
 
Dôvodová správa : 
 
Finančné oddelenie  Mestského úradu predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
v Seredi  návrh prenajať nehnuteľný majetok mesta: 
 
1. uplatnením  výnimočného  postupu  ako prípadu hodného osobitného zreteľa podľa  § 9a  

ods. 9  písm. c) Zákona  č. 138/1991  Zb. o majetku obcí v platnom znení  spoločnosti 
založenej mestom -  Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10, 
Sereď.  

      Ide o nehnuteľnosti v k.ú. Sereď  zapísané na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa       
katastra v Galante na LV č. 591 (nebyt. priestory na Garbiarskej ul. – býv. ZŠ) ako: 
• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape  - č. 3063/94 zast. pl. 

a nádvoria vo výmere 5.399 m2 ,  
• parcela registra „C“  evidovaná na katastrálnej mape – č.  3063/93 zast. pl. 

a nádvoria vo výmere 1.221 m2  a   stavba s. č. 3964 postavená na tejto parcele. 
   Dôvodom predloženia tohto materiálu je  dosiahnutie optimalizácie nákladov na 

prevádzku, ako i zefektívnenie činností spojených s prevádzkou nehnuteľného majetku 
mesta.  

      V zmysle § 9a ods. 9 písm. c zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
zmien a doplnkov, je možné uplatniť výnimočný  postupu pri prenájme nehnuteľného 
majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

 
2. uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 

písm.c). zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, XXXXX, bytom XXXXX. 
    Ide o nehnuteľnosť časť parcely   registra E č. 764, evidovanú na LV č. 591 ako parcelu  

registra "C" č. 1036, výmere 18 m2 . 
     Dôvodom návrhu prenajať citovanú parcelu uplatnením výnimočného postupu ako prípad 

hodný osobitného zreteľa  je, že na parcele je dlhodobo umiestnená prefabrikovaná garáž, 
ktorá je vo vlastníctve žiadateľa. 
 
 

3. formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a, Zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení:  
Ku dňu 29.02. 2012 ukončila nájomnú zmluvu na časť nebytových priestorov na 
Kuzmányho ul. – lekáreň Maja - Mgr. Mária Chatrnúchová. Časť nebytových priestorov – 
suterénu  využíva mesto ako archívne priestory a časť bola prenajatá firme H-Sport do 
r.2016. Ukončením nájmu sa ku dňu 01.03.2012 uvoľní prvé podlažie vo výmere 426 m2 . 
 Na základe uvedeného predkladáme návrh na prenájom v zmysle  § 9a, zákona č.138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov formou obchodnej verejnej súťaže.  
 


