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Cirkevný zbor ECAV v Trnave. dcérocirkev Sered'

Sereď I3'7,2010

Titl,
Mestské zastupiteťstvo
SEREĎ
Námestie Republiky 10

Vec: Ziad,osť o prehodnotenie kúpnej ceny pozemku

Na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteťstva dňa 15'6.2010
bol na základe našej Žiadosti schválený predaj pozemku, parcelač,374/2,
ato 4a trhovú cenu 44.- €/ m2 + DPH, čo je cca 52,34 €lm2.
Sme za to mestu povďační, netajíme však, Že sme očakávali cenu niŽšiu.

Preto Vás Žíadame o prehodnotenie kúpnej ceny pozemku
ako prrpad hodný zreteta,keďže by sa jednalo o riešenie chýbajúcej časti občianskej
vybavenosti a uspokojenie duchovných potrieb časti občanov mesta.

Vzhťadom na okolností, za akýeh evanjelická cirkev prišla o svoj pozemok,
bolo by morálnou povinnost'ou mesta tťrto historickú krivdu napraviť.

V roku 1924 mesto potrebovalo pozemok pre stavbu Štatnej meštianskej školy
(dnešného Gymnázia) a evanjelici tento pozemok v dobrej viere posk1tli.

Ubehli ďalšie roky a v roku 1948 cirkevný zbor žiadal o náhradný pozemok MNV,
neskÓr oNV v Seredi'. Po rÓznych lybavovačkách aperipetiách sauž zďalo, že vec je
na dobrej ceste, bol určený pozemok na Čepenskej u1ici ( kde sú dnes garáže)'
Dokonca podťa svedkov tam bol už navezený aj stavebný materiál' Podťa rozhodnutia
MNV v Seredi zmája 1953 si ho však evanjelici mali odkúpit'' Ďalej sa však dočkali
nemilého prekvapenia, ked'toto všetko bolo ,,zatthrtuté... Pod nátlakom komunistickej
moci vyhrážajúcej sa vyvlastnením, predstavitelia cirkvi ustúpili.

Drres v dobe náboŽenskej slobody sme konečne chceli prerušit' nepriazeň osudu
a s vierou v Pána Boha dúfame, že sanašatužba uskutoční.

Aj my' evanjelicí, sme občanmi tohto mesta, i keď počtom nie tak vel'kí ako bratía
katolíci a dúfame v spoločné riešenie našich prechodných problémov.

Sme so srdečným pozdravom.

Presbýerstvo CZ ECAV v Seredi

Emília Válkyová
PoddozorkyňaCZ

Kontaktná osoba :
Kontaktná adresa:
Ing. Elena Števčíková
M.R.Štefanika 11 52126
926 0I Sereď
mobil:..0908 111778
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rnformatívna správa

Mestské zastupiteťstvo dňa 15.06'2010 uznesením č. 99l20IO schválilo
pozemku Cirkevného zboru Evanjelickej c^irkvi augsburského vyznania za
vybudovania zborcvého domu Za cerlu 44 cl m, + I9y;o DPH s termínom uzatvorenia
zm|uvy najneskór do 13.08.20i0.

Dňa 14'07.2010 bola mestu doručená Žiadosť cirkevného zboru oprehodnotenie
schválenej výšky kúpnej ceny pozemku. oddelenie správy majetku mesta postúpilo žiadosť
do príslušných komisií s tým, Že kompletný materiál bude predloŽený na septembrové
zasadnutie MsZ .

Prí1ohy:
1. Žiadosť Cirkevného zboruECAV v Trnave _ dcérocirkev Sereď
2. Uznesenia č,. 99l20I0. výpis

predaj
úče1om
kúpnej



M e sto Se re cl'
Námest ie  repub l i ky  1176/10,926 o1 SERED

Číslo: 4334l20IO v Seredi. dřn 23.6'.2010

Výpis z uznesení
Mestského zastupitel'sfva v Seredi

konaného dňa 15.6.2010

Uznesenie č.ggl20t0
Á. Berie na vedomie
1 . Žiadosť Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburskélro vyznania,matkocirkev Trnava o kúpu
pozemku:
A' ěasť zparce|y registra.. C,, č,.374l2_zast.p|., o výmere cca 500 až 1000 m2, k.ú. Sereď

B. ěasť zparce|y registra ,,C* č'733173- zast.pl' o qýmere cca 500 až1000 m2, k.ú.Sered'

B. Konštatuje:
že v zmysle Zák,ě.I38l1991 Zb' o majetku obcí v platnom znení $-u 9a odst 8 písm. e sa jedná
o prípad hodný osobitného zreteta, o ktorom rozhoduje Mestské zastupitel'stvo

3/5-inovou váčšinou prítomných poslancov - vyriešenie chýbajúcej časti občianskej vybavenosti
v sídelnom útvare a uspokojenie duchovnýclr potrieb časti oběanov mesta

C. Schval'uje
v zmysle Zák.ě.138/I99I Zb. o majetku obcí v platnom znení $-u 9a odst 8 písm. e ako prípad hodný
osobitného zretel,a 3/5-inovou váěšinou prítornnýclr poslancov predaj pozenku:

A. ěasť z parcely registra.. C" ě.374l2 _ zast.pl., k.ú. Sered' o výmere cca 550 m2, ktorá bude
upresnená geometrickým plánom .

zacenu: 44,-€ , kÍorá bude zýšená o 19 % DPH

žiadatelbvi:
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburskéh o vyznania, matkocirkev Trnava

Geometrický plán si daj:Ú Žiadatelia vypracovať na vlastné náklady.
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnutelhosti do katastra
nehnutelhostí hradia kupujúci.
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Mgr. Vladimír Vranovič. 
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