
Návrh na uznesenie 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 20.04.2010 prerokovalo návrh na 
zriadenie záložného práva k nehnuteľnostiam  vo vlastníctve Mesta Sereď za účelom splnenia 
zmluvných záväzkov Mesta Sereď vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí podpory na 
obstaranie nájomných bytov č. 202/494/2008 uzatvorenej so Štátnym fondom rozvoja bývania  
dňa 07.07.2008 a Zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov č. 0380-PRB-
2008  uzatvorenej s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 16.07.2008 
v súvislosti s výstavbou nájomných bytov „ Obytný súbor Dolnomajerská Sereď“  a 
 
A/  s ch v a ľ u j e 

1. zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Sereď vedené 
Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra  v Galante na LV č. 591– bytový 
dom s.č. 4470/23 A, parc. reg. C č.733/18, zast. plocha a nádvorie vo výmere 209 m2 , 
bytový dom s.č. 4471/23 B, parc. reg. C č. 733/17, zast. plocha a nádvorie vo výmere 
209 m2  všetko v k. ú Sereď v rozsahu poskytnutého úveru na obstaranie nájomných 
bytov vo výške 652 028,15 €  ( 19 643 000.- Sk) v zmysle Zmluvy o poskytnutí 
podpory na obstaranie nájomných bytov č. 202/494/2008 v prospech Štátneho fondu 
rozvoja bývania 

 
 

2. zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Sereď vedené 
Katastrálnym úradom v Trnave, Správou katastra  v Galante na LV č. 591– bytový 
dom s.č. 4470/23 A, parc. reg. C č.733/18, zast. plocha a nádvorie vo výmere 209 m2 , 
bytový dom s.č. 4471/23 B, parc. reg. C č. 733/17, zast. plocha a nádvorie vo výmere 
209 m2 všetko v k. ú Sereď v rozsahu poskytnutej dotácie na obstaranie nájomných 
bytov vo výške 280 953,33 €  ( 8 684 00.- Sk ) v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie 
na obstaranie nájomných bytov č. 0380-PRB-2008  v prospech Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja SR 

 
 
B/  u k l a d á 

Prednostke MsÚ zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie záložných zmlúv do 
31.05.2010. 
 
 


