
Návrh na uznesenie: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12.06.2012 v zmysle  § 11 
ods. 4  písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  neskorších  
predpisov a v súlade s ustanovením § 10 ods. 7  VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní 
s majetkom mesta Sereď 
 
 

A) s c h v a ľ u j e 
 

1. zverenie nehnuteľného majetku do správy ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho ul.       
č. 763/7A, 926 01 Sereď  s účinnosťou od 1. júla 2012: 

 
a) stavba - telocvičňa (ako súčasť budovy základnej školy so súpisným č. 763/7A) 

postavená na parcele registra „C“   č. 2850/6, hodnota majetku v súlade so Zmluvou 
o zverení majetku do správy zo dňa 18.12.2002 

b) stavba - bazén (ako súčasť budovy základnej školy so súpisným č. 763/7A)  postavená 
na parcele  registra „C“  k.ú. Sereď  č.  2850/7, hodnota majetku v súlade s Dodatkom 
č. 1 zo dňa 30.12.2004 k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 18.12.2002  

c) stavba - átrium (ako súčasť budovy základnej školy so súpisným č. 763/7A) postavenú 
na parcele registra C č. 2850/8, hodnota majetku v súlade so Zmluvou o zverení 
majetku do správy zo dňa 18.12.2002 

d) stavba -  „viacúčelové ihrisko ZŠ J. Fándlyho, Sereď“ postavená na časti parcely 
registra „C“  č. 2850/9 (stavba bez súpisného čísla – ihrisko),   LV 591, Katastrálny 
úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota majetku v súlade 
s Dodatkom č. 3 zo dňa 16.12.2009 k zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 
18.12.2002  

e) pozemok parcela registra „C“ č. 2850/6, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej 
výmere  965  m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra 
Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 4 804,82 €, slovom: štyritisícosemstoštyri eur, 
osemdesiatdva centov 

f)  pozemok  parcela registra „C“ č. 2850/7, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej 
výmere 874 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra 
Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 4 351,72 €, slovom: 
štyritisíctristopäťdesiatjedna eur sedemdesiatdva centov 

g) pozemok  parcela registra „C“ č. 2850/8, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej 
výmere 164 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra 
Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 816,57 €, slovom: osemstošestnásť eur 
päťdesiatsedem centov 

h)  pozemok  parcela registra „C“ č. 2853, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej 
výmere 2741 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra 
Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 13 647,68 €, slovom: 
trinásťtisícšesťstoštyridsaťsedem eur šesťdesiatosem centov 

 
     

2. zverenie nehnuteľného majetku do správy ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava,   
     Komenského 3064/41, 926 01 Sereď s účinnosťou od 1. júla 2012: 

 
a) pozemok  parcela registra „C“ č. 733/3, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej 

výmere 305 m2,  vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra 



Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 1518,62 €, slovom: jedentisícpäťstoosemnásť 
eur šesťdesiatdva centov 

b)  pozemok  parcela registra „C“ č. 733/4, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej  
výmere 10 761 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra 
Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 53 579,96 €, slovom: 
päťdesiattritisícpäťstosedemdesiatdeväť eur deväťdesiatšesť centov 

c) pozemok  parcela registra „C“ č. 733/5 (pod budovou pavilónu A), zastavané plochy 
a nádvoria, v celkovej výmere 862 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, 
Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 4 291,97  €,  slovom: 
štyritisícdvestodeväťdesiatjedna eur deväťdesiatsedem centov 

d) pozemok parcela registra „C“ č. 733/7 (pod budovou pavilónu B), zastavané plochy 
a nádvoria, v celkovej výmere  585 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, 
Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 2 912,77 €,  slovom: 
dvetisícdeväťstodvanásť eur sedemdesiatsedem centov 

e) pozemok  parcela registra „C“ č. 733/8 (pod budovou pavilónu C), zastavané plochy 
a nádvoria, v celkovej výmere  837 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, 
Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku  4 167,5 €,  slovom: 
štyritisícstošesťdesiatsedem eur  päťdesiat centov 

f) pozemok parcela registra „C“ č. 733/9 (pod budovou pavilónu D), zastavané plochy 
a nádvoria, v celkovej výmere  619 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, 
Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 3 082,05 €,  slovom: 
tristisícosemdesiatdva eur päťstotín centa 

g) pozemok parcela registra „C“ č. 733/10 (pod budovou pavilónu E), zastavané plochy 
a nádvoria, v celkovej výmere 1021 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, 
Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 5 083,65 €,  slovom: 
päťtisícosemdesiattri eur šesťdesiatpäť centov  

h) pozemok parcela registra „C“  č. 733/11 (pod budovou pavilónu F), zastavané plochy 
a nádvoria, v celkovej výmere 612 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, 
Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota pozemku 3 047,2 €,  slovom: 
tritisícštyridsaťsedem eur dvadsať centov 
 

3.  odňatie nehnuteľného majetku zo správy ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava,   
              Komenského 3064/41, 926 01 Sereď s účinnosťou od 01.07.2004: 
 
stavba - budova Základnej školy na Garbiarskej ulici v Seredi, súpis. číslo 3964, postavená na 
parcele registra „E“ č. 3063/93, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra 
Galanta,  k.ú. Sereď, hodnota majetku v súlade so  Zmluvou o prevode správy majetku štátu  
č. 2004/445 zo dňa 21.07.2004.  

 
 

4. zverenie nehnuteľného majetku do správy ZŠ Jana Amosa Komenského, 
Komenského 1127/8, 926 01 Sereď s účinnosťou od 1. júla 2012: 

 
a) stavba - spojovacia chodba (ako súčasť budovy základnej školy so súpisným č. 1227/8)  

postavená na parcelách registra „C“ č. 780/13, 780/14, 780/15    v nadobúdacej 
hodnote 42 805,90 €, oprávky k 31.05.2012 predstavujú 11 594,33 €, zostatková cena 
31 211,57 € 

b) pozemok parcela registra „C“ č. 779/1 (pod budovou ZŠ), zastavané plochy a nádvoria, 
v celkovej výmere 1 078 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa 



katastra Galanta,  k.ú. Sereď,  hodnota pozemku 5 367,46  €,  slovom: 
päťtisíctristošesťdesiatsedem eur štyridsaťšesť centov 

c) pozemok parcela registra „C“  č. 779/2 (pod budovou ZŠ), zastavané plochy 
a nádvoria, v celkovej výmere  168 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, 
Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď,  hodnota pozemku 836,49  €,  slovom: 
osemstotridsaťšesť eur štyridsaťdeväť centov 

d) pozemok parcela registra „C“ č. 779/3 (pod budovou ZŠ),  zastavané plochy 
a nádvoria, v celkovej výmere  3 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, 
Správa katastra Galanta,  k.ú. Sereď,   hodnota pozemku 14,94  €,  slovom: štrnásť eur, 
deväťdesiatštyri centov 

e) pozemok parcela registra „C“ č. 780/6, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  
136 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. 
Sereď,  hodnota pozemku 677,16  €,  slovom šesťstosedemdesiatsedem eur, šestnásť 
centov 

f) pozemok parcela registra „C“ č. 780/7, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  
494 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. 
Sereď,  hodnota pozemku 2 459,67  €,  slovom: dvetisícštyristopäťdesiatdeväť eur, 
šesťdesiatsedem centov 

g) pozemok parcela registra „C“ č. 780/8, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  
49 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. 
Sereď,  hodnota pozemku 2 493,98  €,  slovom: dvetisícštyristodeväťdesiattri eur 
deväťdesiatosem centov 

h) pozemok parcela registra „C“ č. 780/9, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  
260 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. 
Sereď,  hodnota pozemku 1 294,56  €,  slovom: tisícdvestodeväťdesiatštyri eur 
päťdesiatšesť centov 

i) pozemok parcela registra „C“ č. 780/10, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej 
výmere  268 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra 
Galanta,  k.ú. Sereď,  hodnota pozemku 1 334,40  €,  slovom: tisíctristotridsaťštyri eur 
štyridsaťcentov 

j) pozemok parcela registra „C“ č. 780/12, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej 
výmere  129 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra 
Galanta,  k.ú. Sereď,  hodnota pozemku 642,3  €,  slovom: šesťstoštyridsaťdva eur 
tridsať centov 

k) pozemok parcela registra „C“ č. 780/13, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej 
výmere  38 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  
k.ú. Sereď,  hodnota pozemku 1 044,51  €,  slovom: tisícštyridsaťštyri eur, 
päťdesiatjedna centov 

l) pozemok parcela registra „C“ č. 780/14, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej 
výmere  65 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  
k.ú. Sereď,  hodnota pozemku 323,64  €,  slovom: tristodvadsaťtri eur šesťdesiatštyri 
centov 

m) pozemok parcela registra „C“ č. 780/15, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej 
výmere  1 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  
k.ú. Sereď,  hodnota pozemku 27,49  €,  dvadsaťsedem eur štyridsaťdeväť centov 

 
 
 

5. zverenie nehnuteľného majetku do správy Materskej školy, Ul. D. Štúra               
č. 2116/36, 926 01 Sereď s účinnosťou od 1. júla 2012: 



 
a) stavba – budova so súpisným číslom 752 postavená na časti parcely registra „C“ č. 

3535/1 a parcele č.  3535/3 (budova elokovaného pracoviska materskej školy na 
Fándlyho ul. č. 752), hodnota majetku v súlade s Dodatkom č. 1 zo dňa 22.04.2008 
k Zmluve o zverení majetku do správy zo dňa 18.12.2002 

b) stavba – budova so súpisným číslom 1016 postavená na časti parcely registra „C“        
č. 433 (budova elokovaného pracoviska materskej školy na Pažitnej ul. č. 1016), 
hodnota majetku v súlade s Dodatkom č. 1 zo dňa 22.04.2008 k Zmluve o zverení 
majetku do správy zo dňa 18.12.2002 

c) stavba – budova so súpisným číslom 730 postavená na  parcele registra „C“  č. 3410/2 
(budova elokovaného pracoviska materskej školy na Cukrovarskej ul.  č.730), hodnota 
majetku v súlade s Dodatkom č. 1 zo dňa 22.04.2008 k Zmluve o zverení majetku do 
správy zo dňa 18.12.2002 

d) pozemok parcela registra „C“ č. 2 852, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  
4 058  m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. 
Sereď,  hodnota pozemku 20 205,14  €,  slovom: dvadsaťtisícdvestopäť eur štrnásť 
centov 

e) pozemok  parcela registra „C“ č. 433, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere 
3 193 m2,  vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. 
Sereď,  hodnota pozemku 15 898,23  €,  slovom: pätnásťtisíc osemstodeväťdesiatosem 
eur, dvadsaťtri centov 

 
 

6. zverenie nehnuteľného majetku do správy Materskej školy, Komenského ul.        
č. 1137/37,  926 01 Sereď s účinnosťou od 1. júla 2012: 

 
a) stavba – budova so súpisným číslom 2 660 postavená na časti parcely registra „C“ č. 

1 209 (budova elokovaného pracoviska materskej školy na Podzámskej ul. č. 2660), 
hodnota majetku v súlade s Dodatkom č. 1 zo dňa 22.04.2008 k Zmluve o zverení 
majetku do správy zo dňa 18.12.2002 

b) stavba – budova so súpisným číslom 1991 postavená na parcele registra „C“ č. 975/2 
(budova elokovaného pracoviska materskej školy na Murgašovej ul. č. 1991), hodnota 
majetku v súlade s Dodatkom č. 1 zo dňa 22.04.2008 k Zmluve o zverení majetku do 
správy zo dňa 18.12.2002 

c) stavba – budova so súpisným číslom 1991 postavená na parcele registra „C“ č. 975/3 
(budova kotolne elokovaného pracoviska materskej školy na Murgašovej ul. č. 1991), 
hodnota majetku v súlade s Dodatkom č. 1 zo dňa 22.04.2008 k Zmluve o zverení 
majetku do správy zo dňa 18.12.2002 

d) pozemok parcela registra „C“ č. 975/1, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  
3 584 m2,  vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. 
Sereď, hodnota pozemku 17 845,05  €, slovom: sedemnásťtisícosemstoštyridsaťpäť eur 
päťstotín centa 

e) pozemok parcela registra „C“ č. 975/2, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  
908 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. 
Sereď, hodnota pozemku 4 521,01 €, slovom: štyritisícpäťstodvadsaťjedna eur 
jednastotina centa 

f) pozemok parcela registra „C“ č. 975/3, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere  
64 m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. 
Sereď, hodnota pozemku 318,66 €, slovom: tristoosemnásť eur šesťdesiatšesť centov 



g) pozemok parcela registra „C“ č. 1209, zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere    
2 082  m2, vedenej na LV 591, Katastrálny úrad Trnava, Správa katastra Galanta,  k.ú. 
Sereď, hodnota pozemku 10 366,46  €,  slovom: desaťtisíctristošesťdesiat eur 
štyridsaťšesť centov 

 
B) m e n í 

 
 

1. uznesenie  MsZ č. 39/2002 B zo dňa 10.09. a 11.09.2002 v bode 8 hodnotu 
majetku zvereného do správy Základnej školy Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. 
763/7A v Seredi (v súlade so Zmluvou o zverení majetku do správy zo dňa 
18.12.2002) nasledovne: 

 
           „Základná škola Juraja Fándlyho 43 516 550,19 Sk“ 

 
2. uznesenie  MsZ č. 39/2002 B zo dňa 10.09. a 11.09.2002 v bode 8 hodnotu 

majetku zvereného do správy  Materskej školy ul. Komenského  1137/37, v Seredi 
(v súlade so Zmluvou o zverení majetku do správy zo dňa 18.12.2002) nasledovne: 
 
 „Materská škola ul. Komenského 2 415 428,52 Sk“ 

 
 
 
 

C) u k l a d á 
 

1. Spracovať zmluvy o zverení majetku do správy škôl v zmysle platnej legislatívy. 
Zodp.:   prednosta MsÚ 
Termín: do 31.11.2012 

 
2. Vykonať návrh na zápis výkonu správy k nehnuteľnému majetku na príslušnú správu 

katastra Galanta. 
Zodp.:   riaditelia škôl 
Termín: do 31.12.2012 
 

 
 

 
 


