
Výkup pozemkov MŠ Fándlyho 
Stretnutie s vlastníkmi parciel reg. „C“ č. 3535/2 a parcely reg. „E“ 1077/3 

04.11.2015 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Mgr. Kováčová – privítala prítomných vlastníkov, informovala o Uznesení MsZ č. 92/2015 zo dňa 
25. 06. 2015, informovala o záujme mesta usporiadať pozemky v areáli MŠ Fándlyho výkupom, resp. 
zámenou.  

JUDr. Irsák – bol delegovaný 19 poslancami MsZ na rokovanie, materská škola je v prevádzke od 
01. 10. 1967, neboli usporiadané pozemky, poprosil o ústretovosť pri riešení problému, ktorý vznikol 
v tom období 

Mgr. Kováčová – Na poslednom stretnutí daný prísľub, že vlastníkom bude poskytnutá  informácia, 
ako bude mesto Sereď ďalej riešiť užívanie pozemkov parc. reg. „C“ č. 3535/2  a parc. reg. „E“ č. 
1077/3 v areáli MŠ Fándlyho . Parcela  registra „C“ č. 3535/2 má rozlohu 596 m2 , tvorí súčasť ihriska 
– dvora MŠ,  parcela reg.  „E“ 1077/3  má rozlohu 1000 m2 , časť parcely je zastavaná miestnou 
komunikáciou (cesta, chodník na ul. Fándlyho), časť je zastavaná budovou MŠ, a zvyšok tvorí súčasť 
ihriska – dvora  MŠ. Mesto pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov dlhodobo užívaných ako 
súčasť záhradky, dvora alebo zastavaných stavbou zohľadňuje túto skutočnosť, minimálna cena 
takýchto pozemkov je nižšia ako pri ostatných prevodoch pozemkov. V k.ú. Sereď je to 20 €/ m2, 
v k.ú. Dolný Čepeň, Stredný Čepeň, Horný Čepeň 10 €/m2.   Mesto realizovalo výkup pozemkov pre 
investičné akcie - kruhová križovatka  Čepeňská  za cenu 500 Sk/m2  (rok 2005), chodník na Vinárskej 
ul. za cenu 17 Eur/m2  ( rok 2012 ). Pozemok pod budovou bývalých jasličiek a priľahlý pozemok na 
ul. Fándlyho boli vykúpené za cenu 700 Sk/m2   (rok 2007). Pri výkupe navrhujeme cenu  30 €/ m2 , 

prípadne možnosť zámeny  v k.ú. Stredný Čepeň, Horný Čepeň.  

p. Marcinčin – v minulosti sme prejavili záujem usporiadať pozemky, mesto užívalo pozemky bez 
odplaty viac ako 40 rokov, rokovali sme s p. Pastuchovou, ponúkli sme 3 možnosti riešenia 
problematiky – predajom pozemkov, zámenou pozemkov. Nakoniec súd zaviazal mesto Sereď platiť 
úhradu za užívanie pozemku za cenu 3,28 € za m2 a rok. Mestom navrhovaná cena je veľmi nízka, 
zisťovali sme v akej výške sa pohybujú  ceny pozemkov v okolí, preto požadujeme za predaj pozemku 
60 € za m2.. Vieme aj ceny, za aké vykupoval pozemky LIDL.  

JUDr. Irsák – pozemky v areáli MŠ Fándlyho nie sú relevantné na porovnanie s Vami spomenutými 
pozemkami, nakoľko sa jedná o areál materskej školy.      

Mgr. Kováčová – LIDL vykúpené pozemky využíva na podnikateľské účely, mesto Sereď má na 
pozemku areál materskej školy, prosíme zvážiť výšku požadovaných finančných prostriedkov. 
Navrhujeme aj možnosť výkupu – iná cena za časť pozemkov pod budovou, iná cena za záhradu.   

P. Marcinčinová – žiadame o vypratanie pozemkov, máme záujem o predaj pozemku za trhovú cenu.  

JUDr. Irsák – kto stanoví trhovú cenu? Môžeme dať vypracovať súdnoznalecký posudok –  

P. Marcinčin - mestom navrhovaná cena je príliš nízka, ak mesto nebude súhlasiť s cenou 60 €/m2, 
nemáme záujem o usporiadanie pozemkov a žiadame ďalej platiť náhradu za užívanie pozemkov.   

Mgr. Kováčová –  o Vami predloženom návrhu  budeme informovať MsZ na najbližšom rokovaní 
dňa 12. 11. 2015.  
 
V Seredi, 5. 11. 2015 
Zapísala: Mgr. Kováčová 


