Uznesenia
z Mestského zastupiteľstva v Seredi konaného dňa 29.1. 2013
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a prijalo

Uznesenie č. 1/2013
A. Schvaľuje
doplnenie programu MsZ:
 zmena uznesenia č. 280/2012 zo dňa 11.12. 2012
Hlasovanie: prítomných 18 za 18, proti 0, zdržalo sa 0
program rokovania :
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 2/2013
A. Schvaľuje
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku zapísaného na Správe
katastra v Galante ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape v k. ú. Sereď na LV č.
591, a to parcela č. 77 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 397 m2 a stavba so súpisným
číslom 1187 na tejto parcele postavená, parcela č. 78 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22
m2 a stavba bez súpisného čísla - garáž na tejto parcele postavená, parcela č. 79 - zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 43 m2, parcela č. 80/1 - záhrady vo výmere 795 m2

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže - bez pripomienok
3.Komisiu pre výber uchádzača o predaj majetku mesta
v zložení:
predseda: Ing. Bystrík Horváth
členovia: JUDr. Michal Irsák, Ing. Norbert Kalinai, Ing. arch. Róbert Kráľ, Darina Nagyová
B. Ukladá
Prednostovi Mestského úradu
Zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
termín : 30.01.2013
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 3/2013
A. Schvaľuje
1. Procedurálny návrh poslanca - MsZ súhlasí
športovej haly na území mesta Sereď
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s prezentovaným zámerom výstavby

2. Komisiu na výber lokality na umiestnenie športovej haly v meste Sereď v zložení:
Ing. arch. Róbert Kráľ, Pavol Kurbel, Róbert Šipka, Ing. Bystrík Horváth, Ing. Ľubomír
Kyselý
Hlasovanie: prítomných 18, za 18, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 4/2013
A. Neschvaľuje
Procedurálny návrh poslanca MsZ - zámer na výstavbu športovej haly na Garbiarskej ulici
bývalá základná škola
Hlasovanie: prítomných 18, za 6, proti 9, zdržali sa 3

Uznesenie č. 5/2013
A. Schvaľuje
Aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď na roky 2004 - 2013
schváleného uznesením MsZ č. 165/2004 o projektový zámer v Strategickom cieli č.4 Výstavba
bytov, dobudovanie sietí o projekt 2. etapy výstavby 32 nájomných bytov v dvoch bytových
domoch, každý so 16 bytmi na Dolnomajerskej ulici v Seredi – II. Etapa s predpokladom využitia
zdrojov štátnej podpory bývania.
B. Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zapracovať do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď na roky 2004 - 2013
schválený projektový zámer
Hlasovanie: prítomných 14, za 14, proti 0, zdržalo sa 0

Uznesenie č. 6/2013
A. Ruší
bod B a C v uznesení č. 280/2012 zo dňa 11.12. 2012
B. Schvaľuje
v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a, ods. L , písm. b)
predaj nehnuteľného majetku zapísaného na Správe katastra v Galante ako parcely registra
„C“ evidované na katastrálnej mape v k.ú. Sereď na LV č. 591: parcela č. 240/2 – zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 314 m2 a stavba so súpisným číslom 3040 na tejto parcele
postavená za cenu:
 časť parcely registra „C“ č- 240/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere
233,68 m2 a stavbu so súpisným číslom 3040 na tejto parcele postavenú za cenu 60 368,-€
slovom šesťdesiattisíctristošesťdesiatosem Eur,
 časť parcely registra „C“ č. 240/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 80,32 m2
za cenu 100,-€/m2 t.j. 8032,-€ osemtitisíctridsaťdva Eur , ktorá bude zvýšená o platnú
daň z pridanej hodnoty Ladislavovi Godáňovi, Hlavná 10, Vinohrady nad Váhom
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do
katastra nehnuteľností hradí kupujúci.
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C. Ukladá
Prednostovi MsÚ
Zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy, v termíne 31.01. 2013
Hlasovanie: prítomných 13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0
v Seredi, dňa 29.01. 2013
zapísala: Kolláriková

Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta

Návrhová komisia:
Božena Vydarená

...........................

Ing. arch. Róbert Kráľ

...........................

Róbert Šipka

...........................
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