
Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19. 04.2012 prerokovalo a 

 

A./  schvaľuje : 

Peňažný vklad  vo výške 160 600.-€ do ostatných kapitálových fondov obchodnej spoločnosti 

Správa majetku Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 

46439773, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave oddiel: Sro, vložka č.: 

28462/T 

 ukladá : 

Prednostovi MsÚ  zabezpečiť vykonanie  všetkých  potrebných  úkonov k splneniu uznesenia 

do 31.05.2012.   

 

B./  schvaľuje : 

Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. so 

sídlom Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46439773, zapísanej v obchodnom 

registri Okresného súdu v Trnave oddiel: Sro, vložka č.: 28462/T   nepeňažným vkladom v 

hodnote 471 000.- € určenej znaleckým posudkom č. 53/2012 zo dňa 11.04.2012, ktorý bol 

vypracovaný znalcom z odboru stavebníctvo, oceňovanie nehnuteľností Ing. Kamilom 

Chovancom. 

 ukladá : 
Prednostovi MsÚ  zabezpečiť vykonanie  všetkých  potrebných  úkonov k splneniu uznesenia 

do 31.05.2012.   

 

C./  schvaľuje : 

Vklad nehnuteľného majetku do základného imania obchodnej spoločnosti Správa majetku 

Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46439773, zapísanej 

v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave oddiel: Sro, vložka č.: 28462/T, ktorý tvoria 

nehnuteľnosti   vo vlastníctve  mesta Sereď vedené Správou katastra v Galante ako stavby a 

parcely registra„C“ evidované na katastrálnej mape v podiele 1/1 v pomere k celku na  

 LV č. 586  
- parc.  č. 3055 vo výmere 343 m

2
-zast.plochy a nádvoria  

- stavba- budova pre šport a rekreačnšé účely s.č. 2997 postavená na parc. č.3055    

- parc.  č. 3061/2 vo výmere 220 m
2
 – zast.plochy a nádvoria, 

- parc. č. 3061/27 vo výmere 35 m
2
 – zast.plochy a nádvoria, 

- parc. č. 3061/30  vo výmere 671 m
2
 – zast.plochy a nádvoria 

LV č. 5992 

- rozostavaná budova „ Telocvičňa „ postavená na parc. registra „C“ č. 3061/30 

vo všeobecnej hodnote 471 000.- € určenej znaleckým posudkom č. 53/2012 zo dňa 

11.04.2012, ktorý bol vypracovaný znalcom z odboru stavebníctvo, oceňovanie nehnuteľností 

Ing. Kamilom Chovancom. 

ukladá : 
Prednostovi MsÚ  zabezpečiť vykonanie  všetkých  potrebných  úkonov k splneniu uznesenia 

do 31.05.2012.   

 

 


