
Návrh na  uznesenie: 
 
1. Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 15.12.2011 prerokovalo a 

 

a. / schvaľuje: 

      v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, § 9, ods. 9, písm. c 
       uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom 

nebytových priestorov - objekty cintorínov v Seredi  na Kasárenskej a Hornočepenskej 
ul.,  v celkovej výmere 559 m2 za cenu 3,319 €/m2/rok, ,  na dobu určitú do 31.12.2012,  
za účelom vykonávania pohrebných a cintorínskych služieb žiadateľovi: Ján Sojka – 
Memoria, Lipová 2414/15, 926 01 Sereď. 

 
b./ ukladá: 

     prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej 
zmluvy.  
                  termín: 31. december 2011
       

 
2. Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 15.12.2011 prerokovalo a 

 

a./  schvaľuje: 

      v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, § 9, ods.9, písm. c 
prenájom nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, keďže ide o priestory, ktoré tvoria súčasť areálu Gymnázia - časť objektu  na Školskej ul.,  
súpisné číslo 117, vo výmere 57,36 m2, - úžitková plocha, za cenu 3.204,-€/rok, za účelom 
využívania pre potreby školy, na dobu určitú do 30.05.2018, žiadateľovi: Gymnázium Vojtecha 
Mihálika, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď, 

 

b./ ukladá: 

      prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej 
     zmluvy  

termín: 31. januára 2012 

 
3. Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 15.12.2011 prerokovalo a 

 

a./  schvaľuje: 
       v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.9, písm. c,   prenájom 

nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa 
pretože  v zmysle vyhl. MŽP z 8. júla 2002 musí mať každá stavba odstavné a parkovacie stojisko 
riešené ako súčasť stavby  a pozemok je pre mesto z hľadiska územnoplánovacej koncepcie mesta 
inak nevyužiteľný,     - 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 za cenu 0,40 €/m2/rok, 
ktorá bude zvýšená o platnú DPH , za účelom vybudovania verejne prístupnej  parkovacej plochy 
žiadateľovi:  Pavol Zachar-Elektroservis, Námestie slobody 3104/44, 926 01 Sereď 

 

b./ ukladá: 

      prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej 
     zmluvy  

termín: 31. januára 2012 



 
4. Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 15.12.2011 prerokovalo a 

 

a./  schvaľuje: 
v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.9,písm.c,   prenájom 
nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa , 
keďže v zmysle Vyhl. MŽP z 8. júla 2002 musí mať každá stavba odstavné a parkovacie stojisko 
a pozemok je z hľadiska územnoplánovacej koncepcie mesta  inak nevyužiteľný - 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 parceala registra „E“ na mape určeného 
operátu v kat. území Dolný Čepeň, za cenu 0,40  €/m2/rok, ktorá bude zvýšená o platnú DPH, za 
účelom vybudovania dvoch verejne prístupných parkovacích miest žiadateľovi:  Viliam Slabý, 
Lúčna 2914/78, 926 01 Sereď 

b./ ukladá: 

      prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej 
     zmluvy  

termín: 31. januára 2012 

                   


