
Zverejnenie zámeru prenajať  nehnuteľný majetok  mesta Sereď  - budovu na Školskej ul. a priľahlý 

pozemok, nebytové priestory na ulici M. R. Štefánika, mestské  trhovisko na Mlynárskej ulici 
 

 

Mesto Sereď zverejňuje v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zámer nájmu  

nehnuteľného majetku:  

1. nebytové priestory na Školskej ul.: 

- budovu so súpisným číslom  117 s podlahovou plochou 667 m2,  postavenú     na   parcelách       č. 271/1, 271/2 , 

272/1 a  275,  zapísanú na LV č. 591, 

- budovu bez súpisného čísla, s podlahovou plochou 29 m2,  postavenú na parcele č.271/1;    

- budovu bez súpisné čísla s podlahovou plochou 35 m2, postavenú na parcele č. 271/1, 

- budovu bez súpisného čísla s podlahovou plochou 21 m2, postavenú na parcele č. 271/1     (parc. registra „C“ č. 

3002) a 

pozemok: 

- parcelu registra „C“  č. 3001 - zast.  plochy a nádvoria vo výmere 2019 m2, vedenú   Okresným úradom v Galante, 

katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“, a to parcela č. 271/1 -  zast. plochy 

a nádvoria, parcela č. 271/2 -  zast. plochy a nádvoria, obe  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, parcela č.   272/1 -záhrady 

na LV č. 4959 pre k. ú. Sereď, parcela č.  275 – zast. plochy a nádvoria  na LV 4806 pre k. ú. Sereď,    

na dobu určitú do 20. 05. 2020,  z dôvodu  využitia pre potreby školy,  žiadateľovi: Gymnázium Vojtecha Mihálika, 

Kostolná 119/8, 926 01 Sereď, 

2. časť  nebytového priestoru č. 12-9p,  nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu so súpisným číslom 3080 na  ul. 

M. R. Štefánika, postaveného na parcele č. 252 a 253 v k. ú. Sereď,  evidovaného  Okresným úradom v Galante, 

katastrálny   odbor,   na   LV č. 3697 vo výmere 37,75 m2, za cenu 62,30 €/m2/rok,  na dobu určitú do 31. 12. 2024,  

z dôvodu prevádzkovania  verejnej telekomunikačnej siete, vysielania signálu káblovej televízie pre občanov mesta 

Sereď,  žiadateľovi: ATS Slovakia, s.r.o. , so sídlom Partizánska 97, 974 01 Banská Bystrica. 

3. mestského trhoviska - nehnuteľného  majetku: 

- parcely reg. „C“ č. 3129/3 – zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere 710 m2, 

- parcely reg. „C“ č. 3129/4 – zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere 949 m2, 

- parcely reg. „C“ č. 3129/5 - zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere 21 m2  a budovy so súpisným číslom 3092  na 

nej  postavenej  - sociálne zariadenie, 

 všetko zapísané na  Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na LV č. 591, pre k. ú.  Sereď, 

       hnuteľného majetku: 

 -  predajných stolov  v počte 36 kusov, 

       uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu    pripravovanej  rekonštrukcie 

objektu mestského trhoviska, na dobu určitú, do 31. 12. 2020,  súčasnému nájomcovi, Romanovi Matuškovi - 

ŠPORTCLUB Sereď, Športová ul.  č. 2887. 

 

 Ing. Martin Tomčányi 

                                                                                                       primátor mesta, v. r. 


