
Návrh na uznesenie 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi, na svojom zasadnutí dňa 09.09.2014   prerokovalo  a 

 

A/ Ruší  

Uznesenie č. 187/2013 zo dňa 19.09.2013 v celom rozsahu  

Uznesenie č. 99/2014 zo dňa 17.06.2014 v celom rozsahu a nahrádza novým uznesením 

v nasledovnom znení:    

A. schvaľuje:  

v  súlade  s  §11, ods.3) Zásad  hospodárenia  a  nakladania  s majetkom mesta,  zriadenie 

vecného bremena, spočívajúceho v práve stavby pozemnej komunikácie  pre projekt 

„Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba – Sereď“ a v práve prechodu pešo 

a prejazdu motorovými a inými vozidlami k nasledovným pozemkom  

- na parcelách registra „C“ : č. 3953/2,  č. 3951/10, č. 3977/21, č. 3939/16,   č. 

3992/90,   č. 3995/32, č. 3997/15, č. 4055/8,   č. 4058/17 ,  všetky odčlenené od parcely 

č. 1818- ostatné plochy, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 

mape určeného operátu ako parcela registra „E“, vedenej  v k. ú. Sereď na LV č. 4806, 

- na parcelách registra „C“ :  č 4058/15,   č. 3995/30,  č. 3992/86, č. 4085/76 a  č. 

4057/18,  všetky odčlenené od parcely č. 1818 – ostatné plochy, vedenej na mape 

určeného operátu ako parcela registra „E“ v k. ú. Sereď  na  LV č. 4806,  

- na parcele registra „C“ č. 3951/16 odčlenenej od parcely č. 1818 – ostatné plochy 

vedenej na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ v k.ú.  Sereď na LV č. 

4806,  

- na parcelách registra „C“ : č. 3995/19,  č. 3992/75,  č. 4085/19 a  č. 3992/77, všetky 

odčlenené od parcely č. 1841/201- ostatné plochy , zapísanej Okresným úradom 

v Galante na mape určeného operátu ako parcela registra „E“, v k. ú. Sereď na LV 

4806, 

- na parcelách registra „C“: č. 4058/24 a č. 4056/7, obe odčlenené od parcely č. 

1569/301-ost.pl., zapísaná Okresným úradom v Galante na mape určeného operátu  

ako parcela registra „E“ v k. ú. Sereď,  

- na parcelách registra „C“: č. 3995/22 – zastavané plochy a nádvoria, č. 3995/24 

zastavané plochy a nádvoria a  č. 3995/25 – zastavané plochy a nádvoria, všetky 

zapísané na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor v k. ú. Sereď na LV 591,  

v dĺžke podľa   vyznačenia   a    zamerania v geometrickom pláne, vypracovaného na   

náklady oprávneného z vecného bremena . 

Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech vlastníka pozemku  registra „C“ parc. č. 

4085/10, parc.č. 3992/57, parc. č. 3992/58, parc. č. 3924/43, parc. č. 3924/7, parc. č. 

3992/5, parc. č. 4058/3 parc. č. 3940/1, parc. č.3977/1 a v prospech osôb poverených 

oprávneným z vecného bremena.   

Vecné bremeno sa zriaďuje im rem, bezodplatne, z dôvodu ďalšieho rozvoja 

priemyselného parku a vybudovania cesty v súlade s platnou ÚPD mesta, ktorá  definuje 

dotknuté územie ako plochy a bloky výroby, výrobných služieb logistických centier 

a stavebnej výroby. 

B. ukladá prednostovi Mestského úradu  

 zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie  zmluvy o  zriadení vecného bremena v 

termíne do 09.11.2014                                          

 

 

 

 



B/ Mení 

Uznesenie č. 97/2014 v časti „B“ – termín podpísania kúpnej zmluvy do 09.11.2014 

 

C/ Berie na vedomie  

Správu o kontrole plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva  bez pripomienok   


