
Návrh  na  uznesenie: 
 
  Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa   15.12. 2011 prerokovalo 

a 

      a./ berie na vedomie:  

      informáciu o  zámere prenajať nehnuteľný majetok mesta  
 
1. nehnuteľnosti  v k.ú. Sereď  zapísané na Katastrálnom úrade v Trnave, Správe 

katastra v Galante na LV č. 591 ako: 
• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 111/1 zast. pl. 

a nádvoria vo výmere 787 m2 , č. 111/2 zast. pl. a nádvoria vo výmere 423 
m2  a   stavba s.č. 1176 postavená na týchto parcelách  

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 111/3  zast. pl. 
a nádvoria vo výmere 64 m2 a  stavba   bez s.č. postavená na tejto parcele   

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 110/1 zast. pl. 
a nádvoria vo výmere 318 m2 a   stavba s.č. 1177 postavená na tejto  
parcele 

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 110/2 zast. pl. 
a nádvoria vo výmere 104 m2 a stavba bez s.č. postavená na tejto  parcele   

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 110/3  zast. pl. 
a nádvoria vo výmere 193 m2  a  stavba   bez s.č. postavená na tejto  
parcele   

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 110/4 zast. pl. 
a nádvoria vo výmere 31 m2 a  stavba   bez s.č. postavená na tejto  parcele  

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 110/5 zast. pl. 
a nádvoria vo výmere 37 m2  a stavba   bez s.č. postavená na tejto  parcele 

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 110/8 zast. pl. 
a nádvoria vo výmere 14 m2  a stavba   bez s.č. postavená na tejto parcele  

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 113 zast. pl. a 
nádvoria  vo výmere 1350 m2,      

( uvedené nehnuteľnosti tvoria areál mestského úradu )  
 
 

2. nehnuteľnosti v k.ú. Sereď  zapísané na Katastrálnom úrade v Trnave, Správe 

katastra v Galante na LV č. 591ako: 
• parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 695 zast. pl. a 

nádvoria vo výmere 248 m2 , 697/1 zast. pl. a nádvoria vo výmere 86 m2 a  
stavba s.č. 1103 postavená na týchto parcelách 

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 696 zast. pl. a 
nádvoria vo výmere 23 m2 a stavba bez s.č.na nej postavená 

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 697/2 zast. pl. a 
nádvoria vo výmere 121 m2  

( uvedené nehnuteľnosti tvoria areál Denného centra na Jesenského ul v Seredi ) 
 

 
 
 



3. nehnuteľnosti v k.ú. Sereď  zapísané na Katastrálnom úrade v Trnave, Správe 

katastra v Galante na LV č. 591 ako: 
• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 77 zast. pl. 

a nádvoria vo výmere  397 m2 a  stavba s.č. 1187 na tejto parcele postavená 
• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 78 zast. pl. 

a nádvoria vo výmere 22 m2 a stavba bez s.č.  na tejto parcele postavená 
• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 79 zast. pl. 

a nádvoria vo výmere 43 m2  
• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 80/1 záhrady 

vo výmere 795  m2  
 ( uvedené nehnuteľnosti tvoria areál Denného centra na Námestí slobody v Seredi ) 

  
 

4. nehnuteľnosti v k.ú. Sereď  zapísané na Katastrálnom úrade v Trnave, Správe 
katastra v Galante na LV č. 591 ako: 

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 1606/1 ostatné 
plochy vo výmere 40829 m2  

•    parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 1606/2 zast. pl. 
a nádvoria vo výmere  479 m2 a  stavba bez s.č. na tejto parcele postavená 

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 1606/3 zast. pl. 
a nádvoria vo výmere  20 m2 a  stavba bez s.č.  na tejto parcele postavená 

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 1606/4 zast. pl. 
a nádvoria vo výmere  412 m2 a  stavba s.č. 2809  na tejto parcele postavená  

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 1606/5 zast. pl. 
a nádvoria vo výmere  162 m2 a  stavba bez s.č.  na tejto parcele postavená 

( uvedené nehnuteľnosti tvoria areál futbalového štadióna na Športovej ul. v Seredi ) 
 
 

5. nehnuteľnosti v k.ú. Horný Čepeň  zapísané na Katastrálnom úrade v Trnave,     
Správe katastra v Galante na LV č. 101 ako: 

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 196/1 zast. pl. 
a nádvoria vo výmere  133 m2 , č. 196/2 zast. pl. a nádvoria vo výmere  71 m2 , 
č. 196/4 zast. pl. a nádvoria vo výmere  78 m2   a  stavba s.č. 3740  na týchto 
parcelách postavená 

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 196/3, zast. pl 
a nádvoria  vo výmere 1079 m2 

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 196/5, zast. pl. 
a nádvoria vo výmere 465 m2  

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 196/6 zast. pl. 
a nádvoria  vo výmere 4 m2 

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 196/7 zast. pl. 
a nádvoria  vo výmere 62 m2 

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 197/1 ostatná plocha  
vo výmere 7585 m2  

• parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 197/2 ostatná plocha  
vo výmere 364 m2  

(uvedené nehnuteľnosti tvoria areál futbalového štadióna na Hornočepeňskej  ul. 
v Seredi ) 



6. nehnuteľnosti v k.ú. Sereď  zapísané na Katastrálnom úrade v Trnave, Správe 
katastra v Galante na LV č. 4284 ako: 
••••    stavba s.č. 118 Dom kultúry postavená na  parcelách registra „ C“  

evidovaných  na katastrálnej mape č.3050 a  3049 
••••    parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 2835/1, zast. pl 

a nádvoria  vo výmere 2672 m2 
••••   stavba s.č. 795 Mestské kultúrne stredisko Nova postavená na parcelách   

registra„ C“ evidovaných  na katastrálnej mape č.2835/1a 2835/2  
a nehnuteľnosť v k.ú. Sereď  zapísaná na Katastrálnom úrade v Trnave, Správe 

      katastra v Galante na LV č. 591 ako: 
••••    parcela registra „ C“ evidovaná na katastrálnej mape č. 2835/2 zast. pl. 

a nádvoria  vo výmere 267 m2 
 
uplatnením výnimočného  postupu podľa § 9a ods. 9 písm. c ( nájom z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa)  spoločnosti založenej mestom -  Správa majetku Sereď, 
s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10, Sereď z dôvodu dosiahnutia 
optimalizácie nákladov na prevádzku, ako i zefektívnenia činností spojených 
s prevádzkou nehnuteľného majetku mesta.  

 
 
b./ ukladá: 

  prednostovi Mestského úradu zabezpečiť zverejnenie zámeru mesta prenajať  
 nehnuteľný majetok uplatnením výnimočného postupu minimálne 15 dní pred  
schvaľovaním nájmu  mestským zastupiteľstvom   
      

                                     
termín: ihneď  

 
 


