
Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi, na svojom zasadnutí dňa 11.06.2013   prerokovalo  a 

 

A/ Schvaľuje zmenu uznesenia:  
č. 277/2012 v ukladacej časti -  termín plnenia nasledovne: 

Termín do 30.08.2013 

 

č. 15/2013 nasledovne:   

- termín odňatia majetku z 31.03.2013 na 21.03.2013 

- údaje o účtovnej hodnote majetku nasledovne:  

 
Veci Obstarávacia cena Oprávky k 28.02.2013 Zostatková cena k 28.02.2013 

budova s.č. 118 899 761,30 € 845 136,69 € 54 624,61 €  

 

pozemok parc. č.  3050    11 043,62 €   

budova s.č. 759               1 718 350,25 € 438 549,03 € 1 279 801,22 € 

pozemok parc. č. 2835/1 13 304,12 €   

 
č. 28/2013 v ukladacej časti termín plnenia nasledovne:  

Termín do 30.08.2013. 

 

č. 31/2013 nasledovne:  

 byt č. 50 vo výmere 35,52 m
2
 na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 43 na ul. Novomestská,  

číslo vchodu 43  v Seredi postaveného na parcele č. 3070, 3069, 3068  a prislúchajúcu pivnicu č. 50 vo 

výmere 1,32 m
2
,  

 spoluvlastnícky podiel 83/10000-in na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu 

a príslušenstve,  

 spoluvlastnícky podiel 83/10000-in k pozemku parcela registra „C“  číslo: 3070, 3069,3068  – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 701 m
2 

evidovanej na katastrálnej mape v katastrálnom území 

Sereď 

Gabriele Šimekovej, nar. 14. 03. 1971, trvale bytom Sereď, Novomestská 43/43 za kúpnu cenu 331,57 €.  

 

č. 87/2013 nasledovne: 
1. 

- zapísaných na Správe katastra v Galante v k. ú. Stredný Čepeň na LV 591: 

 parcela registra „C“ evidovaná v katastrálnej mape  č. 126/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12662 

m
2
,  

2.    zapísaných na Správe katastra v Galante v k. ú. Sereď na LV č. 591:  

- parcela registra „C“ č. 3849/17 – ostatné plochy vo výmere 28 m
2
, 

- parcela registra „C“ č. 3849/14 – ostatné plochy vo výmere 674 m
2
, 

3. zapísanej na Správe katastra v Galante v k. ú. Dolný Čepeň na LV č. 3289: 

 -parcela registra „E“ č. 179/1 – ostatné plochy vo výmere 324 m
2
. 

 

B/ Berie na vedomie 
Správu o kontrole plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva bez pripomienok   
 


