
Vyhlásenie o vklade nehnuteľností do základného imania 

obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď s.r.o.  

 

 

I. 
  
Primátor mesta Sereď, Ing. Martin Tomčányi, štatutárny zástupca mesta, ktoré je jediným 
spoločníkom obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o., so sídlom Námestie 
republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46 439 773 zapísanej v Obchodnom registri 
Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 28462/T , na základe Rozhodnutia valného 
zhromaždenia zo dňa 24.04.2012 o zvýšení základného imania tejto spoločnosti pre účely 
vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v prospech obchodnej spoločnosti Správa 
majetku Sereď, s.r.o.  

vyhlasuje, že  
 

mesto Sereď na základe Uznesenia MsZ č.72/2012 zo dňa 19.04.2012 
 

vkladá 
 

ako nepeňažný vklad do základného imania obchodnej spoločnosti Správa majetku Sereď 
s.r.o., so sídlom Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46 439 773 nehnuteľnosti  
patriace mestu Sereď nachádzajúce sa v k.ú. Sereď v právnom stave vedené  Správou katastra 
v Galante ako stavby a parcely registra „ C“ evidované na katastrálnej mape na : 

1. LV č. 586: 

• parcela 3055  vo výmere 343 m2-zast.plochy a nádvoria, 
•  parcela č. 3061/2 vo výmere 220 m2 – zast.plochy a nádvoria, 
• parcela č. 3061/27 vo výmere 35 m2 – zast.plochy a nádvoria 
• parcela č. 3061/30  vo výmere 671 m2 – zast.plochy a nádvoria 
• stavba- budova pre šport a rekreačné účely s.č. 2997 postavená na parc. č.3055, 
 
2.   LV 5992: 
• rozostavaná budova „ Telocvičňa „ postavená na parc. registra „C“ č. 3061/30 

 
 

II. 
 
Hodnota nehnuteľností tvoriacich predmet vkladu je určená znaleckým posudkom č. 53/2012 
zo dňa 11.04.2012 vypracovaným znalcom Ing. Kamilom Chovancom vo výške 471.000,- 
Eur. 

                                                                                                          

..................................................................  

                                                                                     Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta 

 



III. 

Obchodná spoločnosť Správa majetku mesta, s.r.o. , zastúpená konateľom spoločnosti Ing. 
Tiborom Krajčovičom berie na vedomie, že vlastnícke právo k predmetu vkladu prechádza na 
obchodnú spoločnosť Správa majetku Sereď, s.r.o. dňom právoplatnosti rozhodnutia 
o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a týmto dňom prevezme 
nehnuteľnosti tvoriace predmet vkladu. 

 
 

   ..................................................................  

                                                                                         Ing. Tibor Krajčovič, konateľ 

 
 
 
V Seredi, dňa 27.04.2012 


