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Návrh na uznesenie:  

 

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

schvaľuje:  

 v súlade s § 4 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď v znení 
neskorších predpisov, odplatné nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva mesta Sereď, a to  
parcely  č. 3004/15 - zastavané plochy a nádvoria, vo výmere  161 m2 , evidovanej Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra   „C“ na LV 
č.  814  pre k. ú. Sereď, za cenu 17,50 €/m2, od  Jozefa Ďuricu,   bytom  v Seredi,  Kukučínova  
110/2.  

 



Dôvodová správa: 

     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď návrh na 
nadobudnutie nehnuteľnosti do majetku  mesta: 
     Dňa 22.05.2019 bola na Mestský úrad v Seredi doručená žiadosť Jozefa Ďuricu, bytom v Seredi, 
ktorou žiada mesto „o prevod pozemku, ktorého je vlastníkom“. Ide o pozemok, nachádzajúci sa na 
Vinárskej ulici.  
 
 Zdôvodnenie žiadosti:  
   Na pozemku, ktorý je  vlastníctvom žiadateľa, parcela registra „C“ č. 3004/15- zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 161 m2, je miestna komunikácia na Vinárskej ulici. 
       Zákon č. 66/2009 o niektorých opatreniach na majetkovoprávne usporiadanie  pozemkov 
pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon)  rieši usporiadanie vlastníctva k pozemkom pod 
stavbami, ktoré prešli  na obce a vyššie územné celky z majetku štátu, vrátane priľahlých 
plôch, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou. 
 
     Obec alebo vyšší územný celok, ktorý sa stal podľa osobitných predpisov  vlastníkom 
stavby  prechodom   z   vlastníctva   štátu    bez   majetkovoprávneho   usporiadania     
vlastníctva   k pozemkom (ďalej len "vlastník stavby"), môže poskytnúť zámennou zmluvou 
vlastníkovi pozemku pod stavbou náhradný pozemok, ktorý je v jeho vlastníctve.   Náhradný    
pozemok v primeranej výmere, bonite a rovnakého druhu, ako bol pôvodne pozemok pred 
zastavaním, poskytne vlastník stavby v tom istom katastrálnom území. Ak územie obce tvorí 
viac katastrálnych území, náhradný pozemok sa poskytne v rámci územia obce. 
    Ak sa neuplatní takýto postup, usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou 
sa vykoná v konaní o nariadení pozemkových úprav podľa osobitného predpisu. 
    Ak nemá vlastník stavby ku dňu účinnosti tohto zákona k pozemku pod stavbou zmluvne 
dohodnuté iné právo (napr. nájomnú zmluvu), vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod 
stavbou  užívanému   vlastníkom   stavby dňom účinnosti tohto  zákona, t. j., 01. 07.  2009,  
v prospech  vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktorého obsahom je 
držba a užívanie pozemku pod stavbou, vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby, 
ak ide o stavbu povolenú podľa platných právnych predpisov, ktorá prešla z vlastníctva štátu 
na obec alebo vyšší územný celok.  
     Vlastník pozemku pod stavbou je povinný strpieť výkon práva zodpovedajúceho vecnému 
bremenu do vykonania pozemkových úprav v príslušnom katastrálnom území. 
 
       Pri rozhodovaní o predloženej žiadosti je nutné zvážiť, že po schválení uznesenia, je 
možné očakávať žiadosti ďalších vlastníkov takýchto pozemkov, čo by vyžadovalo vyčlenenie 
finančných prostriedkov v rozpočte mesta.  
 
      V prípade schválenia žiadosti - výkupu pozemku vo výmere 161 m2, za navrhovanú cenu 
17,50 €/m2, by rozpočet mesta zaťažila čiastka cca 2817 €. 
 
  
 
 



Jozef Ďurica, Kukučínová 110/2, Sereď, 926 01 

Mesto Sereď 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec: Žiadosť 

MESTSKÝ ÚRAD 
SEREĎ 

Dátum: 2 2 -05- 2019 
"?'lú/;h1C /,w/V Cislo 
č 1 s/u : 7 /. / spisu: 
Priluhyl / \')'rnw uj i:: J)// Ji'tL_ _ _ _ 

v Seredi, 22.5.2019 

Žiadam týmto o prevod pozemku, ktorý je v mojom vlastníctve, parcelu číslo 3004/15, vo výmere 

161 m2
, v k. ú. Sereď a ktorá je zapísaná na LV. Č. 814. 

Navrhujem kúpnu cenu 17,50 EUR/ m2. 

Zdôvodnenie žiadosti (zámer využitia): 

Na tejto parcele je umiestnená verejná komunikácia. 

Príioha: snímky z mapy 

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 

------~ 
/ 

Týmto udeľujem podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, súhlas mestu Sereď, Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď, so spracovaním 

mojich osobných udajov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti na účeiy predaja nehnutei'nosti 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 . 18/2018 Z. z. 



 

Vinárska ulica – parcela č. 3004/15 

 

 

Detail parcely  
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