
Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 19.09.2013 prerokovalo a 
 
A. schvaľuje: 

1. spôsob prevodu  nehnuteľného majetku mesta nachádzajúceho sa na ul. Vonkajší rad 
798    (bývalý objekt Tecom-u Sereď s.r.o.),  evidovaný Správou katastra v Galante na 
LV č. 591 na katastrálnej mape, v k. ú. Sereď ako  
• parcela registra „C“ č. 2813/1- zastavané plocha  vo výmere 4.009 m2, na ktorej je 

zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez parcelu 
č.2813/1 v prospech Tecom-u Sereď s r.o. a umiestnené „prefagaráže“ vo 
vlastníctve Tecom-u Sereď s r.o., 

• parcela registra „C“ č. 2813/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 717 m2, 
na ktorom je postavená stavba (garáže a sklady) vo vlastníctve Tecom Sereď s.r.o., 

•  parcela registra „C“  č. 2813/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere  542 m2 a 
stavba bez súpisného čísla - hala sklad na tejto   parcele postavená, 

• parcela registra „C“ č. 2813/4- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 68 m2 
a stavba bez súpisného čísla  (pôvodné čerpadlo PH) na tejto parcele postavená, 

• parcela registra „C“č.2813/5-zastavané plochy a nádvoria vo výmere 295 m2 
a stavba bez súpisného čísla – administratívna budova na tejto parcele postavená, 

• parcela registra „C“ č. 2813/6 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 33m2 
a stavba bez súpisného čísla  – kotolňa na tejto parcele postavená, 

• parcela registra „C“ č. 2813/7- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 13 m2 

a stavba so súpisným číslom 798 – vrátnica Tekom,   
• novovytvorenú parcelu registra „C“ č. 2813/9 – zastav. plocha vo výmere 139 m2, 

ktorá bola odčlenená od parcely registra  „E“ č. 1106/2- ostatné plochy , 
evidovanej na mape určeného operátu  na LV č. 4806 v k. ú. Sereď,  
formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže. 

 
2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže    

        -    bez pripomienok 
                -   s pripomienkami:  

3. Komisiu pre výber uchádzača o predaj majetku mesta  
v zložení:   predseda:  Ing. Bystrík Horváth 
                 členovia: JUDr. Irsák,  Ing.  Kalinai, Ing. arch. Kráľ, D. Nagyová 
 

 
B. ukladá prednostovi Mestského úradu 
     zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže  

          termín : 25.09.2013 
 

 


