
 
 
1.      Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 11.12.2012 prerokovalo a: 
 

A. berie na vedomie 
 
informatívnu správu o výsledku výberu uchádzača o predaj nehnuteľného majetku mesta 
– Denné centrum  na Námestí slobody,  

 
B. schvaľuje: 
 

     v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.1, písm. b)     
predaj nehnuteľného majetku zapísaného  na Správe katastra v Galante ako parcely 
registra „C“ evidované na katastrálnej mape v k.ú. Sereď  na LV č. 591: parcela č. 77 - 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 397 m2 a stavba so súpisným číslom  1187 na 
tejto   parcele postavená, parcela č. 78 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2 a 
stavba bez súpisného čísla - garáž na  tejto parcele postavená, parcela č. 79 - zastavané 
plochy a nádvoria vo výmere 43 m2, parcela č. 80/1  - záhrady vo výmere 795 m2, za cenu 
.......................     slovom.......................................,  

     (komu – výsledok OVS)......................................................... 
 
     Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 

katastra nehnuteľností hradí  kupujúci. 
 

C. ukladá prednostovi MsÚ: 
       zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 31.12.2012. 
  
 
 
 
2.      Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 11.12.2012 prerokovalo a: 
 

A. berie na vedomie 
informatívnu správu o výsledku výberu uchádzača o predaj nehnuteľného majetku mesta 
– Denné centrum  na Jesenského ulici,  

 
B. schvaľuje: 
 

     v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.1, písm. b)     
predaj nehnuteľného majetku zapísaného  na Správe katastra v Galante ako parcely 
registra „C“ evidované na katastrálnej mape v k. ú. Sereď  na LV   č. 591 -   parcela č. 
695 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 248 m2,    parcela č. 697/1- zastavané 
plochy a   nádvoria vo výmere 86 m2 a  stavba so súpisným   číslom   1103  na   týchto   



parcelách postavená,     parcela    č. 696-zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2 a 
stavba bez súpisného čísla na nej postavená,  parcela č. 697/2 - zastavané plochy a 
nádvoria vo výmere 121 m2,   parcela č. 698/1 - záhrady vo výmere 44 m2,  parcela č. 
698/2 - záhrady vo výmere 18m2,   za cenu ....................... 

     slovom.......................................,  (komu – výsledok OVS)......................................................... 

.  
     Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 

katastra nehnuteľností hradí  kupujúci. 

 
C. ukladá prednostovi MsÚ: 

       zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 31.12.2012. 
 

 

3.      Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 11.12.2012 prerokovalo a: 
 

A. berie na vedomie 
 
informatívnu správu o výsledku výberu uchádzača o predaj nehnuteľného majetku mesta 
–   budova Mestskej polície na Poštovej ulici,  
 

 
 

B. schvaľuje: 
 

     v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods.1, písm. b)     
predaj nehnuteľného majetku zapísaného  na Správe katastra v Galante ako parcely 
registra „C“  evidované  na  katastrálnej  mape   v   k. ú. Sereď  na LV č. 591:   parcela  
č. 240/2 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 314 m2 a stavba  so súpisným číslom 
3040 na tejto parcele  postavená, za cenu .......................     slovom.......................................,  
(komu – výsledok OVS)......................................................... 

 Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do    
katastra nehnuteľností hradí  kupujúci 

 
C. ukladá prednostovi MsÚ: 

       zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 31.12.2012. 
  
 


