
Dôvodová správa  
 
Na rokovanie mestského zastupiteľstva predkladáme materiál Usporiadanie pozemkov v areáli MŠ 
Fándlyho za účelom konečného rozhodnutia vo veci.  
Jedná sa o pozemky uvedené v nasledujúcej tabuľke. (mapa areálu  – Príloha č. 1). 
 

Vlastníci pozemkov v areáli MŠ Fándlyho  

Por. č.  Parcela Výmera celej 
parcely  LV Vlastníci 

Výmera 
pozemku 

pod 
budovou 

Zostávajúca 
výmera 

pozemku  

1 „C“3535/2 596 72 Marcinčin 0 596 
2 „E“1077/3 1 000 5125 Gréčová, Miháliková 116 884 
3 „E“1076/1 900 5678 Mičáni a spol 150 750 
4 „E“1075 1 140 5123 Bosý (v správe SPF) 267 873 
5 „E“1073 1767 5122 Domčeková 147* 500 
Výmera 
celkom        533 3603 

* usporiadané zámenou 
 

Genéza 
 
 Problematika neusporiadaných pozemkov a žiadosti vlastníkov o majetkovoprávne 
usporiadanie mestom užívaných pozemkov  boli prerokovávané  na  MsZ  už od roku 2008. Uznesenia 
z týchto rokovaní sú uvedené v Prílohe č. 2. 
 
 Vo veci boli vedené 2 súdne spory medzi jedným z vlastníkov pozemku  v areáli MŠ Fándlyho  
a mestom: vypratanie nehnuteľnosti, náhrada za užívanie. 

Rozsudkom bolo mesto zaviazané zaplatiť vlastníkovi za užívanie od 27. 07. 2008 do 27.07.2010 
sumu 3 350 € a trovy konania 2713,50 €. 

Nasledujúce obdobie od 27. 07. 2010 do 31. 03. 2014 bolo doriešené mimosúdne dohodou o urovnaní. 
Dohodnutá finančná kompenzácia za užívanie pozemku do 31.03.2014 – v sume 5000 €, trovy 
konania stanovené súdom boli dohodou znížené na 1800 €, usporiadanie zastavaného pozemku pod 
budovou parcela „C“ č. 3535/3 vo výmere 8 m2 za cenu 40 €/m2. Od 01. 04. 2014 do 31. 03. 2016 
ročné nájomné 1 924 €. 

Mimosúdne bolo doriešené aj užívanie pozemku parcela „E“ č. 1077/3 - od 01. 04. 2013 do 31. 12. 
2015 finančná kompenzácia za užívanie vo výške 3283 €.  

V roku 2014 malo mesto zámer uvoľniť pozemok parcela „C“ č. 3535/2 a realizovať prekládku 
jestvujúceho oplotenia – teda zmenšenie areálu MŠ s predpokladaným nákladom vo výške cca. 8000 
€. Z dôvodu neudelenia súhlasu vlastníkov parcely „E“ č. 1077/3 bolo stavebné konanie zastavené.  

MsZ uznesením č. 92/2015 zo dňa 25. 06. 2015 poverilo primátora mesta a poslanca JUDr. Irsáka 
rokovaním s vlastníkmi pozemkov. 
 
14. 08. 2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie k príprave rokovaní s vlastníkmi dotknutých  
pozemkov (záznam – Príloha č. 3) 
    



Vlastník parcely reg. „E“  č. 1073 dňa 04. 09. 2015 písomne potvrdil záujem usporiadať vlastníctvo 
zostávajúcej časti parcely (okrem časti parcely, ktorá bola predmetom rokovania MsZ  dňa 25. 06. 
2015 – uznesenie č. 93/2015), za časť pozemku v areáli materskej školy po jeho usporiadaní do 
majetku mesta. V prípade, ak by mesto ponúklo na zámenu pozemok v inej lokalite, požadoval 
o návrhu znovu rokovať.    
 
Začiatkom októbra sa uskutočnilo rokovanie na Slovenskom pozemkovom fonde, regionálny odbor 
Trnava, o možnostiach usporiadania pozemku - parcely reg. „E“ č. 1075 vydržaním, resp. o možnosti 
odkúpenia a kúpnej cene. 
Podľa vyjadrenia SPF nie je možné vydržanie pozemku,  je možné požiadať o odkúpenie zastavanej 
časti parcely a nevyhnutnej časť „dvora“. 
 
14. 10. 2015 sa uskutočnilo stretnutie s vlastníkmi parcely reg. „E“ 1076/1 (záznam - Príloha č. 4) 
 
04. 11. 2015 sa uskutočnilo stretnutie s vlastníkmi parcely reg. „C“ č. 3535/2 a parcely reg. „E“ 
1077/3 (záznam - Príloha č. 5) 
 
Vlastníkom parciel reg. „E“ č. 1076/1, 1077/3 a parcely reg. „C“ č. 3535/2 bola ponúknutá cena 30 € 
za m2. Ponúknutá  cena nebola vlastníkmi akceptovaná.  Zhodli sa na výške kúpnej ceny 60 €/m2. 
Cenu odvodzovali od kúpnej ceny pri výkupe pozemkov pre Kaufland a podľa predaja pozemkov 
v danej lokalite.  
  
Mesto zisťovalo v archívoch existenciu dokladov vzťahujúcich sa k majetkovo-právnemu 
usporiadaniu dotknutých pozemkov 

- Štátny archív – pobočka Šaľa - s negatívnym stanoviskom,  
- Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici - s negatívnym stanoviskom, 
- Štátny archív Bratislava – s negatívnym stanoviskom.  

 
24. 02. 2016 sa uskutočnilo rokovanie za účasti všetkých vlastníkov dotknutých parciel. (Záznam – 
Príloha č. 6). Na rokovaní bola vlastníkom ponúknutá kúpna cena stanovená znaleckým posudkom vo 
výške 39,44 €/m2 a v prípade, že  dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, bude im poskytnutá 
kompenzácia za užívanie pozemku spätne za 1,5 roka v sume 3,283€/m2/rok. Ďalej boli na rokovaní  
vyzvaní, aby ponuku mesta zvážili a v termíne do 15. 03. 2016 predložili svoje vlastné návrhy na 
možné usporiadanie pozemkov. Zosumarizované návrhy sú zhrnuté v tabuľke.  
 
 



Meno Parcela Výmera

Z roho 
výmera 
pozemk
u pod 
budovo
u

Suma na 
odkúpenie 
ponuka 
mesta na 
stretnutí za 
cenu 
znaleckého 
posudku 
39,44

Predložený návrh vlastníkov

Cena za 
prevod 
pozemkov  
podľa 
požiadavk
y 
vlastníkov

žiadajú 
úhradu za 
užívanie 
spätne do 
31.12.2015

ročný 
nájom 
2016 za 
sumu 
staanovenú 
súdom 
3,283 €/m2

Cena za 
prevod 
pozemku 
za cenu, 
ktorú 
žiadajú 

Dorocáková Eva 1076/1 30 1 183 ochotná odpredať pozemok za cenu 39,44 a 
odplatu za užívanie 1,5 roka spätne 1 183 148 98 2 010

Mičáni Milan 30 1 183
nevyjadril sa 98 2 010

Mičániová Anna 30 1 183 ochotná odpredať pozemok za cenu 39,44 a 
odplatu za užívanie 1,5 roka spätne 1 183 148 98 2 010

Marikovičová 
Alžbeta

54 2 130 nesúhlasí s odpredajom, žiada nájomné aj spätne 
za roky 2014, 2015 x 355 173 3 618

Ribaničová  Oľga 54 2 130 nesúhlasí s odpredajom, žiada nájomné aj spätne 
od  2013 x 532 177 3 618

Válkyová Viera 72 2 840 nesúhlasí s odpredajom, žiada nájomné aj spätne 
za roky 2014, 2015 x 473 230 4 824

Filipiaková Denisa 180 7 099 súhlasí s odpredajom za 67 €/m2, inak nájom 
spätne od 2013 12 060 1 773 576 12 060

Filipiaková Eva 225 8 874 súhlasí s odpredajom za 67 €/m2, inak nájom 
spätne od 2013 15 075 2 216 720 15 075

Sekereš Ján 225 8 874 súhlasí s odpredajom za 67 €/m2, inak nájom 
spätne od 2013 15 075 206 720 15 075

Spolu za parcelu 1076/1 900 150 35 496
60 300 5 849 2 955 60 300

Miháliková Terézia 1077/3 1000 116 39 400

je ochotná odpredať pozemok pod stavbou za 
cenu 39,44 a nájomné od 2016 za zostávajúcu 
časť pozemku, je ochotná odpredať celý  
pozemok za sumu 60 €/m2 4 536 už platíme 3 283 60 000

Domčeková Lenka

3535/4

500 147 19 720
má záujem usporiadať, žiada stretnutie ohľadom 
prenájmu , resp. odpredaja so zaplatením 
užívania spätne - stretnutie sa uskutočnilo, má 
záujem odpredať za sumu 60€/m2 19 720 0 1 642 30 000

Marcinčin Jaroslav 3535/2 596 0 23 506 ochotný odpredať za sumu 60 €, inak nájom 
1924 €/rok 35 760 už platíme 1 924 35 760

1140 267 Spravuje SPF - predaj celého pozemku za cenu 
podľa znaleckého posudku 44 962 3 743 3 743 44 962

272
ak SPF odsúhlasi len pod stavbou 10 728

Návrhy predložené na usporadanie pozemkov na Fándlyho ul.

V prípade odpredaja za vyššiu cenu trvajú na vyššej dohodnutej cene

cenu za nájom a prevod zo SPF stanovuje SPF, ak už požiadame o usporiadanie a neodsúhlasia 
odpredaj celého, budeme musieť zrejme platiť za úžívanie pozemku

Bosý a spol. 

1075

44 962

 
 
Prognóza priestorových potrieb materských škôl 
 
Materská škola je zariadenie pre deti vo veku 3 – 5 rokov. Materské školy navštevujú aj deti 6-ročné 
a staršie v prípade odloženého plnenia povinnej školskej dochádzky, tieto sú do materských škôl 
prijímané prednostne. Ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky, môžu byť  
prijaté do materskej školy aj deti po dovŕšení dvoch rokov.  
V súčasnosti má mesto Sereď kapacitu materských škôl cca. 462 detí (viď tabuľka). Reálna kapacita sa 
každoročne mení a závisí od vekového zloženia detí a od množstva detí so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami. Mesto Sereď od 01. 09. 2015 prestavbou objektu na Ul. D. Štúra zvýšilo 
kapacitu o 22 miest. Mestské zastupiteľstvo zároveň na rokovaní dňa 18. 02. 2016 Uzneseniami č. 
28/2016 a 29/2016 schválilo zámer ďalšieho rozšírenia kapacity materských škôl v priestoroch Ul. D. 
Štúra B o 2 triedy materskej školy, čím by došlo k nárastu kapacity o 44 miest.   



 

Materská škola, 
elokované 
pracovisko 

Stav do 30. 06. 2015 Súčasný stav Stav v prípade dostavby 
MŠ D. Štúra 

triedy 

max. 
kapacita 
podľa 
zákona triedy 

max. 
kapacita 
podľa 
zákona triedy 

max. 
kapacita 
podľa 
zákona 

D. Štúra 3 63 3 63 3 63 
D. Štúra B 0 0 1 21 3 66 
Cukrovarská 3 63 3 63 3 63 
Fándlyho 2 42 2 42 2 42 
Pažitná 2 42 2 42 2 42 
Komenského A 3 63 3 63 3 63 
Komenského B 3 63 3 63 3 63 
Murgašova 3 63 3 63 3 63 
Podzámska 2 42 2 42 2 42 
Spolu 21 441 22 462 24 507 

 
Počet narodených detí v poslednom období kolíše.   
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Vývoj počtu detí s trvalým pobytom v meste Sereď 
podľa evidencie obyvateľstva

počet detí

 
V stĺpcoch grafu sú uvádzané deti narodené podľa školských rokov, t.j. od 01. 09. do 31. 08. dvoch 
príslušných rokov. Údaj o počte detí vo veku do jedného roka je podľa evidencie obyvateľstva k 30. 
04. 2016, predpokladaný počet detí za 12 mesiacov je 166 detí.  
 
V materskej škole sú spravidla umiestňované deti vo veku 3 - 5 rokov. V nasledujúcej tabuľke je 
uvedený počet detí v jednotlivých školských rokoch vo veku materskej školy a počet detí prijatých do 
materských škôl v Seredi.  
 
  



Školský rok 
Počet detí 

  

trojroční štvorroční päťroční 
troj - 
päťroční 

chodiacich 
do MŠ 

 % 
zaškolenosti 

2012/2013 121 138 135 394 462 117,26% 
2013/2014 133 121 138 392 455 116,07% 
2014/2015 161 133 121 415 469 113,01% 
2015/2016 182 161 133 476 492 103,36% 
2016/2017 149 182 161 492     
2017/2018 135 149 182 466     
2018/2019 182 135 149 466     
2019/2020 166 182 135 483     

 
V šk. roku 2015/216 je % zaškolenosti výrazne nižšie oproti predchádzajúcim rokom z dôvodu  
prijímania deti  výlučne s trvalým pobytom v meste Sereď, čo sa v predchádzajúcich školských rokoch 
neuplatňovalo.  
 
V meste v blízkej budúcnosti budú ukončené 2 projekty výstavby bytov, ktoré môžu pritiahnuť 
mladých ľudí – dostavba Meandra a dostavba sociálnych bytov v G-pavilóne na Komenského ul. 
Rozbiehajú sa aj projekty individuálnej bytovej výstavby na Trnavskej, Kasárenskej. Dá sa 
predpokladať minimálne ustálená demografická krivka. V prípade poklesu počtu detí v materských 
školách je možné budovu na Ul. D. Štúra opätovne poskytnúť ZŠ Juraja Fándlyho.  
 
Možnosti riešenia usporiadania pozemkov v areáli MŠ Fándlyho ul.  
 
1. Výkup všetkých dotknutých pozemkov za cenu, ktorú žiadajú vlastníci 
 
Náklady  
Kapitálové výdavky:  231 022 € 
Bežné výdavky:             0 € 
 
V tejto predpokladanej cene je za pozemok – parcelu „E“ č. 1075, ktorý je v správe SPF,  počítaná 
cena určená znaleckým posudkom (39,44 €/m2).  
 
2. Výkup všetkých pozemkov bez parcely „C“ č. 3535/2 za cenu, ktorú žiadajú vlastníci 
a vybudovanie nového oplotenia 
 
Náklady  
Kapitálové výdavky: 203 262 €, v tom 195 262 € (výkup pozemkov) + jednorázové výdavky 8 000 € 
(výstavba nového oplotenia) 
Bežné výdavky: jednorázové náklady 2 000 € na preloženie exteriérových detských prvkov 
 
3. Výkup pozemkov pod budovou od vlastníka, ktorý súhlasí s prevodom za sumu znaleckého  
posudku (časť parcely „E“ č. 1077/3 vo výmere 116 m2) a pozemku v správe SPF (časť parcely 
„E“ č. 1075 vo výmere 267 m2) a  platenie úhrad za užívanie ostatných pozemkov 
 
Náklady  
Kapitálové výdavky: 15 105 € 
v tom: 4 575 € za časť parcely „E“ č. 1077/3 pod budovou + 10 530 € za časť parcely „E“ č. 1075 
v správe SPF 
 
Bežné výdavky: 12 288 €/rok – ročné náklady na úhradu za užívanie pozemku  



 
Mesto by sa stalo vlastníkom časti pozemku pod budovou okrem časti parcely „E“ č. 1076/1 vo 
výmere 150 m2. 
 
4. Vrátenie parcely „C“ č. 3535/2, výkup pozemkov pod budovou – časť parcely „E“ 1077/3 a  
pozemku v správe SPF časť parcely „E“ 1075 za cenu určenú znaleckým  posudkom a platenie 
úhrad za užívanie ostatných pozemkov 
 
Náklady  
Kapitálové výdavky: 23 105 € 
v tom: 4575 € za časť parcely 1077/3 pod budovou + 10 530 € za časť parcely 1075 v správe SPF + 
jednorázové výdavky 8 000 € na výstavbu nového oplotenia 
 
Bežné výdavky: 12 364 € 
v tom: 10 364 €/rok – ročné náklady na úhradu za užívanie pozemku, jednorázové výdavky 2 000 € na 
prekládku detských exteriérových prvkov 
 
5. Vrátenie parcely „C“ č. 3535/2, platenie úhrad za užívanie pozemkov 
 
Náklady  
Kapitálové výdavky: 8 000 €  na výstavbu nového oplotenia 
 
Bežné výdavky: 13 622 € 
v tom: 11 622 €/rok – ročné náklady na úhradu za užívanie pozemku, jednorázové výdavky 2 000 € na 
prekládku detských exteriérových prvkov 
 
6. Zachovanie súčasného stavu a platenie úhrad za užívanie pozemkov 
 
Náklady  
Kapitálové výdavky: 0 
 
Bežné výdavky: 13 546 €/rok 
 
7. Zachovanie súčasného stavu do sprevádzkovania dostavby ďalších 2 tried MŠ na D. Štúra, 
následne zrušenie elokovaného pracoviska na Fándlyho ul.   
 
Kapitálové náklady: 0 
 
pri realizácii tohto variantu celkové náklady na výstavbu 2 tried budú podstatne nižšie ako náklady na 
výkup pozemkov v areáli MŠ Fándlyho ul., na rozšírenie kapacít MŠ mesto bude žiadať o nenávratný 
finančný príspevok. Uvoľnené priestory MŠ Fándlyho bude môcť mesto prenajať, resp. inak ponúknuť 
do súťaže.  
 
Bežné výdavky: 13 546 € do doby sprevádzkovania MŠ D. Štúra B (cca. 2 roky) + jednorázové 
výdavky spojené so sťahovaním – cca 1 800€ 
 
Bežné príjmy: príjem z nájmu 
 
8. Ďalšie možné kombinácie a návrhy 
 


