
Návrh na  uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí  dňa  14.  12. 2017  prerokovalo a 
 
schvaľuje: 
        podľa § 9, ods. 2 písm. b)   Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Sereď, odňatie nehnuteľného majetku mesta Sereď zo správy  Domu kultúry v Seredi, dňom 
31. 12. 2017,  a to:  
1. Stavby 

a) stavba so súpisným číslom 1, zapísaná Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor na LV č. 591 ako kaštieľ, nehnuteľná kultúrna pamiatka 
(národná kultúrna pamiatka), postavená na parcele č. 1, v k. ú. Sereď, 

b) stavba so súpisným číslom 4289, zapísaná Okresným úradom v Galante, na LV 
č. 591 ako vstupný objekt - park, postavená na parcele č. 2/9 v k. ú. Sereď, 

c) stavba so súpisným číslom 4289, zapísaná na Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor na LV č. 591 ako verejné WC- park, postavená na parcele č. 
2/9 v k. ú . Sereď. 

            Obstarávacia cena  stavieb je vo výške 423 084,30 €. 
            Oprávky k 31. 12. 2017 sú vo výške 363 374,12 €. 
            Zostatková cena k 31. 12. 2017 je vo výške   59 710,18 €. 

2. Drobné stavby  - oplotenia, chodníky 
            Obstarávacia cena je vo výške  87 499,23 €. 
            Oprávky k 31. 12. 2017 sú vo výške  19 561,00 €. 

Zostatková cena k 31. 12. 2017 je  vo výške 67 938,23 €. 
3. Pozemky 

a) parcela č. 1 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2.529 m2, zapísaná na 
Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor ako parcela registra „C“ na  
katastrálnej mape v k. ú. Sereď na LV č. 591 , 

     Obstarávacia cena je 12.592,11      
b) parcela č. 2/7 – ostatná plocha vo výmere 43.002 m2, zapísaná na Okresnom úrade 

v Galante, katastrálny odbor ako parcela registra „C“ na  katastrálnej mape v k. ú. 
Sereď na LV č. 591, 

     obstarávacia cena je 21.411,07 € , 
c) parcela č. 2/8 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 16 m2, zapísaná na 

Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor ako parcela registra „C“ na  
katastrálnej mape v k. ú. Sereď na LV č. 591, 

    obstarávacia cena je 79,67 €, 
d) parcela č. 2/9 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 33 m2, zapísaná na 

Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor ako parcela registra „C“ na  
katastrálnej mape v k. ú. Sereď na LV č. 591, 
obstarávacia cena je 164,31 € , 

e)  parcela č. 4/1 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere  2.712 m2, zapísaná na 
Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor ako parcela registra „C“ na  
katastrálnej mape v k. ú. Sereď na LV č. 591, 
obstarávacia cena je 13.503,29 €, 

f) parcela č. 9/1 - ostatná plocha vo výmere 27.632 m2, zapísaná na Okresnom 
úradom v Galante, katastrálny odbor ako parcela registra „C“ na  katastrálnej 
mape v k. ú. Sereď na LV č. 591,    
obstarávacia cena k 31. 12. 2017 je vo výške 13.758,22 €. 
 


