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Materiál obsahuje:   

1. Pozemok na Šulekovskej ulici 
- návrh na uznesenie 
- dôvodová správa 
- snímok 

2. Pozemok na Novomestskej ul. 
odvolanie voči kúpnej cene 
- žiadosť 
- návrh na uznesenie 
- dôvodová správa 

3. Pozemok na ul. Starý most 
Zmena uznesenia 

- návrh na uznesenie 
- dôvodová  správa 
- príloha 

 
 

 
 

 
 
 
 

 Predkladá: 
                   JUDr. Ing. Daniela Vargová  
                   vedúca právneho a majetkového referátu MsÚ 
 
Vypracovala: 
                      Darina Nagyová 
                      právny a majetkový referát   



Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  12. 09. 2019  prerokovalo a 
  
 

s c h v a ľ u j e : 
v súlade s § - om 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,  prevod 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 28,00 €/m2, z dôvodu, že 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  inak nevyužiteľný, spoločnosti  STRABAG Pozemné   
a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. , so sídlom v Bratislave, Mlynské nivy 61/A. 
 Kupujúci  uhradí  náhradu za užívanie pozemku bez právneho titulu, za obdobie 3 roky 
spätne, vo výške 1,00 €/m2/rok.  
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností uhradí   kupujúci. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



Dôvodová správa: 

     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,  
návrh na prevod nehnuteľného majetku mesta - pozemku na Šulekovskej   ulici. 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 19. 06. 2019, uznesením číslo  
153/2019 schválilo nájom nehnuteľného majetku - pozemku, nachádzajúceho sa v areáli 
spoločnosti Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, dlhodobo tvoriaceho súčasť areálu 
ako spevnená plocha, využívaná  na uskladnenie materiálu a parkovanie motorových vozidiel. 
Následne bol v súlade s citovaným uznesením vypracovaný návrh nájomnej a poslaný 
spoločnosti „na pripomienkovanie“.   Uznesením č. 164/2019  bol schválený spôsob prevodu  
nehnuteľného majetku,  na základe žiadosti spoločnosti.   
     Spoločnosť dala vypracovať znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemku 
a požiadala o prevod pozemku.  
 
     Zámer prevodu bol zverejnený zákonným spôsobom.  

 
 

Príjem do rozpočtu mesta: 
     Cena, určená znaleckým posudkom  č. 50/2019, vypracovaným spoločnosťou STATUS 
Plus, s.r.o. ul. 29. augusta 32/b, Bratislava - znalecká organizácia z odboru stavebníctvo, je 
vo výške 142358 € za celú výmeru, 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. Stredný Čepeň,  
určená ako minimálna vo výške 28,00 €/m2. Pri takto schválenej kúpnej cene by príjem do 
rozpočtu bol vo výške 176764 eur. 
    Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť užívala pozemok bez právneho titulu navrhujeme 
kúpnu cenu zvýšiť o jednorazovú náhradu plnenia za bezdôvodné obohatenie   za obdobie 
troch rokov spätne, vo výške 1,00 €/m2/rok (výška nájmu schválená uznesením MsZ č. 
153/2019). 
           

 
 

 
 
 
 
 
 



k.ú. Stredný Čepeň – areál Štrabag-u 

 

 

 

 

 

 



 

Návrh  na  uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12. 09. 2019  prerokovalo  a 
 
 
schvaľuje: 
 
zmenu uznesenia č. 50/2019  zo dňa 07. 02. 2019 v časti cena za 1 m2 vo výške 33,21 €. 
 

 



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 
žiadosť o prehodnotenie ceny za prevod nehnuteľného majetku mesta. 

     Uznesením č.  49/2019  zo dňa 07. 02. 2019 bol schválený prevod pozemku v katastri 
Sereď, parciel č. 3117,  3128/3, č. 3128/4 a č. 3128/90 , v celkovej výmere   1442 m2, za cenu 
70 €/m2  zvýšenú o náklady za vypracovanie znaleckého posudku na určenie kúpnej ceny, 
spoločnosti BAU TRADE SK, a. s. Sereď. 
     Citované uznesenie, na základe ktorého  bola vypracovaná kúpna zmluva, bolo doručené 
kupujúcemu.  Konateľ spoločnosti sa nedostavil k podpisu zmluvy, preto mu bola písomne 
doručená výzva k podpisu zmluvy.  Následne bolo dňa 04. 06. 2019 mestu doručené 
oznámenie – rozpor voči kúpnej cene .   
 
Zdôvodnenie žiadostí: 
     Žiadateľ svoju  žiadosť  odôvodňuje  tým,   že   mesto  v minulom období predalo pozemky 
v podobných lokalitách za cenu 20 €/m2.   Podľa vyjadrenia je pre neho akceptovateľná cena 
podľa znaleckého posudku tak, ako to bolo schválené v uznesení č. 108/2018. Poukazuje na 
skutočnosť, že v minulosti dostal z mesta vyjadrenie, že tieto pozemky sú pre mesto 
nevyužiteľné z dôvodu, že sú na nich postavené povrchové a podzemné stavby, ktoré sú jeho 
vlastníctvom. 
      
 
Príjem do rozpočtu mesta: 
    Podľa prijatých uznesení  by príjem do rozpočtu mesta za prevod pozemku bol vo výške 
101120 eur.      
     V prípade vyhovenia žiadosti by príjem  za prevod pozemku bol  vo výške 48068 eur. 
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Mestský úrad SEREĎ 

Námestie republiky 1176/1 O 
926 01 SEREĎ 

Vec: Uznesenie č.49/2019, oznámenie o predaji pozemku - Rozpor 

Spoločnosť BAU TRADE SK, a.s., Vonkajší rad 795, Sereď, IČO 36490261, ako 
vlastník nehnuteľností na pozemkoch parc.č. 3117, 3128/3 a 3128/4, požiadal mesto 
Sereď o odpredaj predmetných pozemkov. Na pozemkoch sú postavené povrchové a aj 
podzemné stavby, ktoré zaberajú prakticky celú plochu týchto pozemkov. V minulosti 
spoločnosť požiadala o vyjadrenie mesta Sereď k využiteľnosti pozemku, ako jeho 
vlastníka. Mesto nám oznámilo, že predmetné pozemky sú z hľadiska územno-plánovacej 
koncepcie absolútne pre potreby mesta nevyužiteľné. Vzhľadom na uvedené sme 
požiadali mesto o odpredaj uvedených pozemkov. 

Uznesením č. 49/2019 zo 7.2.2019 ste nám odsúhlasili predaj pozemkov za cenu 
70.- Euro/m2. Táto cena je však re nás neprijateľná. Tieto parcely sú dlhodobo užívané 
našou spoločnosťou, nakoľko sú po celej ploche zastavané našou stavbou. 

Náš rozpor podporujem odvolaním sa na§ 9a, ods.8, písm. e) zákona č . 138/1991 
Z.z. o majetku obcí ako aj na predchádzajúce predaje nevyužiteľných pozemkov 
v obdobných lokalitách mesta iným užívateľom za cenu 20.- Euro/m2. 

S pozdravom 

IČO : 36 490 261 DRČ: 2021775019 
Spoločnost' registrovaná v Obch.registri OS Trnava 
oddiel As, vložka číslo 10394/I' 

Ing. Tanuška Romeo 
Predseda predstavenstva 

BRU iR~i>E SK, o.s. 
Vonkajší rad 795 
926 00 Sereď 
IČO: 36 490 261 

IČ-DPH: SK2021775019 



 

Novomestská ul.    – „vodojem“  

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12. 09. 2019 prerokovalo návrh na 
zmenu uznesenia a  

 
A. schvaľuje: 

zmenu uznesenia č. 176/2019 zo dňa 17.07.2019 v časti   dôvodu prevodu na písmeno e), 
bodu 8, ods. 9a, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
z dôvodu, že  podielovými spoluvlastníkmi časti budovy,  postavenej na parcele „C“ č. 
24/6,  sú  spoločníčky Kovorenovy, spol. s r.o.  



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,  
návrh na zmenu uznesenia: 
 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi dňa 11. 04. 2019, uznesením č. 108/2019 schválilo prevod pozemku 
v k. ú. Sereď, časti parciel registra „E“ č. 1934/1 a 933/103,  v celkovej výmere 907 m2 , spoločnosti  
Kovorenova, spol. s r.o. , so sídlom v Dolnej Strede, Váhovská cesta, objekt PD.  

     Na základe citovaného uznesenia prišlo k podpisu kúpnej zmluvy a kupujúci následne 
uhradil dohodnutú kúpnu cenu vo výške 25396 €  na účet mesta.  Mesto následne podalo 
návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Okresný úrad v Galante, 
katastrálny odbor, rozhodnutím zo dňa 29.07.2019 prerušil katastrálne konanie rozhodnutím 
o prerušení vkladu. V rozhodnutí vytkol uplatnenie zákonnej výnimky, podľa ktorej nemôže 
celý pozemok nadobudnúť Kovorenova, spol. s r.o., a to z dôvodu, že nie je vlastníkom celej 
budovy.  Podielovými spoluvlastníkmi časti budovy,  postavenej na parcele „C“ č. 24/6  (53 
m2), sú aj spoločníčky Kovorenovy, spol. s r.o., (viď výpis z OR SR), ktoré mestu doložili 
čestné vyhlásenie, ktorým vyhlasujú, že súhlasia s odpredajom celej výmery  pozemku 
spoločnosti Kovorenova. 

Z uvedeného dôvodu navrhujeme schváliť zmenu uznesenia v časti dôvodu prevodu 
pozemku na písmeno e) bodu 8, § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, t. j.,  uplatnením výnimočného postupu z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje 3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov.   
 



Mgr. Bábyová Dušana, ro< 
~~~~~~~~~~-

Mgr. Slaninová Eva, 
Majemíková Tatiana, r 

: 

Vec: Čestné vyhlásenie 

2, bytom Dlhá 670 Šintava, 
m Váhovská cesta 872 Dolná Streda, 
. bytom Športová 2301/52 Sereď 

.. 

Dolu podpísané osoby sú spoluvlastníkmi budovy so súpisným číslom 14 ktorá je 

zapísaná na liste vlastníctva č. 4023 vedený Správou katastra Galanta, katastrálne územie Sereď 

na parcele číslo 24/6, týmto prehlasujú, že sú oboznámené o kúpe pozemku spoločnosťou 

Kovorenova spol. s r.o„ 

Nakoľko sú jedinými spoločníkmi spoločnosti Kovorenova spol. s r.o. žiadajú aby 

pozemok na par. č. 24/6 bol celý predaný spoločnosti Kovorenova spol. s r.o .. 

Prikladáme výpis z obchodného registra 

Mgr. Báb~ová Dušana ' Mgr. Slaninová Eva Majemíková Tatiana 
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Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava 
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony ! 

Oddiel: Sro 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

Deň zápisu: 

Právna forma: 

Predmet činnosti: 

Spoločníci: 

KOVORENOVA, spol. s r.o. 

Váhovská cesta, objekt PD 
Dolná Streda 925 63 

34 150 749 

22.11.1996 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 

prenájom strojov, strojných zariadení a motorových vozidiel 

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom 
živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 

sprostredkovateľská činnosť 

oprava motorových vozidiel 

ubytovacie služby v turistických ubytovniach triedy *; 

Tatiana Majerníková 
Sportová 2301/52 
Sereď926 01 

Mgr. Dušana Bábyová 
670 
Šintava 925 51 

Mgr. Eva Slaninová 
872 
Dolná Streda 925 63 

Výška vkladu každého Tatiana Majerníková 
spoločníka: Vklad: 4 427 EUR Splatené: 4 427 EUR 

štatutárny orgán: 

Konanie menom 
spoločnosti: 

Základné imanie: 

Ďalšie právne 
skutočnosti: 

Mgr. Dušana Bábyová 
Vklad: 1107 EUR Splatené: 1107 EUR 

Mgr. Eva Slaninová 
Vklad: 1107 EUR Splatené: 1107 EUR 

konatelia 

Ing. Ľuboš Báby 
Novomestská 34/21 
Sereď926 01 
Vznik funkcie: 02.06.2017 

Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne. 

6 641 EUR Rozsah splatenia: 6 641 EUR 

Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 
25.06.1996 podľa slovenského práva. Stary spis: S.r.o. 7471 

Vložka číslo: 2424/T 

(od: 22.11.1996) 

(od: 26.08.1999) 

(od: 22.11.1996) 

(od: 22.11.1996) 

(od: 22.11.1996) 

(od: 22.11.1996) 

(od: 22.11.1996) 

(od: 22.11.1996) 

(od: 22.11.1996) 

(od: 16.09.2002) 

(od: 22.11.2000) 

(od: 29.07.2017) 

(od: 29.07.2017) 

(od: 29.07.2017) 

(od: 29.07.2017) 

(od: 29.07.2017) 

(od: 26.08.1999) 

(od: 29.07.2017) 

(od: 26.08.1999) 

(od: 29.07.2017) 

(od: 22.11.1996) 

12.08.2019, 9:L 



Dátum aktualizácie 
údajov: 

Dátum výpisu: 

httn ·//www orsr sk/vvnis .asp?ID=3568&SID=7&P=O 

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=3568&SID=7&P0 

Dodatkom č. 1 zo dňa 25.06.1998 bola spoločenská zmluva 
prispôsobená zákoná č. 11/1998 Z.z. 

Dodatok č. 2 zo dňa 19.07.1999 k spoločenskej zmluve. 

09.08.2019 

12.08.2019 

(od: 31.08.1998) 

(od: 26.08.1999) 

O obchodnom registri SR 1 Návod na používanie ORI 1 Naša adresa l22J 
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena 1 identifikačného čísla 

sídla 1 spisovej značky 1 priezviska a mena osoby 

Aktuálne zmeny 1 Oprava údajov štatutárov 1 Kontakty na registrové súdy 
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR 1 Formuláre na podávanie listinných 

návrhov na zápis do OR 
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