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Názov materiálu:   

Zámer prevodu majetku mesta 
 
 
 
Materiál obsahuje: 

1. pozemok Larzenky - Miroslav Tóth 
- návrh na uznesenie 
- dôvodová správa 
- žiadosť 
- snímky 

 
2. pozemok na Ul. Vonkajší rad – Margita Drozdová 

- návrh na uznesenie 
- dôvodová správa 
- žiadosť 
- snímky 

 
3. pozemok na Vážskej ul. – Ján Kresan 
- návrh na uznesenie 
- dôvodová správa 
- žiadosť 
- snímky 

 
4. pozemok k.ú. Horný Čepeň – bývalá „kúria“ – Anton Dulák 
- návrh na uznesenie 
- dôvodová správa 
- žiadosť 
- snímky 

 
5. pozemok na Hornočepeňskej ul. – Andrej Stojkovič 
- návrh na uznesenie 
- dôvodová správa 
- žiadosť 
- snímky 

 
 



Predkladá: 
                   JUDr. Ing. Daniela Vargová  
                   vedúca právneho a majetkového referátu  
 
Vypracovali: 
                    JUDr. Ing. Daniela Vargová  
                   vedúca právneho a majetkového referátu  
 
                   JUDr. Andrea Gašparovičová 
                   právnička právneho a majetkového referátu 
 
 



Návrh  na  uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  16.06.2022  prerokovalo a 
 
 
A. berie na vedomie 

informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta – časti parcely nachádzajúcej 
sa v k. ú. Sereď 
 

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 je dlhodobo 
užívaný žiadateľom. Pozemok  je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre 
mesto inak nevyužiteľný, 
 

C. schvaľuje : 
v zmysle §-u 9, ods.2 písm. a)zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
spôsob prevodu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, časti parcely č. 929/180- ostatná plocha vo výmere 631 m2 
zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako 
parcely registra „E“, na LV č. 4806, pre  k. ú. Sereď určenej geometrickým plánom 
vypracovaným na náklady žiadateľa, žiadateľovi Miroslavovi Tóthovi, trvale bytom  
Ľ.Podjavorinskej 2449/17 v Seredi. 
 
 
 

 



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 zámer prevodu nehnuteľného  majetku mesta:  

Mesto Sereď je vlastníkom pozemku - parcely č. 929/180- ostatná plocha vo výmere 631 m2 
zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako 
parcely registra „E“, na LV č. 4806, pre  k. ú. Sereď. Dňa 28.03.2022 mestu Sereď doručená 
žiadosť o odkúpenie časti vyššie uvedenej parcely  vo výmere cca 65m2, žiadateľa  Miroslava 
Tótha, bytom  Ľ.Podjavorinskej 2449/17 v Seredi. 
Žiadateľ ústne doplnil svoju žiadosť o skutočnosť, že   uvedenú  časť parcely má oplotenú a 
užíva ju viac ako 10 rokov.  

 
Príjem do rozpočtu mesta: 

Pri prevodoch  pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré sú pre mesto z hľadiska jeho zámerov 
nevyužiteľné a sú súčasťou jestvujúcej zástavby, záhrad....... 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  1m2. V prípade 
schválenia prevodu pozemku,  bude príjem do rozpočtu mesta za uvedenú  parcelu minimálne  
vo výške 1820 eur.   
 

 

Stanoviská odborných útvarov:  

Oddelenie rozvoja mesta: 
Neodporúča odpredaj pozemku z dôvodu funkčného využitia danej oblasti  v zmysle ÚPN-M 
Sereď. 
 
Oddelenie ÚP a SP: 
Podľa ÚPN-M Sereď je pozemok súčasťou plochy funkčne určenej ako plocha občianskej 
vybavenosti označenej funkčným kódom OV-11. Vzhľadom na skutočnosť, že nie je 
spracovaná podrobnejšia dokumentácia predmetného územia, oddelenie ÚPaSP neodporúča 
pozemok predať. 
ÚPN-M Sereď je verejne prístupný na webovej stránke mesta na adrese: 
https://www.sered.sk/s218_uzemny-plan-mesta 
 

 

https://www.sered.sk/s218_uzemny-plan-mesta


Miroslav Tóth, nar. , bytom Sereď. Ľ. Podjavorinskej 2449/17 
tel. 

V Seredi dňa 18.03.2022 

VEC: Žiadost' o odkúpenie pozemku. 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 

Podpísaný Miroslav Tóth som výlučným vlastníkom nehnuteľností v kat. úz. Sereď 
evidovaných Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor na L V č. 4440, parcely registra 
„C'' parc.č. 3095/1 a parc.č. 3096. 

Vyššie citované pozemky v mojom vlastníctve sa nachádzajú v susedstve resp. medzi 
nimi leží časť pozemku, parcely registra „"E parc.č. 929/180 ostatná plocha o výmern 631 m2 

/ako v katastrálnom operáte neevidovaná parcela registra „C'' parc.č. 3095/2 zastavaná plocha 
a nádvmie o výmere 77 m2

/ evidovaná na L V č. 4806 pre kat. úz. Sereď, vo výlučnom 
vlastníctve l.Vfo~sta Sereď. Snímku z mapy s oranžovou farbou vyznačenou časťou parcely 
929/180 v prílohe tejto žiadosti dokladám. 

Na základe vyššie uvedeného žiadam o odkúpenie časti pozemku, parcely registra 
„E" parc.č. 929/180 ostatná plocha o výmere 631 m2 po zameraní Geometrickým plánom. 

Pre účely prekovania mojej žiadosti a ozrejmenia skutkového stavu ma prosím 
kontaktujte na vyššie uvedenom telefónnom čísle. 

Za vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem. 

Príloha: L V č. 4440 pre kat. úz. Sereď 
Snímka z katastrálnej mapy 

Miroslav Tóth 

MESTSKÝ ý RAD 
SERED 

Dátum: 2 8 -03- 2022 
Podacie 
člslo: 

Prílohy/ 
list : 
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Parcela registra E, 929/180 
Trnavský> Galanta >Sereď> k.ú. Sereď 
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. 

3803/3 

3803/3 

1935 

1 

Dátum: 9.6.2022 

932/2 

1935 

20m 

(112) 
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. 

Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba. 



Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 16. 6.2022 prerokovalo a  

A. berie na vedomie:  

správu o zámere usporiadania pozemkov na Ulici Vonkajší rad v Seredi,  

B. konštatuje: 

že sa jedná o prípad, pri ktorom sa uplatní výnimočný postup prevodu pozemku z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, pretože ide o pozemok mesta, ktorý je dlhodobo využívaný ako 
súčasť záhrady pri rodinnom dome na Ulici Vonkajší rad, z hľadiska územno-plánovacej 
koncepcie pre mesto inak nevyužiteľný a súkromné pozemky sú užívané ako verejné 
priestranstvo na Ulici Vonkajší rad,  

C. schvaľuje: 

1. v súlade s §-om 9, ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, spôsob prevodu majetku mesta uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, formou uzatvorenia zámennej zmluvy, 
predmetom ktorej bude zámena časti parcely registra „E“ evidovanej na mape 
určeného operátu parc. č. 1088 - ostatná plocha, vo výmere 2124 m2  nachádzajúcej sa 
v k. ú. Sereď, na Ulici Vonkajší rad, evidovanej Okresným úradom Galanta - 
katastrálny odbor na LV č. 591, vo vlastníctve mesta, za parcelu registra „E“ 
evidovanej na mape určeného operátu parc.č.  1085/11 - zastavaná plocha a nádvorie, 
vo výmere 13 m2 nachádzajúcej  sa v k. ú. Sereď, na Ulici Vonkajší rad, evidovanej 
Okresným úradom Galanta - katastrálny odbor na LV č. 879, vo výmerách určených 
geometrickým plánom vypracovaným na náklady žiadateľky MUDr. Margity 
Drozdovej bytom Vonkajší rad 764/9, 92601 Sereď, 
 

2. v zmysle §-u 9, ods.2, písm. a)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení spôsob prevodu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, formou uzatvorenia kúpnej zmluvy  časti parcely 
registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu parc. č. 1088 - ostatná plocha, vo 
výmere 2124 m2 nachádzajúcej sa  v k. ú. Sereď, na Ulici Vonkajší rad, evidovanej 
Okresným úradom Galanta - katastrálny odbor na LV č. 591, vo vlastníctve mesta 
pre  k.ú. Sereď,  vo výmere cca 56 m2, ktorá bude presne určená  geometrickým 
plánom vypracovaným na náklady žiadateľky MUDr. Margity Drozdovej bytom 
Vonkajší rad 764/9, 92601 Sereď. 

 

 



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 zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta: 
 

Dňa 05.04.2022 bola na Mestský úrad v Seredi doručená žiadosť žiadateľky  MUDr. 
Margity Drozdovej, bytom Vonkajší rad 764/9, 92601 Sereď, o zámenu a kúpu pozemkov.  

Žiadateľka je výlučnou vlastníčkou v spoluvlastníckom podiele 1/1 v pomere k celku 
parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu parc.č. 1085/11 - zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 13 m2 nachádzajúcej sa v k. ú. Sereď, na Ulici Vonkajší rad, evidovanej 
Okresným úradom Galanta - katastrálny odbor na LV č. 879, na ktorej sa nachádza stavba 
cesty a chodníka. 

Mesto Sereď je vlastníkom parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu 
parc. č. 1088 - ostatná plocha vo výmere 2124 m2 nachádzajúcej sa v k. ú. Sereď, na Ulici 
Vonkajší rad, evidovanej Okresným úradom Galanta - katastrálny odbor na LV č. 591. Časť  
predmetnej parcely vo výmere cca 69 m2 užíva žiadateľka ako súčasť jej rodinného domu - 
záhradu. 

Žiadateľka svojim listom žiada o zámenu časti parcely registra „E“ evidovanej na mape 
určeného operátu parc. č. 1088 - ostatná plocha vo výmere 13 m2 vo vlastníctve mesta Sereď 
za parcelu registra „E“ evidovanú na mape určeného operátu parc.č.  1085/11 - zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere 13m2  v jej výlučnom vlastníctve. Zároveň žiada o odkúpenie  
zvyšnej časti parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu parc. č. 1088 - 
ostatná plocha vo výmere cca 56 m2, ktorú žiadateľka užíva ako záhradu. 
 
Príjem do rozpočtu mesta: 

Pri prevodoch 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 €/m2 a pri prevode 
pozemkov do 20 m2 je cena vo výške 20 €/m2. 

V prípade schválenia zámeny pozemku vo výmere 13 m2  vo vlastníctve žiadateľky, ktorá 
je pod chodníkom a časťou cesty, bez finančného dorovnania  spolu s finančným doplatením 
za prevod časti pozemku vo výmere cca 56 m2 by bol príjem do rozpočtu mesta 1568 €  (56 
m2x28 €).  

V súvislosti s požiadavkou žiadateľky o parciálnu zámenu 13m2 jej parcely (par.č. 
1085/11) za  13m2 parcely vo vlastníctve mesta (par.č. 1088) dávame do pozornosti  
nasledovné skutočnosti: 
1. cenu určenú znaleckým posudkom z apríla 2022, ktorý si mesto dalo vyhotoviť na účel 

učenia ceny nájmu pozemkov v  areáli MŠ Fándlyho, ktorú znalec  pre druh pozemku – 
záhrada v uvedenej lokalite určil vo výške  55,89 €/m2, 

2. § 4 zákona ods. 2 zákona  č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom 
usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie 
územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého  „Vlastník 
pozemku pod stavbou je povinný strpieť výkon práva zodpovedajúceho vecnému bremenu 
do vykonania pozemkových úprav v príslušnom katastrálnom území.“ 

   
Stanovisko odborných útvarov:  
 
Oddelenie rozvoja mesta: 
Nemá námietky a odporúča zámenu a odpredaj pozemku v zmysle žiadosti. 



 
Oddelenie ÚPaSP:  
Nemá pripomienky k predloženej žiadosti. 
ÚPN-M Sereď je verejne prístupný na webovej stránke mesta na adrese: 
https://www.sered.sk/s218_uzemny-plan-mesta 
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Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 16.06.2022 prerokovalo a  

A. berie na vedomie  

informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta – časti parciel nachádzajúcich 
sa na Vážskej ulici v Seredi,  

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 za rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa a je užívaný ako 
súčasť záhrady za rodinným domom a je z hľadiska územno-plánovacej koncepcie pre 
mesto inak nevyužiteľný,  

C. schvaľuje  

v zmysle §-u 9, ods.2, písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
spôsob prevodu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, časť parcely  vo výmere cca 96 m2 z parcely registra „E“ 
evidovanej na mape určeného operátu parc. č. 515 - ostatná plocha vo výmere 870 m2 a 
časť parcely vo výmere cca 20 m2 z parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného 
operátu parc. č. 514/111 - ostatná plocha vo výmere 626 m2, obe evidované Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor, na LV č. 591, pre k. ú. Stredný Čepeň, žiadateľovi 
Jánovi Kresanovi, bytom v Nitre, Štefánikova trieda 4/7. Výmera pozemkov bude 
spresnená geometrickým plánom, vypracovaným na náklady žiadateľa.  



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 na Vážskej ulici v Seredi:  

Mesto Sereď je vlastníkom pozemkov v katastrálnom území Stredný Čepeň, parcely registra 
„E“ evidovanej na mape určeného operátu parc. č. 515 - ostatná plocha vo výmere 870 m2 a 
parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu parc. č. 514/111 - ostatná plocha 
vo výmere 626 m2, obe evidované Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor, na LV č. 
591, k.ú: Stredný Čepeň. O predaj časti týchto parciel v celkovej výmere cca 116 m2 (z 
parcely č. 515 cca 96 m2 a z parcely č. 514/111 cca 20 m2 ) požiadal, listom zo dňa 
19.05.2022, Ján Kresan, bytom: Štefánikova 7, 94901 Nitra. 

Zdôvodnenie:  

Časť uvedených parciel je užívaná žiadateľom a jeho predkami viac ako 80 rokov ako 
„záhumienok“ za záhradou pri rodinnom dome, s. č. 1884, ktorého je spoluvlastníkom. 
Žiadateľ má záujem pozemok naďalej užívať, preto si chce usporiadať užívanie časti 
mestských parciel formou odkúpenia do vlastníctva.  

Príjem do rozpočtu mesta:  

Pri prevodoch pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré sú pre mesto z hľadiska jeho zámerov 
nevyužiteľné a sú súčasťou jestvujúcej zástavby, dlhodobo užívané ako záhrady........ 10 a 
viac rokov, je v prílohe č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, 
písm. „C“, pre k. ú. Stredný Čepeň minimálna cena pri prevode pozemkov nad 25 m2 určená 
vo výške 28 €/ m2 . V prípade schválenia kúpnej ceny vo výške 28 €/m2 , by bol príjem do 
rozpočtu mesta vo výške 3248 eur. 

 

Stanoviská  odborných  útvarov: 

oddelenie rozvoja mesta: 
Nemá námietky a odporúča odpredaj pozemku v zmysle žiadosti. 
 
oddelenie ÚPaSP: 
Nemá pripomienky k predloženej žiadosti. 
Pozemok sa nachádza podľa ÚPN-M Sereď na ploche rodinných domov označenej funkčným 
kódom BI-43.   
ÚPN-M Sereď je verejne prístupný na webovej stránke mesta na adrese: 
https://www.sered.sk/s218_uzemny-plan-mesta 
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Ján Kresan, 949 01 Nitra, štefánikova 7, tel. č. ••••• 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 1 

V Nitre, 19.5.2022 

Vec: Žiadosť 

Žiadam týmto o predaj pozemku vo vlastníctve mesta, novovytvorenú parcelu č. 62/5 o výmere 

116 m2 odčlenenú podľa GP č. 44522363-18/2021 od parcely reg. E č. 514/111, a parcely reg. E č. 

515 obe evidované na LV 591 v k. ú. Stredný Čepeň. 

Zdôvodnenie žiadosti (zámer využitia): 

Uvedenú parcelu dlhodobo užívali moji rodičia a následne aj ja ako záhumienok viac ako 80 rokov. 

podpis 

Príloha: 
GP č.44522363-18/2021 
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Informácie z mapy 
Trnavský> Galanta> Sereď> k.ú. Stredný Čepeň 
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. 

Dátum: 19.5.2022 

(1 /2) 
Meranie a gra'fické znázornenie ie len informatívne a je nepoužiteľné na vytyčen;,e hraníc pozemkov a osade\"\ie sta,1ieb na po7emky. 

Vylýéenie hran ie pozemkov a osadenie stavieb na pozemky moze vykonať len odborne spósobilá osoba 



Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 16.06.2022  prerokovalo a 
 
A. berie na vedomie: 

informáciu o zámere prevodu pozemku mesta v k.ú Horný Čepeň v Seredi,  
 

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 pozemky, ktoré sú súčasťou 
oploteného areálu budov a pozemkov v osobnom   vlastníctve prof. Antona Duláka a sú 
pre mesto z hľadiska územno-plánovacej  koncepcie pre mesto  inak nevyužiteľné, 

 
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, parcely registra „C“ č. 
67/2  - orná pôda vo výmere 179 m2, č. 71/2 – záhrada  vo výmere 255 m2   a  č. 72/2 – 
orná pôda vo výmere 413 m2, zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
katastrálnej mape ako parcely registra „C“,  na LV č. 101 pre k. ú. Horný Čepeň, 
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa, žiadateľovi - 
prof. JUDr. Antonovi  Dulákovi, PhD., bytom Drieňová 1/M, 821 02 Bratislava. 
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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 na Hornočepeňskej ulici v Seredi:  
     Mesto Sereď je vlastníkom pozemkov v katastrálnom území Horný Čepeň, a to parciel 
registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape, par. č. 67/2  - orná pôda vo výmere 179 m2 , č. 
71/2 – záhrada  vo výmere 255 m2   a  č. 72/2 – orná pôda vo výmere 413 m2, všetky 
evidované Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor, na LV č. 101..  O predaj týchto 
parciel v celkovej výmere 847 m2 požiadal, listom zo dňa 27.05.2022 (na žiadosti je uvedený 
zlý dátum 2020), prof. JUDr. Antona Dulaka, PhD., bytom Drieňová 1/M, 821 01 Bratislava. 
 
 
Zdôvodnenie: 

Všetky tri parcely tvoria pozemok, ktorý   je oplotený a  užívaný ako súčasť objektu – 
stavieb a záhrady vo vlastníctve žiadateľa, viac ako 10 rokov. Žiadateľ má záujem pozemok 
naďalej užívať, preto si chce usporiadať užívanie časti mestských parciel formou odkúpenia 
do vlastníctva.  

Mesto listom ešte zo dňa 11.11.2020 vyzvalo užívateľa pozemku na usporiadanie 
majetkovo-právnych vzťahov. Následne bol na základe vzájomnej písomnej korešpondencie 
so žiadateľom pripravený materiál, ktorý bol predložený na rokovanie MsZ dňa 18.2.2021, 
predmetom ktorého bol návrh na vyjadrenie súhlasu mesta  k vzniku vlastníckeho práva 
vydržaním. Uznesenie MsZ nebolo prijaté, a teda poslanci nedali súhlas s vydržaním 
predmetných parciel. Mesto listom zo dňa 8.4.2021 odpovedalo žiadateľovi, že z dôvodu 
neprijatia uznesenia MsZ, „...má mesto výhrady k vzniku vlastníckeho práva k predmetným  
nehnuteľnostiam vydržaním.“  A následne mesto vyzvalo žiadateľa „na usporiadanie 
a nápravu vzniknutého stavu uzatvorením kúpnej zmluvy, resp. nájomnej zmluvy v zmysle 
platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď.“ 

Žiadateľ vo svoje žiadosti doručenej 27.5.2022 uvádza, že  „z dôvodu odlišných postojov 
k usporiadaniu a náprave stavu si Vás dovoľujem požiadať o pristúpenie k pokonávke, ktorou 
by sa mimosúdne usporiadali vlastnícke vzťahy tak, že obidve strany by k veci zaujali 
kompromisné stanovisko.“ V jeho žiadosti uvádza, že nemá záujem riešiť vydržanie, resp. 
prípadný predaj pozemku, ktorý dlhodobo užíva, tretím osobám súdnou cestou (poz.: podľa 
súčasnej právnej úpravy o vydržaní rozhodujú súdy, nie notári) a navrhuje uzavretie kúpnej 
zmluvy s cenou nižšou, než je pre lokalitu k.ú. Horný Čepeň uvedená v Zásadách 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta (ďalej len „Zásady“) ako obvyklá (poz.: 
v Zásadách je cena 28 €/m2). Navrhuje kúpnu  cenu  vo výške 10€/m2. Vo svojej žiadosti 
uvádza aj dôvody, pre ktoré navrhuje nižšiu kúpnu cenu, a to „ ...okrem spornosti vlastníckeho 
práva mesta k uvedeným parcelám, .... nevhodný tvar pozemku pre akékoľvek využitie - úzke 
pozemky, spolu v dĺžke 130m, .... k parcelám, až a jednu výnimku, neexistuje verejný prístup 
a dlhé desaťročia sú hranice medzi pozemkami zreteľne oddelené pôvodnými parcelami.“ 
 
Príjem do rozpočtu mesta:  
Pri prevodoch  vo vlastníctve mesta, ktoré sú pre mesto z hľadiska jeho zámerov nevyužiteľné 
a sú súčasťou jestvujúcej zástavby, dlhodobo užívané ako záhrady........ 10 a viac rokov, je v 
prílohe č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, písm. „C“, pre k. 
ú. Stredný Čepeň minimálna cena pri prevode pozemkov nad 25 m2 určená vo výške 28 €/ 
m2. V prípade predaja uvedených parciel za minimálnu cenu by príjem do rozpočtu mesta bol 
vo výške 23 716 €. 
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V prípade, že mestské zastupiteľstvo zváži argumenty uvádzané žiadateľom  a schváli 
žiadateľom navrhnutú kúpnu cenu, príjem do rozpočtu mesta by bol vo výške 8 470 €.  
 
 
Stanoviská odborných útvarov:  
 
Odd. rozvoja mesta: 
Mesto Sereď nemá na daných parcelách plánované žiadne investície.  

 
ÚP a SP:      
Predmetné pozemky sú podľa ÚPN-M Sereď súčasťou funkčnej plochy BI-22 – plochy 
rodinných domov, na pozemkoch nie sú navrhované verejnoprospešné stavby. Oddelenie 
ÚPaSP nemá pripomienky k predloženej žiadosti. 
ÚPN-M Sereď je verejne prístupný na webovej stránke mesta na adrese: 
https://www.sered.sk/s218_uzemny-plan-mesta 
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prof. JUDr. Anton Dulak, PhD. 
trvale bytom: Drieňová l/M, 821 01 Bratislava 

korešpondenčná adresa: Homočepeňská 1519, 926 O l Sereď 
telefonický kontakt:4.  

V Seredi, dila 27. 05.2020 

Vec: Usporiadanie a náprava stavu - pokonávka 

Vážený pán primátor! 

Mesto Sereď 
Ing. Martin Tomčányi 

primátor mesta 
Námestie republiky č. 1176/1 O 

926 O 1 Scrccľ 

Vo Vašom liste zo dňa 25.3.2021 (5731/8443/2021) uvádzate dôvody, pre ktoré mestské 
zastupiteľstvo neschválilo moju požiadavku o usporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom 
vydržaním k pozemkom, o ktoré sa dlhodobo (od roku 1995) starám. 

Vo svojej odpovedi uvádzate viaceré dôvody takéhoto rozhodnutia. Predovšetkým sa v liste 
konštatuje, že ide o ojedinelý prípad (s čím súhlasíme), ktorý má príčinu v predchádz~júcorn 
konaní štátnych úradov, ktoré rozhodli rozporuplne o vydaní parciel dedičke reštituenta, 
nehovoriac o skrivodlivosti, ktorá sa rozhodnutím štátnych úradov stala jej právnym 
predchodcom, pričom práve tieto nevyjasnené pochybenia mali za následok, že aktuálne je 
zapísaný ako vlastník dotknutých pozemkov Mesto Sereď. 

Vzhľadom na to, že moje podanie smerovalo k vydržaniu vlastníckeho práva k parcelám 67/2, 
7112 a 72/2 z dôvodu naplnenia hmotnoprávnych predpokladov uvedených v zákone, dôvody 
vo Vašom liste len potvrdzujú spornosť zápisu Mesta Sereď ako vlastníka týchto pozemkov. 

Z dôvodu odlišných postojov k usporiadaniu a náprave stavu si Vás dovoľ~iem požiadať 
o pristúpenie k pokonávke, ktorou by sa mimosúdne usporiadali vlastnícke vzťahy tak. že 
obidve strany by k veci zaujali kompromisné stanovisko. To zahŕňa neiniciovanie súdneho 
konania z našej strany ani vo veci vydržania a ani v napadnutí scudzenia pozemkov pri ich 
prípadnom predaji tretím osobám a uzavretie kúpnej zmluvy s cenou nižšou než tá, ktorá sa pre 
lokalitu k. ú. Horný Čepeň uvádza v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
ako obvyklá. Podľa môjho názoru, mimoriadnosť prípadu by vyjadrila cena max. 10,- Eur/m2• 

Navrhovaná kúpna cena, okrem spornosti vlastníckeho práva Mesta zohľadňuje viaceré 
hľadiská . Technicky ide o tri pozemky na hranici pozemkov, navyše nevhodného tvaru pre 
akékoľvek samostatné využitie. Ide o veľmi úzke pozemky, spolu vdÍžke 130m. Z toho dve 
parcely 6712 a 71/2 sú dlhé spolu 95 m, avšak najužšia strana má len 3 ma najširšia len 6 m. 
Z celkovej výmery až 592 rn2 tvorí orná pôda a zvyšok (255 m2) je vedený ako záhrada. 
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K pan.:dúm. až. na jednu výnimku, neexistuje verejný prístup a dlhé desaťročia sú hranice medzi 
po1.crnkami zreteľne oddelené pôvodnými plotmi. Tento stav nikto zo susedov dosiaľ 
n~rozponwal. 

DôkJ.ité sú aj ďalšie dôvody v prospech navrhovaného nesenia. ktoré som rozviedol 
v prechádzajúcej korešpondencii. Ide predovšetkým o zachovanie pokojného stavu, ktorý trvá 
~koro tri dcsaťro<'.:ia, do ktorého nczasahovnlo nni Mesto. Navrhovanou pokonávkou by sa 
syrnbnlicky uzancl aj nespravodlivý postup štútu pred tým, než sa vlastníkom uvedených 
parciel stalo Mesto Sen.xi'. kcď7.c rozhodnutiami sa odfí.ulo vlastnícke právo predchádzajúcich 
\ lastníkom parciel bez poskytnutia nnančncj náhrady. 

S úctou, 

Anton Dulak 
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Parcela reg. „C“ číslo 67/2, k.ú.: H. Čepeň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Parcela reg. „C“ číslo 71/2, k.ú.: H. Čepeň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Parcela reg. „C“ číslo 72/2, k.ú.: H. Čepeň 

 





Návrh  na  uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  16.06.2022  prerokovalo a 
 
 
A. berie na vedomie 

informáciu o zámere prevodu nehnuteľného majetku mesta – časti parcely nachádzajúcej 
sa v k. ú. Horný Čepeň, 
 

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 je v tesnej 
blízkosti žiadateľovho pozemku a je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie 
inak nevyužiteľný, 
 

C. schvaľuje : 
v zmysle §-u 9, ods.2, písm. a)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
spôsob prevodu nehnuteľného majetku uplatnením výnimočného postupu ako prípad 
hodný osobitného zreteľa, časti parcely č. 72/2- orná pôda vo výmere 413m2 zapísanej 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcely registra 
„C“, na LV č. 101, pre  k. ú. Horný Čepeň určenej geometrickým plánom vypracovaným 
na náklady žiadateľa, žiadateľovi Andrejovi Stojkovičovi, trvale bytom  Hornočepeňská 
1518/57 v Seredi. 
 
 



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 zámer prevodu nehnuteľného  majetku mesta:  

Mesto Sereď je vlastníkom pozemku - parcely č. 72/2- orná pôda vo výmere 412 m2 zapísanej 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcely registra „C“, 
na LV č. 101, pre  k. ú. Horný Čepeň. Dňa 12.05.2022 bola mestu Sereď doručená žiadosť 
o odkúpenie časti vyššie uvedenej parcely  vo výmere cca 20 m2, žiadateľa  Andreja 
Stojkoviča , trvale bytom: Hornočepeňská 1518/57 v Seredi. 
Žiadateľ má záujem uvedenou časťou parcely „zarovnať“ svoj pozemok a využívať ju ako 
záhradu. 

 
Príjem do rozpočtu mesta: 

Pri prevodoch pozemkov vo vlastníctve mesta je v prílohe č. 2 k Zásadám hospodárenia 
a   nakladania s majetkom mesta Sereď, písm.  „A“, určená  pre k. ú. Sereď   minimálna cena 
pri prevode pozemkov  vo výške 80 eur za 1 m2. V prípade schválenia prevodu pozemku,  
bude príjem do rozpočtu mesta za uvedenú  parcelu minimálne  vo výške 1600 eur.   
 

 

Stanoviská odborných útvarov:  

Oddelenie rozvoja mesta: 
Nemá námietky a odporúča odpredaj pozemku v zmysle žiadosti. 

 

Oddelenie ÚP a SP: 
Pozemok sa nachádza podľa ÚPN-M Sereď na ploche rodinných domov označenej funkčným 
kódom BI-22.  ÚPN-M Sereď je verejne prístupný na webovej stránke mesta na adrese: 
https://www.sered.sk/s218_uzemny-plan-mesta 
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Andrej Stojkovič, Hornočepeňská 1518/57, Sereď 92601, 

{meno, priezvisko, adresa/názov a sídlo firmy) 
..-~~~~~-,--:-~~~--: 

MESTSKÝ t RAD 
SEREĎ 

Mesto Sereď 
Námest ie republiky 1176/ 10 

926 01 S e r e ď 

Vec: Žiaáosť 

Dätum: 1 2 -05- 2022 

V Seredi 12.05.2022 

Žiadam týmto o predaj pozemku vo vlastníctve mesta, parcelu číslo 72/2, vo výmere 20,0 m2
, v k. 

ú. Horný Čepeň . 

Zdôvodnenie žiadost i (zámer využitia): 

zarovnanie pozemku_ využitie na záhradu, výmera cca 20m2- presnejšie podľa GP 

podpis 
Príloha snímky z mapy 

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 

Týmto udel'ujem 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 kedykol'vek odvolať. Zá roveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené 

zákonom č. 18/2018 Z. z. 

.JV . 
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(1 /1) Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužítel'né na právne úkony. 
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hranie pozemkov a osadenie stavieb na pozemky. 

Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba. 
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