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Návrh  na  uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  22.04.2021  prerokovalo a 
 
schvaľuje : 
 
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, novovytvorenej parcely č. 472/8 - zastavaná plocha vo výmere 38 m2,  
ktorá bola geometrickým plánom č.  16/2021 zo dňa 04.03.2021, vypracovaným geodetom 
Ing. Marošom Oravcom - GEODET, úradne overeným Okresným úradom v Galante, 
katastrálny odbor dňa 10.03.2021 pod číslom 269/2021, odčlenená od parcely č.  166/1 - 
zastavaná plocha, evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na mape 
určeného operátu ako parcela registra „E“, na LV č. 591 pre k. ú.  Dolný Čepeň  z dôvodu, že 
ide o pozemok, ktorého časť  je  dlhodobo užívaná ako súčasť dvora pri rodinnom dome, časť 
je zastavaná oplotením vo vlastníctve žiadateľa a je pre mesto  z hľadiska územno-plánovacej 
koncepcie  inak nevyužiteľný, za cenu  28,00 €/m2, žiadateľovi Pavlovi Jobekovi a manželke 
Jarmile Jobekovej, obaja  bytom v Seredi, Ul. 8.mája 1816/36.  
 
Správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradia 
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. o majetku obcí,  v znení 
neskorších predpisov,  návrh na prevod nehnuteľného  majetku mesta - pozemku na Tehelnej 
ulici  v Seredi: 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 18.02.2021, uznesením č. 36/2021 
schválilo spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta, uplatnením výnimočného postupu ako 
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o pozemok, ktorého časť  je  dlhodobo 
užívaná ako súčasť dvora pri rodinnom dome a časť je zastavaná oplotením vo vlastníctve 
žiadateľa, Pavlovi Jobekovi, bytom v Seredi, Ul. 8.mája 1816/36 
 
Žiadateľ dal vypracovať geometrický plán na oddelenie pozemkov. 
      
     
 Príjem do rozpočtu mesta: 
 
     Pri prevodoch prevodov pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré sú pre mesto z hľadiska jeho 
zámerov nevyužiteľné a sú súčasťou jestvujúcej zástavby, ....... 10  a viac rokov, je v prílohe č. 
2 k Zásadám hospodárenia a   nakladania s majetkom mesta Sereď, písm.  „C“, určená  pre 
k. ú. Sereď  minimálna cena pri prevode pozemkov nad 25 m2 vo výške 28 eur za jeden meter 
štvorcový. 
V prípade schválenia kúpnej ceny vo výške 28 €/m2, by  bol príjem do rozpočtu mesta  vo 
výške 1.064 eur. 
 
Zámer prevodu bol zverejnený zákonným spôsobom. 
 
 
 
       
 

 
 
 

 

 

 

 

 



Križovatka ulíc Tehelná a 8.mája   

 

 

 

 

 

 

 









Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  22. 04. 2021  prerokovalo a 
  

schvaľuje: 
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, novovytvorenej parcely č. 3043/2  -  zastavaná plocha, ktorá bola 
odčlenená geometrickým plánom č.2-3/2021,  vypracovaným  GEOREAL Sereď, s.r.o, a to 
diel (1) vo výmere 258 m2, odčlenený od   parcely č. 273- zastavaná plocha,  diel (2) vo 
výmere 54 m2,  odčlenený od parcely č. 271/4 - zastavaná plocha, obe evidované Okresným  
úradom v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako parcely registra „E“, 
na LV č.  4959 pre k. ú. Sereď a diel (5) vo výmere 1 m2, odčlenený od parcely č. 929/2 – 
zastavaná plocha,  evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na mape 
určeného operátu ako parcela  registra  „E“, na LV č. 4806 pre k. ú. Sereď,  za cenu 
37.200,00 €/predmet prevodu) z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý sa nachádza 
v bezprostrednej blízkosti  pred budovou s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa,  bude súčasťou 
rozšírenia výrobných kapacít spoločnosti, v súvislosti s projektom CHARMAT, je pre mesto 
z hľadiska územno-plánovacej  koncepcie pre mesto  inak nevyužiteľný, spoločnosti HUBERT 
J. E. so sídlom v Seredi Vinárska  137. 

 
Správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností hradí 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 Ulici M. R. Štefánika v Seredi: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 18.02.2021, uznesením číslo  33/2021 
schválilo  zámer prevodu nehnuteľného majetku - pozemku, nachádzajúceho sa na Ulici M. R. 
Štefánika v bezprostrednej blízkosti areálu spoločnosti HUBERT J.E, z dôvodu, že ide 
o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pred budovou s pozemkom vo 
vlastníctve žiadateľa,  bude súčasťou rozšírenia výrobných kapacít spoločnosti, v súvislosti 
s projektom CHARMAT. 
 
Spoločnosť dala na základe prijatého uznesenia geometrický plán na spresnenie výmery a  
znalecký posudok na  určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti.  
 
Príjem do rozpočtu mesta: 
Všeobecná hodnota nehnuteľností, určená znaleckým posudkom  č. 38/2021 z 22.03.2021, 
vypracovaným znalcom Ing. Petrom Hurtom,  je vo výške 37.200 € za celú výmeru, (118,78 
€/m2).   
    
 Kúpna cena  pri prevodoch pozemkov vo vlastníctve mesta Sereď je v prílohe č. 2, časť A: 
Intravilán, zóna I. - k. ú. Sereď, pre Ul. M. R. Štefánika, určená ako minimálna,  vo výške 
100,00 €/m2.  Pri takto schválenej kúpnej cene by príjem do rozpočtu bol vo výške 31.300 eur.     

 
Zámer prevodu pozemku bol zverejnený zákonným spôsobom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ulica M.R.Štefánika 

 

 

 

 

 

 

 

HUBERT J.E. 



Geometrický  plán  je  podkladom  na  právne  úkony, keď  údaje  doterajšieho  stavu  výkazu výmer  sú  zhodné  s  údajmi  platných  výpisov  z  katastra nehnuteľností 

Vyhotoviteľ Kraj Okres Obec

Trnavský Galanta
Kat. 
územie

Číslo 
plánu 2-3/2021

Mapový 
list č.

GEOMETRICKÝ PLÁN na 

                                     Vyhotovil Úradne overil                                       
Meno:

Dňa: Meno: Dňa: Meno: Dňa: Číslo:

Andrej Holbík
Nové hranice boli v prírode označené Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom Úradne overené podľa § 9 zákona NR SR č.215/1995 

roxormi, sprejom
Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č.

3768
Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské
údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii 

1032 t.č. 6.50 - 1997

Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis

Sereď Sereď 0-4/43, Sereď 0-4/44

Autorizačne overil

určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam  a 
oddelenie pozemkov  p.č.3004/17; 3043/2

DIČ: 202 251 8839

Sereď GEOREAL Sereď s.r.o
Kasárenská 4741/58B, Sereď 

georeal@georealsered.sk

IČO: 43 899 382



V Ý K A Z    V Ý M E RV Ý K A Z    V Ý M E R
 D o t e r a j š í   s t a v Z m e n y  N o v ý   s t a v 

k od  Vlastník,
Druh 

 D o t e r a j š í   s t a v Z m e n y  N o v ý   s t a v 
číslo k od  Vlastník,

vložk listu Druh parcele 
m2 parcely 

m2 (iná opráv.osoba)
Druh 

pozemkuparcely Výmera
číslo

Diel Číslo Výmeravložk
y

listu 
vlast.

Druh 
pozemku

parcele 
číslo m2 parcely 

číslo m2 (iná opráv.osoba)

PK LV PK KN-E KN-C ha 2 ha 2 kód adresa, (sídlo)

pozemkuparcely Výmera Diel 
číslo

Číslo 
parcely

Výmera

PK LV PK KN-E KN-C ha m2 ha m2 kód adresa, (sídlo)

Stav právnyStav právny

911 267/2 511 zast.pl. 4 3043/2 67 ( 267/2 444 zast.pl. ) doterajší911 267/2 511 zast.pl. 4 3043/2 67 ( 267/2 444 zast.pl. ) doterajší

4959 272/1 789 záhrady 7 3004/17 156 ( 272/1 633 záhrady ) doterajší4959 272/1 789 záhrady 7 3004/17 156 ( 272/1 633 záhrady ) doterajší

4959 273 1142 zast.pl. 1 3043/2 258 ( 273 715 zast.pl. ) doterajší4959 273 1142 zast.pl. 1 3043/2 258 ( 273 715 zast.pl. ) doterajší
6 3004/17 1696 3004/17 169

4959 274/1 69 zast.pl. 2 3043/2 54 ( 274/1 15 zast.pl. ) doterajší4959 274/1 69 zast.pl. 2 3043/2 54 ( 274/1 15 zast.pl. ) doterajší

911 274/2 51 zast.pl. 3 3043/2 47 ( 274/2 4 zast.pl. ) doterajší911 274/2 51 zast.pl. 3 3043/2 47 ( 274/2 4 zast.pl. ) doterajší

4806 929/2 2 2082 zast.pl. 5 3043/2 1 ( 929/2 2 2081 zast.pl. ) doterajší4806 929/2 2 2082 zast.pl. 5 3043/2 1 ( 929/2 2 2081 zast.pl. ) doterajší

1 273 258 3043/2 427 zast.pl. HUBERT J. E. s.r.o.1 273 258 3043/2 427 zast.pl. HUBERT J. E. s.r.o.
2 274/1 54 22 Vinárska 137, Sereď2 274/1 54 22 Vinárska 137, Sereď
3 274/2 473 274/2 47
4 267/2 674 267/2 67
5 929/2 15 929/2 1

6 273 169 3004/17 325 ost.pl. detto6 273 169 3004/17 325 ost.pl. detto
7 272/1 156 297 272/1 156 29

Spolu : 2 4644 752 752 2 4644Spolu : 2 4644 752 752 2 4644

Stav pod ľa registra C KNStav pod ľa registra C KN
3004/1 2929 zast.pl. 3004/1 2604 zast.pl. doterajší3004/1 2929 zast.pl. 3004/1 2604 zast.pl. doterajší

2222

3004/17 325 zast.pl. HUBERT J. E. s.r.o.3004/17 325 zast.pl. HUBERT J. E. s.r.o.
22 Vinárska 137, Sereď22 Vinárska 137, Sereď

3043 3382 ost.pl. 3043/1 2955 ost.pl. doterajší3043 3382 ost.pl. 3043/1 2955 ost.pl. doterajší
2929

3043/2 427 ost.pl. HUBERT J. E. s.r.o.3043/2 427 ost.pl. HUBERT J. E. s.r.o.
29 Vinárska 137, Sereď29 Vinárska 137, Sereď

Spolu : 6311 6311Spolu : 6311 6311
Legenda :  kód spôsobu využívania  4 - pozemok, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie ...Legenda :  kód spôsobu využívania  4 - pozemok, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie ...

29 - pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň...29 - pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň...
22 - pozemok, na ktorom je postavená inž.stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia 22 - pozemok, na ktorom je postavená inž.stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia 

t.č.6.76 - 1996t.č.6.76 - 1996





Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 22.04.2021  prerokovalo a 

povoľuje 

splátky kúpnej ceny, ktorá je  v celkovej výške 20.832 €,  žiadateľovi Patrikovi Lakatošovi, 
bytom v Seredi, Trnavská cesta č. 865 v mesačných splátkach vo výške 600 € so začiatkom v 
mesiaci máj 2021, so splatnosťou najneskôr k 15.dňu príslušného kalendárneho mesiaca, 
s možnosťou predčasného splatenia kúpnej ceny, t.j. realizáciou mimoriadnych splátok a za 
podmienky, že v prípade omeškania s úhradou splátky alebo neuhradením splátky v celej 
výške, stáva sa splatná celá kúpna cena. 

 

 



Dôvodová správa: 

 
     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi žiadosť Patrika Lakatoša, bytom v Seredi, Trnavská cesta č. 865 
o splátkový kalendár. 
 
      Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 18.02.2021, uznesením č. 
40/2021,  schválilo prevod nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, a to parcely č. 2563/1 - zastavaná plocha vo výmere 653 m2 
a parcely č. 2563/3- zastavaná plocha vo výmere 91 m2, obe odčlenené geometrickým plánom 
č. 28/2008 zo dňa 24.04.2008, vypracovanom geodetom Petrom Černým, úradne overeným 
Okresným úradom v Galante 15.05.2008, pod číslo m 475/2008, od parcely č. 1840/118 - 
orná pôda, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného 
operátu ako parcela registra „E“ na LV č. 4806 pre k. ú. Sereď, za cenu 28,00 €/m2, z 
dôvodu,   že   ide o   pozemok,   ktorého    časť   je   dlhodobo zastavaná   rodinným   domom  
v súkromnom vlastníctve žiadateľa, časť je súčasťou dvora pri rodinnom dome a je pre mesto 
z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný, žiadateľovi Patrikovi Lakatošovi, 
bytom v Seredi, Trnavská cesta č. 865, vrátane  procedurálneho návrhu schváleného 
uznesením č. 39/2021, t.j. povinnosti kupujúceho v prípade zamýšľaného následného predaja 
pozemku, ponúknuť predaj pozemku prednostne mestu za cenu 28 €/m2, po dobu 10 rokov od   
prevodu majetku. 
 
Mestu Sereď bola dňa 23.03.2021 doručená žiadosť Patrika Lakatoša, v ktorej žiada 
o schválenie úhrady kúpnej ceny v splátkach, vo výške minimálne 600 €/mesiac. Svoju žiadosť 
odôvodňuje neschopnosťou zaplatiť celú kúpnu cenu jednorázovo. 
Kúpna cena za predmetné nehnuteľnosti je 20.832 eur. V súlade s § 16 ods. 9 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, navrhujeme mestskému zastupiteľstvu, 
aby povolilo splátky kúpnej ceny mesačných splátkach vo výške 600 € so začiatkom  v mesiaci 
máj 2021, s možnosťou predčasného splatenia kúpnej ceny, t. j,. realizáciou mimoriadnych 
splátok a za podmienky, že v prípade omeškania s úhradou splátky alebo neuhradením splátky 
v celej výške, stáva sa splatná celá kúpna cena. 
V prípade, že by žiadateľ uhrádzal kúpnu cenu v mesačných splátkach vo výške 600 €, bez 
realizácie mimoriadnych splátok, splatil by celú kúpnu cenu po 35 mesiacoch. 
 

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností mesto Sereď podá až po 
zaplatení celej kúpnej ceny. 
 

 

 

 

 

 

 



Patrik Lakatoš, Trnavská cesta 865, Sereď 

Mestský úrad Sereď 
Námestie republiky 117681 O 
926 01 Sereď 

Vec: Žiadosť o splátky kúpnej ceny 

Žiadam týmto o schválenie splátok kúpnej ceny za pozemok na Trnavskej ceste. Svoju žiadosť 
odôvodňujem tým, že ide o kúpnu cenu vo výške 20832 €,čo je čiastka, ktorú nemôžem 

zaplatiť naraz 

Navrhujem splácanie v čiastkach minimálne 600 €mesačne. Ak budem mať možnosť, uhradím 

celú kúpnu cenu aj skôr, ako by boli dohodnuté splátky. 

Patr 
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