
Návrh  na  uznesenie: 

 

1.  Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa   29.11. 2011  prerokovalo 
 

a. /  berie na vedomie: 

informáciu o zámere mesta predať časť nehnuteľného majetku mesta – trafostanicu 
s pozemkom , nachádzajúcu sa v k.ú. Stredný Čepeň  

b./   konštatuje, 

      že  sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup prevodu majetku mesta 
z dôvodu hodného  osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje Mestské  zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov , pretože ide o všeobecný záujem mesta, 
zachovať distribúciu elektrickej energie v  dotknutej časti mesta.  

c./  schvaľuje: 

 v zmysle Zák.č.138/1991Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.8,písm.e,   predaj 
nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 
zreteľa.  
- parcelu    č. 126/113 – zastavané plochy a nádvoria,  vo výmere 48 m2 a stavbu - 

trafostanicu, na tejto parcele postavenú so  súpisným  číslom 3140,  
- parcelu  126/24 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 117 m2 
Nehnuteľnosti sú evidované v právnom stave   na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa 
katastra Galanta na LV č. 591 ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, 
v kat. území Stredný Čepeň,  

d./  ukladá: 

      prednostovi Mestského úradu zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta predať nehnuteľný 
majetok formou uplatnenia výnimočného postupu. 

                              termín: ihneď 
 
2. Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa   29.11. 2011  prerokovalo 
 

a./ berie na vedomie: 

     zámer mesta predaj časť pozemku – parc. registra „E“ č. 294, nachádzajúcu sa na ul. 
M.R.Štefánika, ktorý tvorí priľahlú plochu k stavbe v súkromnom vlastníctve, 

b./ konštatuje,  

     že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup predaja majetku mesta 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože ide o priľahlú plochu k stavbe – 
obchodno-spoločenské centrum v súkromnom vlastníctve a je pre účely mesta 
nevyužiteľná . 

c./  schvaľuje: 

      v  zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom  znení, § 9a, ods.8 písm. e  - 
 predaj nehnuteľného majetku -  časť parcely    č. 294 – zastavané plochy a nádvoria,  vo 
výmere cca 50 m2,  evidovanú v právnom stave   na Katastrálnom úrade v Trnave, Správa 
katastra Galanta na LV č. 591 ako parcely registra „E“ na mape určeného operátu v kat. 
území Sereď,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

d./. Ukladá:  

    prednostovi Mestského úradu zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta predať nehnuteľný        
majetok uplatnením výnimočného postupu. 
                               termín: ihneď 


