
Žiadosti - Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, matkocirkev  
                 Trnava 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

N á v r h   n a   u z n e s e n i e: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa   15.6. 2010  prerokovalo 
 
a 
 
3a./berie na vedomie 
žiadosť Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, matkocirkev Trnava 
o kúpu pozemku:  

A. časť z parcely registra“ C“ č.374/2 – zast.pl., o výmere cca 500 až 1000 m
2
,  k.ú. Sereď 

B. časť z parcely registra „C“ č.733/13-  zast.pl. o výmere cca 500 až 1000 m
2
,  k.ú.Sereď  

 

3b./konštatuje: 
že v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a odst 8 písm. e sa jedná 

o prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje Mestské zastupiteľstvo 3/5 –inovou 

väčšinou prítomných poslancov -  vyriešenie chýbajúcej časti občianskej vybavenosti 

v sídelnom útvare a uspokojenie duchovných potrieb časti občanov mesta   

 

3c./ schvaľuje: 
v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9a odst 8 písm. e ako prípad 

hodný  osobitného  zreteľa  3/5-inovou  väčšinou  prítomných  poslancov predaj  pozemku: 

A. časť z parcely registra“ C“ č.374/2 – zast.pl., k.ú. Sereď 

B. časť z parcely registra „C“ č.733/13-  zast.pl. ,k.ú.Sereď  

za cenu:  
43,152   €/m2 – minimálna cena nezastavaného pozemku v zmysle Prílohy č1., bod Il. k  VZN 

č.1/2006-Minimálne ceny pri prevodoch pozemkov vo vlastníctve mesta, ktorá bude zvýšená 

o DPH 19% 
 
za cenu:  
            V zmysle Prílohy č.1, bod D k  VZN č.1/2006-Minimálne ceny pri prevodoch 

nezastavaných pozemkov vo vlastníctve mesta,  ktorá bude zvýšená o DPH 19% Mestské 

zastupiteľstvo môže vo výnimočnom prípade, pokiaľ pôjde o verejný záujem mesta a z dôvodu 
osobitného zreteľa schváliť nižšiu cenu ako minimálnu /poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti, sociálnych služieb, humanitnej starostlivosti, rozvoj a ochrana duchovných 

a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie detí a mládeže, vrátane organizovania telesnej výchovy 

a športu pre deti a mládež, tvorba a ochrana životného prostredia , charita a cirkev/. 
 
žiadateľovi:  
                  Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, matkocirkev Trnava 
Geometrický plán si dajú žiadatelia vypracovať na vlastné náklady. 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 

katastra nehnuteľností hradia kupujúci. 

 
3d./ ukladá:  
prednostke MsÚ zabezpečiť vyhotoveniej zmluvy v súlade s uznesením MZ do 30 dní od 
predloženia geometrického plánu, najneskôr do 13.8.2010. 


