
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 29.11.2011 prerokovalo návrh na 
výkup pozemkov  v rámci prípravy územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ul.“  
 
a 
 

1. 

A/ s ch v a ľ u j e 

 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
 
odkúpenie nehnuteľnosti – diel „4“ vo výmere 34 m2 , ako novovytvorenú parcelu       č. 
3004/3, zast. pl. odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 20.10.2011 
vyhotoveným geodetom Petrom Černým od parcely registra „E“ č. 291/2 záhrady k.ú. Sereď, 
vedenej na LV č. 1168 od  
Magdalény Kunovskej , Stromová 1690/37 ,Sereď  v podiele  1/2 
za kúpnu cenu 17 €/m2 

 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 
katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
 
B/ u k l a d á 

Prednostovi MsÚ zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 31.01.2012    
 
 
 
2. 

A/ s ch v a ľ u j e 

 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“  
 
odkúpenie nehnuteľnosti – diel „5“ vo výmere 43 m2 , ako novovytvorenú parcelu č. 3004/4, 
zast. pl. odčlenenú geometrickým plánom č.30/2009 zo dňa 20.10.2011  vyhotoveným 
geodetom Petrom Černým od parcely registra „E“ č. 288/1   k.ú. Sereď, vedenej na LV č. 814 
vo vlastníctve Jozefa Ďuricu, Kukučínova 110/2, Sereď v celosti za kúpnu cenu    17 €/m2. 
 

 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 
katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
 
B/ u k l a d á 

 
Prednostovi MsÚ zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 31.01.2012    
 
 
 
 
 
 



 
 
3. 

A/ s ch v a ľ u j e 

 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
 
odkúpenie nehnuteľnosti – diel „7“ vo výmere 14 m2 , ako novovytvorenú parcelu č. 3004/6, 
zast. pl. odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 20.10.2011   vyhotoveným 
geodetom Petrom Černým od parcely registra „E“ č. 287/1 záhrady  k.ú. Sereď, vedenej na 
LV č. 4965 vo vlastníctve Juraja Koleniča, Kuklovská 494/5, Bratislava v celosti za kúpnu 
cenu    17 €/m2. 
 

 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 
katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
 
 
B/ u k l a d á 

 
Prednostovi MsÚ zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 31.01.2012    
 
 
4. 

A/ s ch v a ľ u j e 

 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
 
odkúpenie nehnuteľnosti – diel „9“ vo výmere 44m2 , ako novovytvorenú parcelu č. 3004/8, 
zast. pl. odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 20.10.2011    vyhotoveným 
geodetom Petrom Černým od parcely registra „E“ č. 281/1 záhrady   k.ú. Sereď, vedenej na 
LV č. 298 v spoluvlastníctve 
Oľgy Rafajovej, rod. Tanuškovej, Štúrova 786/6, Nová Baňa v podiele   1/4  a 1/12  
Marty Priehradníkovej, rod. Tanuškovej, Haanová 2685/6, Bratislava v podiele  1/4 a 1/12 
Jozefíny Tanuškovej , rod. Šupákovej, Lipová 369/2, Stará Turá v podiele 1/4 
Doc. Ing. Pavla Tanušku PhD, Hlavná 7042/19, Biely Kostol v podiele 1/24 
Ivony Málkovej, rod. Tanuškovej, Podjavorinskej 531/19, Stará Turá v podiele 1/24 
za kúpnu cenu  17 €/m2. 
 

 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 
katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
 
B/ u k l a d á 

 
Prednostovi MsÚ zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 31.01.2012 
 
 
 
 



 
5. 

A/ s ch v a ľ u j e 

 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
 
odkúpenie nehnuteľnosti – diel „10“ vo výmere 55m2 , ako novovytvorenú parcelu č. 3004/9, 
zast. pl. odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 20.10.2011 vyhotoveným 
geodetom Petrom Černým od parcely registra „E“ č. 278/4 ostatné plochy k.ú. Sereď, vedenej 
na LV č. 5802 od 
Mgr. Michala Bublinca Vinárska 123/5, Sereď v podiele 1/2 
za kúpnu cenu  17 €/m2. 
 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 
katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
 
U k l a d á 
Prednostovi MsÚ zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 31.01.2012    
 
 
6. 

A/ s ch v a ľ u j e 

 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
 
odkúpenie nehnuteľnosti – diel „11“ vo výmere 87m2 , ako novovytvorenú parcelu č. 3004/10, 
zast. pl. odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 20.10.2011 vyhotoveným 
geodetom Petrom Černým od parcely registra „E“ č. 277/1 záhrady   k.ú. Sereď, vedenej na 
LV č. 275 od 
Margity Farskej, Spádová 1142/12, Sereď v podiele  2/16 a 1/24  
Anny Kiššovej, M.R. Štefánika , Hrnčiarska 2486/5, Sereď v podiele 1/16 
Miroslava Farského, Jesenského 1112/46, Sereď v podiele 1/4 a 1/24  
Jarmily Baranayovej, 8. mája 2043/64, Sereď v podiele 1/24 
za kúpnu cenu  17 €/m2. 
 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 
katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
 
B/ u k l a d á 

 
Prednostovi MsÚ zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 31.01.2012    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. 

A/ s ch v a ľ u j e 

 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
 
odkúpenie nehnuteľností – diel „13“ vo výmere 49m2 , ako novovytvorenú parcelu č. 3004/12, 
zast. pl.  odčlenenú od parcely registra „E“ č. 272/4 záhrady a diel „15“  vo výmere 2 m2 ako 
novovytvorenú parcelu č. 3054/4 odčlenenú od parcely registra „C“ č.  3054 záhrada 
geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 20.10.2011 vyhotoveným geodetom Petrom Černým 
všetko  v k.ú. Sereď, vedené na LV č.3231  v spoluvlastníctve 
Jozefa Forgáča, Kostolná 120/9 Sereď v podiele 1/2  
Mariany Forgáčovej, rod. Vidovičovej, Kostolná 120/9, Sereď v podiele 1/2 
za kúpnu cenu  17 €/m2. 
 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 
katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
 
 
B/ u k l a d á 

 
Prednostovi MsÚ zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 31.01.2012 
 
 
 
8. 

A/ s ch v a ľ u j e 

 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
 
 
Odkúpenie  nehnuteľnosti – diel „14“ vo výmere 160 m2 , ako novovytvorenú parcelu č. 
3004/13, zast. pl. odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 20.10.2011   
vyhotoveným geodetom Petrom Černým od parcely registra „E“ č. 272/2 záhrady  k.ú. Sereď, 
vedenej na LV č.569  od  
Anny Zabákovej, Krásna 2339/22, Bratislava v podiele 1/3  
Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského – Slovenská provincia, Včelárska 8, Bratislava 
v podiele 1/3 
za kúpnu cenu  17 €/m2. 
 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 
katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
 
B/ u k l a d á 

 
Prednostovi MsÚ zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 31.01.2012    
 
 
 
 
 


