
Dôvodová správa: 

 
     Finančné oddelenie Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
zmien a dodatkov zámer  predať nehnuteľný majetok mesta : 
 
     Mesto je vlastníkom nehnuteľností zapísaných na katastrálnom úrade  v Trnave, Správe 
katastra v Galante, na LV č. 591 ako parcely registra "C"   evidované   na katastrálnej mape 
v k.ú. Sereď: 
      
1. Denné centrum na Námestí slobody 

- parcela č. 77 - zast. plochy a nádvoria vo výmere 397 m2 a stavba, súp. č. 1187 na tejto   
parcele postavená, 

    -  parcela č. 78 - zast. plochy a nádvoria vo výmere 22 m2 a stavba bez súp. č. - garáž na  
tejto parcele postavená, 

- parcela č. 79 - zast. plochy a nádvoria vo výmere 43 m2, 
- parcela č. 80/1  - záhrady vo výmere 795 m2 

 
2. Denné centrum na Jesenského ulici 

- parcela č. 695 - zast. plochy a nádvoria vo výmere 248 m2 , parcela č. 697/1-zast.plochy 
a nádvoria vo výmere 86 m2 a stavba súp. č. 1103 na týchto parcelách postavená, 

- parcela č. 696-zast.plochy a nádvoria vo výmere 23 m2 a stavba bez súp.č. na nej 
postavená, 

- parcela č. 697/2 - zast. plochy a nádvoria vo výmere 121 m2, 
- parcela č. 698/1 - záhrady vo výmere 44 m2, 
- parcela č. 698/2 - záhrady vo výmere 18m2 
 

3. budova Mestskej polície na Poštovej ulici 
    - parcela č. 240/2 - zast. plocha a nádvorie vo výmere 314 m2 a stavba  súp. č. na tejto 

parcele  postavená. 
 
      Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí Uznesením č. 163/2011 zo dňa 

13.09.2011  schválilo zámer na predaj týchto nehnuteľností z dôvodu zastavenia 
neefektívneho vynakladania finančných prostriedkov do týchto nehnuteľností a získanie 
finančných prostriedkov na investovanie do rozvojových zámerov mesta.  

 
Vzhľadom na nevyužiteľnosť pre potreby mesta a potrebu vynakladania finančných 

prostriedkov na opravy a údržbu, predkladáme návrh zámeru  predať nehnuteľného majetku 
mesta a schválenie spôsobu predaja v zmysle zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. 
v platnom znení - vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže. 
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