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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 22.04.2021 prerokovalo  a 

A. berie na vedomie 
informáciu o potrebe mesta Sereď usporiadať majetkovo-právny vzťah k pozemku v k. ú. 
Horný Čepeň, ktorý mesto plánuje užívať na účel rozšírenia  cintorína na Hornočepeňskej 
ulici v Seredi 

a 

B. 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  časť parcely registra „E“, č. 135/200 - orná pôda, vo výmere 1100 m2, evidovanej 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,  na LV č. 3800 pre k. ú. Sereď cenu 20,00 
€/m2, od  spoluvlastníkov parcely: 

1. RNDr. Jozefa  Prokeša, CSc., trvale bytom Nitra, Andreja Šulgana č. 6, v podiele  3/12-
iny   k celku, 

2. Víta  Prokeša, trvale bytom Nitra- Staré mesto, Kmeťková 323/1, v podiele 2/12-iny
k celku, 

3. Miroslava Štěpánka, trvale bytom Dejvice, Kafkova 547/29 Praha 6, Česká republika
v podiele  5/12-in k celku, 

4. Martina Paula  Puťoru,   trvale bytom Piešťany, Javorová 2889/28, v podiele  2/36-iny
k celku a 2/72-iny k celku, 

5. Andrei  Anny Puťorovej, trvale bytom Piešťany, Javorová 2889/28,  v podiele 2/72-iny
k celku a 2/36-iny k celku. 

V prípade, ak nepríde k podpisu kúpnej zmluvy, Mestské zastupiteľstvo v Seredi 

schvaľuje   
uzatvorenie nájomnej zmluvy, s týmito podstatnými náležitosťami: 
a) zmluvné strany:

prenajímatelia: 
1. RNDr. Jozef  Prokeš,CSc., trvale bytom Nitra, Andreja Šulgana č. 6, v podiele  3/12-

iny   k celku, 
2. Vít  Prokeš, trvale bytom Nitra- Staré mesto, Kmeťková 323/1, v podiele 2/12-iny

k celku, 
3. Miroslav Štěpánek, trvale bytom Dejvice, Kafkova 547/29 Praha 6, Česká republika

v podiele  5/12-in k celku, 
4. Martin Paul  Puťora,   trvale bytom Piešťany, Javorová 2889/28, v podiele  2/36-iny

k celku a 2/72-iny k celku, 
5. Andrea  Anna Puťorová, trvale bytom Piešťany, Javorová 2889/28,  v podiele 2/72-iny

k celku a 2/36-iny k celku, 

nájomca: mesto Sereď 

b) predmet nájmu:
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        časť parcely registra „E“, č. 135/200- orná pôda, vo výmere 1100 m2, evidovanej   
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,  na LV č. 3800 pre k. ú. Horný Čepeň,  

 
c) doba nájmu: na dobu určitú 99 rokov,  
 
d) nájomné: 1,00 €/m2/, t. j.,  1.100,00 €/predmet nájmu/rok, ktoré bude každoročne  

zvyšované o mieru     inflácie,  
 

e)  účel nájmu:  rozšírenie  pochovávacieho  poľa  na cintoríne na  Hornočepeňskej  ulici  
v Seredi, 

 
     f)  zriadenie predkupného práva  mesta Sereď na predmet nájmu. 

 
 
 



Dôvodová správa: 
 
Právny a majetkový referát  Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi návrh na majetkovo-právne usporiadanie užívania pozemku  na 
Hornočepeňskej ulici v Seredi, ktorý je vo vlastníctve súkromných osôb: 
 
Mesto Sereď má zriadené pohrebisko - cintorín  v katastrálnom území Horný Čepeň. Časť 
pohrebiska je umiestnená na vlastnom pozemku, na parcele  registra „E“ č. 4/100, evidovanej 
na LV č. 101, založenom pre mesto Sereď, časť je umiestnená na prenajatom pozemku, 
parcela registra „E“ č. 135/100, evidovanej na LV č. 3207, založenom pre súkromné osoby. 
 
         Obe tieto parcely už v súčasnosti nepostačujú na pochovávanie. Preto vznikla potreba 
riešiť rozšírenie cintorína.  V bezprostrednej blízkosti sa nachádza parcela registra „E“ č. 
135/200, ktorá je vo spoluvlastníctve súkromných osôb,  evidovaná na LV č. 3800. Ide 
o spoluvlastníkov, s ktorými má mesto podpísanú nájomnú zmluvu na parcelu č. 4/100, na 
ktorej je časť pochovávacieho poľa - na dobu určitú, 30 rokov od 1.7.2010. 
 
      Z uvedeného dôvodu sme oslovili všetkých spoluvlastníkov na rokovanie o usporiadaní 
užívania  parcely č. 135/100.  Vzhľadom na situáciu, spôsobenú pandémiou koronavírusu, 
komunikujeme formou meilov s jedným z nich, p. Jozefom Prokešom, ktorý zastupuje aj 
ostatných. Zatiaľ sú naše rokovania len písomné a telefonické. Mesto navrhlo spoluvlastníkom 
nájom na dobu určitú 20 rokov s výškou nájomného 1,00 €/m2/rok + daň  z nehnuteľnosti za 
predmetný pozemok, na ktorom je zriadený cintorín (v  súčasnosti sa daň z nehnuteľnosti 
neplatí). V prípade, ak by sa daňová povinnosť zmenila, nájomné sa zvýši o daň 
z nehnuteľnosti.  Navrhované nájomné vychádza z výšky nájomného za parcelu č. 135/100, 
dojednaného v nájomnej zmluve z roku 2010. Nakoľko je potrebné riešiť aj užívanie pozemku 
po ukončení doby nájmu (spoluvlastníci na tom trvajú), je potrebné brať do úvahy, či budeme 
odovzdávať pozemok vlastníkom – v tom prípade je nutné odovzdať ho v pôvodnom stave, 
alebo budeme riešiť  kúpu dotknutej časti parcely. 
   Neskôr, keď už bol tento materiál pripravený,   spoluvlastníci  opätovne  poukázali na 
potrebu riešiť dobu po ukončení nájmu, najmä na to, že „ak by sa mala naplniť podmienka 
navrátenia pozemku v pôvodnom stave po 20 - tich rokoch, muselo by pochovávanie skončiť 
10 rokov predtým. Inak povedané, mesto by mohlo pochovávať na predmetnom pozemku 
maximálne 10 rokov".  
    Na základe mailovej komunikácie s p. Prokešom, spoluvlastníci preto uprednostňujú predaj 
pozemku, v maili p. Prokeš uviedol sumu 20 €/m2, t. j., 22 tis. € za predmetnú parcelu, a až 
ako druhú možnosť prenájom pozemku, a to  na dobu 99 rokov.  Predaj však má prednosť. 
 
 
 Na základe uvedeného, predkladáme návrh na odkúpenie pozemku  za cenu 20 €/m2 

a zároveň, ak nepríde k podpisu kúpnej zmluvy zo strany všetkých spoluvlastníkov pozemku, je 
návrh doplnený o  možnosť  uzatvoriť nájomnú zmluvu na účel rozšírenia pochovávacieho 
poľa na cintoríne  na Hornočepeňskej ulici, s podmienkou predkupného práva mesta Sereď.  
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