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Materiál č.    15 D         na prerokovanie v MsZ  dňa:  19.  06. 2019

Názov materiálu: 
 Zámer prevodu majetku mesta 

Materiál obsahuje:  

1. Pozemok  na Tehelnej ul.
- žiadosť
- snímky
- návrh na uznesenie
- dôvodová správa

2. Pozemok na Šulekovskej ul.
- žiadosť
- návrh na uznesenie
- dôvodová správa
- snímky
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vedúca právneho a majetkového referátu 

Vypracovala: 
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1. Návrh  na  uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19. 06. 2019  prerokovalo a

A. berie na vedomie: 
informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely 
nachádzajúcej sa na Tehelnej ulici, 

B. konštatuje, 
že sa jedná o prípad,  pri ktorom sa uplatní  výnimočný  postup  prevodu  majetku  
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské 
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože ide o pozemok, 
ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pri rodinnom dome so záhradou vo 
vlastníctve žiadateľov, a je pre mesto  z hľadiska územno-plánovacej koncepcie  inak 
nevyužiteľný, 

C. schvaľuje : 
v súlade §-om 9, ods. 2, písm. a)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov,  spôsob prevodu nehnuteľného majetku, časti parcely č. 166/1 
– zastavaná plocha a nádvoria vo výmere cca 25 m2, zapísanej Okresným úradom
v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu   ako parcela registra E“ na 
LV č. 591 pre k. ú. Dolný Čepeň,, uplatnením výnimočného postupu ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, na vybudovanie dvoch parkovacích miest,  žiadateľom  
Petrovi Kubicovi a Jane Kubicovej, obaja bytom v Sered , Tehelná 3287/106. 

Výmera  pozemku bude spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady 
žiadateľov. 

2. Návrh  na  uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19. 06. 2019  prerokovalo a

A. berie na vedomie:
informáciu o zámere nájmu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely 
nachádzajúcej sa na Tehelnej ulici, 

B. konštatuje, 
že sa jedná o prípad,  pri ktorom sa uplatní  výnimočný  postup  pri nájme  majetku  
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské 
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože ide o pozemok, 
ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pri rodinnom dome so záhradou vo 
vlastníctve žiadateľov, a je pre mesto  z hľadiska územno-plánovacej koncepcie  inak 
nevyužiteľný, 



C. schvaľuje : 
v súlade §-om 9a, ods. 9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,  spôsob nájmu nehnuteľného majetku, časti parcely č. 166/1 – zastavaná 
plocha a nádvoria, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
mape určeného operátu   ako parcela registra E“ na LV č. 591 pre k. ú. Dolný 
Čepeň, vo výmere 25 m2 na dobu neurčitú,  na vybudovanie dvoch parkovacích 
miest,  s podmienkou vybudovania parkovacej plochy zo zatrávňovacích rohoží,  
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  žiadateľom  
Petrovi Kubicovi a Jane Kubicovej, obaja bytom v Seredi , Tehelná 3287/106. 



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 na Tehelnej ulici, parcely č. 166/1 - zastavaná plocha a nádvorie , 
v celkovej výmere 5257 m2,  vedenej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor ako parcela 
registra „E“ na LV 591 pre k. ú. Dolný Čepeň. Manželia Kubicoví požiadali listom zo dňa 
16.04.2019 o kúpu,  resp. nájom  časti uvedenej parcely. 

Zdôvodnenie žiadosti: 
     Žiadatelia  sú vlastníkmi rodinného domu a záhrady na Tehelnej ulici,  nachádzajúcej sa 
bezprostredne pri parcele vo vlastníctve mesta, o časť ktorej prejavili záujem z dôvodu vybudovania 
dvoch parkovacích miest.  V súčasnosti je pozemok nevyužívaný, neudržiavaný.  V prípade, ak by 
mestské zastupiteľstvo neschválilo predaj pozemku, mali by záujem pozemok užívať formou nájmu. 

Príjem do rozpočtu mesta: 
     V prílohe č. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta je minimálna cena pri prevode 
nezastavaného pozemku určená 80 €/m2. V prípade takto schválenej ceny by bol ročný príjem do 
rozpočtu mesta za cca 25 m2 cca  2000 eur. 
  V prílohe č.5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta je minimálna cena pri nájmoch 
pozemkoch, na ktorých budú vybudované verejné parkoviská, je vo výške 10 €/m2/rok. Pri takto 
schválenej cene by bol ročný príjem za nájom pozemku vo výške 250 €. 

Stanoviská odborných útvarov: 

Oddelenie rozvoja mesta: 
„Nemáme námietky a odporúčame nájom parcely reg. “E“ par. č.: 166/1, k. ú. Dolný Čepeň vo 
vlastníctve mesta Sereď.“  

Odd. ÚP a SP : 
„Predmetný pozemok je podľa Územného plánu mesta Sereď súčasťou plochy, ktorá je funkčne určená 
ako plochy dopravy – individuálne garáže existujúce, označená funkčným kódom DP-01, 
na účel vybudovania dvoch parkovacích miest oddelenie ÚPaSP  odporúča právo k pozemku 
realizovať formou nájmu.“ 

Oddelenie  ŽP: 
„Pozemok žiadateľovi prenajať, nie predať,    práce vykonávať v súlade so zákonom  o ochrane 
prírody a krajiny. 2 parkovacie miesta vybudovať prostredníctvom zatrávňovacích rohoží, s výsadbou 
trávy na náklady žiadateľa.“ 



Peter Kubica, Jana Kubicová, Tehelná 3287 /16, 926 01 Sereď 

Sereď, 16.04.2019 

Vec: 
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Návrh  na  uznesenie: 
 
       Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19. 06. 2019  prerokovalo a 
 

A. berie na vedomie: 
informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - parciel nachádzajúcich 
sa v k. ú. Stredný Čepeň, 
 

B. konštatuje,  
že sa jedná o prípad,  pri ktorom sa uplatní  výnimočný  postup  prevodu  majetku  
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské 
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože ide o pozemok,  
nachádzajúci sa v objekte vo vlastníctve žiadateľa, dlhodobo tvorí súčasť areálu ako 
spevnená plocha, využívaná  na uskladnenie materiálu a parkovanie motorových 
vozidiel a je pre mesto z hľadiska územnoplánovacej koncepcie dočasne inak 
nevyužiteľný,  
 

C. schvaľuje : 
v súlade §-om 9, ods. 2, písm. a)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov,  spôsob prevodu nehnuteľného majetku,  uplatnením 
výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, parcelu č. 166/2 - 
ostatná plocha vo výmere  4286 m2, parcelu č. 166/3 - ostatná plocha vo výmere 
2027 m2, obe zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,   na mape 
určeného operátu  ako parcely registra „E“,  na LV č. 591 pre k. ú. Stredný Čepeň, 
za cenu stanovenú na základe znaleckého posudku, vypracovaného na náklady 
nájomcu, spoločnosti  STRABAG Pozemné   a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. , so 
sídlom v Bratislave, Mlynské nivy 61/A.  

 
 

 

 

 

 



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 katastrálnom území Stredný Čepeň, parciel registra „E“ č.  
166/2 - ostatná plocha vo výmere 4286 m2 a  č.1663/3 - ostatná plocha vo výmere 2027 m2.  
Pozemok je užívaný ako súčasť areálu spoločnosti STRABAG Pozemné a stavebné 
inžinierstvo s.r.o.. 
 
Zdôvodnenie: 
     Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 7. februára 2019 prerokovalo 
návrh na ďalšie užívanie uvedených parciel a uznesením č. 45/2019 schválilo zámer nájmu, 
na dobu neurčitú. Spoločnosť, na základe citovaného uznesenia dala vypracovať znalecký 
posudok na určenie ceny nájmu. Spolu so znaleckým posudkom bola doručená žiadosť 
o uzatvorenie nájomnej zmluvy.  Pretože toto riešenie je považované za dočasné, spoločnosť 
zároveň požiadala o schválenie zámeru prevodu pozemku. 
 
 
Príjem do rozpočtu mesta:. 
Všeobecná hodnota majetku, určená znaleckým posudkom je vo výške 142.358 €, t. j.,  22,55 
€/m2. 
Kúpna cena v prílohe č. 2, písm. C Zásad hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta 
Sereď, je pri prevodoch pozemkov vo vlastníctve mesta,  ktoré sú pre mesto z hľadiska jeho 
zámerov nevyužiteľné a sú súčasťou jestvujúcej zástavby, dlhodobo užívané ako záhrady, 
predzáhradky, zastavané plochy........ (10 a viac rokov) pre zónu I.  -  k. ú. Sereď, Dolný, 
Stredný a Horný Čepen  určená ako minimálna vo výške 28,00 €/m2. Pri takto schválenej 
kúpnej cene by príjem do rozpočtu bol vo výške 176.764 eur. 
 
 
 Stanoviská odborných útvarov:  
 
Odd. rozvoja mesta: 
„K zámeru odkúpenia pozemku parcely registra „E“  č. 166/2 a 166/3 v k. ú. Stredný 
Čepeň,  pre Štrabag, Pozemné a inžinierske staviteľstvo Bratislava nemáme námietky. 

 
 
ÚP a SP:      
„predmetné pozemky sú podľa Územného plánu mesta Sereď súčasťou plochy, ktorá je 
funkčne určená ako plochy výroby a skladov - existujúce, označená funkčným kódom V-04. 
Oddelenie ÚPaSP nemá pripomienky k zámeru prevodu pozemkov v rámci existujúceho 
výrobného areálu.“ 
 
 



STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s.r.o. 
Direkcia TN 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/1 O 
926 01 Sereď 

STRABAG 

Kontaktná osoba: 
Denisa Baloghová 

Tel. +421 902 177 777 
denisa. baloghova@strabag.com 

V Bratislave dňa 04.06.2019 

Vec: Uznesenie MsZ v Seredi - pozemok v k.ú. Stredný Čepeň - žiadosť 

Dňa 25.02.2019 bolo našej spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske 
staviteľstvo s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, doručené uznesenie 
MsZ č. 45/2019, v ktorom na základe rokovania medzi zástupcami Mesta Sereď a našou 
spoločnosťou bol schválený návrh na usporiadanie užívania pozemkov pod pare. č. 166/2 
- ostatná plocha, výmera 4.286 m2 a pare. č. 166/3 - ostatná plocha, výmera 2.027 m2, 
evidované Okresným úradom katastrálny odbor v Galante, katastrálne územie Stredný 
Čepeň, na liste vlastníctve č. 591, ktoré sa nachádzajú v objekte vo vlastníctve našej 
spoločnosti. 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Sereď uznesením MsZ č. 45/2019 schválilo spôsob 
užívania uvedených pozemkov formou nájmu a vyzýva našu spoločnosť k uzavretiu 
nájomnej zmluvy v zmysle znaleckého posudku, ktorý tvorí prílohu tejto žiadosti. Na 
základe vyššie uvedeného Vás žiadame o vypracovanie návrhu nájomnej zmluvy. 

Riešenie vysporiadania predmetných pozemkov formou nájmu, bolo posúdené ako 
dočasné a z tohto dôvodu si Vám dovoľujeme oznámiť, že naša spoločnosť má záujem 
v zmysle znaleckého posudku predmetné pozemky odkúpiť. 

Týmto by sme Vás chceli požiadať o schválenie zámeru na kúpu pozemkov na 
rokovaní mestského zastupiteľstva. 

S pozdravom 

Ing. Juraj Hirner 
konateľ spoločnosti 

Príloha: Znalecký posudok 

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 
Mlynské nivy 61/A Tel. +421 (O) 2 3262 2801 
820 15 Bratislava/Slovenská republ ika 
www.strabag-oozemne.sk strabag-pozemne@strabag.com 

Sidlo spoločnosti : Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava IČO : 313551 61 DIČ: 2020379691 IČ DPH: SK2020379691 
Spoločnosť je zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č . 5475/B 

Walter Egger 
konateľ spoločnosti 

VÚB a.s. 
IBAN: SK81 0200 0000 0000 0030 0062 
BIC: SUBASKBX 
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k.ú. Stredný Čepeň – areál Štrabag-u 
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