
Dôvodová správa: 
 

     Oddelenie ŠRKŠ Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 

zastupiteľstva v Seredi  v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení a v zmysle zákona  NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov             

a nebytových priestorov v platnom znení žiadosti o prevod vlastníctva nehnuteľností 

priamym predajom z dôvodu, že žiadatelia sú najomcami nehnuteľností v súlade 

s ustanovením Čl. III VZN Mesta Sereď č. 6/1995 o postupe pri prevode bytov a nebytových 

priestorov v majetku Mesta Sereď na nasledujúce nehnuteľnosti:  

   

1. Rudolf Mičáni, nar. 14. 04. 1948, trvale bytom Sereď, Cukrovarská 146/5 požiadal o 

prevod vlastníctva nehnuteľnosti zapísanej na LV 3766 vedenom na Katastrálnom úrade 

Trnava, Správa katastra Galanta pre katastrálne územie Sereď na:  

- byt č. 68 na 12. poschodí bytového domu súpisné číslo 146 na ul. Cukrovarská,  číslo 

vchodu 5  v Seredi postaveného na parcele č. 2859,  

- pivnicu č. 68,  

- spoluvlastnícky podiel 68/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 

domu a príslušenstve,  

Kúpna cena za byt, pivnicu a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných 

zariadeniach domu a príslušenstve je stanovená v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. vo výške 

155,11  EUR.  

 

2. Martina Súkeníková, rod. Štibrányiová, nar. 08. 04. 1972, trvale bytom Sereď, 

Dolnomajerská ul. č. 1235/6 požiadala o prevod vlastníctva nehnuteľnosti zapísanej na LV 

3317 vedenom na Katastrálnom úrade Trnava, Správa katastra Galanta pre katastrálne územie 

Sereď na:  

- byt č. 7 na 4. poschodí bytového domu súpisné číslo 1235 na ul. Dolnomajerská,  číslo 

vchodu 6  v Seredi postaveného na parcele č. 374/15,  

- pivnicu č. 7,  

- spoluvlastnícky podiel 158/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 

domu a príslušenstve  

- spoluvlastnícky podiel 158/10 000-in k pozemku parcela registra „C“  číslo: 374/15 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 788 m
2 

.  

Kúpna cena za byt, pivnicu a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných 

zariadeniach domu a príslušenstve je stanovená v zmysle zákona 182/1993 Z. z. vo výške 

3199,54  EUR. 

Kúpna cena pozemku je stanovená v zmysle VZN Mesta Sereď č. 6/1995 o postupe pri 

prevode bytov a nebytových priestorov v majetku Mesta Sereď na 61,99 €. 

 

Žiadosti boli prerokované Sociálnou, zdravotnou, kultúrnou a bytovou komisiou, ktorá 

odporučila ich schválenie.  

 


