
 
1.  Návrh na uznesenie: 

 Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 10. 11. 2016 prerokovalo 
žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta  a: 

A.  berie na vedomie: 
 informáciu o zámere prevodu  nehnuteľného majetku mesta, pozemku,   
nachádzajúceho  sa  na Kasárenskej ulici,  
 

B.   konštatuje, 
že  sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup prevodu majetku 
mesta z dôvodu hodného  osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské  
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože  ide o pozemok,   
ktorý sa  nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemku  vo vlastníctve žiadateľa, tvorí 
súčasť pripravovanej IBV Kasárenská,  
 

C.  schvaľuje: 
v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, spôsob prevodu nehnuteľného majetku uplatnením 
výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  zreteľa:  parcely č.  2437 - 
záhrada  vo výmere 182 m2,  zapísanej  Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor, na katastrálnej mape  ako parcela registra "C“, v  k. ú. Sereď, na LV č. 4806,   
žiadateľovi  Ing. Mariánovi Sidorovi, CSc.  a   manželke Edite, obaja bytom 
v Seredi, Trnavská 913. 

 
2. Návrh na uznesenie: 

 Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 10. 11. 2016 prerokovalo 
žiadosť   o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta  a: 

A. berie na vedomie: 
      informáciu o zámere prevodu  nehnuteľného majetku mesta, pozemku,   

nachádzajúceho  sa  na Kasárenskej ulici,  
 
B.   konštatuje, 

že  sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup prevodu majetku   
mesta z dôvodu hodného  osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské  
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože  ide o pozemok,   
ktorý sa  nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemku  vo vlastníctve žiadateľa, tvorí 
súčasť pripravovanej IBV Kasárenská, 
 

C.  schvaľuje: 
v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, spôsob prevodu nehnuteľného majetku uplatnením 
výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  zreteľa:  parcely č.  2433/3 - 
záhrada  vo výmere 64 m2,  zapísanej  Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor, na katastrálnej mape  ako parcela registra "C“, v  k. ú. Sereď, na LV č. 4806,   
žiadateľovi  Mgr. Martinovi Melišíkovi, bytom v Seredi, Trnavská 4578/90A. 


