x19m2. 
Cena nájmu za pozemok je 126,14 €/rok. Minimálne cena za prenájom pozemku pod 
prenosnými garážami je stanovená vo výške 1,660 €/m2/rok.  

    
2.)Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 13.09.2011 Uznesením č.158/2001 

písm. C) schválilo prenájom pozemku, časť parcely č. 1036/13, k.ú. Sereď, uplatnením 
výnimočného postupu ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Bolo 
zabezpečené zverejnenie zámeru mesta prenajať citovanú nehnuteľnosť zákonom 
predpísaným spôsobom . 

                Listom zo dňa 19.08.2011 požiadal Mxxxxx Mxxxxxx o zmenu nájomcu na pozemok, 
na ktorom je umiestnená prefabrikovaná garáž, ktorej sa stal vlastníkom z dôvodu 
usporiadania majetkovoprávnych vzťahov s mestom, ktoré je vlastníkom pozemku. 

            V zmysle  Prílohy č.4 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2006 o hospodárení 
a nakladaní s majetkom mesta je na umiestnenie prenosných garáži stanovená  minimálna 
cena 1,660 €/m2/rok. Od roku 2009 bola schvaľovaná cena 2,€/ m2.  

  
3.) Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 13.09.2011 Uznesením 

č.159/2001 písm. C) schválilo predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Školskej 
ul. uplatnením výnimočného postupu ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
do 20.05.2018. Bolo zabezpečené zverejnenie zámeru mesta prenajať citovanú 
nehnuteľnosť zákonom predpísaným spôsobom. 

           Listom zo dňa 5.4.2011 požiadala riaditeľka Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi 
o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Školskej ulici z dôvodu, že chce 
požiadať zriaďovateľa – Trnavský samosprávny kraj o finančné prostriedky potrebné na 
opravu školy. 

 
 



 

 

Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 02.11.2011 prerokovala a 
 
A./  schvaľuje: 

 

1. V zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších            
zmien a doplnkov prenájom nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Sereď, časť parc.č. 427 
o výmere  38 m2 uplatnením výnimočného postupu ako prenájom z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku sú dlhodobo umiestnené prefabrikované 
garáže vo vlastníctve žiadateľa,  za cenu  130.- €/rok, na dobu neurčitú-  žiadateľovi:  
Mgr. Tibor Holúbek, Autoškola Profesionál, Nová Doba 1641/32, Galanta. 

 

2. V zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších            
zmien a doplnkov prenájom nehnuteľnosti – pozemku v k.ú. Sereď, časť parc.  registra E 
č. 764, evidovanú na LV č. 591 ako parcelu „C“ č. 1036, výmere 18 m2 uplatnením 
výnimočného postupu ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa , pretože na 
pozemku je dlhodobo umiestnená prefabrikovaná garáž vo vlastníctve žiadateľa , za cenu 
2,00 €/m2/rok na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou -  žiadateľovi: Mxxxxx 

Mxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Sereď 

 

3. V zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  
zmien a doplnkov predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na Školskej ul. do 
20.05.2018, uplatnením výnimočného postupu ako prenájom z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, pretože nebytové priestory sú dlhodobo využívané na zabezpečovanie 
výchovno-vzdelávacieho  procesu - žiadateľovi: Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi. 

 
B./    ukladá: 

         prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie 
nájomných zmlúv (1, 2) a dodatku k nájomnej zmluve (3)  do 31.12.2011. 


