
1. Návrh  na  uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  19. 04. 2018  prerokovalo a 
 
A. berie na vedomie: 

informáciu o zámere prevodu, nehnuteľného majetku mesta - pozemku, nachádzajúceho sa  na 
Čepeňskej ulici, 
 

B. konštatuje,  
že sa jedná  o prípad,  pri ktorom sa uplatní  výnimočný  postup  prevodu majetku  mesta z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov, pretože ide o pozemok, na ktorom budú vybudované verejne 
prístupné  parkovacie miesta k plánovanej výstavbe polyfunkčného bytového domu, budú 
prístupné pre obyvateľov susedných bytových domov,  a pozemok  je pre mesto  z hľadiska 
územno-plánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný, 

 
C. schvaľuje : 

v súlade § - om 9, ods. 2, písm. a)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,  spôsob prevodu nehnuteľného majetku,  časti parcely č. 606 –  zastavané plochy 
a nádvoria vo výmere 70 m2,   časti parcely č. 596 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 120 
m2, obe vedené Okresným úradom v Galante na mape určeného operátu ako parcely registra 
„E“  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa,  žiadateľovi Polis development, s.r.o., Lúčna 2082/66, Sereď.    
 
Výmera  pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľa. 

 

2. Návrh  na  uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  19. 04. 2018  prerokovalo a 
 
A. berie na vedomie: 

informáciu o zámere nájmu nehnuteľného majetku mesta - pozemku, nachádzajúceho sa  na 
Čepeňskej ulici, 
 

B. konštatuje,  
že sa jedná  o prípad,  pri ktorom sa uplatní  výnimočný  postup  nájmu majetku  mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov, pretože ide o pozemok, na ktorom budú vybudované verejne prístupné  
parkovacie miesta k plánovanej výstavbe polyfunkčného bytového domu, budú prístupné pre 
obyvateľov susedných bytových domov,  a pozemok  je pre mesto  z hľadiska územno-plánovacej 
koncepcie  inak nevyužiteľný, 

 
C. schvaľuje : 

v súlade § - om 9a, ods. 9, zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  
spôsob nájmu nehnuteľného majetku časti parcely č. 606 –  zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 70 m2,   časti parcely č. 596 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 120 m2, obe 
vedenej Okresným úradom v Galante na mape určeného operátu ako parcely registra „E“  na LV 
č. 591 pre k. ú. Sereď, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  
žiadateľovi Polis development, s.r.o., Lúčna 2082/66, Sereď.    
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