
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 2.11.2011 Uznesením č.180/2011 

písm. C) schválilo prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na miestnom 
cintoríne na Kasárenskej ul. – obslužný objekt a Dom smútku  a na cintoríne na 
Hornočepenskej ul. – Dom smútku, uplatnením výnimočného postupu ako prenájom 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zámer mesta prenajať citovanú nehnuteľnosť bol 
zverejnený zákonným spôsobom . 

          Listom zo dňa 25.11.2011 požiadal Ján Sojka – Memoria, Lipová 2414/15, Sereď 

o prenájom uvedených nebytových priestorov na základe výsledku vyhodnotenia ponúk 

na správu a prevádzkovanie pohrebísk v meste Sereď.  
      Minimálna cena nájmu v zmysle Prílohy č. 2 k VZN mesta Sereď č. 1/2006 o hospodárení 

a nakladaní s majetkom mesta bola stanovená vo výške 3,319 €/m2/rok (ostatné územie).  
 
    
2.) Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 29.11.2011 Uznesením 

č.199/2011, písm. C) schválilo prenájom nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa - časť objektu Gymnázia na Školskej ul.,  
súpisné číslo 117, vo výmere 57,36 m2. Bolo zabezpečené zverejnenie zámeru mesta 
prenajať citovanú nehnuteľnosť zákonným spôsobom. 

         Riaditeľka Gymnázia V. Mihálika v Seredi listom požiadala o prenájom uvedených 

priestorov , ktoré má škola záujem využívať pre potreby školy. 

           Minimálna cena nájmu za školské a predškolské zariadenia v zmysle Prílohy č. 2 
k VZN mesta Sereď č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta bola 
stanovená vo výške  8,298 €/m2/rok    (I. zóna - intravilán).  Finančné oddelenie MsÚ 
navrhuje schváliť cenu na rovnakej úrovni, ako platí mesto Trnavskému samosprávnemu 
kraju za spevnenú plochu na Cukrovarskej ul. (skládka). 

 
 
 3.)Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 29.11.2011 Uznesením č. 

200/2011, písm. C. schválilo prenájom   nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa - časť parcely č.   3063/1 – ostatné plochy,  
vo výmere 15 m2,  evidovanú v právnom stave   na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa 
katastra Galanta na LV č. 591 ako parcelu registra „C“ evidovanú na katastrálnej mape 
v kat. území Sereď.  Zámer mesta bol zverejnený predpísaným spôsobom. 
Pavol Zachar - Elektroservis, Námestie slobody 3104/44, Sereď požiadal o prenájom 

plochy z dôvodu vybudovania parkovacieho miesta. 

      Minimálna cena nájmu v zmysle Prílohy č. 4 k VZN mesta Sereď č. 1/2006 o hospodárení 
a nakladaní s majetkom mesta bola stanovená vo výške 0,332 €/m2/rok (vybudovanie 
spevnenej plochy, verejného parkoviska....) MsZ schválilo v r. 2011 cenu nájmu na účely 
vybudovania parkoviska 0,40 €/m2/rok. 

 
 
 



4. Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 29.11.2011 Uznesením č. 
201/2011, písm. C. schválilo prenájom nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa - časť parcely č.   116/1 – ostatné plochy,  
vo výmere 30 m2,  evidovanú v právnom stave   na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa 
katastra Galanta na LV č. 3289 ako parcely registra „E“ na mape určeného operátu 
v kat. území Dolný Čepeň. Zámer  zámeru mesta prenajať citovanú nehnuteľnosť bol 
zverejnený zákonným spôsobom . 

     Listom zo dňa 27.10.2011 požiadal Viliam Slabý, Lúčna 2914/78, Sereď  o prenájom 

pozemku za účelom zriadenia a prevádzkovania parkovacieho miesta, nakoľko 

nevlastní dostatočnú výmeru vlastného pozemku. 

     Minimálna cena nájmu v zmysle Prílohy č. 4 k VZN mesta Sereď č. 1/2006 o hospodárení 
a nakladaní s majetkom mesta bola stanovená vo výške 0,332 €/m2/rok (vybudovanie 
spevnenej plochy, verejného parkoviska....) MsZ schválilo v r. 2011 cenu nájmu na účely 
vybudovania parkoviska 0,40 €/m2/rok. 

 
 
 


