
Mestský úrad Sereď 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 

Žiadateľ : Marek Lupták 

Dolnomajerská 1235/(, 

ME~:.TSKÝ (JRAlD 

Žiadosť o predaj predzáhradky. 
1--~~~-=SEt' f~i_. D~v~~~~~ 

Týmto žiadam o predaj časti pozemku v katastrálnom území Dolný Čepeň vo vlastníctve mesta 

Sereď, vedenom Správou katastra Galanta, parcela 216/1, typ parcely C. Predmetná časť pozemku sa 

nachádza medzi rodinným domom, vedenom Správou katastra Galanta na LV 3403, parcely č. 1115 a 1116/3, 

naj ednej strane a asfaltkou Dolnočepenskej ulice na strane druhej. 

Táto časť pozemku bola mojimi prarodičmi a rodičmi využívaná už vyše 70 rokov ako zatrávnená, 

kvetinová predzáhradka domu. Nejedná sa o veľkú plochu. Z týchto dôvodov, preto pri stanovení predajnej 

ceny, žiadam posudzovať tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa s použitím ceny 20€/m2
, čo je 

v súlade s prílohou č.2 ( Minimálne ceny pri prevodoch pozemkov vo vlastníctve mesta ), odsek C 

použiteľný pre "predzáhradky a zastavané plochy ( 10 rokov a viac)", smernice "Zásady hospodárenia a 

nakladania s majetkom mesta Sered'". 

Pozemok chcem oplotiť a využiť najprv ako pomocný stavebný priestor pri rekonštrukcii starého 

domu, resp. pri stavbe nového domu a následne ho zrekultivovať. 

Mám záujem o kúpu pozemku tak blízko po cestu , ako je to možné s ohľadom na prípadný 

zmysluplný zámer mesta vybudovať po tejto strane Dolnočepenskej ulice chodník pre peších, či prípadnú 

cyklotrasu resp. s ohľadom na ochranné pásmo komunikácie. 

V prípade odstupu od cesty 3 m, by výmera pozemku činila cca 79m2
• Konečnú výmeru samozrejme 

presne určí geodetické zameranie odčlenenia nového pozemku od parcely cesty. 

Predmetný pozemok je znázornený aj na priložených obrázkoch (červene zvýraznený). 

V Seredi, dňa 10.9.2018 Marek Luoták 

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 

Týmto udeľujem podľa zákona č 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súhlas mestu Sereď, Nám. republiky 1176/10, 926 01 
Sereď, so spracovaním mojich osobných údajov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti na účely povolenia predaja 
a vedenia evidencie žiadosti v súlade s osobitnými právnymi predpismi v oblasti archívnictva a registratúry. 
Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné 
kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie že práva dotknutej osoby sú upravené zákonom č. 
124/2013 z. z. 

V Seredi, dňa 10.9.2018 
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Doplnenie žiadosti:  
 
Závažným dôvodom na kúpu predmetného pozemku je aj  
1.) zaistenie, prípadne aj technickými prostriedkami, prístupu k môjmu rodinnému domu, kedy 
prístup ku pozemku býva blokovaný cudzím vozidlom ( majiteľ krčmy, pracovník krčmy, hosť krčmy .., 
neviem ) a zaistiť tak ochranu môjho práva prístupu na pozemok podľa  §25, zákona č. 8/2009 Z.z. : 
                (1) Vodič nesmie zastaviť a stáť 
                                n) pred vjazdom na cestu a z miesta mimo cesty ..., 
                                u) na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a 
plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo 
výjazdov z pozemkov .....  
2.) ohradiť predzáhradku, keďže pravidelne dochádza aj ku porušovaniu §25, zákona č. 8/2009 Z.z., 
písmeno s) : 
                (1) Vodič nesmie zastaviť a stáť 
                               s)  na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni .... 
 
3.) kúpa predzáhradky a jej ohradenie, ako dúfam, prispeje aj ku ochrane môjho majetku pred 
vandalmi ( rozbité sklo, odpadky )            
4.) taktiež dúfam, že kúpa a ohradenie predzáhradky aspoň trochu prispeje ku ochrane mňa aj mojej 
rodiny pred vulgárnosťou a slovným napadaním zo strany zákazníkov krčmy.   
 
Keďže sa nemôžem spoliehať na to, že daný stav sa sám od seba zlepší, som nútený žiadať o 
odkúpenie pozemku pred domom a pokúsiť sa zlepšiť zníženú kvalitu užívania domu. 
Tento pozemok moja rodina využívala v pokoji vyše sedemdesiat rokov a až teraz som nútený 
hľadať riešenie danej situácie, žiadam preto o posúdenie tohto predaja ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa a stanoviť cenu do 20€/m².    
 
Zároveň chcem požiadať o prizvanie na zasadanie Komisie majetkovej a finančnej, na ktorej bude 
prejednávaná moja žiadosť.   
 
S pozdravom  
Marek Lupták 
 


