
Dôvodová správa: 

 
     Finančné oddelenie Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
zmien a dodatkov zámer prevodu nehnuteľného  majetku : 

 
        Mesto Sereď je vlastníkom pozemku nachádzajúcom sa v Malej uličke - parcely č. 2/110 
- záhrady vo výmere 76 m2,  evidovanej  Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor   ako  
parcela  registra „E“-  na mape určeného operátu v k. ú. Sereď na LV č. 591. 
     O odkúpenie tejto parcely požiadal v roku 2013 Marián Banáš. Žiadateľ je vlastníkom 
rodinného domu, ktorého časť  je postavená na tejto parcele a časť parcely tvorí súčasť dvora 
pri rodinnom dome.  Rodinný dom žiadateľ kúpil od  predchádzajúceho majiteľa a mal 
záujem  usporiadať majetkovo-právne vzťahy s mestom. Mestské zastupiteľstvo v Seredi, 
uznesením č 192/2013 zo dňa 19. 09. 2013 schválilo prevod pozemku za cenu 50,00 €/m2, 
zvýšenú o platnú daň z pridanej hodnoty  - nezastavanú plochu vo výmere 57 m2 a za cenu  
30,00 €/m2 - pozemok pod stavbou vo výmere 5m2. Kúpnu zmluvu žiadateľ nepodpísal a 
požiadal mesto o prehodnotenie kúpnej ceny. Mestské zastupiteľstvo v Seredi žiadosti 
nevyhovelo a  uznesením č. 256/2013 zrušilo uznesenie, ktorým bol predaj pozemku 
schválený. 
     Dňa 29. 06. 2015 bola na Mestský úrad doručená nová žiadosť o odkúpenie citovaného 
pozemku.  Pri určení  kúpnej ceny  žiadateľ  požaduje  uznať dôvody hodné osobitného 
zreteľa,  a to, že časť pozemku je zastavaný rodinným domom žiadateľa a časť tvorí 
neoddeliteľnú súčasť dvora. Takto bol pozemok dlhodobo užívaný aj právnymi predchodcami 
žiadateľa, preto žiada schváliť  zníženú cenu za celý pozemok. 
  
     Na usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod rodinným domom dal žiadateľ 
vypracovať geometrický plán na spresnenie výmer. 
 
 
Stanovisko odborných útvarov 
 
Odd.  rozvoja mesta: 
„K predaju pozemku podľa predloženej žiadosti nemáme pripomienky.“ 

Odd. ÚP a SP: 
„ Územie je podľa smernej časti Územného plánu mesta Sereď funkčne určené ako plochy 
občianskej  vybavenosti.   Pozemok  je  súčasťou  plôch  záhrady  pri rodinnom dome.               
S odpredajom pozemku  súhlasím.“ 
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