1. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12.11.2013 prerokovalo a:

A. / berie na vedomie:
informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta
nachádzajúcej sa na Trnavskej ul.

– časť

parcely,

B./ konštatuje,
že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup prevodu majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov , pretože ide o pozemok, ktorý sa nachádza
v bezprostrednej blízkosti pozemkov vo vlastníctve nadobúdateľov a na pozemku je
postavená murovaná garáž vo vlastníctve nadobúdateľov. Nie je naň priamy prístup
z verejnej komunikácie a z hľadiska územno-plánovacej koncepcie je pre mesto inak
nevyužiteľný,
C./ schvaľuje:
v zmysle §-u 9, ods.2, písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
spôsob prevodu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad
hodný osobitného zreteľa: časť parcely č. 1838/47 – orná pôda vo výmere 76 m2,
evidovanej na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného operátu
ako parcela registra "E“, , v k. ú. Sereď, na LV č. 591, žiadateľom: Ondrej Plaštiak
a manželka Emília, obaja bytom v Seredi, Trnavská 902/98.
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady
žiadateľov.
D./ ukladá prednostovi MsÚ:
zabezpečiť zverejnenie zámeru najneskôr v zákonom stanovenej lehote.

2. Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12.11.2013 prerokovalo a:

A. / berie na vedomie:
informáciu o zámere prenajať nehnuteľný majetok
nachádzajúcej sa na Trnavskej ul.

mesta

– časť

parcely,

B./ konštatuje,
že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup prevodu majetku mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov , pretože ide o pozemok, ktorý sa nachádza

v bezprostrednej blízkosti pozemkov vo vlastníctve žiadateľov, pozemok dlhodobo užívajú
ako záhradu, nie je naň prístup z verejnej komunikácie a je pre mesto z hľadiska územnoplánovacej koncepcie inak nevyužiteľný.
C./ schvaľuje:
v zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení §-u 9, ods.2, písm. a)
zámer prenajať nehnuteľný majetok uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný
osobitného zreteľa: časť parcely č. 1838/47 – orná pôda vo výmere 335 m2,
zapísanej na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor , na mape určeného operátu
ako parcela registra „E“ na LV č.591, v k. ú. Sereď , za cenu 0,10 €/m2/rok, na dobu
neurčitú, žiadateľom: Ondrej Plaštiak a manželka Emília, obaja bytom v Seredi,
Trnavská 902/98
Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady
žiadateľov.
D./ ukladá prednostovi Mestského úradu:
zabezpečiť zverejnenie zámeru najneskôr v zákonom stanovenej lehote.

