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UZNESENIA
z 15. zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Sládkovičove, ktoré sa-konalo 14.3.2012 o
17.00 hod. v Technologickom inkubátore INOV ATECH Sládkovičovo
Plnenie uznesení z 11. 12. 13.a 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
obdržali poslanci MZ písomne.
Mestské zastupiteľstvo kontrolu plnenia uznesení berie na vedomie.

"Sládkovičove,

Uznesenie č. 96 /MZ-2012
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schvaľuje, zámer odpredať pozemok parc. č. 3092/2
záhrada vo výmere 9 m2, vedeného va LV č. 1905 k.ú. Sládkovičovo v podiele 46/80 pre
Annu Ostrožanskú bytom Z. Kodálya 1456 Sládkovičovo, nakoľko sa jedná o prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, nakoľko sa predmetný pozemok nachádza v záhrade kupujúcej.
MZ ukladá vedúcemu odboru výstavby Bc. Oravcovi doručiť výpis z uznesenia na správu
katastra v Galante.
Termín: ihneď
Uznesenie č. 97 /MZ-2012
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove súhlasí s vysporiadaním nasledovných nehnuteľností
formou vydržania v prospech mesta Sládkovičovo, IČO: 00306177:
PK vl.č. 192
poz. parc.č. 917 orná pôda vo výmere 2262 m2, z toho diel č.12 vo výmere 25 m2
vlastník:
Varjú Vincencia rod. Hollósyová
1/1
LV č. 2120
E - KN parc.č. 921 orná p. vo výmere 2104 m2 z toho diel č. 17 v9 výmere 41 m2
vlastník:
Somogyi Viliam nar. 06.06.1908
5/336 spol. vl. podiel činí 0.6 m2
zbytok v PK vl.č. 178 v podiele
.236/336
PK vl.č. 178 k.ú. Sládkovičovo, vlastníci podľa PK vložky pod
B 5 Somogyiová Matilda r. Katonová
1/4 = 84/336
B 7 Somogyiová Matilda r. Katonová
1/8 = 42/336
B 9b Somogyi Alojz
5/56 = 30/336
B ge Recsková Mária r. Somogyiová
5/56 = 30/336
B 10a SchäfferováHelena
5/112 =15/336
B 10b Schäffer František
5/112 =15/336

.

B
B
B
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11 Schäfferová Lujza r. Somogyiová
12 Somogyi Alojz
13,Kapucová Etela r. Somogyiová
14 Recsková Mária r. Somogyiová _..

5/336
5/336
5/336
5/336
spolu 236/336

PK vl.č. 1 k.ú. Sládkovičovo
y
Pozemok parc. Č. 2938/1 vodná plocha vo výmere 3856 m2, z toho diel č.3 vo výmere 106m2
Vlastník: Jednotné roľnícke družstvo v Sládkovičove

-,

1/1

MZ ukladá vedúcemu odboru výstavby Bc. Oravcovi zabezpečiť vysporiadanie. formou
vydržania.
:
Termín: ihneď
Uznesenie č. 981MZ-2012
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove schvaľuje odpredaj novovytvoreného pozemku parc.
2061/2 zastavaná plocha vo výmere 68 m2, ktorá bola vytvorená z PK parc. Č. 272/3,
vedeného na PK vl. Č. 283 v celosti a novovytvorený pozemok parc. Č. 2061/4 zastavaná
plocha vo výmere 13 m2, ktorá bola vytvorená z pozemku parc. registra E Č. 272/4, vedeného
na LV Č. 283 k. Ú. Sládkovičovo v celosti geometrickým plánom Č. 02-1012011, úradne
overeným dňa 15.11.2011 pre Alexandra Tomázyho bytom Sládkovičovo, Mierová 635 za
cenu 16,00 €, v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona Č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradí kupujúci.
MZ ukladá vedúcemu odboru výstavby Bc. Oravcovi pripraviť kúpnu zmluvu a predložiť ju
na podpis p. primátorovi.
Termín: ihneď
Č.

Uznesenie č. 99 IMZ-2012
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
- uvoľnený dvojizbový byt (č. bytu 6 ) na Fučikovej Č. 404/205 po Ing. Andrei Bilickej
prideliť Mgr. Mariánovi Reviľákovi bytom Eszterházyovcov 714/6, Galanta na dobu
určitú,
počas trvania služobného pomeru na Obvodnom oddelení PZ v Sládkovičove.
- uvoľnený jednoizbový byt ( č.bytu 10 ) na Fučíkovej Č. 404/205 po Mgr. Veronike
Szalayovej prideliť Miloslave Nagyovej bytom Fučíkova 324, Sládkovičovo
Mestské zastupiteľstvo ukladá vedúcemu odboru výstavby Bc. Oravcovi pripraviť nájomné
zmluvy a predložiť primátorovi mesta na podpis.
Termín: ihneď
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Uznesenie č. 100 IMZ-20l2
Mestské zastupiteľstvo v Sládkovičove neschvaľuje, zámer prenajať kanceláriu Č. 15 vo
výmere 15-,2m2, ktorá sa nachádza v budove s.č. 96 na Fučíkovej ulici v Sládkovičove pre
PSS:a.s. Vajanského 18,92401 Galanta.v zast. Dr. Michalom Sántaim oblastným vedúcim,
za účelom vytvorenia kancelárie Prvej stavebnej sporiteľne 'a.s., v zmysle ust. § 9a ods. 9
písm. c) zákona Č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
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