
Dôvodová správa: 

 
     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
predpisov zámer prevodu nehnuteľného  majetku: 

 
        Mesto Sereď je vlastníkom pozemku nachádzajúcom sa na Hornočepeňskej ulici, parcely 
registra „E“ č. 77/1 - ostatné plochy vo výmere 721 m2.  
     O odkúpenie časti  tejto parcely požiadala listom zo dňa 23. 03. 2018  vlastníčka budovy  
so súpisným číslom 1565/103, Mária Pospišková. 
 
 
Zdôvodnenie žiadosti: 
Cez pozemok  je vstup do budovy -  prevádzkovej jednotky vo vlastníctve  žiadateľky. Pred 
budovou, na časti mestského pozemku je   vybudovaná oplotená terasa, uložená dlažba a 
vytvorené parkovacie plochy. Žiadateľka využíva takto upravený pozemok viac ako 20 rokov  
a žiada o majetkové usporiadanie formou kúpy od mesta.  
 
Príjem do rozpočtu mesta: 
     Kúpna cena v prílohe č. 2, Zásad hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta Sereď, je 
pri prevodoch pozemkov vo vlastníctve mesta, pre IV. zónu,  k. ú. Horný Čepeň určená ako 
minimálna cena  pri nezastavaných pozemkoch 30 eur za jeden meter štvorcový a  pri 
zastavaných 20 eur.   
     V prípade prevodu pozemkov, ktoré sú pre mesto z hľadiska jeho zámerov nevyužiteľné 
a sú súčasťou jestvujúcej zástavby, dlhodobo užívané ako záhrady, ........ (10 a viac rokov) pre 
IV. zónu  -  k. ú. Horný Čepeň,  je určená ako minimálna cena vo výške 10, 00 €/m2. 
 

 

Stanovisko odborného útvaru: 

ÚP a SP: 
„Predmetné územie je podľa Územného plánu mesta Sereď funkčne určené ako  plochy 
dopravy – komunikácie obslužné funkčnej triedy C2, C3 (vrátane pridružených peších 
komunikácií a zelených pásov) označené funkčným kódom DKO. Oddelenie ÚPaSP 
neodporúča odpredať časť pozemku parc. reg. „E“ č. 77/1 k. ú. Horný Čepeň.“ 
 
 
Odd. rozvoja mesta: 
  „ Mesto Sereď neplánuje žiadne investície v danej lokalite a z toho dôvodu súhlasíme 
s odkúpením pozemkov.  Žiadame o presné geodetické zameranie a následne sa môže rokovať 
o odkúpení pozemkov.  
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