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Vec Žiadosť o odkúpenie pozemku 

Na základe vašej odpovede zo dňa 12.03.2018 som sa rozhodla pozemok odkúpiť ale 

prosím pri udaní ceny za lm2 brať do úvahy, že pozemok užívam a starám sa o pozemok už 

20 rokov ,nieje to ani stavebný pozemok, ani záhrada a nedá sa odpredať inému, lebo je to 

priamy vstup do budovy a areálu, ktorý vlastním .Verím, že zvážite všetky okolnosti a určíte 

mi symbolickú cenu za čo vám všetkým ďakujem . 

Sereď 22.03.2018 Pospišková Mária 
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(meno, priezvisko, adresa/názov a sídlo firmy) 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec:Žiadosť 

v .Seredi. ...... ..... . 

Žiadam týmto o predaj pozemku vo vlastníctve mesta, parcelu číslo.EKN77 /1 a cca 100m 

a ccc34m2 z parcely 200/7 ... ....... ............ .. ... ...................... , vo výmere134 „ .. „m2
, v k.ú. 

Zdôvodnenie žiadosti (zámer využitia): 

Svoju žiadosť podávam na základe toho, že tento pozemok je vstupom do mojej budovy, ktorú 

vlastním 20 rokov ,starám sa o priestory, investovala som tam prostriedky. Priestory pôvodne 

patrili SD Jednota ,pôvodný plot tam bol a na základe toho sme aj s mestom riešili stavebné 

povolenie ,bola som uvedená do omylu informáciou, že pozemky sa dajú vyriešiť po uplynutí času. Zo 

z~kona môže primátor mesta vydať osvedčenie a povolenie notárovi ,aby sa pozemky previedli na 

moju osobu, lebo sú nepredajné inej osobe a ja ich užívam vyše 20 rokov. Požiadala som p. primátora 

o toto osvedčenie, ale dostala som takú odpoveď, ako máte k dispozícii .Preto som požiadala 

o odpredaj a vás všetkých prosím o cenu symbolickú, vzhľadom na skutočnosti, ktoré uvádzam. Každý 

dom v Čepeni, má pozemok pred vstupom do domu, ktorý je mestský ,ja na základe neprijemnej 

skutočnosti, ktorá sa mi stala v mesiaci Január 2018 a o ktorej som informovala p. primátora mesta 

chcem veci riešiť a nakoniec , budem mestu z uvedeného pozemku platiť dane, ktoré ani jeden 

obyvateľ tejto časti mesta neplatí za pozemky, ktoré sú tiež mestské ,ale mesto ich nemôže predať 

Toto sú všetko dôvody, ktoré ,prosím brať do úvahy Dlhé roky tento pozemok využívalo aj mesto, 

malo tam kontajnery, o ktoré som sa starala, pod kontajnery bolo blato a jamy, ja som na vlastné 

náklady dala urobiť dlažbu, je tam autobusová zastávka, ľudia na tej strane nemali priestory, ktoré 

by slúžili počas dažďa , ja som pred hostincom urobila Markízu , ktorú využívali aj občania mesta 

práve keď čakali na autobus. Nikdy som od mesta nič nežiadala ,snažila som sa všetko riešiť na 

vlastné náklady, podnikatelia v meste mali vždy výhody, ktoré ja som nemala ,ale dane aj všetko som 

vzorne platila .Teraz vás všetkých prosím o slušnú symbolickú cenu. Ďakujem 

Geometrickým plánom upresním m2 


