
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  mesta: 
 
     Mesto je vlastníkom pozemku v k. ú. Sereď, parcely registra „E“ č. 553 – ostatná plocha 
vo výmere 2377 m2.  O kúpu  pozemku   požiadala  listom zo  dňa 20. 06. 2018,  spoločnosť 
Haus Land  s. r. o. so sídlom v Seredi. 

Zdôvodnenie žiadosti: 
Spoločnosť svoju žiadosť zdôvodnila zámerom budovania 1. etapy „polyfunkčnej zóny Prúdy“ 
na pozemkoch, ktoré patria spoločnosti.  V prípade schválenia zámeru prevodu, by parcela 
slúžila ako rezervná komunikácia pre budúcich vlastníkov pozemkov. 
 
Príjem do rozpočtu mesta: 
Minimálna cena pri prevode mestského pozemku, ktorý je nezastavaný,  určená v Zásadách 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, prílohou č. 2,  v III. zóne   - Stredný Čepeň, je 
vo výške 40,00 €/m2.  Príjem do rozpočtu mesta,  za takto stanovenú cenu, by bol vo výške cca 
95 tisíc za celú výmeru. Za časť parcely vo výmere 1520 m2 (okrem časti parcely pod MK,  
cca 60.800 eur.  
 
 
 
Stanoviská odborných útvarov: 
 
Oddelenie rozvoja mesta: 
„Stanovisko k žiadosti 18337/2018 - odporúčame predaj časti z parcely „E“ č. 553, k. ú. 
Sereď,  t. j.,  po hranicu cestného telesa cesty  III. triedy 1347.“ 
Stanovisko ÚP a SP: 
„Pozemok parc. reg. „E“ č. 533 k. ú. Sereď je podľa Územného plánu mesta Sereď funkčne 
určený ako  plochy: 

- novo navrhovaných rodinných domov - označené funkčným kódom BI-33, resp. 
dopravnej komunikácie DKZ (ul. Strednočepeňská) 

- od ul. Strednočepeňská smerom k Hornému Čepeňu je pozemok súčasťou 
poľnohospodárskej krajiny, plocha označená funkčným kódom PK-1. 

 
Zhrnutie: 
Vzhľadom na uvedené predkladáme návrh na uznesenie, a to predaj formou súťaže: 

- Obchodná verejná súťaž so stanovením minimálnej kúpnej ceny, 
- Ponukové konanie pri uplatnení znaleckého posudku na určenie hodnoty pozemku, 

pričom táto nesmie presiahnuť výšku 40 tisíc eur.  
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