
Príloha č. 2 
Uznesenia z rokovania MsZ v Seredi, ktoré sa týkajú usporiadania pozemkov v areáli MŠ 
Fándlyho 
 

1) Uznesenie MsZ č. 103/2008 zo dňa 17. a 26. 06. 2008 
MsZ prerokovalo a  
A. berie na vedomie Informáciu o žiadostiach fyzických osôb, ktoré žiadajú majetkovoprávne 
vyporiadať nehnuteľnosti (pozemky) v ich vlastníctve užívané Mestom Sereď 
B. odkladá riešenie žiadostí fyzických osôb o majetkovoprávne vyporiadanie nehnuteľností užívaných 
Mestom Sereď v súvislosti s prípravou návrhu zákona o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom 
usporiadaní pozemkov zastavaných stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a samosprávne 
kraje v zmysle uznesenia vlády SR č. 817 z 27. septembra 2007, ktorým bol schválený návrh postupu 
doriešenia vlastníckych práv a súvisiacich záväzkov k nehnuteľnostiam delimitovaným obciam a 
samosprávnym krajom vrátane ostatných pozemkov pod miestnymi komunikáciami 
C. ukladá  evidovať naďalej žiadosti fyzických osôb o majetkovoprávne vyporiadanie nehnuteľností a 
predložiť žiadosti s návrhom riešenia do MsZ až po nadobudnutí účinnosti pripraveného návrhu 
Zákona o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov zastavaných stavbami, 
ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a samosprávne kraje a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

2) Uznesenie MsZ č. 110/2010 zo dňa 15. 06. 2010  
MsZ prerokovalo a 
berie na vedomie Informáciu o spôsoboch usporiadania pozemkov v súlade z zákonom č. 66/2009 Z.z. 
o niektorých opatreniach na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami, ktoré prešli 
z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
požiadavky vlastníkov s návrhmi na usporiadanie s tým, že riešenie  odkladá do uskutočnenia 
pozemkových úprav.  
 

3) Uznesenie MsZ č. 92/2015 zo dňa  25. 06. 2015  
MsZ prerokovalo a 
A. berie na vedomie Informáciu o priestorových podmienkach materských škôl v meste Sereď  
B. schvaľuje Zámer usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom využívaným Materskou školou na 
Fándlyho ulici formou výkupu a zámeny  
C. poveruje primátora mesta, za účasti poslanca JUDr. Irsáka rokovaním s vlastníkmi pozemkov pod 
MŠ na Fándlyho ulici  
 

4) Uznesenie MsZ č. 245/2015 zo dňa 10. 12. 2015 
MsZ prerokovalo a  
A. Berie na vedomie Informáciu o rokovaniach vo veci výkupu pozemkov na MŠ na Ul. Fándlyho s 
vlastníkmi pozemkov .  
B. Odporúča uskutočniť ďalšie rokovania s vlastníkmi pozemkov a k rokovaniu prizvať poslancov 
MsZ Ing. Horvátha a p. Vydarenú 

 
5) Uznesenie MsZ č. 73/2016 zo dňa 28. 04. 2016 

MsZ prerokovalo a berie na vedomie Informatívnu správu z rokovania vo veci výkupu pozemkov 
v objekte na Fándlyho ulici 


