
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi, na svojom zasadnutí dňa 29.11. 2009   prerokovalo  a 
 

A/ Berie na vedomie  
1/  „Správu o kontrole plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva   
 
B/   Ruší  uznesenie č. 161/2011 v celom rozsahu 

1/ Uznesenie č. 145/2008 

Prevádzkovanie Domova dôchodcov Senior v objekte terajšej Špeciálnej  základnej  školy 
v Seredi na Fándlyho ulici č. 752  Družstvom   Pro Senior, Jesenského 3000/56, Sereď a jeho  
prevádzkovanie za podmienky získania  nenávratného  finančného príspevku na rekonštrukciu  
objektu zo štrukturálnych fondov  
 

2/ Unesenie č. 161/2011:  

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 1/2006 o hospodárení 
a nakladaní s majetkom mesta nadobudnutie nehnuteľného majetku : 
_ Pozemky : parc. registra „C“ č. 3055 vo výmere 603 m2-zast.plochy a nádvoria, 
_ parc. registra „C“ č. 3061/2 vo výmere 621 m2 – zast.plochy a nádvoria, 
_ parc. registra „C“ č. 3061/27 o výmere 42 m2 – zast.plochy a nádvoria, 
_ Stavby – budova pre šport a rekreačné účely s.č. 2997, postavená na parc.č. 3055, 
_ Stavby rozostavané – telocvičňa na parc.č. 3055, 3061/2, 3061/27 všetky v k.ú.Sereď, 
_ všetky v k.ú. Sereď, vedené v Katastri nehnuteľností na LV č. 586, do majetku mesta 
za cenu 8361, 91 € a po zrealizovanom predaji následne poskytne priestory spätne AŠK 

� účely využívania na športovo-relaxačnú činnosť formou výpožičky.  
B.  Ukladá : 
Prednostovi Mestského úradu  
Zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie Zmluvy o prevode nehnuteľností  do majetku 
me  
sta do 31. októbra 2011. 
 

3/ bod 1 z časti „D“ uznesenia č. 164/2011 

1.  zabezpečiť na jednotlivé nehnuteľnosti  vypracovanie znaleckých posudkov, termín:  na 
rokovanie  MsZ  
 

C/ Schvaľuje  

Nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Sereď  kúpou nasledovných  
nehnuteľností: 
parcely registra „C“ č. 3055 zast. pl.( budov.)             vo výmere 343 m2  

parcely registra „C“ č. 3061/2 zast. pl.( dvor)              vo výmere 220 m2  

parcely registra „C“ č. 3061/27 zast. pl.( dvor)            vo výmere 35 m2  

parcely registra „C“ č. 3061/30 zast. pl.( šport. hala )  vo výmere 671 m2  

stavby s.č. 2997 postavenej na parcele registra „C“ č. 3055 a to  všetko v k.ú. Sereď, vedené 
Správou katastra v Galante na LV č. 586 vo vlastníctve AŠK Lokomotíva Sereď, M.R. 
Štefánika 2997, 926 01 Sereď IČO: 31822037 v celosti a 
podielu 19/25 na rozostavanej stavbe „ TELOCVIČŇA“ postavenej na parcele registra „C“ 
č. 3061/30 v k.ú. Sereď, vedenej Správou katastra v Galante na LV č. 5992 od AŠK 
Lokomotíva Sereď, M.R. Štefánika 2997, 926 01 Sereď IČO: 31822037  
všetko za kúpnu cenu 6967 €   so záväzkom kupujúceho – mesta Sereď, že  

• následne po nadobudnutí vlastníctva poskytne do užívania AŠK Lokomotíva Sereď 
budovu  s. č. 2997 postavenú na parc. č. 3055 a po dostavaní a sprevádzkovaní 



telocvične so šatňami a sociálnymi zariadeniami aj telocvičňu  formou nájmu na dobu 
určitú 50 rokov  za  symbolickú cenu. 

• dostavia a sprevádzkuje rozostavanú telocvičňu so šatňami a sociálnymi zariadeniami   
do 31.08.2012    

a ukladá prednostovi MsÚ zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 
31.12.2011. 
 
D/ Ruší 

bod 1 z časti „D“ uznesenia č. 164/2011  
 


