
Návrh na  uznesenie: 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí  dňa  19.09.2013 prerokovalo a 
 
 
 A./  schvaľuje: 
 
1. v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 

nájom    parcely  č. 1732  - záhrada,  ktorá je  evidovaná  Správou katastra Galanta,  na   
mape určeného operátu   ako parcela registra „E“  v  k. ú. Sereď, na LV č. 591  za  cenu   
0,10 €/m2/rok, na  dobu   neurčitú s ročnou výpovednou lehotou  bez možnosti realizácie 
stavby a so zachovaním prístupu k susednej nehnuteľnosti vo vlastníctve f. Vramon,  
žiadateľom:  
a) Ladislav Šándor , bytom Bratislavská 811, 926 01  Sereď,  vo výmere 72 m2 , 
b) František Vincenc , bytom Bratislavská 811, 926 01  Sereď vo výmere 70 m2, 
c) Helena Svátková a Eva Majerníková, bytom Bratislavská 811, 926 01  Sereď,  vo 

výmere 138 m2, 
d) Lenka  Zbojeková, bytom Bratislavská 811, 926 01  Sereď vo výmere 72 m2 
e) Jozef Srňanský   bytom Bratislavská 811, 926 01  Sereď vo výmere 21 m2,  

 uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný   osobitného   zreteľa z dôvodu , že 
pozemok dlhodobo užívajú obyvatelia bytového domu na záhradky a je z hľadiska 
územnoplánovacej koncepcie inak nevyužiteľný. 
 

2. v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
nájom   časti parcely  č. 1732 – záhrada vo výmere 72 m2 so zachovaním prístupu 
k susednej nehnuteľnosti vo vlastníctve f. Vramon a nájom časti parcely 1733/1 – 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere  60 m2,  obe  evidované  Správou katastra 
Galanta,  na   mape určeného operátu   ako parcely registra „E“  v  k. ú. Sereď, na LV č. 
591 ,  za  cenu   0,10 €/m2/rok, na  dobu   neurčitú s ročnou výpovednou lehotou  bez 
možnosti realizácie stavby na oboch parcelách,  žiadateľovi Dušanovi Šimovi, bytom 
v Seredi, Bratislavská 811/2, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný   
osobitného   zreteľa z dôvodu , že pozemok žiadateľ dlhodobo užíva na záhradku a je 
z hľadiska územnoplánovacej koncepcie inak nevyužiteľný. 

  
 
 

B./ukladá prednostovi MsÚ 
zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomných zmlúv do 19.11.2013. 

 

 

 

 

 


