
1. Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 14.02.2012 prerokovalo a: 
 
A. berie na vedomie: 
     informatívnu správu o zámere mesta predať nehnuteľný majetok 
 
B.  konštatuje, 

že sa jedná o prípad, pri ktorom ide o záujem mesta zastaviť neefektívne vynakladanie 
finančných prostriedkov do prenajatých nehnuteľností a získať finančné prostriedky do 
rozvojových aktivít mesta, 
 

C.  schvaľuje: 
1. v zmysle § 9, ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

predaj nehnuteľného majetku, ktorý je v právnom stave evidovaný na Katastrálnom 
úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591 v k. ú. Sereď formou obchodnej 
verejnej súťaže: 

• stavba bez súpisného čísla -  garáž, postavená  na parcele  „C“ číslo 3723/10, 
• prístrešok  (ESO 3) postavený na parcele  „C“ číslo  3723/2, 
• stavba bez súpisného čísla -  sklad, postavená na parcele „C“ číslo 3723/19, 
• stavba bez súpisného čísla -  sklad , postavená na parcele „C“  číslo  3723/18, 
• stavba bez súpisného čísla -  sklad, postavená na parcele „C“ číslo 3723/16, 
• stavba bez súpisného čísla - sklad, postavená na parcele „C“ číslo 3723/17  

 
 

2.   v zmysle § 9 , ods. 2,písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení 
podmienky  obchodnej verejnej súťaže -  s pripomienkami, 

                                                   -  bez pripomienok 
 

     3.   komisiu pre vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v zložení: 
            predseda: ..................... 
           členovia: .................................................................................................................. 
 
D. ukladá: 

1.   prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 
predaj    nehnuteľností  

                                   termín: ihneď 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 14.02.2012 prerokovalo a: 
 
A. berie na vedomie: 
     informatívnu správu o zámere mesta predať nehnuteľný majetok 

 
B.  konštatuje, 

že mesto predmetný pozemok získalo z dôvodu vytvárania kompaktného územia „PP-
Sereď JUH“ s funkčným určením priemyselných, logistických aktivít v zmysle ÚPN mesta, 
so zámerom predaja potenciálnym záujemcom na účely realizácie investičných zámerov    
v tomto území.  

  
C.  schvaľuje: 

1. v zmysle § 9, ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
predaj nehnuteľného majetku formou obchodnej verejnej súťaže: parcelu  č. 
4061/111- ostatná plocha , o výmere 13.570 m2, ktorá je evidovaná na Katastrálnom 
úrade v Trnave, Správe katastra  Galanta na LV č. 591 parcely registra „C“  
evidované na katastrálnej mape v k. ú. Sereď.  

   
2. v zmysle § 9 , ods. 2,písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení 

podmienky  obchodnej verejnej súťaže -  s pripomienkami, 
                                                   -  bez pripomienok 
 

     3.   komisiu pre vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v zložení: 
            predseda: ..................... 
           členovia: .................................................................................................................. 
 
D. ukladá: 

1.   prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 
predaj    nehnuteľnosti  

                                   termín: ihneď 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 14.02.2012 prerokovalo a: 
 
 

  
A. berie na vedomie: 
     informatívnu správu o zámere mesta predať nehnuteľný majetok 
 
B.  konštatuje, 

že sa jedná o prípad  zastavenia vynakladania finančných prostriedkov mesta na opravy 
a údržbu nehnuteľnosti, ktoré je mesto ako vlastník nehnuteľnosti povinné vykonávať.  
 

  C.  schvaľuje: 
1. v zmysle § 9, ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

predaj nehnuteľného majetku formou obchodnej verejnej súťaže : 
 parcelu  č. 434 – zastavané plochy a nádvoria, ktorá je evidovaná v právnom stave na 
Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta na LV č. 591, parcela registra 
„C“ evidovaná  na katastrálnej mape  na LV č. 591 v k .ú. Sereď, vo výmere  2.857 m2 

a  stavbu so súpisným číslom 1017 na tejto parcele postavenú. 
 

2. v zmysle § 9 , ods. 2,písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v platnom znení 
podmienky  obchodnej verejnej súťaže -  s pripomienkami, 

                                                   -  bez pripomienok 
 

     3.   komisiu pre vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v zložení: 
            predseda: ..................... 
           členovia: .................................................................................................................. 
 
 
 
 
D. ukladá: 

1.   prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 
predaj    nehnuteľnosti  

                                   termín: ihneď 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 14.02.2012 prerokovalo a: 
 

 
 

A. berie na vedomie: 
 
     informatívnu správu o zámere vzájomného usporiadania pozemkov 
 
B.  konštatuje, 
 

že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, pretože je v záujme  mesta usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom 
tak, aby bola zachovaná prístupová cesta k pozemkom v  záhradkárskej osade pri 
železničnej trati, ktoré sú vlastníctvom mesta, 
 

C.  schvaľuje: 
 
      v zmysle § 9, ods. 2 písm.a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  

usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom na Šulekovskej ul. prevod pozemku 
formou zámennej zmluvy, s finančným vyrovnaním  prípadného rozdielu vo výmerách, 
určených geometrickým plánom vypracovaným na náklady žiadateľa, za cenu v zmysle 
VZN č.1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta za cenu  8,133 €/m2, s firmou 
Kovor s.r.o., Šulekovská 16, 926 01 Sereď. 

 
 
 
D. ukladá: 
     prednostovi Mestského úradu zabezpečiť  vypracovanie a následné podpísanie zámennej 

zmluvy  
  
         termín: 30.04.2012 


