
1. Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 05. 09. 2017 prerokovalo  a  
 
 
 
schvaľuje: 
podľa § 9, ods. 2 písm. d)   Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď 
odňatie nehnuteľného majetku mesta Sereď zo správy ZŠ J. A. Komenského ku dňu 30. 09. 
2017,  v záujme lepšieho využitia zvereného majetku. Jedná sa o novovytvorené parcely, ktoré 
boli geometrickými plánmi odčlenené od parcely č. 733/4 - zastavaná plocha,  zapísanej  
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na katastrálnej mape ako parcela registra 
„C“,  na LV 591 pre k. ú. Sereď, a to: 
  

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 05. 09. 2017 prerokovalo  a 
 
schvaľuje: 
v súlade s §-om 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  prevod nehnuteľného majetku, novovytvorenej parcely č. 733/4 - zastavaná plocha 
vo výmere 162 m2, odčlenenej geometrickým plánom č. 3-7/2017, vyhotoveným geodetkou 
Janou Ščevíkovou, úradne overeným pod číslom 890/2017 dňa 20. 07. 2017, od pôvodnej 
parcely č. 733/4 - zastavaná plocha, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď,  za cenu 
90,00 €/m2,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, pretože 
ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pri budove vo vlastníctve 
žiadateľa, bude tvoriť peší prístup do jednotlivých bytov pripravovaného bytového domu  a  je 
z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, Lukášovi Hrachovi, 
bytom v Seredi, Železničná 3086/60. 
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci. 
 

parcela 
reg. „C“ č. 

druh 
pozemku 

výmera 
v m2 k. ú.  LV 

účtovná 
hodnota v € 

geoplán: 
číslo,  zo dňa   

733/26 
zastavaná  
plocha   162 Sereď 591    805,14 

3-7/2017, 
20.07.2017 

733/27 
zastavaná  
plocha 4302 Sereď 591 21380,94 

23/2017 
17. 08. 2017 

733/28 
zastavaná  
plocha 296 Sereď 591 1471,12 

23/2017 
17. 08. 2017 

733/29 
zastavaná  
plocha 

 
    314   Sereď 591 

       
1560,58 

23/2017 
17. 08. 2017 


