
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 09. 12.2014  prerokovalo a:  

 
A. berie na vedomie 
       informáciu o zámere využitia  rozostavanej stavby pavilónu G na Komenského ulici  

v Seredi na výstavbu bytov, spĺňajúcich podmienky pre poskytnutie finančných 
prostriedkov  zo  Štátneho  fondu rozvoja bývania a Ministerstva   dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR, 

 
B. vyhlasuje: 

  v súlade s § 17 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, nehnuteľný majetok, 
rozostavanú stavbu pavilónu G na parcele č. 733/11- zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 569 m2 a na parcele č. 733/6 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 151 m2, 
obe zapísané v právnom stave na Okresnom úradom v Galante,  katastrálny odbor, na 
katastrálnej mape na LV č. 591 ako parcely  registra „C“,  v k. ú. Sereď, za prebytočný,  

 
C. schvaľuje: 

 
1. V zmysle  § 9, ods.2, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších 

predpisov spôsob prevodu nehnuteľného majetku: rozostavanej stavby pavilónu G na -   
parcele   č.  780/11 - zastavaná plocha  a nádvorie  vo  výmere  569 m2  a  parcely  č. 
733/6 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 151 m2, obe zapísané v právnom stave 
na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape na LV č. 591 
ako parcely registra „C“ v  k. ú. Sereď,,   
 

2. V zmysle § 9a, ods.9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších  
predpisov zámer nájmu nehnuteľného majetku: 
-   parcely   č.  780/11 - zastavané plochy  a nádvoria  vo  výmere  569 m2,   parcely  č. 

733/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 151 m2, obe zapísané v právnom 
stave Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako 
parcely registra „C“ na LV č. 591,  v  k. ú. Sereď, na realizáciu výstavby nájomných 
bytov s polyfunkciou, 

-  parcely č. 1873/2 – zastavaná  plocha a nádvorie vo výmere 400 m2, zapísanej 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na  mape určeného operátu LV č. 
4806  ako parcela registra „E“,  v k. ú. Sereď, na vybudovanie nevyhnutnej 
parkovacej plochy, 

formou obchodnej verejnej súťaže,   
 

3. Podmienky obchodnej verejnej súťaže 
     -  bez pripomienok 
     -  s pripomienkami: 

 
4. Komisiu pre výber uchádzača o nájom majetku mesta  

          v  zložení:  Ing. Bystrík Horváth, JUDr. Michal Irsák, MUDr. Miroslav Bucha, Ing.   
Marek Lovecký, Božena Vydrená, Ing. Tibor Krajčovič, Ing. Vladimír Práznovský  

 
D. ukladá prednostovi  mestského úradu 
      zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže   termín: do  12. 12. 2014          


