
Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 14. 06. 2016 prerokovalo a 
 
 
A. schvaľuje 

 v súlade s § 13, ods. 2, písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Sereď,   zníženie základného imania spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s  r. 
o.  so sídlom Mlynárska ul. č. 4677/39, 926 01  Sereď, zapísanej v obchodnom registri 
Okresného súdu v Trnave, oddiel“ Sro, vložka č.1945/T, ktoré je v súčasnosti  vo výške  
1 826 528,58 eur, o čiastku 68 024,45 €, ktorá bola vložená ako nepeňažný vklad do 
základného imania spoločnosti,  

 
B.  schvaľuje: 
 v súlade s  § 13, ods. 2, písm. i) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď  

1. predaj nehnuteľného majetku,  formou  vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 
podľa  ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov), zapísaného  na  Okresnom úrade v Galante, katastrálny 
odbor, v k. ú. Sereď a to: 
na  LV č. 4305: 
1. parcelu č. 2817 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 444 m2,  evidovanú,  na 

katastrálnej mape ako parcela registra „C“  a stavbu bez súpisného čísla na tejto 
parcele postavenú - kotolňa K4, 

2. parcelu č. 3127/29 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18  m2,  evidovanú  
na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ a stavbu - garáž so súpisným 
číslom 3521  na tejto parcele postavenú,  

3. parcelu č. 3127/30 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2  evidovanú  na 
katastrálnej mape ako parcela registra „C“ a stavbu - garáž so súpisným číslom 
3520  na  tejto parcele postavenú,  

4.  parcelu č. 3127/31 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 evidovanú  
na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ a stavbu - garáž so súpisným 
číslom 3519 na tejto parcele postavenú; 
 

na LV č. 1475:  
5. Pozemok 

- parcelu  č. 3171 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 190 m2, evidovanú     
na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, 

- parcelu  č. 3172 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 248 m2, evidovanú  
na katastrálnej mape ako parcela registra „C“, 

- parcelu  č. 3173 – záhrady vo výmere 212 m2, evidovanú  na katastrálnej mape 
ako parcela registra „C“, 

- parcelu  č. 3174 – záhrady,  vo výmere 199 m2, evidovanú  na katastrálnej 
mape ako parcela registra „C“, 

         - parcelu  č. 3175 – zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 75m2, evidovanú  na  
katastrálnej mape ako parcela registra „C“, 
 

  2.  Podmienky obchodnej verejnej súťaže 
     - bez pripomienok 
     -  s pripomienkami: 



 
C. Zriaďuje komisiu pre výber uchádzača, 

s úlohou vyhodnotiť vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž,  v  zložení: 
Ing. Horváth, JUDr. Irsák, MUDr. Bucha, Ing. Lovecký, B. Vydarená, Ing. Krajčovič, 
Ing. Káčer a D. Nagyová,  ako tajomníka tejto komisie,  s úlohou zabezpečiť      obchodnú 
verejnú súťaž po administratívnej stránke.  

    


