
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 08. 12. 2016 prerokovalo a 
 
1) A.  berie na vedomie  

zámer ďalšieho nakladania s nehnuteľným majetkom mesta, budovou bývalej základnej 
školy na Garbiarskej ulici a 
 

     B.  schvaľuje 
v súlade s §-om 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších  predpisov,   nájom  nehnuteľností  tvoriacich  areál   na   Garbiarskej ulici  
v Seredi,  zapísaných Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej 
mape  na LV č. 591, v k. ú. Sereď, z dôvodu dosiahnutia optimalizácie nákladov 
súvisiacich s prevádzkou nehnuteľného majetku mesta, ako i zefektívnenia činností 
súvisiacich s ich prevádzkou, a to: 

•  parcely č. 3094/94 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3962 m2, 
• parcely č. 3094/93 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1221 m2 a stavbu 

so súpisným č. 3964 na tejto parcele postavenú, 
• parcely č. 3064/148 -  zastané plochy a nádvoria vo výmere 1437 m2, 

uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, za cenu 1,00 €/  
predmet nájmu/doba nájmu, na účel výkonu činností v súlade s predmetom činnosti 
uvedeným v obchodnom registri, na dobu neurčitú,  a to  od 01. 01. 2017 spoločnosti  
Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10 Sereď,  
 

2)  schvaľuje: 
a) V zmysle  § 9a, ods.9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších 

predpisov, nájom nehnuteľného majetku zapísaného  na  Okresnom úrade v Galante,  
katastrálny odbor  v k. ú. Sereď na LV č. 591, a to  parcelu   registra „C“ č. 3063/93 - 
zast.  plocha a nádvorie vo výmere 1.221 m2 a budovu so súpisným číslom  3964 na nej 
postavenú;    parcelu č. 3063/94 - zast.  plocha a nádvorie vo výmere 3.962 m2,  formou 
vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže,   

   
b) podmienky obchodnej verejnej súťaže 

           - bez pripomienok 
           -  s pripomienkami: 

 
c) komisiu pre výber uchádzača o nájom majetku mesta  

              v  zložení:  predseda: .................................... 
              členovia:................................................................................................ 

 


