
1. Návrh  na  uznesenie: 
 
          Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 13. 09. 2018  prerokovalo a 
 

A. berie na vedomie: 
     informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely, nachádzajúcej 

sa  v k. ú. Sereď – pozemok  medzi Strednočepeňskou a Hornočepeňskou ulicou, 
 
B. konštatuje,  

že sa jedná o prípad,  pri ktorom sa uplatní  spôsob  prevodu  majetku podľa  § 9, ods. b)  
zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,   formou vyhlásenia obchodnej 
verejnej súťaže  
 

C. schvaľuje : 
a) spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta, časti parcely č. 553 – ostatná plocha  vo 

výmere  cca 1520 m2,  zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na  
mape určeného operátu   ako parcela registra „E“ na LV č. 4806 pre  k. ú. Sereď, 
formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaž , 

b) podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
• bez pripomienok, 
• s pripomienkami: 

c) komisiu pre výber uchádzača o prevod pozemku, v zložení: 
predseda: Ing. Horváth 
členovia: JUDr. Irsák, Ing. Arch. Kráľ, Mgr. Némethová, Darina Nagyová – zároveň 
zapisovateľka komisie 

 
 

2. Návrh  na  uznesenie: 
 
          Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 13. 09. 2018  prerokovalo a 
 

A. berie na vedomie: 
     informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely, nachádzajúcej 

sa  v k. ú. Sereď – pozemok medzi  Strednočepeňskou a Hornočepeňskou ulicou, 
 
B. konštatuje,  

že sa jedná o prípad,  pri ktorom sa uplatní  spôsob  prevodu  majetku  mesta podľa § 9, 
ods. a)  zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, formou priameho predaja  
 

C. schvaľuje: 
a) spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta,  časti parcely č. 553 – ostatná plocha  

vo výmere  cca 1520 m2,  zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na  
mape určeného operátu   ako parcela registra „E“ na LV č. 4806 pre  k. ú. Sereď, 
formou priameho predaja,  

a) podmienky cenovej ponuky: 
- bez pripomienok,  
- s pripomienkami, 

b) komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk v tomto zložení: 
predseda: Ing. Horváth 
členovia: JUDr. Irsák, Ing. arch. Kráľ, Mgr. Némethová, Darina Nagyová – zároveň 
zapisovateľka komisie 
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