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Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 22.04.2021 prerokovalo a  

schvaľuje:  

a) v súlade s § - om  9a, ods. 9, písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
nájom nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa,  časti parcely č. 166/1 - ostatná plocha,  zapísanej  Okresným úradom 
v Galante, katastrálny odbor,  na mape určeného operátu ako parcela registra „E“,  na LV 
č. 3289 pre k. ú. Dolný Čepeň, vo výmere 10 m2, na dobu neurčitú, s podmienkou  možnosti 
odstúpenia mesta ako prenajímateľa od nájomnej zmluvy v prípade, ak sa nájomcovia  
nestanú vlastníkmi rodinného domu,  za cenu 1,00 €/m2/rok z dôvodu, že ide o pozemok, 
ktorý   sa    nachádza  v   bezprostrednej  blízkosti  pred  rodinným  domom  s   pozemkom 
v súkromnom vlastníctve, na parcele č.1112/1, na účel vybudovania oplotenia, ktorým 
vznikne zarovnaná línia miestnej komunikácie a je pre mesto z hľadiska územno-
plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, žiadateľom Marekovi Maronovi a Eve Maronovej, 
obaja bytom v Seredi, Cukrovarská 147/7, 

  
b) odstúpenie mesta ako prenajímateľa od predmetnej nájomnej zmluvy, ak sa žiadatelia ako 

nájomcovia nestanú vlastníkmi rodinného domu. 



 
   Dôvodová správa: 

 
     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi,   v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, návrh na nájom nehnuteľného majetku - pozemku na Dolnočepeňskej ulici 
v Seredi: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 18.02.2021, uznesením číslo 
32/2021, schválilo  spôsob nájmu nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu 
ako prípad hodný osobitného zreteľa,  časti parcely č. 166/1, vo výmere  10 m2,  ktorá sa 
nachádza v bezprostrednej blízkosti pred novobudovaným rodinným domom s pozemkom, 
ktorého sa stanú vlastníkmi na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, žiadateľom Marekovi 
Maronovi s manželkou. V prípade schválenia nájmu pozemku na dobu neurčitú,  bude do 
nájomnej zmluvy zapracované ustanovenie týkajúce sa  možnosti odstúpenia mesta ako 
prenajímateľa od nájomnej zmluvy z dôvodu, ak sa nájomcovia  nestanú vlastníkmi rodinného 
domu. postaveného  na parcele č. 1112/1. V súčasnej dobe sú žiadatelia jeho budúci vlastníci 
len na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, podľa ktorej má byť v termíne do 15.5.2021 
odovzdaný rodinný dom budúcim kupujúcim. To znamená, že ak sa nestanú jeho vlastníkmi, 
nie je dôvod,  aby boli nájomcami časti mestského pozemku pred dotknutým rodinným 
domom, a  mesto ako prenajímateľ odstúpi od  nájomnej zmluvy. Zmluva zanikne dňom 
doručenia odstúpenia nájomcom.   Žiadatelia prejavili záujem, že  po odkúpení rodinného 
domu s pozemkom do vlastníctva, požiadajú mesto o predaj dotknutej časti mestského 
pozemku. 
 
Príjem do rozpočtu mesta: 
  
Minimálna cena pri nájmoch pozemkov určená, určená v prílohe č. 5 Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Sereď je 1,00 €/m2/rok.     
Ročný príjem do rozpočtu mesta, v prípade takto schválenej výške nájomného, bude 10 eur.  
    
 
Zámer nájmu bol zverejnený zákonným spôsobom. 
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Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  22. 04. 2021  prerokovalo a 
  
 

s c h v a ľ u j e : 
 
v súlade s § - om 9a, ods.9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,  nájom nehnuteľného majetku,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad 
hodný osobitného zreteľa,  časti parcely č. 273 - zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere  183 
m2 a časti parcely č. 272/1- záhrada vo výmere 168 m2, obe zapísané Okresným úradom 
v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“,  na LV č. 
4959 pre k. ú. Sereď, za cenu 10,00 €/m2/rok, na dobu neurčitú z dôvodu,  že ide o pozemok, 
ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pred areálom vo vlastníctve žiadateľa,  bude na 
ňom vybudované verejne prístupné parkovisko pre osobné automobily zamestnancov 
a návštevníkov areálu spoločnosti, je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej  koncepcie pre 
mesto  inak nevyužiteľný, spoločnosti HUBERT J.E., s.r.o., so sídlom v Seredi, Vinárska  137. 
 

 
 
 
 

 



Dôvodová správa: 

     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,  
návrh na nájom  nehnuteľného majetku mesta - pozemku na Vinárskej ulici: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 18.02.2021, uznesením číslo  35/2021 
schválilo  zámer nájmu nehnuteľného majetku - pozemku, nachádzajúceho sa na Vinárskej 
ulici v Seredi,  pred areálom  spoločnosti HUBERT J.E, z dôvodu vybudovania  parkoviska 
pre osobné automobily zamestnancov a návštevníkov areálu spoločnosti.  
Spoločnosť dala na základe prijatého uznesenia  vypracovať geometrický plán na spresnenie 
výmery a  znalecký posudok na  určenie výšky nájomného.  
 
Príjem do rozpočtu mesta: 
 
Výška nájomného,  určená znaleckým posudkom  č. 38/2021 z 22.03.2021, vypracovaným 
znalcom Ing. Petrom Hurtom,  je vo výške  6,153 €/m2/rok.  Ročný príjem  podľa znaleckého 
posudku by bol vo výške 1.999,73 €. 
 
V prílohe č. 5, písm. ch) Zásad hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta Sereď, je pri 
nájmoch pozemkov vo vlastníctve mesta  určených na parkovanie,  určená ako minimálna 
cena 10,00 €/m2/rok. Pri takto schválenej výške nájomného by bol ročný príjem do rozpočtu  
mesta vo výške 3.510 €. 
     

 
Zámer nájmu pozemku bol zverejnený zákonným spôsobom. 
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Geometrický  plán  je  podkladom  na  právne  úkony, keď  údaje  doterajšieho  stavu  výkazu výmer  sú  zhodné  s  údajmi  platných  výpisov  z  katastra nehnuteľností 

Vyhotoviteľ Kraj Okres Obec

Trnavský Galanta
Kat. 
územie

Číslo 
plánu 2-3/2021

Mapový 
list č.

GEOMETRICKÝ PLÁN na 

                                     Vyhotovil Úradne overil                                       
Meno:

Dňa: Meno: Dňa: Meno: Dňa: Číslo:

Andrej Holbík
Nové hranice boli v prírode označené Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom Úradne overené podľa § 9 zákona NR SR č.215/1995 

roxormi, sprejom
Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č.

3768
Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské
údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii 

1032 t.č. 6.50 - 1997

Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis

Sereď Sereď 0-4/43, Sereď 0-4/44

Autorizačne overil

určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam  a 
oddelenie pozemkov  p.č.3004/17; 3043/2

DIČ: 202 251 8839

Sereď GEOREAL Sereď s.r.o
Kasárenská 4741/58B, Sereď 

georeal@georealsered.sk

IČO: 43 899 382



V Ý K A Z    V Ý M E RV Ý K A Z    V Ý M E R
 D o t e r a j š í   s t a v Z m e n y  N o v ý   s t a v 

k od  Vlastník,
Druh 

 D o t e r a j š í   s t a v Z m e n y  N o v ý   s t a v 
číslo k od  Vlastník,

vložk listu Druh parcele 
m2 parcely 

m2 (iná opráv.osoba)
Druh 

pozemkuparcely Výmera
číslo

Diel Číslo Výmeravložk
y

listu 
vlast.

Druh 
pozemku

parcele 
číslo m2 parcely 

číslo m2 (iná opráv.osoba)

PK LV PK KN-E KN-C ha 2 ha 2 kód adresa, (sídlo)

pozemkuparcely Výmera Diel 
číslo

Číslo 
parcely

Výmera

PK LV PK KN-E KN-C ha m2 ha m2 kód adresa, (sídlo)

Stav právnyStav právny

911 267/2 511 zast.pl. 4 3043/2 67 ( 267/2 444 zast.pl. ) doterajší911 267/2 511 zast.pl. 4 3043/2 67 ( 267/2 444 zast.pl. ) doterajší

4959 272/1 789 záhrady 7 3004/17 156 ( 272/1 633 záhrady ) doterajší4959 272/1 789 záhrady 7 3004/17 156 ( 272/1 633 záhrady ) doterajší

4959 273 1142 zast.pl. 1 3043/2 258 ( 273 715 zast.pl. ) doterajší4959 273 1142 zast.pl. 1 3043/2 258 ( 273 715 zast.pl. ) doterajší
6 3004/17 1696 3004/17 169

4959 274/1 69 zast.pl. 2 3043/2 54 ( 274/1 15 zast.pl. ) doterajší4959 274/1 69 zast.pl. 2 3043/2 54 ( 274/1 15 zast.pl. ) doterajší

911 274/2 51 zast.pl. 3 3043/2 47 ( 274/2 4 zast.pl. ) doterajší911 274/2 51 zast.pl. 3 3043/2 47 ( 274/2 4 zast.pl. ) doterajší

4806 929/2 2 2082 zast.pl. 5 3043/2 1 ( 929/2 2 2081 zast.pl. ) doterajší4806 929/2 2 2082 zast.pl. 5 3043/2 1 ( 929/2 2 2081 zast.pl. ) doterajší

1 273 258 3043/2 427 zast.pl. HUBERT J. E. s.r.o.1 273 258 3043/2 427 zast.pl. HUBERT J. E. s.r.o.
2 274/1 54 22 Vinárska 137, Sereď2 274/1 54 22 Vinárska 137, Sereď
3 274/2 473 274/2 47
4 267/2 674 267/2 67
5 929/2 15 929/2 1

6 273 169 3004/17 325 ost.pl. detto6 273 169 3004/17 325 ost.pl. detto
7 272/1 156 297 272/1 156 29

Spolu : 2 4644 752 752 2 4644Spolu : 2 4644 752 752 2 4644

Stav pod ľa registra C KNStav pod ľa registra C KN
3004/1 2929 zast.pl. 3004/1 2604 zast.pl. doterajší3004/1 2929 zast.pl. 3004/1 2604 zast.pl. doterajší

2222

3004/17 325 zast.pl. HUBERT J. E. s.r.o.3004/17 325 zast.pl. HUBERT J. E. s.r.o.
22 Vinárska 137, Sereď22 Vinárska 137, Sereď

3043 3382 ost.pl. 3043/1 2955 ost.pl. doterajší3043 3382 ost.pl. 3043/1 2955 ost.pl. doterajší
2929

3043/2 427 ost.pl. HUBERT J. E. s.r.o.3043/2 427 ost.pl. HUBERT J. E. s.r.o.
29 Vinárska 137, Sereď29 Vinárska 137, Sereď

Spolu : 6311 6311Spolu : 6311 6311
Legenda :  kód spôsobu využívania  4 - pozemok, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie ...Legenda :  kód spôsobu využívania  4 - pozemok, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie ...

29 - pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň...29 - pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň...
22 - pozemok, na ktorom je postavená inž.stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia 22 - pozemok, na ktorom je postavená inž.stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia 

t.č.6.76 - 1996t.č.6.76 - 1996
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Návrh na uznesenie: 

Mestské  zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí  dňa 22.04.2021  prerokovalo a  

schvaľuje:  

 v súlade s § - om  9a, ods. 9, písm. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
nájom nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného 
zreteľa,  parcely č. 3117 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 120 m2,  parcely č. 3128/3 - 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m2, parcely č. 3128/4 - zastavané plochy a 
nádvoria vo výmere 74 m2 a parcely č.  3128/90 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
1218 m2, všetky zapísané  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej 
mape ako parcely registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, na dobu neurčitú, za cenu 5,00 
€/m2/rok z dôvodu, že ide o pozemok  zastavaný stavbami vo vlastníctve spoločnosti, vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou  
a je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, spoločnosti BAU 
TRADE SK a. s.,  so sídlom v Seredi, Vonkajší rad 795. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Dôvodová správa: 
      
Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,  
návrh na nájom nehnuteľného majetku mesta: 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Seredi  (ďalej MsZ) na svojom rokovaní dňa 17. 09. 2020,   schválilo 
spôsob nájmu nehnuteľného  majetku mesta  uplatnením výnimočného postupu ako dôvod  
hodný osobitného zreteľa, pretože sa jedná o pozemok zastavaný stavbami vo vlastníctve 
spoločnosti, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok so stavbou, spoločnosti BAU TRADE SK, a. s.,  so sídlom v Seredi.  
 
Na zasadnutí MsZ dňa 10.12.2020  uznesenie o nájme pozemkov spoločnosti BAU TRADE 
SK, a. s. nebolo prijaté (uznesenie  č. 288/2020). Pred rokovaním MsZ v decembri 2020 bola 
poslancom mailom zaslaná požiadavka niektorých občanov z Mlynárskej ulice v Seredi (viď 
príloha), ktorí navrhujú, aby poslanci zvážili využitie šikmej plochy časti vodojemu na ploche 
mesta – parcela č. 3128/90. K  požiadavke občanov uvádzame, že  stavba vodojemu je vo 
vlastníctve BAU TRADE SK, a.s. V prípade realizácie tejto požiadavky občanov, by bolo 
potrebné mať súhlas  vlastníka stavby, resp. odkúpiť od vlastníka všetky jeho stavby, ktoré sú 
umiestnené  na parcelách vo vlastníctve mesta.  V návrhu tohto uznesenia sú predmetné 
parcely  navrhované ako predmet nájmu v zmysle žiadosti vlastníka stavieb. 
Po výzve mesta Sereď zo dňa 15.01.2021  na  usporiadanie  pozemkov, bola mestu Sereď dňa 
11.02.2021 doručená žiadosť spoločnosti BAU TRADE SK, a.s., v ktorej spoločnosť žiada 
o opätovné prerokovanie a schválenie nájmu pozemkov, ktoré sú zastavané stavbami vo 
vlastníctve spoločnosti a priľahlej plochy, ktorá tvorí s predmetnou stavbou neoddeliteľný 
celok.  
Spoločnosť požiadala o usporiadanie vzniknutého stavu, aj so záujmom následnej kúpy 
predmetných nehnuteľností,  na účel stavby polyfunkčného objektu, ktorého súčasťou by bol 
parkovací dom s kapacitou cca 70 parkovacích miest. 
 
 
Príjem do rozpočtu mesta: 
     Výška nájomného, určená znaleckým posudkom  č. 83/2020, vypracovaným Ing. Kamilom 
Chovancom, znalcom z odboru stavebníctvo,  je  3,675 €/m2/rok, t. j.  5.300 eur.  
    V prílohe č. 5, písm. i) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď je 
určené  minimálne  nájomné  vo výške 5,00 €/m2/rok. Pri takto schválenom nájomnom by bol 
ročný príjem do rozpočtu mesta vo výške 7.210 eur.  
 
     Zámer nájmu bol zverejnený zákonným  spôsobom.      

 
 



Vonkajší rad 795, 926 01 SEREĎ 
IČO : 36 490 261 
IČ DPH: SK 2021775019 

IAU TRADE SK a.1. 

• 

Dátum :08.02.2021 

Mesto SEREĎ 
pán primátor Ing.M. Tomčányi 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 SEREĎ 

Vec: Uspmiadanie vzťahu k pozemku - žiadosť 

Vážený pán primátor, listom zo dňa 18.1.2021, doručeným 28.1.2021 nám bolo 
oznámené, že nebola schválená poslancami na MZ 10.12.2020 naša žiadosť o prenájom 
pozemku pod stavbami v našom vlastníctve. Obdržali sme aj Uznesenie z tohto MZ, 
v ktorom bolo uvedené, že za prenájom hlasovalo 11 poslancov a 2 sa zdržali hlasovania. 
Aj napriek takémuto hlasovaniu nájom nebol odsúhlasený, nakoľko je potrebná 3/5 
väčšina všetk")rch poslancom, nie len prítomných. Na predmetom MZ bolo celkom 
prítomných len 13 poslancov, t.j. ich účasť na MZ bola o viac ako tretinu menšia. 
Uzatvorenie nájomnej zmluvy bolo však odsúhlasené aj na predchádzajúcom MZ. 
Vzhľadom na tieto skutočnosti je predpoklad, za vyššej účasti poslancov, že nájom bude 
schválený tak ako bol prezentovaný na MZ dňa 10.12.2020. 

Preto s úctou opätovne žiadame o prerokovanie uzatvorenia nájmu 
na nasledujúcom MZ. Naša spoločnosť má veľký záujem aj o odkúpenie pozemku tak 
ako je uvedené v liste zo dňa 18.01.2021, avšak momentálne nedisponujeme až takou 
čiastkou voľných finančných prostriedkov. V súčasnosti prebiehajú rokova..11.ia s bankami 
o možnosti do financovania kúpnej ceny. Uzatvorenie kúpnej zmluvy a odkúpenie chceme 
však s určitosťou doriešiť v tomto roku čo najskôr. 

Našim investičným zámerom je výstavba polyfunkčného objektu na predmetných 
pozemkoch tak ako bola prezentovaná na MZ a aj odsúhlasená ešte v roku 2009. 
V nových podmienkach ju chceme ešte doplniť aj o menší parkovací dom na prízemí 
s kapacitou cca 70 vozidiel. 

S pozdravom 

ICO: 36 490 261 DRC: 2021775019 
Spoločnosť regístrovtmá vObchreglslri OS Trnava 
oddiel M vložka čfslo 10394íľ 

) 
Ing. TanušL 

Predseda predstavenstva 
BRU TRADE SK, a.s~ 

Vonkajší rad 795 
C ·ser 
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BYTOVÝ POLYFUNKČNÝ DOM BAU TRADE SEREĎ, NOVOMESTSl<Á UL 
Pammo!r:f& Z:2ilovor.j nof1Jnkt114U tcchn.1ckou vyNvenc;l'ou ZSVAKu. Jo Yhcdn9 n:i l!llenzífil.:nc!U Li:u!mo. 

zä:o!avbu polyfunktnjm do.mcm Y rodovtj *1Avbo. 
Pozemok s.o rochl:ttta v ltltr.1Vil! oo m.c~ Sotri v ttv. enntrfdm!I mc,lukfli z.6nc CMZ_ 6. 1 v z.mycia 

zónmmln ÚPND obco. Zo cavcru G'l.Jasdl ta:omia o ohjaldcm V'jboveno::.t' .Dlmt, 2 fuhu o, 8 poál:r1njm 
Pilll<?-lavjm obytnj'm demom. Z yYthodu ID lronlnlclnY pozemok a ob.,'ektum vyb~tt n do~kovfm bytavfm 
domcm uz;:i!Vfu;J)llcJmiivor. PGZ.Omck fo • oxt1nujUcou 1nfr.sI.tnA't1lrou ln2Jn:ol'US(yeh 110U. 

Ob;cld )o n:!.'lľhnulý lak. !o vyuJ!vn priettorov6 motnor.U polCmkOV U>o1cldt1Wi.l 11r·1ettoro) vo v.Utio f\tl 
lQ$lvqílco wbmtmlck6 otrlbúly. dopmvnU lnfmMtuktClfu oko vl!tatickej aJ dyrumlckoJ poloha. Dom mä: ambldu 
vV(\'Orif modomč bytovô prw..tlodil:i t prlch.dnjm ztzcmlm. ~nlm Dklivíl v pmton vni~ do pnot.toru :%ivot 
v r6?11yC'hll'Olo~~ 

Oopmw'l6 rt:P1)Jenb obfeldu bucto 1~"1izovon6 m1 oxi:.t\tlUru mi~r.u knmUOllakltJ . Ptia~!CTDVťl fľ.lroky IU 
loQľi1ilw olŕ,ellrU, Jcl'lo manbOV<lre& 11(1 mlmmti!M č'o do nflro l'w budťftho molniho GOrlimontu, klOJe bud~ 
mriade~µonillmr. 6totrc:kltdoprava bud o ttcL\enAz~Sll rm poxcnlku 312BJ90 :i l\l re.ivrhovanom p:ui<nvroku 
v Ubcra \IJI onamov.lnom z východu.. 

l<lt.nllOka.Cné O<laJo slllvby a lnvQStoro 

~v &tavby • Po1.)lfunktnf b}1ovf dom, Sld!lW> 6lfC1f IV •• Sctcd 

M.-e:olO &l!ľrby ·&-rod. Novomer;t;ld ul . pnrc e 312al3. 3117. 3128/90, KO Sereď 
C~r.ilccr stavby · Nove&t.:JVbo 
lnvewir BAU TRADEu.a., Vo~šl r.:11:1 795, Saralf 
Zodp. proJCkUlnl .AnohltOklon;ckftl!lUCl!a llľ CL.. ln.Q.ruch.. Rabcrt K~f n kol 

VJ.1fa.n!ilAfmtf Y.lrilllt.l Blm:t 

~ Úl-·- -vyba„~noGť 572 829 
-byty 2241 26'1() 

-apelu 2013 3509 

Prcd.ljni (odb)10Vä) plocho: 402 01!3 

Pcfc1 byto'I {nproUnatfvno)· :JS-'40 ~0 - 45 

Zl>st>vanApJoeh» 673m: !fTS mZ 

Obctto.v:injpriestor~ smm~ 110Zllm1 A.STUDIO 

BAU TAADE 



--; o 
0 -Ó 

0 - 0 0-- 0 
1-- <..::,J o-o· -- -~ - 1...::J 

s 

©b 
~ 
«ff5) 
G=:=:J 

=:!] 

rE5J 
~ 

~ 

w 
G=:=:J 

~ 
w 
(}== 

-- oo
~ 
:16 
©b 
N 
,U 

-~ 
(Q) 
rE5l 



MsU Sereď a poslanci 
V minulosti ste vo Vaších listoch /14.4.2009 ďalej 15.8.2012„19.5.2015 a 15.8.2019/ uvádzali 

k návrhom občana /nou/ na využitie povrchu vodojemu pre športové účely,na parc.3128/90,že do 
uvedenej plochy nemôžete zasahovať,lebo je v súkromnom vlastníctve fy Bau TRADE S.K 

V Sereďských novinkachč.2/2019 uvádzate z jednania MsZ z 7.2.2019,že MsZ súhlasilo s prevodom 
pozemku/bez čísla parcely ! !/na Novomestskej ulici,za 70€/m2 spoločnosti BAU TRADE S. K . a.s.čím 

popierate text uvedený v predchádzajúcom odstavci. 
V Sereďských novinkách č.10/2020 uvadzate zjednania MsZ z 12.11 v správe hlavnej kontrolorky 

,zrušenei uznesenia o prevode majetku fy BAU TRADE S:K a.s. 
BBAU TRADE vlastní na parcele 3128/90 30+74m2 podľa priloženého výkresu na šikmej časti 

vodojemu „ 
Na základe uvedeného navrhujeme opätovne zvážiť využitie šikmej časti vodojemu na pare 

3 lL-8/90-pre športové - účely 

S pozdravom občan/občania/Ladislav Šupík Mlynárska 38/?" „ „ „„3.12 .2020. 

Na zadnej strcine výkres opisovanej parcely. 

Súhlasíme s návrhom na úpravu šikmej plochy vodojemu/parc.3128/90/ pre športové úče ly . 

Meno a priezvisko Ulica 
-- ----~-·- ·-·-· ... --. ·-- -·- -- •· -
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Novomestská ul.    – „vodojem“  
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