
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi, na svojom zasadnutí dňa 14.02. 2012   prerokovalo  a 
 
A/ Mení: 
1/. Dátum vyhotovenia geometrického plánu v uzneseniach: 
č.206/2011, č.207/2011, č.209/2011, č. 210/2011, č. 211/2011, č. 212/2011 v časti 
A nasledovne: 
Pôvodné znenie: zo dňa 20.10.2011 
Nové znenie: zo dňa 19.01.2012 
 
2/.  Uznesenie  č. 222/2011 vypustením obce Šintava 
Pôvodné znenie uznesenie č.  222/2011 
Zmluvu o zriadení Spoločného obecného úradu na úseku školstva so sídlom v Seredi pre mesto  Sereď,  obce 
Dolná Streda, Šoporňa, Pata, Pusté Sady, Zemianske Sady, Šintava a Vinohrady nad Váhom na zabezpečovanie 
výkonu úloh štátnej správy zverených do pôsobnosti účastníkov zmluvy podľa § 6 ods. 5 a ods. 8 písm. a), c) a d) 
zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v súlade s § 20 a § 20a  zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov s účinnosťou od 01.01.2012 
Nové znenie uznesenia č. 222/2011 
Zmluvu o zriadení Spoločného obecného úradu na úseku školstva so sídlom v Seredi pre mesto 
Sereď, obce Dolná Streda, Šoporňa, Pata, Pusté Sady, Zemianske Sady  a Vinohrady nad Váhom 
na zabezpečovanie výkonu úloh štátnej správy zverených do pôsobnosti účastníkov zmluvy podľa 
§ 6 ods. 5 a ods. 8 písm. a), c) a d) zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 20 a § 20a zákona Slovenskej 
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 
01.01.2012  
 
3/ uznesenie č. 243/2011 v časti „B“ termín plnenia nasledovne: 
Termín: 30.06.2012 
 

B/ Ruší 
1/. Uznesenie č. 208/2011 
Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
odkúpenie nehnuteľnosti – diel „7“ vo výmere 14 m2 , ako novovytvorenú parcelu č. 3004/6, zast. pl. odčlenenú 
geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 20.10.2011   vyhotoveným geodetom Petrom Černým od parcely 
registra „E“ č. 287/1 záhrady  k.ú. Sereď, vedenej na LV č. 4965 vo vlastníctve Juraja Koleniča, Kuklovská 
494/5, Bratislava v celosti za kúpnu cenu    17 €/m2. 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
hradí kupujúci. 
B.  Ukladá prednostovi mestského úradu   
Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.04.2012   
 
2/. Uznesenie č. 213/2011 v znení 
Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
Odkúpenie  nehnuteľnosti – diel „14“ vo výmere 160 m2 , ako novovytvorenú parcelu č. 3004/13, zast. pl. 
odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 20.10.2011   vyhotoveným geodetom Petrom Černým od 
parcely registra „E“ č. 272/2 záhrady  k.ú. Sereď, vedenej na LV č.569  od  
Anny Zabákovej, Krásna 2339/22, Bratislava v podiele 1/3  
Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského – Slovenská provincia, Včelárska 8, Bratislava v podiele 1/3 
za kúpnu cenu  17 €/m2. 



Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
hradí kupujúci. 
B. Ukladá  prednostovi  mestského  úradu   
Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.04.2012  
 
 
C/ Schvaľuje  
1/. Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska 
ulica“  a majetkovoprávneho usporiadania časti miestnej komunikácie do vlastníctva Mesta 
Sereď, odkúpenie nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave Správe katastra Galanta na LV č. 
4965 parcely registra „E“ a to: parc. č. 287/1 záhrady vo výmere 1174m2 v  k.ú. Sereď 
vo vlastníctve Juraja Koleniča, Kuklovská 494/5, Bratislava v celosti,  za kúpnu cenu   238.- 
€/. 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 
katastra nehnuteľností hradí kupujúci.  
Ukladá prednostovi mestského úradu   
Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.04.2012   
 
 
2/. Za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska 
ulica“ 
Odkúpenie  nehnuteľnosti – diel „14“ vo výmere 160 m2 , ako novovytvorenú parcelu č. 
3004/13, zast. pl. odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 19.01.2012   
vyhotoveným geodetom Petrom Černým od parcely registra „E“ č. 272/2 záhrady  k.ú. Sereď, 
vedenej na LV č.569  od Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského – Slovenská provincia, 
Včelárska 8, Bratislava v podiele 2/3 za kúpnu cenu  17 €/m2. 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 
katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
Ukladá  prednostovi  mestského  úradu   
Zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.04.2012  
 
D/ Dopĺňa uznesenie č. 234/2011 o bod 3 v znení: 
3/ zníženie kapitálových výdavkov ŠKD v programe 4.11 opravy a údržba položka 700 000 o 
sumu 23 000 €. 
 
 
E/ Berie na vedomie  
Správu o kontrole plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva bez pripomienok   


