
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12.06.2012 prerokovalo návrh na 
výkup a zámenu pozemkov  v rámci prípravy územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ul.“  
 
a 
 
 
1. 
A/ s ch v a ľ u j e 
 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
 
odkúpenie nehnuteľnosti – diel „3“ vo výmere 9 m2 , ako novovytvorenú parcelu  č. 3004/2, 
zast. pl. odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 19.01.2012 vyhotoveným 
geodetom Petrom Černým od parcely registra „E“ č. 300/2 záhrady k.ú. Sereď, vedenej na LV 
č. 850 od  
Jaroslava Macku, Mierová 1434/6, Galanta v podiele 3/6 v pomere k celku 
za kúpnu cenu 17 €/m2 

 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 
katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
 
B/ u k l a d á 
Prednostovi MsÚ zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.06.2012    
 
 
2. 
A/ s ch v a ľ u j e 
 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
 
odkúpenie nehnuteľnosti – diel „4“ vo výmere 34 m2 , ako novovytvorenú parcelu    č. 3004/3, 
zast. pl. odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 19.01.2012 vyhotoveným 
geodetom Petrom Černým od parcely registra „E“ č. 291/2 záhrady k.ú. Sereď, vedenej na LV 
č. 1168 od  
Jaroslava Macku, Mierová 1434/6, Galanta v podiele 3/12 v pomere k celku 
za kúpnu cenu 17 €/m2 

 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 
katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
 
B/ u k l a d á 
Prednostovi MsÚ zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.06.2012    
 
 
 
 
 
 



3. 
A/  s ch v a ľ u j e 
 
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
 
odkúpenie nehnuteľnosti – diel „11“ vo výmere 87m2 , ako novovytvorenú parcelu č. 3004/10, 
zast. pl. odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa zo dňa 19.01.2012 vyhotoveným 
geodetom Petrom Černým  od parcely registra „E“ č. 277/1 záhrady   k.ú. Sereď, vedenej na 
LV č. 275 od 
Ing. Pavla Tulalu, Slnečná 961/7, Trnava v podiele 1/16 a 28/448 v pomere k celku 
Jarmily Sokolovej, rod. Tulalovej, Medveďovej 2495/17, Bratislava v podiele 28/448 
v pomere k celku 
Ivety Mazúrovej, rod. Štefanákovej, F. Štefinku 4684/18, Martin v podiele 28/448 v pomere k 
celku 
Ing. Evy Florišovej, rod. Tulalovej, Andreja Hlinku3058/16 v podiele 18/448 a 9/224 
v pomere k celku 
Antona Tulalu, Nám. slobody 31/13, Sereď v podiele 4/448 a 2/224 v pomere k celku 
Ľuboša Tulalu, Garbiarska 51/56, Sereď v podiele 4/448 a 2/224 v pomere k celku 
Ivany Dubskej, Legionárska 1124/1, Sereď v podiele 2/448 a 1/224 v pomere k celku 
Bernardíny Tulalovej, rod. Kubalovej, Most pri Bratislave 120 v podiele 1/16 v pomere 
k celku 
za kúpnu cenu 17 €/m2 

 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do 
katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
 
B/ u k l a d á 
Prednostovi MsÚ zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy do 30.06.2012    
 
 
4. 
A/  s ch v a ľ u j e 
 
v zmysle § 9, ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  za     
účelom majetkovoprávneho vysporiadania  územia pre stavbu „ Chodník Vinárska ulica“ 
 prevod pozemku formou zámeny , a to zámeny novovytvorenej parcely č. 3005/27 zast. pl. 
vo výmere 28 m2  odčlenenej geometrickým plánom č. 82/2011  od parc. reg „E“ č. 278/2 pl. 
k.ú. Sereď vedenej na LV č.4806 vo vlastníctve Mesta Sereď ( parc. KN-C 3005/1)  za 
pozemok novovytvorenú parcelu č. 3004/9 zas. pl. vo výmere 55 m2 v podiele ½ v pomere 
k celku odčlenenú geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 19.01.2012 z pôvodnej parcely 
reg. „E“ č. 278/4 ostatné pl.     k.ú. Sereď, vedenej na LV č. 5802  vo vlastníctve  doc. Ing. 
Štefana Hronského, CSc., Vinárska 124/7 Sereď , s finančným vyrovnaním rozdielu vo 
výmerách za cenu 17.- €/m2 
 
B/  s ch v a ľ u j e 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a) ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámenu pozemku novovytvorenej parcely č. 
3005/27 zast. pl. vo výmere 28 m2,  ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 82/2011 
vyhotoveným geodetom Petrom Černým od parc. reg „E“ č. 278/2 zast. pl. k.ú. Sereď vedenej 
na LV č.4806 vo vlastníctve Mesta Sereď ( parc. KN-C 3005/1)  za pozemok novovytvorenú 



parcelu č. 3004/9 zas. pl. vo výmere 55 m2 v podiele 1/2 v pomere k celku odčlenenú 
geometrickým plánom č. 30/2009 zo dňa 19.01.2012 vyhotoveným geodetom Petrom Černým 
z pôvodnej parcely reg. „E“ č. 278/4 ostatné pl.     k.ú. Sereď, vedenej na LV č. 5802  vo 
vlastníctve  doc. Ing. Štefana Hronského, CSc., Vinárska 124/7 Sereď s finančným 
vyrovnaním rozdielu vo výmerách za cenu 17.- €/m2 z dôvodu záujmu  mesta 
majetkovoprávne vysporiadať pozemok pre realizáciu stavby „ Výstavba chodníka na ulici 
Vinárska“ 
 
Správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do 
katastra nehnuteľností hradí mesto Sereď. 
 
 
C/  u k l a d á 
Prednostovi MsÚ zabezpečiť vyhotovenie zámennej zmluvy do 30.06.2012    
 
 
 
 
 


