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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 21.04.2022 prerokovalo  a 

 
A. berie na vedomie 

informáciu o záujme mesta Sereď usporiadať majetkovo-právny vzťah k pozemku v k. ú. 
Sereď,  na ktorom je dlhodobo umiestnená časť atletickej dráhy v areáli ZŠ J.A. 
Komenského 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  parcely registra „E“ par.č. 1874/81- záhrada o výmere 43 m2 evidovanej Okresným 
úradom Galanta na LV č. 481, v k.ú. Sereď za cenu 22,00 €/m2, od  spoluvlastníkov 
parcely: 
1. Margity Stachovej, trvale bytom: Dolnomajerská 1132/20, 92601 Sereď, 

v spoluvlastníckom podiele  1/3 v pomere   k celku, 
2. Oľgy Spišákovej, trvale bytom: Hviezdoslavova 1250/1, 92601 Sereď, 

v spoluvlastníckom podiele  1/3 v pomere   k celku, 
3. Jozefa Vereša, trvale bytom: Vojanská 2538/5, 92601 Sereď, v spoluvlastníckom 

podiele  1/12 v pomere   k celku, 
4. Róberta Vereša, trvale bytom: Hviezdoslavova 1253/5, 92601 Sereď, v spoluvlastníckom 

podiele  1/12 v pomere   k celku, 
5. Romana Vereša, trvale bytom: č.521, 92563 Dolná Streda, v spoluvlastníckom 

podiele  1/12 v pomere   k celku, 
6. Nikolety Osazee, trvale bytom: Hornočepeňská 1522/61,92601 Sereď v spoluvlastníckom 

podiele  1/12 v pomere   k celku. 
 
 
 



Dôvodová správa: 
 
Právny a majetkový referát  Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi návrh na majetkovo-právne usporiadanie pozemku v areáli ZŠ J.A. 
Komenského v Seredi – pod atletickou dráhou vo výmere 43 m2, ktorý je vo vlastníctve 
súkromných osôb: 
 
Väčšia časť atletickej dráhy je umiestnená na pozemkoch vo vlastníctve mesta. 
Mesto Sereď v záujme postupne usporiadať majetkovo- právne vzťahy pozemkov, ktoré sú 
dlhodobo užívané mestom a sú vo vlastníctve súkromných osôb, oslovilo vlastníkov parcely 
registra „E“ par.č. 1874/81- záhrada o výmere 43 m2 evidovanej Okresným úradom Galanta 
na LV č. 481, v k.ú. Sereď na rokovanie. 
Mesto Sereď predložilo vlastníkom svoj návrh na odkúpenie predmetného pozemku za cenu 
22€/m2. Všetci vlastníci na stretnutí s predloženým návrhom súhlasili. 
 
V súlade s § 4 ods.3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď                           
„nadobúdanie nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta podlieha predchádzajúcemu 
schváleniu v mestskom zastupiteľstve.“ 
 
Na základe uvedeného, predkladáme návrh na odkúpenie pozemku  za cenu 22€/m2, čo by 
z rozpočtu mesta predstavovalo výdavok mesta vo výške 964 € (946 € kúpna cena za 
pozemok  a 18 € poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností). 
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