
Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19.04.2012 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 „3“ vo výmere 9 m
2 

, ako novovytvorenú parcelu  č. 3004/2, 

zast. pl. odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 19.01.2012 vyhotoveným 

geodetom Petrom Černým od parcely registra „E“ č. 300/2 záhrady k.ú. Sereď, vedenej na LV 

č. 850 od  

Emílie Bosej, Jesenského 1111/41, 926 01 Sereď v podiele 1/6 v pomere k celku 

Gabriely Jendekovej, Športová 222, 925 63 Dolná Streda v podiele 1/6 v pomere k celku 

Dariny Mackovej, Vysoká 1441/8, 926 01 Sereď v podiele 1/6 v pomere k celku 

za kúpnu cenu 17 €/m
2 

 

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 15.05.2012    

 

 

2. 

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 m
2 

, ako novovytvorenú parcelu    č. 3004/3, 

zast. pl. odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 19.01.2012 vyhotoveným 

geodetom Petrom Černým od parcely registra „E“ č. 291/2 záhrady k.ú. Sereď, vedenej na LV 

č. 1168 od  

Emílie Bosej, Jesenského 1111/41, 926 01 Sereď v podiele 1/12 v pomere k celku 

Gabriely Jendekovej, Športová 222, 925 63 Dolná Streda v podiele 1/12 v pomere k celku 

Dariny Mackovej, Vysoká 1441/8, 926 01 Sereď v podiele 1/12 v pomere k celku 

za kúpnu cenu 17 €/m
2 

 

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 15.05.2012    

 

 


