
': . 
Gabriela Oškerová, Novomestská 34/22, 926 01 Sereď 

Mes~o Sereď 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec: žiadosť o kúpu pozemku 

EREĎ 

Dátum: 1 8 „Q5- 2015 /,{__()fl 

l'rih1l1 \ 1 
ll\l\ t 

Na základe uznesenia Mestsltľ.ho zastupiteľstva v Seredi zo dňa 23.04.2015, žiadam týmto o predaj 

pozemku pod murovanou Garažou na Mlynárskej ul. ktorej som vlastníčkou, ide o parcelu. č. 

3127/34-zastavaná plocha nádvorie vo výmere 18 m2. 

Za vybavenie ďakujem. 

' 



Ladislav Chatrnúch a manž.Mária, Dlhá ul. 1976/5, 926 01 Sereď 

Mesto Sereď " 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec: žiadosť o kúpu pozemku 

(meno, priezvisko, adresa) 

j 
f MESTSKÝ ÚRAD 

SEREĎ 

Dátum: 19 -05- 2015 
r"""•lt ?rJ,P, l,?tJ/J ťblu 
~'' '" = '/ :wí(ll~u ~ 
l'ľHu hw / 

\ ·~ IJ.n uJt.•: o= lh t,I: . 

V Seredi 19.05.2015 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi zo dňa 23.04.2015 č. 69/2015, ktorým sa 

schválil zámer usporiadania vlastníckych vzťahov pod murovanými garážami na Mlynárskej ul., 

žiadam o predaj parcely č. 3127 /25 vo výmere 18 m2
, na ktorej mám umiestnenú garáž so s. č. 3257. 

Za vybavenie ďakujem. 



Marián ši š o, Garbiarska 49/50, 926 01 Sereď 
1 • 1 

· .s·~vr.f'i21YI) ~561 /f/.._ - ;vovq RDf2E~ff 
- ----------------- -------·- - ------- ---- - --- ---·-- ----1------ -- ------„------------„.-„.- · ---... -----------

Mesto Sereď 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec: žiadosť o kúpu pozemku 

(meno, Pfie.zvisko, adrJ~a) 

Jfj SEREÍ> 

Dátum: 1 9 „05- 2015 
111olm,·ie 
N„111: 

1'1 ilohr, 
ll•t,1:' 

V Seredi dňa 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi zo dňa 23.04.2015 č . 69/2015, ktorým sa 

schválil zámer usporiadania vlastníckych vzťahov pod murovanými garážami na Mlynárskej ul., 

žiadam o predaj parcely č. 3127/8 vo výmere 19 m2
, na ktorej mám postavenú garáž so s. č. 3237. 

Za vybavenie ďakujem. 

( 1 

ľ v \) 



: . 

Marek Grosman, Spádová 11541, 926 01 Sereď 

(meno, priezvisko, adresa) 

Mesto Sereď ... 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec: žiadosť o kúpu pozemku 

SEREĎ 

Dátum: 1 9 -05· 2015 
l'udncie 
N1r.l11: 

l'riloh\'I 
li11it ,\:. [F 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi zo dňa 23.04.2015, ktorým sa schválil 

zámer usporiadania vlastníckych vzťahov pod murovanými garážami na Mlynárskej ul., žiadam 

o predaj parcely č. 3127 /27 vo výmere 18 m2
, na ktorej mám umiestnenú garáž so s. č .. 3255. 

Za vybavenie ďakujem. 



-: . 

Mestský bytový podnik Sereď spol. s r.o„ Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď 

MESTSKY RAD 
SEREf> 

oátum: 2 O „05. 2015 

11nlllh ~I 
lh l): 

Vec: Žiadosť o odkúpenie pozemkov 

Mest.o Sereď 
Námesti~ republiky 1176/1 O 
926 001 Sereď 

V Seredi dňa: 19.05.2015 

Na základe Vášho listu zo dňa 12.05.2015 o usporiadaní majetkovo-právnych vzťahov 
k pozemkom nachádzajúcich sa pod garážami ·vo vlastníctve Mestského bytového podniku 
Sereď, spol. s r.o., na par.č. 3127/27, 3127/30 a 3127/31, evidované Okresným úradom 
v Galante, katastrálny odbor ako parcela registra „ C" na LV 591 v k.ú. Sereď, žiadame o ich 
odkúpenie. 

S pozdravom, 

Mestský 

~Káčer 
konateľ 

__________ \ ________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 

Tel: 0903 676 804 IČO: 34138561 IČ pre DPH: SK2020372134 
mbps@mbps.sk' DIČ: 2020372134 
OR pri Okresnom súde Tmava Oddiel. Sro, vložka číslo 1945/T 



'; . 
/ ' 

Je, . A~ hJL1)t0~ · /v'Ô11ftmesf.rÍ4 4o/J&ľ r/Ued .5'2tf"C'/ 
--------------~---------------------1---------- -----------------------------------------------------------

Mesto Sereď ~ 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec: žiadosť o kúpu pozemku 

(meno, priezvisko, adresa) 

J!j r--:~~~-. 
'#r--~=----1 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi zo dňa 23.04.2015, ktorým sa schválil 

zámer usporiadania vlastníckych vzťahov pod murovanými garážami na Mlynárskej ul., žiadam 

d ' 1 V .Jll.Y/Jj ' lrl 2 1 • ' • ' •v v C}irfl. o pre aJ parce y c. „„„ ... „„.„„„. vo vymere .„.„.m , na <toreJ mam um1estnenu garaz so s. c. „„„„ „„ .. 

Za vybavenie ďakujem . 



Mesto Sereď , 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec: žiadosť o kúpu pozemku 

(meno, priezvisko, adresa) 

f 

MESTSKÝ ÚRAD 
SEREĎ 

3/~ Dátum: 2 1 -05- 2015 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi zo dňa 23.04.2015, ktorým sa schválil 

zámer usporiadania vlastníckych vzťahov pod murovanými garážami na M lynárskej ul., žiadam 

o predaj parcely č. :3.1/,;}/Jt} vo výmere d./?..m2
, na ktorej mám umiestnenú garáž so s. č . . J.~ . .[.°/:j 

Za vybavenie ďakujem . 



Bc. Marián Váczi, Nám. slobody 29/7, 926 01 Sereď,  

MESTSKV RAD 
EREň 

Dátum: 2 1 „Q5„ 2015 

Vec: Žiadosť o kúpu pozemku 

Mesto Sereď 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi zo dňa 23.04.2015, ktorým sa 

schválil zámer usporiadania vlastníckych vzťahov pod murovanými garážami na Mlynárskej 

ulici, žiadam o predaj parcely číslo 3127 /9 vo výmere 19 m2
, na ktorej mám umiestnenú 

garáž so súpisným číslom 3238 a parcely číslo 3127/17 vo výmere 35 m2
, na ktorej mám 

umiestnenú garáž so súpisným číslom 3246. 

Za vybavenie ďakujem. 



Mesto Sereď 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec: žiadosť o kúpu pozemku 

(meno, priezvisko, adresa) 

'S'.R \1 Ú RA O ~ 
r----!:.S.:;:.;E l:!!l E~Ď'.__ _ _j 1Pj__ 

Dritum: 2 1 ·05· 2015 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi zo dňa 23.04.2015, ktorým sa schválil 

zámer usporiadani~ , vlas!,_l)í9k~h vzťahov pod murovanými garážami na Mlynárskej ul., žiadam 

d • 1 v -:, 111/(}j ' 2 kt •' • ' • v v '3~§'{) o pre aJ parce y c. „„ .. „„.„„„„„ vo vymere „.„„m , na oreJ mam um1estnenu garaz so s. c. „ .„ ... „„„ 

Za vybavenie ďakujem . 



Mesto Sereď '" 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec: žiadosť o kúpu pozemku 

(meno, priezvisko, adresa) 

l\JtsT k~ ltAD li 
i---...:.:l'!:~R~Eň~-I 7Vf 

Dátum: 2 5 -05· 2015 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi zo dňa 23.04.2015, ktorým sa schválil 

zámer usporia dania vlastníckych vzťa hov pod murovanými garážami na Mlynárskej ul., žiadam 

d . 1 v • "l l +. -14 (i ' 2 k . ' . ' , v v J 1.. ~-.'.) o pre aJ parce y c. „„ „ „ .„;~„ !„„ . vo vymere „„ „ .m , na toreJ mam um1estnenu garaz so s. c. „„ „ „„„ .. 

Za vybavenie ďakujem. 

r 
7 



-: . 

Mesto Sereď " 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec: žiadosť o kúpu pozemku 

(meno, priezvisko, adresa) 

-.: MESTSKÝ ÚRAD 
SEREĎ 

Dátum: 25 -05· 2015 

~·:::'.:~-i7tJrJJC/AfJ!J 
(1,1n 
'llllliU: 

l'dloh\ 1 ' 
\)l>lllUjO: ff 

Ii''·' · 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi zo dňa 23.04.2015, ktorým sa schválil 

zámer usporiadania vlastníckych vzťahov pod murovanými garážami na Mlynárskej ul., žiadam 

d · 1 " ~11+/.32.. ' 2 k · . , · ' •v v 2? M o pre aJ parce y c ... .. ........... ..... vo vymere ....... m , na toreJ mam um1estnenu garaz so s. ct--:~ . ...?. . . . . . 

Za vybavenie ďakujem. 



Gabriela Ku 1 ich o v á, 926 01 Se re ď, Mlynárska 38/32 

(meno, priezvisko, adresa) 

Mesto Sereď " 

r\lámestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

~·· 

Vec: žiadosť o kúpu pozemku 

MEST5Kf 8f\AD 
SERE 

Dátum: 25 -05· 2015 
ľmln~lu JtJ/ (Jfj flW /.. ~Mn „ .• ,,„: ~pi.1111 

Pnl11tn 1 I l)h11111jo: é:}::-
li\I~ : . 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi zo dňa 23.04.2015, ktorým sa schválil 

zámer usporiadania vlastníckych vzťahov pod murovanými garážami na Mlynárskej ul., žiadam 

o predaj parcely č. 3127 /14 vo výmere 18 m2
, na ktorej mám umiestnenú garáž so s. č. 3243. 

Za vybavenie ďakujem. 

;.. 



ľ~\l~l __ 1)_~8-T __ J_<?-_1_~~~L--JQJ~-/J+-----~a~_Q_{_ __ ~~-~~i-~---------------
(meno, priezvisko, adresa) 

Mesto Sereď '" 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

~·· 

Vec: žiadosť o kúpu pozemku 

-
MESTSKÝ ÚRAD 

SEREĎ 

Dátum: 2 6 -05- 2015 
Poliaci/' ti 1 J'(, / ~r j-. lu -.\1,lu: . 1~J... 

Jt flh tl: 
ľ1 H1ihri , 

\)hu\11j1.:; é;"}':::: ""'·\: 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi zo dňa 23.04.2015, ktorým sa schválil 

zámer usporiadania vlastníckych vzťahov pod murovanými garážami na Mlynárskej ul., žiadap:i 

d . 1 . ().Á\\-1 ( 1 1 , 2 k . , . , , •• Q•ilrU o pre aJ parce y c. „L .r..-t . . :t.t„„ vo vymere „ .„„m , na toreJ mam um1estnenu garaz so s. c. „ .JGf:-> „ „ „ 

Za vybavenie ďakujem. 



Monika Gažová, Nomomestská 34/23, 926 01 Sereď 

Mesto Sereď 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec: žiadosť o kúpu pozemku ~' 

8 ·05" 20,5 

Na základe uznesenia Mestského zastupitel'stva v Seredi zo dňa 23.04.2015, ktorým sa schválil 

zámer usporiadania vlastníckych vzťahov pod murovanými garážami na Mlynárskej ul., žiadam 

o predaj parcely č. 3127 /10 vo výmere 19 m2
, na ktorej mám umiestnenú garáž so s. č. 3239. 

Vzhl'adom na to, že by to bol pre nás finančný výdavok, s ktorým som v súčasnej dobe nerátala, 

žiadam o umožnenie splátkového kalendára. 

Za vybavenie ďakujem. 



Peter Drábik a Anna Drábiková, Novomestská 41/35, 926 01 Sereď 

Mesto Sereď 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec: Žiadosť o kúpu pozemku 

(meno, priezvisko, adresa) 

Dátum: 

f'ľl\o l l\ I 
11 ... 1\ : . 

\ -OB~ 2015 
( islu 
s 1isu : 

\~lHl\lljC: r 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi zo dňa 23.04.2015, ktorým sa schválil 

zámer usporiadania vlastníckych vzťahov pod murovanými garážami na Mlynárskej ul., žiadam 

o predaj parcely 3127 /2 vo výmere 30 m2
, na ktorej mám umiestnenú garáž so s. č. 4366. 

Za vybavenie ďakujem. 



-: . 

__ &0:bí ____ ~~-r_~_{_, __ /Y_~~-:Jfo__~o_{f----~-~if 1---fe__"!:_[__~~~o_J 

Mesto Sereď ... 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec: žiadosť o kúpu pozemku 

(meno, priezvisko, adresa) 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi zo dňa 23.04.2015, ktorým sa schválil 

zámer usporiadania vlastníckych vzťahov pod murovanými garážami na Mlynárskej ul., žiad~m 

d . 1 v j ?'Z.'l / 1...f ' 4~ 2 k . ' . ' ' v v 1, z lt o pre aJ parce y c. „„„„„ .„„„.„ vo vymere „„„.m, na toreJ mam um1estnenu garaz so s. c ... „„ .. „ „. 

Za vybavenie ďakujem. 

;.. 

„ 



Vr e "'""- č e~ t1 /_ /V;,~, 5( 0~01 t:J/ 6 ~t(,{ l-1t(o 1 
---------------------------------------+-------------------------··--------- --------------1--------------------------

( meno, priezvisko, adresa 

Mesto Sereď '" 
Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec: žiadosť o kúpu pozemku 

MES1 SK"\' tí ltAD 
SERE6 

Dátum: ot -06- 2015 

ľ•Hhl cl O ftJJJfjMJJ ('blo 
)o[l h.11 : 

\'ii..to: 
\ ~Luu o i \•: Cŕ ľ t Bol\~ 1 

/ 

i;,,, : 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi zo dňa 23.04.2015, ktorým sa schválil 

zámer uspoľiadania vlastnjckych vzťahov pod murovanými garážami na Mlynárskej ul., žiaday 
d · 1 v ~ľtr/ ~ , /'j 2 kt . , . , ,v v 1 Z~ o pre aJ parce y c. „„„„. „„„„„. vo vymere „„„.m , na oreJ mam um1estnenu garaz so s. c. „„„„„. „ 

Za vybavenie ďakujem. 



~ . 
~ ' 

/'l;;-;fA.. J,1/7o/"" fl1M12J/,4 ~f/ 129 J'~,,.ťt!J)-_______________ .„ _ __ _ __________ _ ______ „ ______ ________ ________ ..,{_ ,.;__ __ _________ __ ___________ ______________ _ 

Mesto Sereď ... 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec: žiadosť o kúpu pozemku 

(meno, priezvisko, adresa) 

MESTSKÝ ÚRAD 
SEREĎ 

o&tum: O 3 •06• 2015 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi zo dňa 23 .04.2015, ktorým sa schválil 

zámer usporia dania vlastníckych vzťa hov P.O,.Q murovanými ga rážami na Mlynárskej ul., žiadam 

d • 1 v LJ. IJ'1...7'-j ~ ' 1'J 2 k • ' • ' •v v 02 ~ tj_ o pre ai parce y c.:i„ .. „ ... . ... .. „. vo vymere „„ ... m 1 na toreJ mam um1estnenu garaz so s. c . . „ . „ . „ .. . :. 

Za vybavenie ďakujem. 



K a 1 iv od a Rudolf a Miroslava, Novomestská 42/40, 926 01 SEREĎ 

/2/J MESTSKÝ ÚRAD 
11/J SEREĎ 

o•tum~ O 8 ·06• 2015 

Žiadosť o odkúpenie pozemku. 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/1 O 
926 01 SEREĎ 

Menovaný týmto žiadame mesto Sereď o odkúpenie pozemku pod garážou 
súpisné číslo 3247, ktorú máme v osobnom vlastníctve. Garáž sa nachádza na 
parcele č. 3127 /~8 o výmere 24 m2

, evidovanej na L V 591 v k. ú. Sereď. 

Za vybavenie žiadosti vopred ďakujeme. 

V Seredi 8.6.2015 
II 



·, ... 

MESTSKÝ ÚRAD 
SEREĎ 

Ditum: Q 8 ·06· 2015 
Pod1rlt 
flllDI 

na zaklade nasho tel. rozhovoru sulasim s vysporiadanim majetkovo-pravneho vztahu pozemku garaze na ul. 
Mlynarska, supisne c.3236 na parcele c.3127/7 vo vymere 19m2 ako parcele registra "C" na LV 591v k.u., ktorej som 

vlastnikom. 

Dakujem a zostavam 

S pozdravom, 

Ing. Miroslav Kubik 

Kuzmanyho 2683/2 

926 01 Sered 

' t 

' ' 

.. 
• # 

1 .· 
. . 



Tibor Holička, Severná 3557 /8, 92601 Sereď 

Mesto Sereď 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec: . žiadosť o kúpu pozemku 

MESTSKÝ ÚRAD 
SEREĎ . 

Dátum: o 9 -os- 2015 

f~to~1~ G ?7 / iWI~ T l1lol 
11111411 

Prll•l1y/ I \ ')bl•UJCI (;-- y:/ 
lbb: 

\ 

·' 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi zo dňa 23.04.2015, ktorým sa schválil 

zámer usporiaqania vlastníckych vzťahov pod murovanými garážami na Mlynárskej ul. a Vašej 

„Výzvy", žiadam o predaj parcely č. 3127/4 vo výmere 19 m2
, na ktorej mám umiestnenú garáž so s. 

č .. 3233. 

Za vybavenie ďakujem. 

v 



k,~J;__~+-?\_~~~~lt~t:.Lb 
(meno, priezvisko, adresa) 

Mesto Sereď 
... 

~ MESTSKÝ ÚRAD 
ŠEREi> 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď Dátum: 1 o -06- 2015 
Poduele 1~~9tJ. (lj;;;f ~l~ln: 'A 

~Iu 
1nt~m 

Vrllobyl ,„,)': \)l•~t11Jf : g 

Vec:· žiadosť o kúpu pozemku 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi zo dňa 23.04.2015, ktorým sa schválil 

zámer usporiadania vlastní~kych vzťahov pod murovanými garážami na Mlynárskej ul., žiadam 

o predaj parcely č„~A-:?.-i::+.!.~ vo výmere . .1K„.m2
, na ktorej mám umiestnenú garáž so s. č. ~"2.'1C\ 

Za vybavenie ďakujem. 

/ 



-: . 

f-1,~o~l(Áv o.. letre.."2.t(}.... rlo$"1 1 r n&..'t- . S'lobocfv 30/-10 ________ _______________ __________________________________ )-'.: __________________________ /':. _____ ____ _ 

Mesto Sereď '" 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec: žiadosť o kúpu pozemku 

(meno, priezvisko, adresa) 

1· 

/ 1&/ MESTSKÝ ÚRAD 
7\ SEREĎ 

.,..____ _ _ 
Dátum: 1 O -06- 2015 
f11dud~ /7 
~l1lor 

PrlM1yf 
IM" 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi zo dňa 23.04.2015, ktorým sa schválil 

zámer usporiadania vlastníckych vzťa h ov pod murovanými garážami na Mlynárskej ul., žiadam 

d . 1 v 31$ 1 ;.1.1; ' '1~ 2 kt . , . , 'v v 3.t 5"6 o pre a1 parce y c .. .. ..... ... .... ...... vo vymere .. .. .. . m , na ore1 mam um1estnenu garaz so s. c .............. . 

Za vybavenie ďakujem. 



Ľudovít Vaško, Novomestská 41/36, Sereď 926 01 

Mestský úrad Sereď 
Námestie republiky č. 1176/10 
926 01 Sereď 

V Seredi, 09.06.2015 

VEC: Žiadosť o odpredaj pozemku 

f .--~:":':~~---~ 
MESTSK RAD 45/J 

SEREň 

Dátum: 11. -06- 2015 

Týmto Vás žiadam o odpredaj pozemku poď murovanou garážou na Mlynárskej ulici 
v Seredi. Som vlast:Júkom garáže v KÚ Sereď, zapísaná na LV č. 4369 Správy katastra 
Galanta, ako samostatne stojaca garáž, súpisné číslo 3262. 

S pozdravom ;J, . 




