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Alternatíva 1: 
 

Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí  dňa  12. 09. 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  
časti parcely  č. 1885/7 – orná pôda vo výmere  158 m2, evidovanej Okresným úradom 
v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu   ako parcela registra   „E“ na LV č.  
1211  pre k. ú. Sereď, za cenu 20,00 €/m2  a úhradu náhrady za povinnosť strpieť výkon práva 
zodpovedajúceho vecnému bremenu za obdobie od 15. 06. 2015 do 15. 06. 2019 vo výške 
948,00 €,  od  Ing. Rudolfa Melichera,   bytom  v Seredi,  8. mája 2681/9. 

 

 Alternatíva 2: 

Návrh na uznesenie:  

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

  schvaľuje:  

  v súlade s § 26, ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, 
usporiadanie užívania parcely  č. 1885/7 – orná pôda vo výmere  158 m2, evidovanej 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu   ako parcela 
registra   „E“ na LV č.  1211  pre k. ú. Sereď, formou zámeny za pozemok, ktorý bude spĺňať 
podmienky stanovené zákonom 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. 



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 15.06.2019 bola na Mestský úrad v Seredi doručená žiadosť Mgr. Tomáša Huja, ktorý 
ako splnomocnený zástupca Ing. Rudolfa Melichera, bytom v Seredi, žiada mesto o prevod 
vlastníckeho práva k pozemku, ktorého je jeho splnomocniteľ podielovým spoluvlastníkom 
v podiele 1/3-ina. Ide o pozemok, nachádzajúci sa na Športovej ulici - parcela registra „E“ č. 
1885/7- orná pôda vo výmere 475 m2.  
      Svoju žiadosť doplnil dňa 27.08.2019 o druhý návrh - možnosť zámeny pozemku,  
v prípade neschválenia žiadosti o odkúpenie pozemku mestom. 
 
 Zdôvodnenie žiadosti: 
    Na pozemku, ktorý je vlastníctvom splnomocniteľa, Ing. Rudolfa Melichera,  je stavba - 
miestna komunikácia, ktorá je vo vlastníctve mesta Sereď. Zároveň žiadateľ požiadal o 
zaplatenie náhrady za povinnosť strpieť právo zodpovedajúce vecnému bremenu za obdobie 
od 15.06.2016 do 15.06.2019 v sume 948 eur.   
     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 „len“ 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 (ďalej len "vlastník stavby"), ktorý sa stal podľa osobitných 
predpisov  vlastníkom stavby  prechodom   z    vlastníctva   štátu  bez  majetkovoprávneho  
usporiadania  vlastníctva k pozemkom, 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.  
    Mesto Sereď od roku 2011 eviduje  10  žiadostí občanov, týkajúcich sa požiadavky  
o usporiadanie súkromných pozemkov, ktoré mesto  užíva pod stavbami vrátane priľahlých 
pozemkov, komunikáciami a  verejnou zeleňou. Tieto  tvoria len nepatrnú časť 
z neusporiadaných pozemkov.  
Nepovažujeme za vhodný spôsob parciálne riešenie, ale komplexné riešenie užívania 
súkromných pozemkov mestom.  



     Mesto nevlastní  dostatok pozemkov, v rovnakej  výmere, bonite pôdy, rovnakého druhu 
tak, ako určuje citovaný zákon.  Preto navrhujeme zvážiť možnosť vyčlenia finančných 
prostriedkov v rozpočte mesta a pristúpiť k postupnému usporadúvaniu takto užívaných 
pozemkov.  
      V prípade druhej alternatívy – zámeny pozemku, žiadateľ uviedol dve možné parcely vo 
vlastníctve mesta,  za ktoré navrhuje zámenu.  Ide o ornú pôdu, parcelu č. 281/101 vo výmere 
699 m2 v katastri Horný Čepeň, parcela sa nachádza v bezprostrednej blízkosti futbalového 
štadióna a parcela č. 500/201 vo výmere 714 m2 v pri Strednom Čepeni.   
     Vzhľadom na to, že obe navrhované parcely sú v niekoľkonásobne väčšej výmere ako je 
parcela vo vlastníctve žiadateľa, nie je možné urobiť  zámenu parciel v pomere  1:1.   
       
    Ak by mestské zastupiteľstvo rozhodlo o zámene pozemku, odporúčame schváliť  najskôr 
„zámer zámeny“ z dôvodu, aby bolo možné prerokovať so žiadateľom podrobností zámeny, 
najmä spresnenie výmer, prípadné finančné vyrovnanie za rozdiel vo výmerách zamieňaných 
parciel a ostatných dôležitých podrobností a až potom zámenu predložiť na rokovanie MsZ 
 
 
Finančný dopad na rozpočet mesta: 
      V prípade schválenia žiadosti - výkupu pozemku vo výmere 158 m2 (1/3-inový podiel 
z celkovej výmery 475 m2), za navrhovanú cenu 20,00 €/m2, by rozpočet mesta zaťažila 
čiastka cca 3160  eur, v prípade schválenia finančnej náhrady 948 eur, celkovo 4108 eur. 
 
 



Mgr. Tomáš Hujo, Medveďovej 1574/9, 851 04 Bratislava 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec: Žiadosť o prevod vlastníckeho podielu na pozemku 

v Seredi, 15.06.2019 

Žiadam týmto, ako splnomocnený zástupca Ing. Rudolfa Melichera, o prevod vlastníckeho práva 

k pozemku zapísaného na LV č. 1211, v k. ú. Sereď, reg. „E", pare. č . 1885/7, vo výmere 475 m2
, 

ktorého je podielovým spoluvlastníkom v podiele 1/ 158 m2'l:)Navrhujem kúpnu cenu vo výške 20 

Eur/m2. 

Zároveň Vás žiadam o zaplatenie náhrady za povinnosť strpieť výkon práva zodpovedajúceho vecnému 

bremenu do vykonania pozemkových úprav v príslušnom katastrálnom území za obdobie od 

15.06.2015 do 15.06.2019 v sume 948 Eur. Žiadosť odôvodňujeme platnými rozsudkami Najvyššieho 

súdu SR, ktorý priznal žalobcom náhradu za povinnosť strpieť výkon práva do výkonu pozemkových 

úprav. 

Zdôvodnenie žiadosti {zámer využitia): 

Pozemok sa nachádza pod stavbou - verejnou komunikáciou, verejnou zeleňou na Športovej ulici 

v Seredi, pred vstupom do areálu futbalové štadiónu. 

Mám záujem o odpredaj tohto pozemku, nakoľko dlhodobo nemôžem riadne využívať spoluvlastnícke 

právo k pozemku a ostatní spoluvlastníci nemajú záujem o odkúpenie môjho spoluvlastníckeho 

podielu z hore uvedeného dôvodu. 

Ste vlastníkom stavby umiestnenej na pozemku bez majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva k 

pozemku. Ste tiež vlastníkom okolitých pozemkov č . 1896/2, 1896/4 pod tou istou stavbou. 

V zmysle Zákona č. 66/2009 Z. z. môže Mesto Sereď za účelom usporiadania vlastníctva pozemku 

zameniť pozemok za náhradný p ozemok v rovnakej výmere, bonite pôdy, rovnakého druhu 

v katastrálnom území Sereď. Toto sa ani po skoro 10 rokoch od platnosti zákona nestalo a mesto 

doteraz nepožiadalo Okresný úrad Galanta o pozemkové úpravy v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. 



Na druhej strane, poslanci Mesta Sereď odsúhlasujú predaje pozemkov vo vlastníctve Mesta Sereď, 

ktoré by mohli byť predmetom zámeny. Mesto z týchto predajov plní mestskú pokladnicu a tak z tohto 

dôvodu podávam túto žiadosť. Mesto Sereď nemôže donekonečna rozpredávať pozemky Mesta Sereď, 

ktoré by mohli byť predmetom majetkových úprav, majetkové úpravy dlhé roky nerobiť aj keď mu to 

Zákon umožňuje a vyhovárať sa na nedostatok finančných zdrojov v mestskej pokladnici resp, že nemá 

pozemky na zámenu. Ako príklad uvádzam návrh odpredať pozemok reg. „E", č 166/2a 166/3 v k.ú 

Stredný Čepeň spoločnosti STRABAG. Odhadovaná znalecká cena pozemku je cca 142 OOO Eur, čo bude 

príjmom Mesta Sereď. 

S pozdravom 

Mgr. Tomáš Hujo 

podpis 

Príloha: Splnomocnenie lx, Snímka z mapy lx 



d úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
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/ 
Mgr. Tomáš Hujo, Medveďovej 1574/9, 851 04 Bratislava 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

v Seredi, 27.08.2019 

Vec: Aktualizácia žiadosti o prevod vlastníckeho podielu na pozemku zo dňa 15.06.2019 

_Ako splnomocnený zástupca Ing. Rudolfa Melichera doplňujem žiadosť zo dňa 15.06.2019 o prevod 

vlastníckeho práva k pozemku. 

Aktualizácia žiadosti 

Žiadam o prevod vlastníckeho práva k pozemku, zapísaného na LV č. 1211, v k. ú. Sereď, reg. „E", pare. 

č . 1885/7, vo výmere 475 m2
, ktorého je Ing. Rudolf Melicher podielovým spoluvlastníkom v podiele 

1/3 {158 m2 ). Navrhujem kúpnu cenu vo výške 20 Eur/m2. 

Ak poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi neodsúhlasia prevod spoluvlastníckeho podielu podľa 

predchádzajúceho odseku do vlastníctva Mesta Sereď, žiadam o zámenu pozemku (spoluvlastníckeho 

podielu) č. 1885/7 za pozemok vo vlastníctve Mesta Sereď reg. 11 E" č. 281/101, orná pôda, o výmere 

699 m2, k.ú. Sereď, alebo za pozemok reg. „E" č. 500/201, orná pôda, o výmere 714 m2. 

Zároveň Vás žiadam o zaplatenie náhrady za povinnosť strpieť výkon práva zodpovedajúceho vecnému 

bremenu do vykonania pozemkových úprav v príslušnom katastrálnom území za obdobie od 

15.06.2015 do 15.06.2019 v sume 948 Eur. Žiadosť odôvodňujeme platnými rozsudkami Najvyššieho 

súdu SR, ktorý priznal žalobcom náhradu za povinnosť strpieť výkon práva do výkonu pozemkových 

úprav. 

Zdôvodnenie žiadosti (zámer využitia): 

Pozemok sa nachádza pod stavbou - verejnou komunikáciou, verejnou zeleňou na Športovej ulici 

v Seredi, pred vstupom do areálu futblové štadiónu. 



Mám záujem o odpredaj tohto pozemku, nakoľko dlhodobo nemôžem riadne využívať spoluvlastnícke 

právo k pozemku a ostatní spoluvlastníci nemajú záujem o odkúpenie môjho spoluvlastníckeho 

podielu z hore uvedeného dôvodu. 

Ste vlastníkom stavby umiestnenej na pozemku bez majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva k 

pozemku . Ste tiež vlastníkom okolitých pozemkov č. 1896/2, 1896/4 pod tou istou stavbou. 

V zmysle Zákona č. 66/2009 Z. z. môže Mesto Sereď za účelom usporiadania vlastníctva pozemku 

zameniť pozemok za náhradný pozemok v rovnakej výmere, bonite pôdy, rovnakého druhu 

v katastrálnom území Sereď. Toto sa ani po skoro 10 rokoch od platnosti zákona nestalo a mesto 

doteraz nepožiadalo Okresný úrad Galanta o pozemkové úpravy v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. 

Na druhej strane, poslanci Mesta Sereď odsúhlasujú predaje pozemkov vo vlastníctve Mesta Sereď, 

ktoré by mohli byť predmetom zámeny. Mesto z týchto predajov plní mestskú pokladnicu a tak z tohto 

dôvodu podávam túto žiadosť. Mesto Sereď nemôže donekonečna rozpredávať pozemky Mesta Sereď, 

ktoré by mohli byť predmetom majetkových úprav, majetkové úpravy dlhé roky nerobiť aj keď mu to 

Zákon umožňuje a vyhovárať sa na nedostatok finančných zdrojov v mestskej pokladnici resp, že nemá 

pozemky na zámenu. Ako príklad uvádzam návrh odpredať pozemok reg. „E", č 166/2a 166/3 v k.ú 

Stredný Čepeň spoločnosti STRABAG. Odhadovaná znalecká cena pozemku je cca 142 OOO Eur, čo bude 

príjmom Mesta Sereď. 

S pozdravom 

Mgr. Tomáš Hujo 

podpis 



Športová ulica – parc. č. 1885/7 – orná pôda v súkromnom vlastníctve   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

predmet žiadosti o zámenu 



Alternatíva 1: 

Návrh na uznesenie:  

 

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

schvaľuje:  

 uzatvorenie nájomnej zmluvy na  parcelu  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, na dobu neurčitú,  za cenu 
201,25 €/mesiac,  s  Jozefom Ďuricom,   bytom  v Seredi,  Kukučínova  110/2.  

 

Alternatíva 2: 

Návrh na uznesenie:  

 

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

schvaľuje:  

v súlade s § 26, ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, 
usporiadanie užívania 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, formou zámeny za pozemok, ktorý bude spĺňať 
podmienky stanovené zákonom 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. 

  

 

 



 

Parcely vo  vo vlastníctve mesta 

k.ú. Horný Čepeň – parcela „E“ č. 281/101 – orná pôda  vo výmere 699 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plocha štadióna  

Predmet zámeny  -  alt. 1 



K.ú. Stredný Čepeň   - parcela „E“ č. 500/201- orná pôda , 714 m2 – vo vlastníctve mesta  

 

 

 

 

 

Predmet zámeny  - alt.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 4. júla 2019 boli na Mestský úrad v Seredi doručené dve žiadosti Jozefa Ďuricu, bytom 
v Seredi, ktorými opätovne žiada riešiť majetkovoprávne usporiadanie pozemku, ktorého je vlastníkom 
a užíva ho mesto Sereď.   
 
 Zdôvodnenie žiadostí:  
     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.  
    Žiadateľ vo svojich žiadostiach poukazuje na neoprávnené užívanie jeho pozemku 
mestom  a požaduje zaň náhradu:  v jednej žiadosti navrhuje mestu nájom pozemku za cenu 201,25 
eur mesačne, v druhej  žiada mesto, aby mu poskytlo náhradný pozemok.    
     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„len“ 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.  
         Mesto má uzatvorenú jednu zmluvu na nájom súkromného pozemku, ktorý   je užívaný 
ako pochovávacie pole na cintoríne v Hornom Čepeni. Cena nájmu bola dohodnutá vo výške 
1,00 €/m2/rok. 
     Mesto Sereď od roku 2011 eviduje  10  žiadostí občanov, týkajúcich sa požiadavky  
o usporiadanie súkromných pozemkov, ktoré mesto  užíva pod stavbami vrátane priľahlých 
pozemkov, komunikáciami a  verejnou zeleňou. Tieto  tvoria len nepatrnú časť 
z neusporiadaných pozemkov.  
     Nepovažujeme za vhodný spôsob parciálne riešenie, ale komplexné riešenie užívania 
súkromných pozemkov mestom.  
     Mesto nevlastní  dostatok pozemkov, v rovnakej  výmere, bonite pôdy, rovnakého druhu 
tak, ako určuje citovaný zákon. Preto navrhujeme zvážiť možnosť vyčlenia finančných 



prostriedkov v rozpočte mesta a pristúpiť k postupnému usporadúvaniu takto užívaných 
pozemkov.  
    Ak by mestské zastupiteľstvo rozhodlo o zámene pozemku, odporúčame schváliť  najskôr 
„zámer zámeny“ z dôvodu, že žiadateľ neuviedol konkrétnu parcelu vo vlastníctve mesta, 
ktorú by  bolo možné akceptovať ako predmet zámeny.  
 
 Finančný dopad na rozpočet mesta:        
      V prípade schválenia nájmu výkupu pozemku vo výmere 161 m2  za navrhovanú cenu 
201,25 €/mesiac, by rozpočet mesta zaťažila čiastka cca 2415 eur ročne. 
     Na určenie výšky nájomného, v prípade schválenia žiadosti (i prípadných ďalších) 
odporúčame určiť nájomné na základe znaleckého posudku, z dôvodu, že  v platných  
Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď nie je určená výška nájomného 
za súkromné pozemky užívané mestom.      
  
 



Mesto Sereď 
Mestský úrad 
Nám.Republiky 1176 
926 01 ·Sereď 

Vec: Návrh 

Jozef Ďurica, Kukučínova 110/2, 926 01 Sereď 

V Seredi 3-túla 2019 

I !/) 
'---

V prílohe Vám predkladám LV.č. 814 na pozemok parcela č. 3004/15 k.ú. Sereď. Dlhodobo sa 
snažím , aby ste tento pozemok majetkoprávne vysporiadali nakoľko ho užívate ako časť miestnej 
komunikácie ul. Vinárska. Návrh na odkúpenie pozemku mestom opätovne nebol schválený na 
ostatnom zasadaní mestského zastupiteľstva. 

Na základe uvedeného Vám navrhujem, aby pozemok v mojom vlastníctve bol Vami užívaný 
legálne, uzatvorenie nájomnej zmluvy. Navrhujem Vám cenu nájmu vo výške 1,25 EURO za m2 za 
mesiac, čo je spolu mesačne 161m x 1,25 Euro = 201,25 EURO. 

Nájomnú zmluvu požadujem s účinnosťou od 01. augusta 2019 a s doplatením spätne 36 
mesiacov. 

Týmto spôsobom ukončíme nekonečné doťahovanie sa ohľadne majetkoprávneeho 
vysporiadania citovaného pozemku. Som presvedčený, že mesačná výška nájmu 201,25 EURO 
nemôže byť neprimeranou záťažou pre rozpočet mesta. Verím preto, že túto nájomnú zmluvu so 
mnou uzavriete, 

Prílohy: kópia LV č. 814 
kópia GP , časť 

S pozdravom 

Mesto Sereď - uznesenie č.167/2019 

.d 
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Číslo: 23526/2019 

Uznesenie č.167/2019 
Schvaľuje 

Mesto Sered' 
Námestie republiky 117611 O, 926 01 SEREĎ 

v Seredi, dňa 26.6. 2019 

Uznesenie 
z Mestského zastupiteľstva v Seredi 

konaného dňa 19.6. 2019 

• 

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. 3004115 - 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 Sere- , 
di, Kukučínova 110/2 ý / 
Hlasovanie: prítomľJých 17, za~rroti. 9, zdržali sa 2 ------~--=~~ 
Uznesenie nebolo prijaté. j '--~---

f 
Za správnosť: Kolláriková 

Telefón .: .._421 - 31 - 789 2392 
Fax: 421-31-7892447 

IČO: 00306169 
číslo účtu : 0203505156 0900 

Ing. Martin Tomčányi 
primátor mesta 

e-mail: .!J. _.;;;L ! 

\\eb : http: ' w11 \\ .sered.sk 



Mesto Sereď 
Mestský úrad 
Nám.Republiky 1176 
926 01 Sereď 

Vec: Návrh 

Jozef Ďurica, Kukučínova 110/2, 926 01 Sereď 

• : LI . _n - 'l V Seredi 3.júla 200) --

V prílohe Vám predkladám LV.č. 814 na pozemok parcela č. 3004115 k.ú. Sereď. Dlhodobo sa 
snažím , aby ste tento pozemok majetkoprávne vysporiadali nakoľko ho užívate ako časť miestnej 
.komunikácie ul. Vinárska. Návrh na odkúpenie pozemku mestom opätovne nebol schválený na 
ostamom zasadaní mestského zastupiteľstva. 

Na základe uvedeného Vám navrhujem. aj po rozhovore so zástupcom primátora Bc 
Ľubomírom Veselickým, uzatvoriť so mnou zámennú zmluvu. Očakávam, že mesto mi navrhne 
aspoň dva pozemky vo svojom vlastníctve vhodné na prevedenie zámeny 

Týmto spôsobom ukončíme nekonečné doťahovanie sa ohľadne majetkoprávneeho 
vysporiadania citovaného pozemku. Som presvedčený, že takúto zámennú zmluvu so mnou 
uzavriete, 

Prílohy: kópia LV č. 814 
kópia G P , časť 

S pozdravom 

• Mesto Sered' - uznesenie č.167/20 19 



Okres 

Obec 

Katastrálne územie 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEL'NOSTí 

202 

504009 

855251 

Galanta 

Sereď 

Sereď 

Dátum vyhotovenia 

Čas vyhotovenia 

Údaje platné k 

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 814 

ČIASTOČNÝ 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Parcely registra „C'' evidované na katastrálnej mape 

3.7.2019 

6:17:02 

1.7.2019 18:00:00 

Počet parciel: l 

Parcelné číslo Výmera v Druh pozemku Spôsob Druh chránenej Spoločná Umiestnenie Druh 
m2 využívania nehnuteľnosti nehnuteľnosť pozemku právneho 

pozemku vzťahu 

3004/15 161 Zastavaná plocha 22 1 1 
a nádvorie 

lné údaje 
Geom . pl.č. 5-1 0/201 S - č.z. 18/18 

Ostatné PARCELY registra „C" nevyžiadané. 

Legenda 

Spôsob využívania pozemku 

22 Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná 
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti 

Spoločná nehnutelnosť 

J Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou 

Umiestnenie pozemku 

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obec 

ST A VBY nevyžiadané. 

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI 

Vlastník 

lz2 
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Číslo: 23526/2019 

Uznesenie č.167/2019 
Schvaľuje 

Mesto Sered' 
Námestie republiky 1176110, 926 01 SEREĎ 

v Seredi, dňa 26.6. 2019 

Uznesenie 
z Mestského zastupiteľstva v Seredi 

konaného dňa 19.6. 2019 

• 

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 Sere- , 
di, Kukučínova 110/2 ý t/' 
Hlasovanie: prítomných 17, za~rroti_9, zdržali sa 2 
Uznesenie nebolo prijaté. 1 

Za správnosť: Kolláriková 

Telefón.: +421 - 31 - 789 2392 IČO: 00306169 
Fax: 421-31-7892447 číslo účtu: 0203505156/0900 

mg. ivianm 1 omcany1 
primátor mesta 

e-mail : mu a serťd . sk 

web: http://www.sered.sk 



 

Vinárska ulica – parcela č. 3004/15 
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