
 

Návrh na  uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí  dňa 14.02.2012 prerokovalo a 
 
1. 
a./  schvaľuje: 

v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
z dôvodu dosiahnutia optimalizácie nákladov súvisiacich s prevádzkou nehnuteľného 
majetku mesta, ako i zefektívnenia činností súvisiacich s ich prevádzkou  prenájom 
nehnuteľností tvoriacich areál Denného centra na Jesenského ul. v Seredi    – 
nehnuteľností  zapísaných na Katastrálnom úrade v Trnave, Správe katastra v Galante vo 
vlastníctve mesta na LV č. 591ako  parcely  registra „C“ evidované na katastrálnej mape a 
stavby v k.ú. Sereď: 

 
• parcela  č. 695 zast. pl. a nádvoria vo výmere 248 m2 , parcela č. 697/1 zast. pl. 

a nádvoria vo výmere 86 m2 a  stavba s.č. 1103 postavená na týchto parcelách 
• parcela  č. 696 zast. pl. a nádvoria vo výmere 23 m2 a stavba bez s.č. na nej 

postavená 
• parcela  č. 697/2 zast. pl. a nádvoria vo výmere 121 m2  
• parcela  č. 698/1 záhrady vo výmere 44 m2  
• parcela č. 698/2 záhrady vo výmere 18 m2 

 uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, za cenu 100 €/ 
predmet nájmu / rok, za účelom výkonu činností v súlade s predmetom činnosti uvedeným 
v obchodnom registri,  ako i zabezpečenie všeobecne prospešných služieb v oblasti 
sociálnej, na dobu neurčitú od  01.03.2012 spoločnosti  Správa majetku Sereď, s.r.o. so 
sídlom Námestie republiky 1176/10 Sereď  

 
b./ ukladá: 
      prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej 
     zmluvy do 29.02.2012. 
 

2. 

a./  schvaľuje: 
v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
z dôvodu dosiahnutia optimalizácie nákladov súvisiacich s prevádzkou nehnuteľného 
majetku mesta, ako i zefektívnenia činností súvisiacich s ich prevádzkou  prenájom 
nehnuteľností tvoriacich areál Denného centra na Námestí slobody  v Seredi   – 
nehnuteľností  zapísaných na Katastrálnom úrade v Trnave, Správe katastra v Galante vo 
vlastníctve mesta na LV č. 591ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape 
a stavby v k.ú. Sereď: 

 
•    parcela  č. 77 zast. pl. a nádvoria vo výmere  397 m2 a  stavba s.č. 1187 na tejto 

parcele postavená 
•  parcela  č. 78 zast. pl. a nádvoria vo výmere 22 m2 a stavba bez s.č. - garáž na tejto 

parcele postavená 
•    parcela  č. 79 zast. pl. a nádvoria vo výmere 43 m2  



•    parcela  č. 80/1 záhrady vo výmere 795  m2  
 

uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, za cenu 100 €/ 
predmet nájmu / rok, za účelom výkonu činností v súlade s predmetom činnosti uvedeným 
v obchodnom registri,  ako i zabezpečenie všeobecne prospešných služieb v oblasti 
sociálnej, na dobu neurčitú od  01.03.2012 spoločnosti  Správa majetku Sereď, s.r.o. so 
sídlom Námestie republiky 1176/10 Sereď  
 

b./ ukladá: 
      prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej 
     zmluvy do 29.02.2012. 
 

3. 

a./  schvaľuje: 
v zmysle § 9a, ods.9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
z dôvodu dosiahnutia optimalizácie nákladov súvisiacich s prevádzkou nehnuteľného 
majetku mesta, ako i zefektívnenia činností súvisiacich s ich prevádzkou prenájom 
nehnuteľností  vo vlastníctve mesta  
tvoriacich areál futbalového štadióna na Športovej ul. v Seredi   

• parcela č.1606/4 vo výmere 412 m2  zast. pl. a nádvoria ako aj  stavba   s.č. 2809 
postavená na tejto parcele 

• parcela č. 1606/3 zast. pl. a nádvoria vo výmere 20 m2 ako aj  stavba  /garáž/  bez 
s.č. postavená na tejto parcele, 

• parcela č. 1606/2 zast. pl. a nádvoria vo výmere 479 m2 ako aj  stavba  /tribúna/ bez 
s.č. postavená na tejto parcele, 

• parcela č. 1606/5 zast. pl. a nádvoria vo výmere 162 m2  ako aj stavba /garáž/   bez 
s.č. postavená na tejto parcele, 

• parcela č. 1606/1 ostatné plochy, vo výmere 40829 m2,– futbalové ihriská, tenisové 
ihrisko a  stavba futbalového miniihriska vo výmere 33 x l8 m2   
vedené v právnom stave na Správe katastra v Galante na LV č. 591 ako  parcely 
registra „C“ evidované na katastrálnej mape a stavby v k.ú. Sereď 

 tvoriacich  areál futbalového štadióna v Hornom Čepeni  
• parcele č.196/1 zast. pl. a nádvoria vo výmere 133 m2  a stavba /šatne – šport. areál 

/  s.č. 3740 postavená na tejto parcele 
•  parcela č. 196/2 zast. pl. a nádvoria vo výmere71 m2, 
•  parcela č.. 196/4  zast. pl. a nádvoria vo výmere  78 m2    
• parcela  č. 196/3 zast. pl. a nádvorie vo výmere 1079 m2 
• parcela č. 196/5 zast.  pl. a nádvorie vo výmere 465 m2, 
• parcela č. 196/6 zast. pl. a nádvorie vo výmere 4 m2 
• parcela č. 196/7 zast. pl. a nádvorie vo výmere 62 m2, 
• parcela č. 197/1 ostatná plocha vo výmere 7585 m2, 
• parcela č. 197/2 ostatná plocha vo výmere 364 m2, 

 vedené v právnom stave na Správe katastra v Galante na LV č. 101 parcely registra 
„C“ evidované na katastrálnej mapea stavby  v k.ú.Horný Čepeň 

 
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, za cenu        5000.- 
€/ predmet nájmu / rok, za účelom prevádzkovania športových zariadení,  výkonu  ďalších 
činností v súlade s predmetom činnosti uvedeným v obchodnom registri, ako i  zabezpečenie 



všeobecne prospešných služieb najmä v oblasti rozvoja telesnej kultúry a športu na dobu 
neurčitú od  01.03.2012 spoločnosti  Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie 
republiky 1176/10 Sereď  
 

b./ ukladá: 
      prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej 
     zmluvy do 29.02.2012. 

 
4.  
a./  schvaľuje: 

v zmysle § 9a, ods.9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
z dôvodu dosiahnutia optimalizácie nákladov súvisiacich s prevádzkou nehnuteľného 
majetku mesta, ako i zefektívnenia činností súvisiacich s ich prevádzkou prenájom  
nebytových priestorov   - časť kancelárie č. 16 vo výmere14,88 m2  nachádzajúcej sa v 
objekte administratívnej budovy MsÚ s.č. 1176, postavenej na parcelách registra „ C“ 
evidovaných na katastrálnej mape ako parcela č. 111/1 a č. 111/2 v k.ú. Sereď zapísané na 
Katastrálnom úrade v Trnave, Správe katastra v Galante na LV č. 591 uplatnením 
výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, za cenu........    €/m2 / rok  za 
účelom výkonu činností v súlade s predmetom činnosti uvedeným v obchodnom registri, 
najmä administratívnych na dobu neurčitú od  01.03.2012 spoločnosti  Správa majetku 
Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10 Sereď  
 

b./ ukladá: 
      prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej 
     zmluvy do 29.02.2012. 
 

 
 


