
 

Zverejnenie zámeru prevodu  nehnuteľného majetku  mesta Sereď -  pozemkov 

v lokalite „Kapustniská“ 

Text správy: 

 

Mesto Sereď zverejňuje,  v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov,  zámer  

prevodu  nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  zreteľa: 

- parcely č. 152/126 - orná pôda vo výmere  386 m2, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, 

na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ na LV č. 591 pre k.ú. Stredný Čepeň, z dôvodu, že ide o pozemok, 

ktorý je dlhodobo užívaný ako súčasť záhrady pri rodinnom dome a je e pre mesto z hľadiska územno-

plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný,  Ing. Ľubomírovi Kubánkovi, bytom v Seredi, Veterná 3121/4, 

- parcely č. 126/167 - orná pôda vo výmere 233 m2, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, 

na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Stredný Čepeň, z dôvodu, že ide 

o pozemok, ktorý je dlhodobo užívaný ako súčasť záhrady pri rodinnom dome a je e pre mesto z hľadiska 

územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, Emilovi Karasovi a Renáte Karasovej, obaja  bytom 

v Seredi, Jasná 3159/18, 

- parcely č. 126/166 – orná pôda vo výmere 212 m2, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, 

na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Stredný Čepeň, z dôvodu, že ide 

o pozemok, ktorý je dlhodobo užívaný ako súčasť záhrady pri rodinnom dome a je e pre mesto z hľadiska 

územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný,  Ing. Róbertovi Chatrnúchovi, bytom v Seredi, Jasná 

3151/7, 

- parcely č. 126/165 – orná pôda vo výmere 212 m2, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, 

na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Stredný Čepeň, z dôvodu, že ide 

o pozemok, ktorý je dlhodobo užívaný ako súčasť záhrady pri rodinnom dome a je e pre mesto z hľadiska 

územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, Mariánovi Tkáčovi, bytom v Šintave 129, 

- parcely č. 126/164 – orná pôda vo výmere 212 m2, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, 

na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Stredný Čepeň, z dôvodu, že ide 

o pozemok, ktorý je dlhodobo užívaný ako súčasť záhrady pri rodinnom dome a je e pre mesto z hľadiska 

územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný,   Ing. Mariánovi Mlynárovi a Jane Mlynárovej, 

bytom v Seredi, Jasná 3578/15, 

- parcely č. 126/163 - orná pôda vo výmere 211 m2, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, 

na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Stredný Čepeň, z dôvodu, že ide 

o pozemok, ktorý je dlhodobo užívaný ako súčasť záhrady pri rodinnom dome a je e pre mesto z hľadiska 

územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný,   Gabriele Tkáčovej, bytom v Seredi, Severná 

3577/28, 

- parcely č. 126/162 – orná pôda vo výmere 235 m2, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, 

na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Stredný Čepeň, z dôvodu, že ide 

o pozemok, ktorý je dlhodobo užívaný ako súčasť záhrady pri rodinnom dome a je e pre mesto z hľadiska 

územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný,   Igorovi Pösingerovi  a Miroslave Pösingerovej 

obaja bytom v  Seredi,  Severná 3576/27, 

- parcely č. 126/161 - orná pôda vo výmere 165 m2, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, 

na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Stredný Čepeň, z dôvodu, že ide 

o pozemok, ktorý je dlhodobo užívaný ako súčasť záhrady pri rodinnom dome a je e pre mesto z hľadiska 

územno-plánovacej koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný, Miriam Tkáčovej, bytom v  Seredi,  Severná 3575/26. 

 

                                                               Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta, v. r. 
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