
Návrh na  uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí  dňa  14.  06. 2016 prerokovalo a 
 
 
 
A/ ruší 
Uznesenie č. 17/2016 v celom rozsahu 
 
B/ schvaľuje: 
 
B/ schvaľuje: 
prevod majetku  v zmysle  §  9a ods. 8,  písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb.   o  majetku obcí 
v znení  neskorších  predpisov, ako  prípad  hodný  osobitného  zreteľa  formou zámeny,   a to: 
novovytvorených parciel, ktoré boli geometrickým plánom č. 28/2015, úradne overeným 
Okresným úradom v Galante, katastrálnym odborom, dňa 09. 05. 2016  pod číslom 464/2016, 
a to:  parcely 3534/3 - orná pôda, diel (7) vo výmere 41 m2,  odčlenenej od pôvodnej  parcely 
č. 1088 - ostatná plocha, evidovanej  Okresným   úradom v Galante, katastrálny odbor na  
mape určeného operátu ako parcela registra „E“, na LV č. 591, v k. ú. Sereď a parcely 
č.3533/13 - zastavaná plocha, ktorá geometrickým plánom  odčlenená od pôvodnej parcely č. 
3533/12 - zastavaná plocha, diel (8) vo výmere 92 m2 a od pôvodnej parcely č. 3533/8 - 
zastavaná plocha, diel (9) vo výmere 18 m2, obe evidované Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcely registra „C“, na LV č. 591, v k. ú. Sereď,   
za parcelu č. 3535/6 - zastavaná plocha, diel (5) vo výmere 100 m2  a za parcelu č. 3535/5 - 
zastavaná plocha, diel (4) vo výmere 47 m2,  ktoré boli odčlenené od pôvodnej  parcely č. 
1073 - orná pôda, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na mape 
určeného operátu ako parcela registra „E“, v k. ú. Sereď na LV č. 5122, vo vlastníctve 
žiadateľky Lenky Domčekovej, bytom v Seredi, Cukrovarská 146/5, a to bez vzájomného 
finančného vyrovnania, z dôvodu, že je v záujme mesta usporiadať vlastnícke vzťahy 
k pozemkom tak, aby boli zachované podmienky pre riadnu prevádzku predškolského 
zariadenia a priestorovo sa neobmedzil dvor objektu užívaného špeciálnou základnou školou.  
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí každá zo zmluvných 
strán v jednej polovici 

C/ Berie na vedomie 

Kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok 

 

 


