
 
1. Návrh na uznesenie: 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 15.  02.  2018 prerokovalo  a  
 
      ruší: 
      uznesenie č. 284/2017 zo dňa 14. 12. 2017 v celom rozsahu 
 
2. Návrh na uznesenie: 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 15.  02.  2018 prerokovalo  a  
 
A. berie na vedomie: 
      správu o zámere nájmu majetku mesta – Mestského trhoviska na Mlynárskej ulici  a  
 
B. schvaľuje:  

 
1.  spôsob nájmu  majetku mesta, Mestského trhoviska na Mlynárskej ulici, na účel 

výkonu správy trhoviska, a to: 
     nehnuteľného majetku: 

- parcely číslo 3129/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 949 m2  
- parcely číslo 3129/3 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 710 m2, 
- parcely číslo 3129/5  - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 21 m2 a budovu na 

nej  postavenú so súpisným číslom 3092 - sociálne zariadenie,  
všetko zapísané na  Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na LV č. 591, 
hnuteľného majetku - predajných stolov v počte 36 kusov, umiestnených  na  pozemku, 
ktorý je  predmetom  nájmu,    

       formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže. 
 

2.    Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
                   a) bez pripomienok, 
                   b) s týmito pripomienkami: 
3.    Komisiu pre výber uchádzača o prenájom  majetku mesta 
            predseda: Ing. Bystrík Horváth                  

             členovia:  Ing. Marek Lovecký, Mgr. Marta Némethová, Dušan Irsák a Darina   
Nagyová, ktorá bude zároveň zapisovateľkou. 

 
 
3.Návrh na uznesenie: 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 15.  02.  2018 prerokovalo  a  

 
schvaľuje:  
výšku cien nájomného za trhové stoly na Mestskom trhovisku na Mlynárskej ulici,  
určenú v prílohe č. 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, 
nasledovne: 

 
 



 
 

Príloha č. 11  k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď 
 
Sadzobník, stanovujúci sadzbu  nájomného za  prenajaté predajné stoly a prenajatú plochu pre 
mestské trhovisko na Mlynárskej ulici 
 
Predaj vlastných poľnohospodárskych prebytkov 

1. nájomné za 1 stôl na 1 deň  2,00 €   
          

2. Nájomné za predajné miesto š. 3 m               4,00 € 
 

3. Nájomné za priestor  pri a pred stolmi a neoznačené  miesta  za 1m2                 2,00 € 
 

4. Nájomné za mesačnú rezerváciu stola a predajného miesta           3,50 € 
Predaj ostatného tovaru a poskytovanie služieb (na živnostenské oprávnenie) 

1. Nájomné za 1 stôl na 1 deň                           3,50 € 
       

3. Nájomné za predajné miesto š.3 m              6,70 € 
       

4. Nájomné za priestor  pri a pred stolmi a neoznačené miesta za 1 m2                        3,40 € 
       

5. Nájomné za mesačnú rezerváciu stola a predajného miesta           5,00 € 
 
 

 


