
Dôvodová správa: 

   
     Finančné oddelenie Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi návrh  na  prehodnotenie minimálnych cien pri prevodoch pozemkov 
v majetku mesta, určených v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď: 
 
           Mesto Sereď je vlastníkom pozemkov,  užívanie ktorých nie je majetkovo-právne 
usporiadané. S užívateľmi takýchto pozemkov rokuje o možnostiach usporiadania,  v prvom 
rade kúpy pozemku, ak užívateľ má záujem pozemok naďalej využívať. 
        Základnou otázkou, ktorá užívateľov zaujíma je kúpna cena pozemku. Mestské 
zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 10. 12. 2015 prerokovalo v  súlade s § 30, 
ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania  s majetkom mesta  minimálne ceny nájomného,  
určené v prílohách č.  3, 4, 5 a 6 týchto zásad.  Jednou z prijatých zmien bolo zvýšenie 
minimálnych cien pri prevodoch majetku mesta, tiež pozemkov, ktoré sú dlhodobo užívané. 
     Po prepočítaní ceny za užívanú výmeru je to čiastka, ktorá vo väčšine prípadov je pre 
potenciálnych kupcov príliš vysoká.  Až natoľko, že niektorí  chcú roky užívaný pozemok 
uvoľniť a „vrátiť“ ho mestu.  Toto riešenie je pre mesto nevyhovujúce, pretože ide o pozemky, 
ktoré sú pre mesto nevyužiteľné, nachádzajú sa medzi súkromnými pozemkami a sú 
z verejných priestranstiev neprístupné. 
     Riešenie užívania formou nájme pre mesto nie je vhodné riešenie. Príjem z takýchto 
pozemkov je malý, nakoľko nejde o veľmi veľké pozemky (100-300 m2). Takéto pozemky sú aj 
v budúcnosti pre mesto nevyužiteľné, sú malé rozmermi, neprístupné z verejných komunikácií, 
resp. bez pripojenia na verejné siete. Z toho dôvodu by bolo  lepším  riešením  prevod a 
následné platenie dane z nehnuteľnosti. 
      Návrh je doplnený o „  zónu V – k. ú. Sereď – Nový majer“, pretože podľa platnej prílohy 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď,  č. 2 Minimálne ceny pri 
prevodoch pozemkov vo vlastníctve mesta, sú pozemky v Novom Majeri  zaradené do II. zóny. 
Podľa polohy toto územie zodpovedá zóne IV.- k. ú. Horný Čepeň. 
        Na základe týchto skutočností predkladáme návrh na prehodnotenie výšky minimálnych 
cien pri prevodoch pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré sú určené v prílohe č. 2 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,   v časti C: Predaj pozemkov, ktoré sú pre 
mesto z hľadiska jeho zámerov nevyužiteľné a sú súčasťou jestvujúcej zástavby, dlhodobo 
užívané ako záhrady, predzáhradky, zastavané  plochy desať rokov a viac...... 
     
 
    
 

 


