
1. Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 26.02.2013 

A. súhlasí:  

v súlade  s  § 17, ods. 1) Všeobecne    záväzného  nariadenia  mesta  Sereď    č. 1/2006       
o  hospodárení a   nakladaní  s   majetkom   mesta  v platnom   znení  s   uzavretím zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre stavbu "Kanalizácia a ČOV Sereď - 
predĺženie trasy výtlačného potrubia "V6".  Obsahom vecného bremena je právo 
spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 
949 60 Nitra uskutočniť a prevádzkovať stavbu výtlačného potrubia na časti pozemku - 
zapísanom na Správe katastra v Galante   ako parcela registra "E" .  597/101 - ostatné 
plochy,  evidovaná na mape určeného operátu v k. ú. Stredný Čepeň, na LV 591 v dĺžke 40 
bm  tak, ako bude vyznačené a zamerané v geometrickom pláne po zabudovaní výtlačného 
potrubia,  
 

B. ukladá prednostovi Mestského úradu  
     zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie  zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena                                            
  
                                      termín: 30.03.2013 
 

 

2. Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 26.02.2013 

A. súhlasí:  
     v súlade  s  § 17, ods. 1) Všeobecne    záväzného  nariadenia  mesta  Sereď    č. 1/2006       

o  hospodárení  a  nakladaní   s majetkom   mesta  v  platnom    znení  s   uzavretím zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre stavbu "Kanalizácia a ČOV Sereď - 
predĺženie trasy výtlačného potrubia "V6".  Obsahom vecného bremena je právo 
spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 
949 60 Nitra uskutočniť a prevádzkovať stavbu výtlačného potrubia v stavbe miestnej 
komunikácie IV. triedy, ktorá je umiestnená na pozemkoch, zapísaných na Správe katastra 
v Galante ako parcely registra "C", evidované na katastrálnej mape v k.ú. Stredný Čepeň: 
parcela č. 253/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6364 m2 parcela č. 254/2 - 
ostatné plochy vo výmere 114 m2 , parcela č. 253/1 - zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 3904 m2. 
 

B. ukladá prednostovi Mestského úradu  
     zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie  zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena                                            
          termín: 30.03.2013 

 


