
 

Dôvodová správa: 

 
     Finančné oddelenie Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
predpisov zámer  predať nehnuteľný majetok mesta : 
 
      Mesto je vlastníkom nehnuteľného majetku – pozemkov, zapísaných na Katastrálnom 
úrade v Trnave, Správa katastra Galanta ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej 
mape v k.ú. Sereď, na LV č. 591 a LV č. 3091. Na týchto pozemkoch sú vybudované 
transformačné stanice vo vlastníctve spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., ktorá listom zo dňa 
18.09.2012 požiadala  o  odkúpenie  týchto pozemkov. Sú to tieto parcely:  

-  parcela  č. 3063/3 – zast. plochy a  nádvoria  vo výmere   52 m2  
- parcely č. 374/27 – zast. plochy  a nádvoria  vo   výmere  55 m2 ,   
- parcela č. 435 –zast. plochy a nádvoria vo výmere 49 m2 ,  
-  parcela č. 2854 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 97 m2 ,  
- parcela č. 3111- zast. plochy a nádvoria vo výmere 52 m2 ,  
- parcela č. 3067 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 51 m2  ,  
- parcela  č. 3056 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 52 m2   
- parcela č. 374/11 -zast. plochy a nádvoria vo výmere 46 m2  , 
-  parcela č. 374/17 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 45m2    ,  
všetky parcely sú zapísané v právnom stave na Katastrálnom úrade Trnava, Správa 
katastra Galanta, ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape v k. ú. Sereď 
na LV č. 591 
 - parcela  č. 1882 – zast. plochy a nádvoria vo výmere 53 m2 z, ktorá je zapísaná 
v právnom stave na Katastrálnom úrade Trnava, Správa katastra Galanta, ako parcela 
registra „C“, evidovaná na katastrálnej mape v k. ú. Sereď na LV č. 3091, 

 
Stanovisko oddelenia  rozvoja mesta a mestského architekta: 
"Odporúčame realizovať predmetnú požiadavku  na prevod pozemkov v prospech vlastníka 
stavieb." 
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