
Karol Sucháň. Severná 3573127. 926 01 Sereď 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 117611 O 
926 OJ Sereď 

Vec: Žiadosť o kúpu pozemku 

II 

MESTSKY ÚRAD 
SEREň 

Dátum: 29 -07~ 2015 
l'odil<Í•/ J"j, ('j,,„, ~//Ml: · ~ ·;,,,„. II. ~ 
l~rtfoh~·/ / -{llUI. , ~ ~ 
f1,r_,: \ ,\bonu.it•: é)=:.. 

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

sa schváliÍ zámer usporiadania vlastníckych vzťahov pod murovanými garážami na 
Mlynárskej ul., 'Žiadame o predaj parcely č. 3127121 - zastavaná plocha nádvorie vo 
výmere 18 m2, na ktorej mám umiestnenú garáž so s. č. 3261. 

Za vybavenie ďakujem. 
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PaeDr. Ľuboš Tužinský a manž. Emília, Novomestská 34122. 926 OJ Sereď 

Mesto Sereď 

Námestie republiky 1176/10 

92601 Sereď 

Vec: žiadosť o kúpu pozemku 

MESTS KÝ ÚRAD 
S EREĎ 

Dátum: 22 -07- 2015 
~."ri"ci• /.J65i, 1. :~10 
m m: 'úJ/2{)/ spisu: 
Príloh)'/ 
listy: I \ ) ·b;11·ujc: 

Eŕ 

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

zámer usporiadánia vlastníckych vzťahov pod murovanými garážami na Mlynárskej ul., žiadame 

o predaj parcely č. 31.27/36- zastavaná plocha nádvorie vo výmere 18 m2
, na ktorej mám umiestnenú 

garáž so s. č. 3249. 

Za vybavenie ďakujem. 

f „ { 14 .ru:-J 



Štefan Jakubík a manželka Beata Jakubíková, Legionárska 1125/7, 926 01 Sereď 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 

Vec 
Žiadosť o kúpu pozemku 

MESTSKÝ ÚRAD 
SEREĎ 

Dátum: 2 4 -06- 2015 

Prílohy/ 
listy: 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi, zo dňa 23 . . 04. 2015, ktorým sa schválil 
zámer uspoťiadania vlastníckych vzťahov pod murovanými garážami na Mlynárskej ul, žiadam 

o predaj parcely č. 3127 /12 - zastavaná plocha nádvorie vo výmere 19 m2, na ktorej máme umiestne 
nú garáž, s. č. 3241. 

Za vybavenie ďakujem. 

···7···-.... „ ......... ,.-..•••• • 



Ján Gallia a Dagmar Galliová, Mlynárska 38/30, 926 01 Sereď 

Mesto Sereď 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec: Žiadosť o kúpu pozemku 

' ,, 

MESTSKÝ ý'i~.·~ 
SERED 

03 o·- 7 i 'i~ 1 
Dátum: - ! / -

-:.! '" i 
~.odaci< f §J,,2,i(,</)/ ('islo 1 c1s!o: ~Ii spisu: 

ľriluhy/ I \')han1je: o= ' li>ty : aoJ 

Podpísaní Ján a Dagmar Gallioví, žiadame týmto o predaj pozemku pod garážou na Mlynárskej ulici 

s. č. 3258, ktorej so'm vlastníkom. Ide o parcelu č. 3127 /24- zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

18 m2
• 

Zároveň žiada o možnosť úhrady kúpnej ceny na dve splátky. 

) 
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Mgr. Eva Stan ková, Kukučínova 4444/29, 926 01 Sereď 

Mesto Sereď 
Nám. Republiky 11476/10 

926 01 Sereď 

Vec: Žiadosť o kúpu pozemku 

Podpísaná Eva Stan ková, žiadam týmto, na základe uznesenia MsZ v Seredi zo dňa 23.04.2015, 
o predaj poze'mku vo výmere 19 m2 pod murovanou garážou na Mlynárskej ul., ktorej som 
vlastníčkou . Garáž je postavená na parcele č. 3127 /13 - zastavaná plocha a nádvorie na LV 591. 

Za vybavenie ďakujem 



„ 

Marek Eliáš, A.Hlinku 3044/14, 926 01 Sereď 

Mesto Sereď 
Nám. Republiky 11476/10 
926 01 Sereď 

Vec: Žiadosť o kúpu pozemku 

,. 
( < 

Podpísaný Marek Eliáš, žiadam týmto o predaj pozemku vo výmere 31 m2 pod murovanou 
garážou s. č. 3264 na Mlynárskej ul., ktorej som vlastníkom. Garáž je postavená na parcele č. 3127 /18 
- zastavaná plocha a nádvorie na LV 591. 

Za vybavenie ďakujem 



Mgr. Anton Bauer, Mládežnícka 157 /1, 926 01 Sereď 

Mesto Sereď 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec: Žiadosť o prevod majetku 

----·msTS'Kv 'úRAD 
SEREĎ 

Dátum: 2 8 -08- 2015 

Prílohy/ 
list~' : · 

Jslo 
spisu: 

Podpísaný Anton Bauer, žiadam týmto o prevod pozemku pod murovanou garážou s. č. 3234, na 

Mlynárskej ul., ktorej som vlastníkom. Jedná sa o parcelu č. 3127 /S - zastavaná plocha a nádvorie, vo 

výmere 19 m~f° 

Za vybavenie ďakujem, s pozdravom 

? ,, _ ___ _ 
...................................... 



Štefan Vandák. Novomestská 141/36. 926 01 Sereď 

Mesto Sereď 
Nám. republiky 1176/10 
926 01 Sereď 

Vec: Žiadosť o kúpu pozemku 

,l 

Podpísaný š~efan Vandák a manž. Alena žiadame týmto o predaj pozemku vo výmere 18 m
2 

pod murovanou garážou na Mlynárskej ul., ktorej som vlastníkom. Garáž je postavená na parcele č. 
3127/37 - zastavaná plocha a nádvorie na LV 591. Žiadame o možnosť úhrady kúpnej ceny na splátky. 

Za vybavenie ďakujem 
\ 
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