
Návrh na  uznesenie: 
 
1. Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 14. 02. 2012  prerokovalo a 
 

a. / schvaľuje: 
 
v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
prevod vlastníctva nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave na Katastrálnom úrade 
Trnava, Správa katastra Galanta, katastrálne územie Sereď  na LV 3317 ako:  

- byt č. xx na 6. poschodí bytového domu súpisné číslo xxxxxxxxxxxxx,  číslo vchodu 
xx,  postaveného na parcele č. 374/15 a prislúchajúcu pivnicu č. xx,  

- spoluvlastnícky podiel 100/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
domu a príslušenstve,  

- spoluvlastnícky podiel 100/10 000-in  k pozemku parcela registra „C“ číslo 374/15 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 788 m2 evidovanej na katastrálnej mape 
v katastrálnom území Sereď  

Elene xxxxxxxx, nar. xx. xx. xxxx, trvale bytom Sereď, xxxxxxxxxxxxxxxxx za kúpnu cenu 
2 031,47 €.  
 

b./ ukladá: 
 

prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy     
o prevode vlastnítva nehnuteľnosti.  

                  termín: 31. marca 2012 
       

2. Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 14. 02. 2012  prerokovalo a 
 

a. / schvaľuje: 
 
v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
prevod vlastníctva nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave na Katastrálnom úrade 
Trnava, Správa katastra Galanta, katastrálne územie Sereď  na LV 3317 ako:  

- byt č. xx na 6. poschodí bytového domu súpisné číslo xxxxxxxxxxxxxxxxx,  číslo 
vchodu xx  v Seredi postaveného na parcele č. 374/15 a prislúchajúcu pivnicu č. xx,  

- spoluvlastnícky podiel 204/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
domu a príslušenstve,  

- spoluvlastnícky podiel 204/10 000-in k pozemku parcela registra „C“  číslo: 374/15 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 788 m2 evidovanej na katastrálnej mape 
v katastrálnom území Sereď 

Janke xxxxxxxx, nar. xx. xx. xxxx, trvale bytom Sereď, xxxxxxxxxxxxxxxxx za kúpnu cenu 
4 174,01 €. 
 

b./ ukladá: 
 

prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy    
o prevode vlastnítva nehnuteľnosti.  
                  termín: 31. marca 2012 
 
 
3. Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 14. 02. 2012  prerokovalo a 



 
a. / schvaľuje: 

 
v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
prevod vlastníctva nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave na Katastrálnom úrade 
Trnava, Správa katastra Galanta, katastrálne územie Sereď  na LV 4037 ako:  

- byt č. xx na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo xxxxxxxxxxx,  číslo vchodu xx  
v Seredi  postaveného na parcele č. 3063/95 a prislúchajúcu pivnicu č. xx,  

- spoluvlastnícky podiel 86/10 000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 
domu a príslušenstve,  

- spoluvlastnícky podiel 86/10 000-in k pozemku parcela registra „C“ číslo 3063/95 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1251 m2  evidovanej na katastrálnej mape 
v katastrálnom území Sereď 

Igorovi xxxxxxxxxx, nar. xx. xx. xx, trvale bytom Sereď, xxxxxxxxxx a Daniele xxxxxxxxxx, 
nar. xx. xx. xx, trvale bytom tiež tam za kúpnu cenu 769,15 €. 
 

b./ ukladá: 
 

prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy    
o prevode vlastnítva nehnuteľnosti.  
                  termín: 31. marca 2012 
 
4. Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 14. 02. 2012  prerokovalo a 
 

a. / schvaľuje: 
 
v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
prevod vlastníctva nehnuteľnosti evidovanej v právnom stave na Katastrálnom úrade 
Trnava, Správa katastra Galanta, katastrálne územie Sereď  na LV 591 ako:  

- byt č. xx v bytovom dome súpisné číslo xxxxxxx, orientačné č. xx k.ú. Sereď 
postavenom na parcele registra „C“ č. 2395,  

- spoluvlastnícky podiel 3 666/10 000-in na spoločných častiach, spoločných 
zariadeniach domu a príslušenstve  

Jozefovi xxxxxxxx, nar. xx. xx. xxxx, trvale bytom Sereď, xxxxxxxxx za kúpnu cenu 94,20 €.  
 

b./ ukladá: 
 
prednostovi Mestského úradu zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie zmluvy     
o prevode vlastnítva nehnuteľnosti.  
                  termín: 31. marca 2012 
 
 


