
Stretnutie k Uzneseniu MsZ č. 92/2015 zo dňa 25. 06. 2015 
24. 02. 2016 

Záznam 
Prítomní: podľa prezenčne listiny 
 
Ing. Krajčovič:  

- privítanie a predstavenie prítomných,  stretnutie  bolo zvolané na základe uznesenia  
MsZ č. 245/2015 zo dňa 10. 12. 2015,  

 
Uznesenie č. 245/2015: MsZ na svojom zasadnutí prerokovalo a  
A. Berie na vedomie Informáciu o rokovaniach vo veci výkupu pozemkov na MŠ na Ul. 
Fándlyho s vlastníkmi pozemkov .  
B. Odporúča uskutočniť ďalšie rokovania s vlastníkmi pozemkov a k rokovaniu prizvať 
poslancov MsZ Ing. Horvátha a p. Vydarenú   
 

- Doteraz  rokovania  prebiehali s vlastníkmi jednotlivých parciel samostatne, tento krát  
boli na rokovanie pozvaní všetci vlastníci a spoluvlastníci parciel nachádzajúcich sa 
v areáli MŠ Fándlyho ul.  

 
Mgr. Kováčová: 

- zhrnutie výsledkov doterajších rokovaní:  
Mesto vlastníkom ponúklo na rokovaniach za odkúpenie pozemkov cenu:  
30 €/m2 za časť pozemku v areáli materskej školy a  17 €/m2 pod komunikáciami. 
Vlastníci parcely reg. E 1073 prejavili záujem o zámenu pozemku pod budovou. 
Vlastníci parcely reg. E č. 1076/1 sa vyjadrili, že sú ochotní odpredať  pozemky za cenu 60 
€/m2 . 
Vlastníci parciel  reg. C. č. 3535 a reg. E č. 1077 boli ochotní odpredať parcelu za trhovú 
cenu.  
 

- Mesto pri nakladaní s majetkom a finančnými prostriedkami je povinné dodržiavať 
všeobecne záväzné právne predpisy a Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Sereď, pri nakladaní so zverenými finančnými prostriedkami uplatňovať zásady  
efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti.  

- úrad dal vypracovať aktuálny znalecký posudok - znalec Ing. Chovanec stanovil 
aktuálnu cenu pozemku - jednej z dotknutých parciel na 39,44 €/m2 

- MsZ na svojom rokovaní 18. 02. 2016 schválilo zámer dostavby 2 tried MŠ 
v priestoroch na Ul. D. Štúra 

- oceňujeme ústretový prístup p. Domčekovej, ktorá prejavila záujem usporiadať  
pozemok zámenou,  zámena  časti pozemku bola schválená na februárovom rokovaní 
MsZ  

 
Všetkým vlastníkom bola predložená už konkrétna cena, za ktorú je mesto ochotné odkúpiť 
ich parcelu, prípadne spoluvlastnícky podiel:  
Meno Podiel Výmera Suma na odkúpenie 
Dorocáková Eva 1/30 30 1 183 
Filipiaková Denisa 1/5 180 7 099 



Filipiaková Eva 1/4 225 8 874 
Marikovičová Alžbeta 3/50 54 2 130 
Mičáni Milan 1/30 30 1 183 
Mičániová Anna 1/30 30 1 183 
Ribaničová  Oľga 3/50 54 2 130 
Sekereš Ján 1/4 225 8 874 
Válkyová Viera 2/25 72 2 840 
Marcinčin Jaroslav 1/1 596 23 507 
Miháliková Terézia 1/1 1000 39 400 

 
p. Marcinčin - my teraz máme pristúpiť na cenu stanovenú v znaleckom posudku?  
 
p. Filipiaková – navrhovaná cena je nízka. 
 
Mgr. Kováčová – v roku 2011 bol vypracovaný znalecký posudok, ktorého zadávateľom bol 
p. Marcinčin. Spracovateľom bol Ing. Chovanec. Cena pozemku  bola stanovená na 49,47 
€/m2. V roku 2012 bol vypracovaný znalecký posudok Ing. arch. Hečkovou, ktorá stanovila 
cenu pozemku na 32,63 €/m2.  
 
Ing. Krajčovič – máme poverenie poslancov MsZ s Vami rokovať a ponúkame Vám cenu 
stanovenú aktuálnym znaleckým posudkom 39,44 €/m2 .  
 
p. Marcinčin – podobne ste ma zavádzali aj pri mimosúdnej dohode v roku 2014, že 
potrebujete preukázať vlastníctvo k pozemkom pod budovou,  aby ste mohli žiadať finančné 
prostriedky na zateplenie materskej školy a tak som Vám predal pozemok pod budovou za 
sumu 40 €/m2. A potom ste podali žiadosť na inú materskú školu.  
 
Ing. Krajčovič – p. Marcinčin nezavádzajte. Mesto Sereď doteraz nepodalo žiadosť na 
zateplenie žiadnej materskej školy na žiadny orgán štátnej správy. Áno – potvrdzujem, že 
v tom čase – ako aj teraz, máme záujem o uvedené pozemky najmä pod budovou – aby sme 
mohli žiadať finančné prostriedky  na opravu budovy. Náš záujem je vysporiadať pozemky, 
avšak je limitovaný kúpnou cenou. 
 
p. Vydarená – poslankyňa viac volebných období, na februárovom zastupiteľstve bol na 
základe odporúčania školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ schválený zámer dostavby 
ďalších 2 tried v areáli MŠ Ul. D. Štúra. 
 
Ing. Krajčovič – budova materskej školy na Fándlyho ul. potrebuje investíciu do opráv 
a údržby. K žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov je potrebné preukázať  vlastnícky 
či nájomný vzťah k pozemkom. Žiadame Vás, aby ste sa do 15. marca 2016 vyjadrili, či máte 
záujem predať pozemky mestu za ponúkanú cenu. Uvedený dátum je definitívny a konečný. 
Na aprílovom zastupiteľstve budú poslanci o výsledku rokovania informovaní .  V prípade, že 
k dohode o predaji s vlastníkmi pozemkov nedôjde, uznesenie MsZ ohľadom rokovaní 
o výkupe pozemkov bude zrušené.   
 
p. Ribaničová – chceme, aby nám boli pozemky vrátené do vlastníctva v pôvodnom stave 
 



JUDr. Pastuchová – budova materskej školy je legitímna stavba. Vaše parcely v čase 
výstavby materskej školy boli vo väčšine prípadov vedené ako orná pôda alebo záhrada.   
 
p. Ribaničová – ak  by jeden z nás odkúpil všetky pozemky, mohol by si tam postaviť dom,  
 
p. Vydarená – územný plán mesta Sereď určuje danú lokalitu  pre občiansku vybavenosť, nie 
je možné tam stavať rodinné domy 
 
p. Marcinčin – to znamená, že si na svojej parcele nemôžem postaviť rodinný dom?  
  
Ing. Krajčovič – Nie – nemôžete. Môžete len v prípade zmeny územného plánu. Zmenu  
územného plánu v plnej výške hradí žiadateľ. 
 
p. Marcinčin – nebol som informovaný o vyhotovovaní územného plánu.  
 
Ing. Krajčovič – Územný plán bol schválený na novembrovom zastupiteľstve v roku 2015. 
Jeho príprava a realizácia prebiehala vyše 3 roky v súlade s platnou legislatívou. Občania boli 
informovaní o jednotlivých krokoch zákonnými prostriedkami  
 
p. Vydarená – všetci, ktorí mali k územnému plánu výhrady, mali možnosť podať námietky a 
boli s nimi uskutočnené mnohé rokovania 
 
p. Ribaničová – nám mesto neplatilo nič za nájomné.  
 
JUDr. Pastuchová – nebola vznesená požiadavka na takéto nájomné. Na pozemkoch je 
zriadené vecné bremeno na základe zákona č. 66/2009 Z.z.,  majitelia pozemkov sú povinní 
strpieť na pozemku škôlku. 
 
Ing. Krajčovič – v prípade dohody o predaji pozemkov mesto v prípade, že doteraz neplatilo,  
zaplatí aj odplatu za užívanie a obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku  za 1,5 roka spätne 
v sume 3,283 €/m2/rok. 
 
Mgr. Kováčová – Mesto Sereď dostalo majetok škôl do vlastníctva až od  01. 01. 2002 
v súlade s ustanoveniami zákona o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy 
na obce a na vyššie územné celky. Dovtedy boli školy vo vlastníctve štátu, odvtedy sa 
o všetky školy a materské školy stará mesto zo svojho rozpočtu.   
 
Ing. Krajčovič – na záver zdôraznil, že mesto Sereď má záujem o odkúpenie pozemkov za 
cenu stanovenú znaleckým posudkom 39,44 €/m2. Opakovane ocenil ústretový krok p. 
Domčekovej.  
Opakovane požiadal, aby vlastníci do 15. 03. 2016 doručili písomné stanovisko k ponuke 
mesta na usporiadanie pozemkov, prípadne predložili svoj návrh a poďakoval všetkým za 
účasť.   
 
V Seredi dňa 26. 02. 2016 
Zapísala: Mgr. Kováčová 


