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Alernatíva 1 
 

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

A. berie na vedomie: 
         zámer usporiadať majetkovo-právne užívanie  pozemku, nachádzajúceho sa na 

Hornočepeňskej 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.  Je dlhodobo udržiavaný žiadateľmi,  využívaný na výjazd 
z garáže 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.17/1 – 
záhrada  vo výmere cca 232,5 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor na  mape určeného operátu   ako parcela registra  na LV č. 101 pre k. ú. Horný 
Čepeň,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  
žiadateľom Magdaléne Zacharovej,  bytom v Seredi, Hornočepeňská 1512/53, 
v podiele  5/8- ín,   Liborovi Zacharovi, bytom v Seredi, Hornočepeňská 1512/53, 
v podiele  1/8-ina, Miroslavovi Zacharovi, bytom v Seredi, Hornočepeňská 1512/53, 
v podiele  1/8-ina a   Silvii Ertlovej, bytom Šúrovce, Varavská  40/705, v podiele 1/8-
ina.  

 
Geometrický plán na odčlenenie časti parcely bude vypracovaný na náklady žiadateľov. 

 
 

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

A. berie na vedomie: 
zámer usporiadať majetkovo-právne užívanie pozemku, nachádzajúceho sa na 
Hornočepeňskej ulici, 
 

B. konštatuje, 
že sa jedná o prípad,   pri   ktorom sa uplatní  výnimočný  postup   nájmu  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.  Je dlhodobo udržiavaný žiadateľmi,  využívaný na výjazd 
z garáže a je pre mesto  z hľadiska územno-plánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný, 



 
C. schvaľuje: 

v súlade §-om 9a, ods. 9, písm. c)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov,  spôsob nájmu nehnuteľného majetku, časti parcely č.17/1 – 
záhrada  vo výmere cca 232,5 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor na  mape určeného operátu   ako parcela registra  na LV č. 101 pre k. ú. Horný 
Čepeň,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  
žiadateľke Magdaléne Zacharovej,  bytom v Seredi, Hornočepeňská 1512/53. 
 

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

A. berie na vedomie: 
zámer usporiadať majetkovo-právne užívanie  pozemku, nachádzajúceho sa na 
Hornočepeňskej 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 žiadateľa.  Je dlhodobo užívaný a udržiavaný žiadateľom,  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.17/1 – 
záhrada  vo výmere cca 232,5 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor na  mape určeného operátu   ako parcela registra  na LV č. 101 pre k. ú. Horný 
Čepeň,  uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  
žiadateľovi Jánovi Hudecovi,    bytom v Seredi, Hornočepeňská 1511/52.  
Geometrický plán na odčlenenie časti parcely bude vypracovaný na náklady žiadateľa. 

 

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

A. berie na vedomie: 
 zámer usporiadať majetkovo-právne užívanie  pozemku, nachádzajúceho sa   na 
Hornočepeňskej ulici, 
 

B.  konštatuje, 
že  sa  jedná o prípad,   pri  ktorom sa uplatní  výnimočný  postup   nájmu  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 žiadateľa.  Je dlhodobo užívaný a udržiavaný žiadateľom,  a je pre mesto  
z hľadiska územno-plánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný, 



 
C. schvaľuje: 

v súlade §-om 9a, ods. 9, písm. c)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov,  spôsob nájmu nehnuteľného majetku, časti parcely č.17/1 – záhrada  
vo výmere cca 232,5 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na  
mape určeného operátu   ako parcela registra  na LV č. 101 pre k. ú. Horný Čepeň,  
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa,  žiadateľovi Jánovi 
Hudecovi,    bytom v Seredi, Hornočepeňská 1511/52.  
Geometrický plán na odčlenenie časti parcely bude vypracovaný na náklady žiadateľa. 

 
 
Alternatíva 2  

 

Návrh  na  uznesenie: 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12. 09. 2019  prerokovalo a 
 
A. berie na vedomie: 

informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta - časti parcely, nachádzajúcej        
sa  na Hornočepeňskej ulici,  

 
B. konštatuje,  
     že sa jedná o prípad,  pri ktorom sa uplatní  spôsob  prevodu  majetku,   formou vyhlásenia    

obchodnej verejnej súťaže, 
 
C.   schvaľuje: 

   1. v súlade s   § 9-om , ods. 2, písm. a)  zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta, časti parcely č. 17/1 – orná pôda  vo výmere  cca 
465 m2,  zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na  mape určeného operátu   
ako parcela registra „E“ na LV č. 101 pre  k. ú. Horný Čepeň, formou vyhlásenia obchodnej 
verejnej súťaže.  

      
 
 

 
 
 
 



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, nachádzajúceho sa na Hornočepeňskej ulici, a to  parcely č. 
17/1 vo výmere  1026 m2, ktorá je evidovaná na  mape určeného operátu   ako parcela 
registra „E“, na liste vlastníctve č. 101 pre k. ú. Horný Čepeň.     Časť parcely (CKN č. 50) 
vo polovice  pozemku, požiadali spoluvlastníci  rodinného domu s. č. 1512/53 a o druhú 
polovicu požiadal vlastník rodinného domu s. č. 1511/52. 
 
Zdôvodnenie žiadosti: 
Pozemok sa nachádza medzi zástavbou rodinných domov vo vlastníctve žiadateľov Pozemok 
nebol zastavaný z dôvodu, že tu v minulosti mala byť vybudovaná cesta, spájajúca dve uličky. 
Pôvodní majitelia rodinného domu č. 1512, manželia Zacharoví, vybudovali na svojom 
pozemku, parc. č. 48, garáž, skolaudovanú v roku 1981.  Prístup do tejto garáže je z parcely, 
ktorá zostala v majetku mesta.  
    Z uvedených dôvodov – jediný prístup do garáže, udržiavanie pozemku rodinou viac ako 60 
rokov, žiadajú o predaj časti pozemku, ktorý užívali, a to ½-icu – susediacu s ich rodinným 
domom. 
     O predaj druhej polovice pozemku požiadal Ján Hudec, vlastník RD č. 1151/52. Dôvod 
jeho žiadosti je podobný -  pozemok, spolu so susedmi roky  udržiaval, kosil a používal na 
výjazd z dvora rodinného domu. Takto to užívali už jeho rodičia s vedomím, že pozemok je 
určený na cestu. 
 
Príjem do rozpočtu mesta: 
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, atď. 
.... 10  a viac rokov, je pre kataster Horný Čepeň prílohou č. 2 k Zásadám hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Sereď, písm. „C“, určená minimálna cena vo výške 28 eur 
pre výmery pozemkov nad 25 m2.  
Pri takto schválenej cene by bol príjem do rozpočtu mesta  vo výške 13020  eur. 
 
 
Stanoviská odborných útvarov:  

Oddelenie rozvoja mesta: 
„Súhlasíme  s odpredajom pozemku.“  

 
Oddelenie ÚP a SP:  
„ Predmetný pozemok sa nachádza v lokalite, ktorá je podľa ÚPN-M Sereď funkčne určená 
na bývanie, označená funkčným kódom BI-22, plocha existujúcich a navrhovaných rodinných 
domov. 
Pozemok je možné využiť ako stavebný.“ 
 
 

 



Záver: 

Prílohou materiálu je aj návrh na uznesenie,  v ktorom sú uvedené dve alternatívy:  

    V prvej sú dve možnosti schválenia žiadosti, uplatnenie výnimočného postupu  ako prípad 
hodný osobitného zreteľa pri prevode pozemku,  resp.  nájme pozemku. 

    V prípade, ak Mestské zastupiteľstvo neschváli žiadosti,  predkladáme II. alteratívu - návrh 
na schválenie zámeru prevodu pozemku  formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže.  



Magdaléna Zacharová, Sereď, Hornočepeňská 1512/53 +spoluvlastníci 

(meno, priezvisko, adresa/názov a sídlo firmy) 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec: Žiadosť 

MESTSKÝ ÚRAD 
SEREĎ 

V Seredi 16.8.2019 

Žiadam týmto o predaj pozemku, nachádzajúceho sa na Hornočepenskej ulici. Jedná sa Y, - parcely č . 52, 

t.j. 232,5 m2, ktorá susední s rodinným domom č. 1512. 

Zdôvodnenie žiadosti (zámer využitia): 

Ide o pozemok, ktorý sa nachádza medzi mojim rodinným domom, s.č. 1512/53 a rodinným domom č. 1511 

vo vlastníctve Jána Hudeca. Pozemok užívam po mojich rodičoch, ktorí sa spoločne so susedmi oň starali, 

kosili, upratovali. Na pozemok vyúsťuje bránka k mojej garáži na parcele č.48, ktorá je mojim vlastníctvom. 

Garáž som postavila na základe kolaudačného rozhodnutia č. 1654/1981 zo dňa 4.-11.1981, vydaného MsNV 

v Seredi, odbor výstavby. Takto bola parcela užívaná so súhlasom bývalého MsNV, pretože mala' na nej byť 

vybudovaná cesta. 

Mám záujem si pozemok odkúpiť a užívať ho i naďalej, spolu s mojimi deťmi , ktorí sú spoluvlastníkmi 

rodinného domu so záhradou : Ak bv mpcta 0=~di,._:_~__._----,), máme záujem o užívanie pozemku aj formou 

nájmu. 

Magdaléna Zacharová 

Libor Zachar 

Miroslav Zachar 

Silvia Ertlová 

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 údajov, 

ktoré sú uvedené v tejto žiadosti na účely predaja nehnuteľnosti a vedenia evidencie žiadosti v súlade 

s osobitnými právnymi predpismi v oblasti archívnictva a registratúry. Súhlas so spracovaním osobných údrajov 

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. 

'' 

(podpisy) 



Ján Hudec, Hornočepenská 1511/52, Sered 

(meno, priezvisko, adresa/názov a sídlo firmy) 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec: Žiadosť 

~---·___,.... ....... __ ............ ____ ___, 
MESTSK\' \ 1RAD 

SEREÚ _ 

Dátum: 1 6 ~ os„ 2019 

Žiadam týmto o predaj pozemku, nachádzajúceho sa na Hornočepenskej ulici . Jedná sa Yi - parcely 

č. 52., t .j. 232,5 m2. 

Zdôvodnenie žiadosti (zámer využitia): 

Ide o pozemok, ktorý sa nachádza medzi mojim rodinným domom, s . č. 1511/52 a rodinným 

domom Magdalény Zacharovej, s.č. 1512/53. Túto parcelu užívali, starali sa o ňu, kosili dlhodobo už 

moji rodičia, ktorým dal súhlas bývalý MsNV, až do doby, kedy na parcele bude vybudovaná cesta . 

Mám záujem si pozemok odkúpiť a užívať ho i naďalej. 

Ak by mesto s predajom nesúhlasilo, mám záujem aj o nájom tohto pozemku. 

·1 podpis 
Príloha 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 údajov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti na účely predaja nehnuteľnosti 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 . Záro1~ň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené 

zákonom č. 18/2018 Z. z. 

I 



 

Hornočepeňská ulica -   Parcela KCN č. 50  

 

 

 

 



k.ú Horný Čepeň – časť parcely č. 17/1   (KCN 50 ) 

  

  

 

 

 

 

 

RD Hudec 

RD Zacharová 

záhrady 
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