
1. Návrh  na  uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 09. 11. 2017  prerokovalo a 
 
A. berie na vedomie: 

informáciu o zámere prevodu, nehnuteľného majetku mesta - časti parcely, nachádzajúcej 
sa  na Kostolnej  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 pri pozemku vo vlastníctve žiadateľa, a je pre mesto  z hľadiska 
územno-plánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný, 

 
C. schvaľuje : 

v súlade § - om 9, ods. 2, písm. a)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov,  spôsob prevodu nehnuteľného majetku, časti parcely č. 3061/1 - 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere cca 12 m2, zapísanej Okresným úradom 
v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej  mape   ako parcela registra „C“,  na LV č. 
591 pre k. ú. Sereď, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 
zreteľa,  žiadateľovi PhDr. Vladimírovi  Malému a  manželke Kataríne, obaja bytom 
v Seredi, Podzámska 2860/20.   
 
Výmera  pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady 
žiadateľa. 

 

2. Návrh na uznesenie  
      Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 09. 11. 2017  prerokovalo a 
 
A. berie na vedomie: 

informáciu o zámere nájmu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely, nachádzajúcej 
sa  na  ulici Kostolná, 
 

B. konštatuje,  
že sa jedná o prípad,  pri ktorom sa uplatní  výnimočný  postup  pri nájme majetku  mesta 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože ide o pozemok, ktorý bude slúžiť na 
vytvorenie verejne prístupných parkovacích miest pripravovanej prevádzky vo  
vlastníctve žiadateľa a je pre mesto z hľadiska územnoplánovacej koncepcie inak 
nevyužiteľný,  

 
C. schvaľuje : 

v súlade §-om 9a, ods. 9, zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,  spôsob nájmu nehnuteľného majetku, časti parcely č. 3061/1 - zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere 75 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor na katastrálnej  mape   ako parcela registra „C“,  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, 



uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  žiadateľovi 
PhDr. Vladimírovi  Malému a  manželke Kataríne, obaja bytom v Seredi, Podzámska 
2860/20.   

 

3. Návrh na uznesenie 
     Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 09. 11. 2017 prerokovalo a  
 
     súhlasí   

 s uložení kábla VN, NN a plynového strednotlaku do parcely registra „C“ číslo 3061/1 – 
zastavaná plocha a nádvorie,  zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor 
na katastrálnej  mape   ako parcela registra „C“,  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, pre 
žiadateľa PhDr. Vladimíra  Malého a  manželku Katarínu, obaja  bytom v Seredi, 
Podzámska 2860/20.   
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