
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 Sereď je vlastníkom pozemku na Dolnočepeňskej ulici, parcely registra „E“ č. 
116/1 - ostatná plocha v celkovej výmere 12.365 m2. Časť parcely  sa nachádza  pred 
rodinným domom vo vlastníctve Mareka Luptáka, ktorý požiadal o jej odkúpenie  vo výmere 
cca  79 m2.  
 
Zdôvodnenie žiadosti: 
    Žiadateľ svoju žiadosť odôvodnil zámerom  oplotiť pozemok a využiť ho ako pomocný 
priestor pri rekonštrukcii starého, resp. pri stavbe nového domu, s následnou rekultiváciou. 
Zároveň si je vedomý potreby zachovať ochranné pásmo priľahlej komunikácie.  
 
     Závažným dôvodom na kúpu predmetného pozemku podľa žiadateľa je aj “zaistenie, 
prístupu k rodinnému domu, ktorý býva blokovaný cudzími  vozidlami (majiteľ krčmy, 
pracovník krčmy, hosť krčmy, a pod.),  a zaistiť ochranu prístupu na pozemok odkúpením 
pozemku pred domom a tak sa pokúsiť zlepšiť zníženú kvalitu užívania domu.“ 
   Predmetný pozemok podľa žiadateľa užívala jeho rodina  viac ako 70 rokov, preto žiada 
zohľadniť túto skutočnosť pri určení kúpnej ceny.  
 
  V prípade predaja pozemku by bola  zarovnaná línia miestnej komunikácie.  
 
Príjem do rozpočtu mesta: 
- Minimálna cena pri prevodoch pozemkov vo vlastníctve mesta, určená v prílohe č. 2 Zásad  

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď je pre k. ú. Dolný Čepeň   určená vo 
výške 60,00 €/m2 - pre nezastavané pozemky.  V prípade schválenia zámeru  a následného 
prevodu nezastavaného pozemku, by príjem do rozpočtu mesta  bol  vo výške 4.740 eur. 

- V prípade prevodov pozemkov vo vlastníctve mesta,   ktoré sú pre mesto z hľadiska jeho 
zámerov nevyužiteľné a sú súčasťou jestvujúcej zástavby, dlhodobo užívané ako záhrady, 
predzáhradky, atď. .... 10  a viac rokov, je prílohou č. 2 k Zásadám hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Sereď, písm. „C“, pre zónu Dolný Čepeň  určená 
minimálna cena vo výške 20 eur. Pri takto schválenej cene by bol príjem do rozpočtu mesta  
vo výške cca 1.580  eur. 

. 
 
Stanoviská odborných  útvarov: 
 
Odd. rozvoja mesta:  
„Odporúčame predaj po stanovenú hranicu cestného ochranného pásma - cesty  III. triedy 1347“  

 
Odd. ÚP a SP:  
  „Pozemok parc. reg. „C“ č. 216/1 (reg. „E“ č. 116/1)  k. ú. Dolný Čepeň, na ulici 
Dolnočepeňskej je podľa Územného plánu mesta Sereď funkčne určený ako plochy dopravy  - 
komunikácie - označenej ako  DKZ. Oddelenie ÚP a SP  neodporúča predaj pozemku podľa 
predloženej žiadosti“. 
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