
1. Návrh na uznesenie:  

       Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12.11.2013 prerokovalo a  

 

       A./ schvaľuje :  

       v zmysle §-u 9a, ods.8, písm. e)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení prevod nehnuteľného majetku  novovytvorenú parcelu č. 3282/18 -zastav.pl. vo 

výmere 100 m
2
, ktorá bola geometrickým plánom č.45/2013 od pôvodnej parcely č. 

3282/2-zastav.pl.,evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 

katastrálnej mape v k. ú. Sereď,  na LV 591,   ako parcela registra „C“,  za cenu 

20,00 €/m
2
, ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty, uplatnením 

výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok, 

ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov vo vlastníctve nadobúdateľov 

a pozemok dlhodobo užívajú, nie je naň priamy prístup z verejnej komunikácie, preto 

je z hľadiska územnoplánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, do 

spoluvlastníctva nadobúdateľom: Mária Pospíšková v podiele 1/5-ina,  Jarmila 

Kolaříková v podiele 1/5-ina,  Eva Švehlová v podiele 1/10-ina, Miroslava Švehlová 

v podiele 1/10-ina, Pavel Majko a manželka Zita v podiele 1/5-ina, Ing. Ľubomír 

Šimončík a manželka Ľudmila v podiele 1/5-ina , všetci bytom v Seredi, Mládežnícka 

162/4, 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

do katastra nehnuteľností uhradia  kupujúci. 

 

       B./ ukladá prednostovi MsÚ: 

             zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 12.01.2014. 
 

2. Návrh na uznesenie:  

       Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12.11.2013 prerokovalo a  

     A./ schvaľuje :  

v zmysle §-u 9a, ods.8, písm. e) zákona  č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení       

prevod nehnuteľného majetku  novovytvorenú parcelu č. 3282/19 – zast.pl. vo výmere  

26 m
2
, ktorá bola geometrickým plánom č.45/2013 od pôvodnej parcely č. 3282/2 – 

zastav.pl., evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na katastrálnej 

mape  na LV 591, v k. ú. Sereď, ako parcela registra „C“, za cenu 20,00 €/m
2
, ktorá 

bude zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty, uplatnením výnimočného postupu ako 

prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý sa nachádza 

v bezprostrednej blízkosti pozemku vo vlastníctve nadobúdateľky a pozemok dlhodobo 

užíva, nie je naň priamy prístup z verejnej komunikácie, preto je z hľadiska 

územnoplánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, nadobúdateľke Márii 

Pospíškovej, bytom v Seredi, Mládežnícka 162/4, 

 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

do  katastra nehnuteľností uhradí  kupujúci. 



 

 

       B./ ukladá prednostovi MsÚ: 

             zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 12.01.2014. 

 

3. Návrh na uznesenie:  

      Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12.11.2013 prerokovalo a  

     A./ schvaľuje :  

                 v zmysle §-u 9a, ods.8, písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

prevod nehnuteľného majetku  novovytvorenú parcelu č. 3282/20 – zastav.pl. vo 

výmere 25 m
2
, ktorá bola geometrickým plánom č.45/2013 od pôvodnej parcely č. 

3282/2 – zastav.pl.,  evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na 

katastrálnej mape na LV 591,  v k. ú. Sereď , ako parcela registra „C“, za cenu 20,00 

€/m
2
, ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty,  uplatnením výnimočného 

postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý sa 

nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov vo vlastníctve nadobúdateľky 

a pozemok dlhodobo užíva, nie je naň priamy prístup z verejnej komunikácie, preto je 

z hľadiska územnoplánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný,  nadobúdateľke 

Jarmile Kolaříkovej, bytom v Seredi, Mládežnícka 162/4, 

 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

do katastra nehnuteľností uhradí  kupujúca. 

 

 

       B./ ukladá prednostovi MsÚ: 

             zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 12.01.2014. 

 

4. Návrh na uznesenie:  

      Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12.11.2013 prerokovalo a  

     A./ schvaľuje :  

 v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm. e) zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení prevod nehnuteľného majetku  novovytvorenú parcelu č. 3282/21 – zastav.pl. vo 

výmere 26 m
2
, ktorá bola geometrickým plánom č.45/2013 od pôvodnej parcely č. 

3282/2 – zastav.pl.,  evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na 

katastrálnej mape LV 591,  v k. ú. Sereď, ako parcela registra „C“,  za cenu 20,00 

€/m
2
, ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty,   uplatnením výnimočného 

postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý sa 

nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov vo vlastníctve nadobúdateliek 

a pozemok dlhodobo užívajú, nie je naň priamy prístup z verejnej komunikácie, preto 

je z hľadiska územnoplánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný,   do 

podielového vlastníctva, každej v ½-ici ,  nadobúdateľkám Eve Švehlovej a Miroslave 

Švehlovej, obe bytom v Seredi, Mládežnícka 162/4.  



 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

do katastra nehnuteľností uhradia  kupujúce. 

 

 

       B./ ukladá prednostovi MsÚ: 

             zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 12.01.2014. 

 

5. Návrh na uznesenie: 

      Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12.11.2013 prerokovalo a  

     A./ schvaľuje :  

v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm. e)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení prevod nehnuteľného majetku  novovytvorenú parcelu č. 3282/22 – zastav.pl. vo 

výmere 23 m
2
, ktorá bola geometrickým plánom č.45/2013 od pôvodnej parcely č. 

3282/2 – zastav.pl.,  evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na 

katastrálnej mape na LV 591, v k. ú. Sereď ,ako parcela registra „C“, za cenu 20,00 

€/m
2
, ktorá bude zvýšená o platnú daň z pridanej hodnoty,  uplatnením výnimočného 

postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok, ktorý sa 

nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov vo vlastníctve nadobúdateľov 

a pozemok dlhodobo užívajú, nie je naň priamy prístup z verejnej komunikácie, preto 

je z hľadiska územnoplánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný,   do 

vlastníctva   nadobúdateľom Pavlovi Majkovi a manželke Zite, obaja bytom v Seredi, 

Mládežnícka 162/4.  

 

Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 

do katastra nehnuteľností uhradia kupujúci. 

 

 

       B./ ukladá prednostovi MsÚ: 

             zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie kúpnej zmluvy do 12.01.2014. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


