
1. Návrh na uznesenie: 

      Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 17. 09. 2015  prerokovalo a    

 
    schvaľuje : 
 

v zmysle §-u 9a, ods.8, písm. c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,  prevod nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad 
hodný osobitného zreteľa - novovytvorenej parcely č. 3005/30 – zastavaná plocha, vo 
výmere 23 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom  od pôvodnej  parcely č. 294 -  
- zastavaná plocha diel (2), a parcely č. 293 – zastavaná plocha, diel (3),  oboch 
evidovaných  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu 
ako parcely registra „E“,  na LV č. 591, v k. ú. Sereď,  za cenu 70 €/m2 z dôvodu, že ide 
o pozemok, ktorý sa nachádza  v bezprostrednej blízkosti za prevádzkou žiadateľov, je 
dlhodobo užívaný na zásobovanie prevádzok a je z hľadiska územno-plánovacej 
koncepcie pre mesto inak  nevyužiteľný, žiadateľom Jozefovi Drábikovi  a manželke 
Helene,  obaja bytom v Seredi, Poľná 837/22. 
 
 
 

2. Návrh na uznesenie: 

      Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 17. 09. 2015  prerokovalo a   

 
schvaľuje : 
 
v zmysle §-u 9a, ods.8, písm. c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,  prevod nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad 
hodný osobitného zreteľa - novovytvorenej parcely č.3005/29 – zastavaná plocha, vo 
výmere 24 m2, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom  od pôvodnej  parcely č. 294 - 
zastavaná plocha, diel (1), evidovanej  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor 
na mape určeného operátu ako parcela registra „E“,  na LV č. 591, v k. ú. Sereď,  za 
cenu 70 €/m2 z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý sa nachádza  v bezprostrednej blízkosti za 
prevádzkou žiadateľov, je dlhodobo užívaný na zásobovanie prevádzok a je z hľadiska 
územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak  nevyužiteľný, žiadateľom Petrovi Šramovi, 
bytom v Seredi, Železničná 1072/32 a manželke Pharm. Dr. Rozálii Šramovej,  bytom 
Vinohrady n/Váhom  44. 
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