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Návrh na uznesenie: 
  

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 16.06.2022  prerokovalo a 
 
schvaľuje:  

 
v súlade s § 11 a § 11a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, zriadenie 
vecného bremena formou uzatvorenia zmluvy o zriadení vecných bremien 

1. v súvislosti s zriadením a uložením stavebných objektov SO 422.A-prípojka vody, SO 
511.2A-kanalizačná prípojka, SO 732-,  prípojka plynu do pozemkov mesta z dôvodu 
realizácie stavby v lokalite Priemyselnej zóne  Sereď-Juh, a to k nehnuteľnostiam 
evidovaným Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor pre k. ú. Sereď na 
katastrálnej mape ako parcely registra „C“ parcelné číslo 3992/86– zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 289 m2, parcelné číslo 3995/30– zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 525m2, parcelné číslo 4058/15– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 146 
m2 vedená na LV č. 4806. 
Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena ako 
vlastníka zaťažených nehnuteľností, strpieť: 

a) uloženie stavby: prípojka vody, kanalizačná prípojka, prípojka plynu časť, 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy stavby a jej odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneného na účel výkonu činností 
v bode a) a b), 
 

2.  v súvislosti s zriadením a uložením stavebných objektov SO 422.B-prípojka vody, SO 
511.2B - kanalizačná prípojka do pozemkov mesta z dôvodu realizácie stavby 
v lokalite Priemyselnej zóne  Sereď-Juh, a to k nehnuteľnostiam evidovaným 
Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor pre k. ú. Sereď na katastrálnej mape 
ako parcely registra „C“ parcelné číslo 3992/90– ostatná plocha o výmere 811 m2, 
parcelné číslo 3995/32– zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1651m2, parcelné číslo 
4058/17– ostatná plocha o výmere 612 m2 vedená na LV č. 4806. 
Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena ako 
vlastníka zaťažených nehnuteľností, strpieť: 

a) uloženie stavby: prípojka vody, kanalizačná prípojka, 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy stavby a jej odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneného na účel výkonu činností v bode 
a) a b). 

 

 



 

Vecné bremená sa zriadia na dobu neurčitú, za odplatu - jednorazovú úhradu určenú 
znaleckým posudkom vyhotoveným na náklady žiadateľa  vo výške 1073,73 a v súlade s § 
11a) ods. 9 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, v prospech 
pre žiadateľa obchodnej spoločnosti REBODSK, a.s., IČO: 36865940, Hlavná 483/90, 900 29 
Nová Dedinka. 

 



Dôvodová správa: 
 
     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v súlade  zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,  
návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta: 
 
    Mesto je vlastníkom pozemkov: 
 

Parc.č. Regist
er KN LV č. Výmer

a v m2 Druh pozemku Katastráln
e územie Obec Okres 

3992/86 C 4806 289 Zast. plocha a 
nádvorie Sereď Sereď Galanta  

3995/30 C 4806 525 Zast. plocha a 
nádvorie Sereď Sereď Galanta  

4058/15 C 4806 146 Zast.plocha a 
nádvorie Sereď Sereď Galanta  

3992/90 C 4806 811 Ostatná plocha Sereď Sereď Galanta  

3995/32 C 4806 1651 Zast.plocha a 
nádvorie Sereď Sereď Galanta  

4058/17 C 4806 612 Ostatná plocha Sereď Sereď Galanta  
 
O schválenie uloženia inžinierskych sietí  do časti parciel č. 3992/86, 3995/30, 
4058/15(prípojka vody, kanalizačná prípojka, prípojka plynu) a do časti parciel č. 
3992/90,3995/32 a 4058/17 (prípojka vody, kanalizačná prípojka) požiadala listom zo dňa 
07.04.2022  obchodná spoločnosť REBOD SK, a.s., IČO: 36865940,  Hlavná 483/90, 900 29 
Nová Dedinka.  
 
Zdôvodnenie žiadosti: 
 
Žiadatelia v rámci realizácie stavieb v lokalite „Priemyselná zóna Sereď- Juh zrealizovali 
zriadenie a uloženie stavebných objektov (prípojka vody 2x, kanalizačná prípojka 2x, prípojka 
plynu). K žiadosti doložili porealizačné zamerania, ktoré sú v prílohe materiálu a znalecké 
posudky  č. 116/2021 a 117/2021 vypracované na ich náklady, podľa ktorých všeobecná 
hodnota vecného bremena je určená vo výške 1073,73 €., t.j. 8,95 € /m2. 
 
Príjem do rozpočtu mesta: 
    V prípade schválenia budúceho zriadenia vecného bremena, odplata za zriadenie vecného 
bude stanovená  minimálne vo výške  určenej znaleckým posudkom a v súlade s § 11a) ods. 9 
písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď. 
Predpokladaný príjem do rozpočtu mesta predstavuje sumu 1073,73 €. 
 
Stanoviská  odborných  útvarov: 
 
oddelenie rozvoja mesta: 
Nemá námietky a odporúča zriadenie vecného bremena z dôvodu uloženia inžinierskych sietí 
v zmysle žiadosti. 
 
 
 



 
 
oddelenie ÚPaSP: 
Nemá pripomienky k predloženej žiadosti a odporúča schváliť návrh na zriadenie vecného 
bremena na pozemkoch mesta. Funkčné využitie je v súlade s ÚPN-M Sereď. 
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


REE3CJCJ sH 
REFIL ESTFITES 

l 

1 3 -12- 2021 
Mestský úrad Sereď 

Nám. republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

V Novej Dedinke, dňa 06.12.2021 

Vec: Žiadosť o majet kovoprávne vysporiadanie pozemkc, v vo vlastníctve Mesta Sereď formou 
vecného bremena 

Dobrý deň, 

Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o majetkovipprávne vysporiadanie (ďalej len „MPV") 
pozemkov vo vlastníctve mesta Sereď v lokalite Priemyselnej fony Sereď-Juh. Účelom MPV je zriadenie 
vecných bremien na už skolaudované prípojky inžinierskych sietí ktoré sa napájajú na jednotlivé inžinierske 
siete, a ktoré sú uložené pod pozemkami vo vlastníctve Mesta S reď. 

Rozsah vecných bremien je vyznačený priloženými geometrický i plánmi, a to: 

GP č. 2-31/2021, spracovaný autorizovaným geodeto Ing. Richardom Škúcim dňa 18.11.2021, 
úradne overený Ing. Andrejom Hlavatým pod č. 1688/20'1 1, a 
GP č. 2-32/2021, spracovaný autorizovaným geodetonľ Ing. Richardom Škúcim dňa 19.11.2021, 
úradne overený Ing. Andrejom Hlavatým dňa 30.11.202 pod č . 1689/2021. 

Znenie vecných bremien by malo byť nasledovné: 

Mesto Sereď ako výlučný vlastník zaťažených nehnuteľností zrie ďuje touto zmluvou v prospech pozemkov 
parcely registra „C" pare. č. 4058/3 a 4057/19 ako oprávnený h nehnuteľností (in rem) vecné bremeno, 
predmetom ktorého je povinnosť Mesta Sereď ako výlučného vl ·. stníka zaťažených nehnuteľností strpieť na 
zaťažených nehnuteľnostiach v rozsahu vyznačenom v geometri kom pláne: 

a) zriadenie a uloženie stavebných objektov SO 422.A- Príp(I jka vody, SO 511.2 A- Kanalizačná prípojka 
a SO 732 Prípojka plynu - časť A (resp. SO 422.B - Prípo"ka vody a stavby SO 511.2 B - Kanalizačná 

prípojka) (ďalej len „Prípojky IS"); 

b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rek nštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné 
stavebné úpravy Prípojok IS a ich odstránenie; 

c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotor vými dopravnými prostriedkami, strojmi a 
mechanizmami Oprávneným za účelom výkonu činností vedených v bode a) a b); 

(ďalej len „Vecné bremeno"), za podmienok ďalej dohodnutýl h v príslušnej zmluve o zriadení vecného 
bremena. 

Celkový záber oboch Vecných bremien na pozemkoch Mesta Se eď (všetky vedené na LV č. 4806) je v súčte 
120 m2

, pričom v súčasnosti prebieha spracovanie znaleckého po udku na určenie hodnoty Vecných bremien. 

Za vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme . 

S úctou, 

REeoÍl sK a.s. 
Ing. Renáta Bódišová 

(predsedníčka predstavenstva) 

Sídlo: REBOD SK. a.s., Hlavná 483/90 . 900 29 Nová Dedinka. TeljFax: +421 2 45 91 41 79, Mobil: +421 907 244 316, 
Odštepný závod: REBOD SK. a.s„ Klemensova 2/A, 811 02 Bratislava. E-mail: rebod@rebod.sk 

Bankové spojenie: DTP Banka Slovensko, a.s„ č. účtu: 844 64 29/5200, IBAN: SK70 5200 0000 0000 0844 6429 
IČO: 36B 659 40. DIČ: 2022939985, IČ DPH: SK2022939985 
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Návrh na uznesenie: 
  

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 16.06.2022  prerokovalo a 
 
schvaľuje:  

 
v súlade s §-om 11 a § 11a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, 
zriadenie vecného bremena formou uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena a následne formou zmluvy o zriadení vecného bremena 

1. v súvislosti so zriadením a uložením SO 03 kanalizačnej prípojky a SO 06 el.NN 
prípojka pre stavbu polyfunkčného domu na postaveného na pozemku vo vlastníctve 
žiadateľa - parc. registra C“  č. 3473/2 v k. ú. Sereď  a to k nehnuteľnostiam: parcele 
registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č.  3478/17 – ostatná plocha vo 
výmere 848 m2, parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č.  3478/18 
– ostatná plocha vo výmere 268 m2 evidované Okresným úradom Galanta – 
katastrálny odbor na LV č. 591, v k.ú Sereď, v rozsahu podľa geometrického plánu 
vypracovaného na náklady žiadateľa. 

Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena ako 
vlastníka zaťažených nehnuteľností, strpieť: 

a) uloženie stavby: SO 03 kanalizačnej prípojky, SO 06 el.NN prípojka, 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy stavby a jej odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneného na účel výkonu činností 
v bode a) a b), 
 
 

2. v súvislosti so zriadením a uložením SO 05 el. VN kábel (preložka) pre stavbu 
polyfunkčného domu na postaveného na pozemku vo vlastníctve žiadateľa - parc. 
registra C“  č. 3473/2 v k. ú. Sereď  a to k nehnuteľnostiam: parcely registra „C“ 
evidovanej na katastrálnej mape  parc.č.  3468 – zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 2203 m2, parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape  parc.č.  
3460/2  – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1218 m2 evidované Okresným 
úradom Galanta – katastrálny odbor na LV č. 591, v k.ú Sereď, v rozsahu podľa 
geometrického plánu vypracovaného na náklady žiadateľa. 

Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena ako 
vlastníka zaťažených nehnuteľností, strpieť: 

a) uloženie stavby: SO 05 el. VN kábel (preložka)  
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy stavby a jej odstránenie, 



c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneného na účel výkonu činností 
v bode a) a b), 

 

3. v súvislosti so zriadením a uložením SO 07 ÚK kanál prípojka pre stavbu 
polyfunkčného domu na postaveného na pozemku vo vlastníctve žiadateľa - parc. 
registra C“  č. 3473/2 v k. ú. Sereď  a to k nehnuteľnostiam: parcele registra „E“ 
evidovanej na mape určeného operátu parc. č.  1079/4 – zastavaná plocha a nádvorie 
vo výmere 4750 m2 evidovanej Okresným úradom Galanta – katastrálny odbor na LV 
č. 591, v k.ú Sereď, v rozsahu podľa geometrického plánu vypracovaného na náklady 
žiadateľa. 

Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena ako 
vlastníka zaťažených nehnuteľností, strpieť: 

a) uloženie stavby: SO 07 ÚK kanál prípojka, 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy stavby a jej odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneného na účel výkonu činností 
v bode a) a b). 

 

     Vecné bremená sa zriadia na dobu neurčitú,  za odplatu vo výške 206,10 €  v súlade s § 
11a) ods. 9 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, pre Ing. 
Jozefa Čačaného, bytom: Krížna 1791/10,92601 Sereď. 

 

 



Dôvodová správa: 
 
     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v súlade  zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,  
návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta: 
 
    Mesto je výlučným vlastníkom pozemku  parcely registra „E“ evidovanej na mape 
určeného operátu parc. č.  1079/4 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4750 m2, parcely 
registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č.  3478/17 – ostatná plocha vo výmere 
848 m2, parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape parc. č.  3478/18 – ostatná 
plocha vo výmere 268 m2, parcely registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape  parc.č.  3468 
– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2203 m2, parcely registra „C“ evidovanej na 
katastrálnej mape  parc.č.  3460/2  – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1218 m2, všetky 
evidované Okresným úradom Galanta –katastrálny odbor na LV č. 591, v k.ú Sereď. 
 

Listom zo dňa 17.05.2022 požiadal Ing. Jozef Čačaný, bytom: Krížna 1791/10,92601 
Sereď, ako investor stavby polyfunkčného domu na Fándlyho ul. o schválenie uloženia 
inžinierskych sietí formou zriadenia vecného bremena: 

• Kanalizačná prípojka:         v dĺžke cca 4m na parc.č. 3478/18 
                                                        v dĺžke cca 2,5m na parc.č. 3478/17 

• Elek.VN kábel (preložka):  v dĺžke cca 9m na parc.č. 3468 
                                            v dĺžke cca 32m na parc.č. 3460/2 

• Elek.NN kábel (preložka):  v dĺžke cca 3,2m na parc.č. 3478/18 
                                            v dĺžke cca 5m na parc.č. 3478/17 

• UK kanál – prípojka:          v dĺžke cca 13m na parc.č. 1079/4. 
 

 
 
Zdôvodnenie žiadosti: 
        Žiadateľ požiadal o zriadenie vecného bremena na vyššie uvedených parcelách  z dôvodu 
prípravy realizácie prekládky káblových rozvodov VN a NN, kanalizačnej prípojky, prípojky 
na UK kanál na stavbu vo vlastníctve žiadateľa. 
 
 
Príjem do rozpočtu mesta: 
V prípade schválenia budúceho zriadenia vecného bremena, odplata za zriadenie vecného 
bude stanovená  súlade s § 11a) ods. 9 písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Sereď. 
Predpokladaný príjem do rozpočtu mesta predstavuje sumu 206,10 €. 
 
 
Stanoviská  odborných  útvarov: 
 
Oddelenie rozvoja mesta: 
Nemá námietky a odporúča zriadenie vecného bremena z dôvodu uloženia inžinierskych sietí 
v zmysle žiadosti. 

 
 



Oddelenie ÚPaSP: 
Polyfunkčná stavba je pravdepodobne navrhovaná na umiestnenie na pozemku parc. č. 3473/2 
k. ú. Sereď. Pozemok parc. č. 3473/2 k. ú. Sereď je podľa územného plánu mesta Sereď 
súčasťou plochy funkčne určenej ako plocha existujúcej bytovej výstavby označenej 
funkčným kódom BH-06. Súlad návrhu s ÚPN-M Sereď bude posúdený stavebným úradom 
v konaní o umiestnení stavby, ak bude podaný návrh. K predloženiu návrhu navrhovateľ 
potrebuje preukázať právo k pozemku pre uloženie inžinierskych sietí a prípojok. 
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


ing.Jozef Čačaný.Krížna 1791110, 926 01 Sered'„ 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/1 O 
926 01 Sereď 

Datum: 

Vec: Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Názov akcie: POLYFUNKČNÝ DOM 
Miesto: Fándlyho ul., p.č.347312,346012,3478118, KÚ Sereď 
Investor: ing.Jozef Čačaný,Krížna 1791110, Sereď 

Dovoľujeme si Vás požiadať o zriadenie vecného bremena na parcele 
č.: 34 73/1,34 78/17 ,348/18,3546/5,3468,3460/2 z dôvodu prípravy realizácie 

prekládky káblových rozvodov VN a NN, kanalizačnej prípojky, prípojky na UK kanál 
pre horeuvedenú stavbu. 
Za skoré vybavenie vopred ďakujem. 

S pozdravom Ing. Jozef Čačaný 

Príloha: situácia 2x 
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NAPÄŤOVÉ SÚSTAVY 

VN : 3 AC 50Hz 22kV, sieť IT 
NN : 3PEN AC 50Hz 230/400V, sieť TN-C 

3PEN AC 50Hz 230/400V, sieť TN-C (TS - spoločná spotreba) 

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 

VN : podľa STN EN 61936-1 a 50522 
živé časti - krytom, zábranou, prekážkou a umiestnením mimo dosahu, čl. 8.2.1 
neživé časti - uzemnením na spoločnú uzemňovaciu sústavu , STN EN 61936-1 kap.10, IEC 61140 a čl.7 STN 50222 

NN : podľa STN 332000-4-41 
živé časti (základná ochrana) - základnou izoláciou, zábranami a krytmi, v súlade s prílohou A 
neživé časti (pri poruche) - samočinným odpojením napájania, čl. 411 .3.2 

D 
TS 0832-07 

• 

- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, čl. 411.3.1 
- doplnková ochrana prúdovým chráničom (RCD) 441 .3.3 

Investícia ZSD a.s. 

S0-04 PRELOŽKA VN KÁBLA 

Exist. murovaná trafostanica do 2x630kVA 

Exist. VN rozvody 22kV 

Exist. VN kábel 22kV typu ANKTOYPV 3x185, na zrušenie resp. preloženie trasa cca 120m 

Navrhovaný VN kábel typu NA2XS2Y 1 x240 RM/25 , trasa cca 155m 

Navrhovaná spojka 22kV typu Raychem 

Chránička DN 200 napr. FXKVS(R) 200 

S0-05 PRELOŽl<A NN KÁBLA 

AYl<Y a NAYY v z so 
-~--><:--~-· Exist NN kábel typu IWKY-J 3x240-J'120 m~ zrušenie resp preloženie. trasa cca 115m 

Navrhovaný NN kábel typu NA YY-J 4x240 z TS7 do vymenej skrine SR č.070801, 
trasa cca 1 OOm 

~ 

SR č.070801 
~ 

O-SR 
~ 

RE 

S0-06 KÁBLOVÉ NN ROZVODY 

Navrhovaný NN rozvod NAYY-J 4x240 pre napojenie navrhovanej stavby, trasa cca 95m 

Navrhovaná rozpojovacía a istiaca skrina - pilierová, plastová do 400A, IP44/IP20, Hasrna 

Navrhovaná rozpojovacia a istiaca skrina typu napr. SRS-5/1 typu Hasma 
namiesto existujúcej skrine SR2 na zrušenie 

Navrhovaný elektromerový plastový rozvádzač v pilierovom prevedení 
pre skupinové meranie 

Pozri technickú správu 

HIP PROJEKTU ING. ARCH. ROBERT KRÁĽ 

VYPRACOVAL ZODP. PROJEKTANT KRESLIL 

ING. MILAN BEZECNÝ ING. MILAN BEZECNÝ DAVID KOSLER 
PROJEKT PRE 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

INVESTOR: Západoslovenská d istribučná , a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

STAVBA: Polyfunkčný dom - Sereď - Fándlyho PROFESIA ELEKTR O VÝKRES č. : 

p.č.3473/2, k.ú. Sereď DÁTUM 09/2021 1 
REViZIA -

OBJEKT: S0-04, S0-05 a S0-06 
FORMÁT 2xA4 

OBSAH VÝKRESU: Situácia - káblové rozvody VN a NN MIERKA 1:500 



Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 16.06.2022 prerokovalo a  

schvaľuje:  

zmenu uznesenia č.39/2022 zo dňa 17.02.2022 v znení uznesenie č.54/2022 zo dňa 
21.04.2022 v časti týkajúcej sa odplatnosti vecného bremena nasledovne:  

Vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú, bezodplatne pre žiadateľa  Strojservis SK spol. s 
r.o., IČO: 46 472 495, Šulekovská 1460, 92601 Sereď v prospech správcu inžinierskych sietí, 
Západoslovenskej distribučnej, a. s., Čulenova 6, Bratislava. 



Dôvodová správa: 
 

Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva v Seredi, v súlade  zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov,  návrh na bezodplatné  zriadenie vecného bremena na pozemku mesta: 
 

Mesto je vlastníkom pozemku v k.ú. Sereď parcely registra „E“ evidovanej na mape 
určeného operátu č.  597/101- ostatná plocha vo výmere 8588 m2. K predmetnej parcele bolo 
uznesením č.39/2022 zriadené vecné bremeno spočívajúce vo vybudovaní  novej trafostanice, 
káblovej prípojky VN a rozvodov NN. 
Uznesenie č.39/2022 bolo na základe žiadosti spoločnosti Strojservis SK spol. s. r.o. IČO: 46 
472 495, Šulekovská 1460, 92601 Sereď zmenené uznesením č. 54/2022. Z pôvodného znenia 
schváleného uznesenia: cit: „vybudovania novej trafostanice, zriadenie a uloženie káblovej 
prípojky VN a rozvodov NN (ďalej len „stavba“)“, na nové znenie: “ zriadenie a uloženie 
rozvodov NN (ďalej len „stavba“).  
 

Žiadateľ Strojservis SK spol. s. r.o. IČO: 46 472 495, Šulekovská 1460, 92601 Sereď  
listom zo dňa 04.04.2022 požiadal o bezodplatné zriadenie vecného bremena  z dôvodu toho, 
že novovybudovaná trafostanica bude po vybudovaní bezodplatne prístupná a otvorená pre 
ďalších záujemcov o pripojenie sa na elektrickú energiu aj napriek tomu, že jej vybudovanie 
financuje žiadateľ spoločne s ďalšími 3 subjektmi ( PRO-TEC SLOVAKIA, spol. s r.o., 
KURBEL, s.r.o. a Správa a údržba ciest TTSK ). Vybudovanie novej trafostanice zvyšuje 
potenciál pre podnikateľský rozvoj predmetnej lokality mesta. 
 
Dopad na rozpočet: 
 
V prípade schválenie návrhu uznesenia, nebude príjem do rozpočtu mesta. Odplata za 
zriadenie vecného bremena je stanovená  vo výške  určenej znaleckým posudkom a v súlade s 
§ 11a) ods. 9 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, čo 
predstavuje sumu minimálne 1200 €. 
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STROJSERVIS SK spol. s r.o., Šulekovská 1460, 926 01 Sereď, IČO: 46 472 495 

(ďalej len „žiada tel"') 

V Seredi, 04.04.2022 

Vec: 

Žiadosť o bezodplatné zriadenie vecných bremien 

Mesto Sereď 

Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

S poukazom na§ 11 ods. 4 „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sered"' 
v znení Dodatkov č. 1 až č. 6 Vás 

žiadame 

o bezodplatné zriadenie vecných bremien na účel zriadenia káblovej prípojky VN a rozvodov 
NN. 

ODÔVODNENIE: 

Vyššie uvádzaný žiadateľ je objednávateľom stavby - vybudovanie trafostanice, káblovej 
prípojky VN a rozvodov NN. Žiadateľ nie je sám a zastupuje v tejto veci aj ďalšie 3 subjekty: 

PRO-TEC SLOVAKIA, spol. s r.o„ I. Krasku 2464/38, Sereď 92601, IČO 44 797 338, 

KURBEL, s.r.o„ Družstevná 3004/30, Sereď 926 00, IČO 36 228 303 a 

Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Tmava, IČO 37 847 783, 

a to na základe uzatvorenej Zmluvy na spolufinancovanie projektovej dokumentácie pre 
územné rozhodnutie a stavebné povolenie a realizáciu stavby: Káblové rozvody VN, NN a TS, 
Sereď, vrátane vybudovania novej trafostanice „TS", č. 145/2021/SÚCTt, zverejnená dňa 
22.12.2021 v crz.tmava-vuc.sk. 

Žiadateľ, resp. všetky vyššie uvádzané zmluvné strany, však nebudú výlučnými odberateľmi 
elektrickej energie z novej vybudovanej trafostanice, a nebudú ani vlastníkmi trafostanice. 
Vlastníkom ako aj stavebníkom trafostanice a celej stavby „Káblové rozvody VN, NN a TS, 
Sereď, vrátane vybudovania novej trafostanice „TS" "bude ZS distribučná a.s„ 

Predmetná stavba - TRAFO bude zo strany budúceho oprávneného po vybudovaní prístupná a 
otvorená aj ďalším záujemcom o pripojenie sa v tejto časti podnikateľskej zóny mesta Sereď, 
ktorí budú mať možnosť pripojiť sa bez odplaty za vypracovanie PD a inžiniering, ktorý 
predchádza vybudovaniu trafostanice a káblovým rozvodom a ktoré zafinancuje žiadateľ 

spoločne so zmluvnými stranami v zmysle zmluvy na spolufinancovanie PD pre územné 



rozhodnutie a stavebné povolenie a realizáciu stavby: Káblové rozvody VN, NN a TS, Sereď, 
vrátane vybudovania novej trafostanice „TS" . 

Uvedená lokalita sa aktuálne nemôže rozvíjať práve v dôsledku absencie vedenia napojenia sa 
do elektrickej siete, absencie vedenia NN. Vybudovanie novej trafostanice budúcim 
oprávneným, o ktorú sme viac rokov, opakovanými žiadosťami žiadali budúceho oprávneného, 
dáva potenciál na podnikateľský rozvoj tejto lokality mesta Sereď. 

Podľa nášho názoru sú tu dôvody na to, že vecné bremená sa zriaďujú vo verejnom záujme, t. 
j. v záujme mesta Sereď, čo spÍňa bod 4, § 11 Iné dispozičné oprávnenia k majetku mesta, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov o tom, že sa môže zriadiť vecné bremeno k nehnuteľnému majetku mesta 
aj bezodplatne. 

S pozdravom 

Príloha: 

Ing. V!1mlf Sediac~ 
k ateľ 

STROJSERVIS SK spol. s r.o. 
Šulekovská 1460, 926 01 Sereď 

IČO: 46 4 72 495 
IČ DPH: SK2820006871 

. ? . 

Zmluva na spolufinancovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné 
povolenie a realizáciu stavby: Káblové rozvody VN, NN a TS, Sereď, vrátane vybudovania 
novej trafostanice „TS" č . 145/2021/SÚCTt - fotokópia 



Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 16.06.2022 prerokovalo a 

a) súhlasí  

s prenechaním časti parcely  registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape  parc.č. 3061/1 –
zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej Okresným úradom Galanta- katastrálny odbor na LV 
č. 591, k.ú Sereď vo výmere 194 m2, ktorá je v nájme PhDr. Vladimíra Malého a manželky 
Kataríny Malej, obaja trvale bytom Podzámska 2860/20,92601 Sereď, obchodnej spoločnosti 
AGROSTAV Trnava, a.s., IČO: 31416195, Priemyselná 2, Trnava 917 01, 
 

b) schvaľuje 
v súlade s §-om 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, zriadenie 
vecného bremena formou uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
a následne formou zmluvy o zriadení vecného bremena, v súvislosti so stavbou „Polyfunkčný 
dom Kostolná Sereď a to k nehnuteľnosti - parcela  číslo 3061/1 – zastavaná plocha a 
nádvorie vo výmere 2401 m2 evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor  na 
katastrálnej mape ako parcela registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď,  v rozsahu podľa 
geometrického plánu, vypracovaného na náklady žiadateľa. 
 
Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka 
zaťažených nehnuteľností, strpieť: 
a) preloženie kábla VN, NN a plynovodu, zriadenie a uloženie vodovodnej, kanalizačnej 

a plynovej prípojky  (ďalej len „stavba“),  
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, rekonštrukcie, modernizáciu a   akékoľvek iné 

stavebné úpravy stavby a jej odstránenie, 
c)   vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami  oprávnenými na účel výkonu povolenej činnosti a činností 
uvedených pod písm.  a) a  b).  
 

     Vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú,  za odplatu, určenú znaleckým posudkom 
vyhotoveným  na náklady žiadateľa a v súlade s § 11a) ods. 9 písm. b) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Sereď, pre spoločnosť AGROSTAV Trnava, a.s., IČO: 
31416195, Priemyselná 2, Trnava 917 01, 

 

c) ruší  

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 238/2017 zo dňa 09.11.2017 na žiadosť PhDr. 
Vladimíra Malého a manželky Kataríny Malej, obaja trvale bytom Podzámska 2860/20,92601 
Sereď, z dôvodu schválenia vecného bremena na časť parcely  číslo 3061/1 – zastavaná 
plocha a nádvorie vo výmere 2401 m2 evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny 
odbor  na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď pre 
spoločnosť AGROSTAV Trnava, a.s., IČO: 31416195, Priemyselná 2, Trnava 917 01. 

 



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: 

1. návrh na vydanie súhlasu s prenechaním prenajatého pozemku tretej osobe: 

V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č. 79/2018 zo dňa 19.04.2018 uzatvorilo 
mesto Sereď Nájomnú zmluvu zo dňa 02.05.2018 s nájomcami PhDr. Vladimírom Malým 
a manželkou Katarínou Malou. 
Predmetom nájmu je časť parcely  registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape, parc.č. 
3061/1 –zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej Okresným úradom Galanta- katastrálny odbor 
na LV č. 591, k.ú Sereď vo výmere 194 m2 za účelom vybudovania verejne prístupných 
parkovacích miest.  
 

V súlade s čl.V ods.1 Nájomnej zmluvy požiadali nájomcovia listom zo dňa 02.05.2022 
o vydanie súhlasu mesta Sereď ako prenajímateľa s  prenechaním predmetnej časti parcely 
tretej osobe – obchodnej spoločnosti AGROSTAV Trnava, a.s., IČO: 31416195, Priemyselná 
2, Trnava 917 01, ktorá je navrhovateľom a stavebníkom stavby „Polyfunkčný dom Kostolná 
Sereď“ na parcele č. 3061/10, ktorá je vo vlastníctve nájomcov (p. Malého a manželky). 

 

2.  návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta zriadením 
s umiestnením stavby 

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 238/2017  zo dňa 09.11.20217 bol udelený súhlas s  
uložením kábla VN, NN a plynového strednotlaku do parcely registra „C“ číslo 3061/1 – 
zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
katastrálnej mape ako parcela registra „C“, na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, pre žiadateľa PhDr. 
Vladimíra Malého a manželku Katarínu.  

Mestu Sereď bola doručená žiadosť zo dňa 02.05.2022 spoločnosti AGROSTAV Trnava, a.s., 
IČO: 31416195, Priemyselná 2, Trnava 917 01  o schválenie uloženia inžinierskych sietí 
(preložka kábla VN, NN, plynovodu, prípojka vody, kanalizácia, plynu)  formou zriadenia 
vecného bremena do časti parcely registra „C“ parc.č. 3061/1 –zastavané plochy a nádvoria,  
vo výmere 2401 m2, zapísanej Okresným úradom Galanta- katastrálny odbor na LV č. 591, 
k.ú Sereď vo vlastníctve mesta Sereď. 
Navrhovaná preložka plynovodu je v dĺžke 22m, kábla VN v dĺžke 21m a kábla NN v dĺžke 
23,5m. 
Navrhovaná prípojka vody je v dĺžke 7m, prípojka kanalizácie v dĺžke 1 m a plynová prípojka 
v dĺžke 2m. 
 



V prípade schválenia vyššie uvedeného vecného bremena požiadali listom zo dňa 02.05.2022 
manželia Malí o zrušenie uznesenie č. 238/2017 zo dňa 09.11.2017 . 

 

Príjem do rozpočtu mesta: 
 
V prípade schválenia budúceho zriadenia vecného bremena, odplata za zriadenie vecného 
bude stanovená  na základe  znaleckého posudku a v súlade s § 11a) ods. 9 písm. b) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď. 

Predpokladaný príjem do rozpočtu mesta predstavuje minimálne sumu 382,50 €. 

 
 
Stanovisko odborných útvarov: 
 
 
Oddelenie rozvoja mesta: 

Nemá námietky a odporúča prenechanie prenajatého pozemku 3 osobe v zmysle žiadosti. 

Nemá námietky a odporúča zriadenie vecného bremena z dôvodu uloženia inžinierskych sietí 
v zmysle žiadosti. 

 
Oddelenie ÚPaSP: 
 
Pozemok parc. č. 3061/10 k. ú. Sereď je podľa územného plánu mesta Sereď súčasťou plochy 
určenej na zástavbu a funkčne je určený ako plocha navrhovanej občianskej vybavenosti 
označenej funkčným kódom OV-14. Oddelenie ÚPaSP nemá pripomienky k zriadeniu 
vecného bremena k prekládkam inžinierskych sietí a k uloženiu prípojok k navrhovanej 
stavbe. Navrhovaná stavba je v súlade s ÚPN-M Sereď. Súlad návrhu s ÚPN-M Sereď bude 
posúdený stavebným úradom v konaní o umiestnení stavby, ak bude podaný návrh. 
K predloženiu návrhu navrhovateľ potrebuje preukázať právo k pozemku pre uloženie 
inžinierskych sietí a  prípojok. 

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


PhDr. Vladimír Malý a manž. Katarína Malá, Podzámska 2860/20, 926 01 Sereď 

V Seredi, dňa 02.05.2022 

Mesto Sereď 

Nám. republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec: Nájomná zmluva č. 415/2018 - žiadosť o písomný súhlas prenajímateľa 

PhDr. Vladimír Malý a manž. Katarína Malá, obaja bytom Podzámska 2860/20, 926 01 
Sereď uzatvorili dňa 02.05.2018 nájomnú zmluvu s mestom Sereď k časti pozemku pare. č. 

3061/1 k.ú. Sereď vo výmere 194 m2
, ako vlastníkom predmetného pozemku, za účelom 

vybudovania verejne prístupných parkovacích miest na náklady nájomcu. 

PhDr. Vladimír Malý a manž. Katarína Malá sú vlastníkmi pozemku pare. č. 3061/10 k. ú. 
Sereď (LV č. 3647), na ktorom sa navrhuje umiestniť a realizovať stavba „Polyfunkčný dom 
Kostolná Sered'", ktorej navrhovatel'om a stavebníkom bude AGROSTAV Trnava, a.s., 
Priemyselná 2, 917 01 Trnava. 

Na základe uvedených skutočností žiadame v súlade s ustanovením Čl.V ods. 1 Nájomnej 
zmluvy zo dňa 02.05.2018 o udelenie písomného súhlasu k prenechaniu prenajatého 
pozemku pre budúceho stavebníka AGROSTAV Trnava, a.s., IČO: 31416195, Priemyselná 2, 
917 01 Trnava. 

PhDr. Vladimír Malý ............ ...... „ ..... „ ........ . 

Katarína Malá 

Za AGROSTAV Trnava, a.s., Mgr. Andrej Hrušovský, konateľ „„.„ ............. „ ........... . 

Príloha: 
Nájomná zmluva 



AGROSTAV Trnava, a.s., IČO: 31416195, Priemyselná 2, 917 01 Trnava 

V Trnave, 02.05.2022 

Mesto Sereď 
Nám. republiky 1176/10 
926 01 Sereď 

Vec: Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

AGROSTAV Trnava, a.s., IČO: 31 416 195, so sídlom Priemyselná 2, 917 01 Trnava 
zastúpená konateľom spoločnosti Mgr. Andrejom Hrušovským, žiada mesto Sereď 

o uzatvoren ie zmluvy o zriadení vecného bremena pre uloženie preložky inžinierskych sietí 
a prípojok k navrhovanej stavbe Polyfunkčný dom Kostolná Sered'" na pozemku pare. č . 

3061/10 k. ú. Sereď pre navrhovateľa AGROSTAV Trnava, a.s., Priemyselná 2, 917 01 Trnava . 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 238/2017 zo dňa 09.11.2017 bol udelený 
súhlas k uloženiu kábla VN, NN a plynového strednotlaku do parcely registra „C" číslo 3061/1 
- zastavané plochy a nádvorie pre PhDr. Vladimíra Malého a manž. Katarínu, obaja bytom 
Podzámska 2860/20, 926 01 Sereď. PhDr. Vladimír Malý a manž. Katarína Malá sú vlastníkmi 
pozemku pare. č. 3061/10 k. ú. Sereď (LV č . 3647), na ktorom sa navrhuje umiestniť 
a realizovať stavba „Polyfunkčný dom Kostolná Sered'", ktorej navrhovateľom a stavebníkom 
bude AGROSTAV Trnava, a.s., Priemyselná 2, 917 01 Trnava. 

K navrhovanej stavbe na pozemku pare. č . 3061/10 k. ú. Sereď „Polyfunkčný dom Kostolná 
Sered'", je potrebné vykonať prekládku VN, NN, preložku plynovodu a zrealizovať prípojku 
vody, kanalizácie a plynu v rozsahu podľa predloženej koordinačnej situácie. 
Navrhované preložky inžinierskych sietí sú uložené v mieste parkoviska na pozemku pare. č. 

3061/1 k.ú. Sereď vo vlastníctve mesta, ku ktorému je v súčasnosti zriadená nájomná zmluva 
s PhDr. Vladimírom Malým a man ž. Katarínou, obaja bytom Podzámska 2860/20, 926 01 
Sereď. Navrhovaná preložka plynovodu je v dÍžke cca 22 m, VN v dÍžke cca 21 m a NN v dÍžke 
cca 23,5 m. 
Navrhované prípojky sú na pozemku pare. č. 3061/6 k.ú. Sereď vo vlastníctve mesta a to pod 
miestnou komunikáciou ul. Vinárska - vodovodná v dÍžke cca 7 ma kanalizačná v dÍžke cca 1 
m a plynová prípojka v dÍžke cca 2 m, ktorá je navrhovaná v mieste parkoviska na pozemku 
pare. č. 3061/1 k.ú. Sereď. 

Mgr. Andrej Hrušovský 

Príloha: 

Situačný výkres 



PhDr. Vladimír Malý a manž. Katarína Malá, Podzámska 2860/20, 926 01 Sereď 

V Seredi, d1ia 02.05.2022 

Mesto Sereď 

Nám. republiky 1176/10 

92601 Sereď 

Ve<:: Žiadosť o zrušenie uznesenia 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 238/2017 zo dňa 09.11.20217 bol 
udelený súhlas s uložením kábla VN, NN a plynového strednotlaku do pozemku pare. č. 

3061/1 k. ú. Sereď vo vlastníctve mesta Sereď (LV č.591). V prípade, že bude prijaté 
uznesenie k zriadeniu vecného bremena k pozemkom vo vlastníctve mesta Sereď a to 
k prekládkam inžinierskych sietí a I< uloženiu prípojok k stavbe ,,Polyfunkčný dom Kostolná 
Sered'" na pozemku pare. č. 3061/10 k. ú. Sereď pre budúceho stavebníka AGROSTAV 
Trnava, a.s., IČO: 31 416195, Priemyselná 2, 917 01 Trnava, žiadame o zrušenie uvedeného 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Seredi. 

PhDr. Vladimír Malý 

Katarína Malá 
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prenajímateľ: 
Adresa: 
V zastúpení: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

(ďalej ako „prenajímate!"') 
a 

Nájomná zmluva 
č. 41512018 

MESTO SEREĎ 
Námestie republiky 1176110, 926 01 Sereď 
Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta 
306 169 
2021000916 
Slovenská sporiteľňa, a. s. 
SK7409000'}!!000203505156, variabilný symbol 212 002 

o 

Nájomca: PhDr. Vladimír Malý,  
Katarína Malá,  
obaja bytom v Seredi, Podzámska 2860120 

(ďalej ako „nájomca", spolu aj ako „zmluvné strany'') 

V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č. 7912018, zo dňa 19. 04. 2018, zmluvné 
strany uzatvárajú túto Nájomnú zmluvu: 

ČL/ 
Prednieta účelnájmu 

1. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti, parcely časti parcely č. 306111 - zastavané 
plochy a nádvoria, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
katastrálnej mape ako parcela registra „C'', na LV č. 591 pre k. ú. Sered; Predmetom 
tejto zmluvy je nqjom časti vyššie uvedenej parcely vo výmere 194 m2

, podľa snímku, 
ktorý je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy. 

2. Účelom je vybudovanie verejne prístupných parkovacích miest, na náklady nájomcu. 

ČLII 
Cena nájmu a spôsob úhrady 

1. Cena nájmu je stanovená dohodou vo výške 0,40 €lrrz21rok (0,40 € x 194 m2 
= 77,60 €) 

Celková výška nájomného je 77,60 €/rok, slovom sedemdesiatsedem eur, šesťdesiat 
centov ročne. 

2. PrenCf:/Ímateľ a nqjomca sa dohodli, že nájomné bude každoročne automaticky zvyšované 
o mieru inflácie oficiálne vyhlásenú štatistickým úradom Slovenskej republiky ;:a 
predchádzajúci kalendárny rok. Cena nájmu, platná k 31. 12. bežného roka, sa zvýši 
o mieru inflácie vyhlásenú štatistickým úradom, a to od OJ. OJ. nasledujúceho 
kalendárneho roka. Prenajímateľ každoročne písomne oznámi nájomcovi zvýšenie 
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nájomného, oznámenie bude tvoriť prílohu zmluvy. Tieto zvýšenia nebudú upravované 
dodatkami k zmluve. Rozdiel v úhrade nájomného, ktorý vznikol z titulu zvýšenia 
nájomného o mieru inflácie je nájomca povinný vyrovnať spolu s úhradou splátky 
nájomného, nasledujúcou po doručení oznámenia. 

3. Nájomné je splatné jednorázovo vždy do 31. marca príslušného kalendárneho roka 
priamou úhradou na účet mesta, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy, resp. v hotovosti 
do pokladne Mestského úradu v Seredi. 

4. Nájomné za rok 2018 v alikvotnej čiastke (51,66 €) uhradí nájomca pri podpise tejto 
zmluvy do pokladne Mestského úradu v Seredi. 

Čl.HI 
Doba nájmu 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, počnúc dňom 7 mája 2018. 

Nájom končí: 
1. Dohodou zmluvných strán. 

Čl.IV 
Skončenie nájmu 

2. Výpoveďou zo strany prenajímateľa, ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného 
najmenej mesiac po uplynutí dojednaného termínu úhrady, alebo ak poruší podmienky 
stanovené v čl. V tejto zmluvy. Výpovedná lehota je trojmesačná a začne plynúť od 
prvého dňa mesiaca nas/edzgúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej 
strane. 

3. Odstúpením prenajímateľa od zmluvy, ak zistí, že nájomca užíva predmet nájmu v rozpore 
s uzatvorenou zmluvou. ak nájomca vykoná stavebné úpravy na predmete nájmu bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. alebo ak bude prenajímateľ 
potrebovať predmet nájmu pre plnenie svojich úloh. 
Pri ukončení nájomnej zmluvy odstúpením sa zmluva zrušuje nasledujúcim dňom po 
doručení oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

Čl. v 
Podmienky nájmu. 

1. Nájomca je oprávnený prenechať prenajatý pozemok tretím osobám len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa. 

2. Nájomca je oprávnený prenajatý pozemok stavebne upravovať len po predchárhajúcom 
písomnom súhlase prenajímateľa, na základe povolenia v zmysle platných právnych 
predpisov. 

Čl. Vl 
Záverečné ustanovenia 

1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona 
č. 4011964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
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Mesto Sered' 
Námestie repu bi iky 1176/l O, 926 O l SEREĎ 

·-------·-·--·----

„h/)r. ľ!admzír Jlufr a man.':. Ka/urína 

/'utbím.,ka 28(){) ]() 
r; 2 r, o L .\a<!d' 

Naše číslo 
23R'J6 '201 

Vec: s_ 1 í Ii Í<.!.,'i.l. __ !!.!!!J_i;.51nen 111 s Ia v h v 

Vybavuje 
Aá!!J ·< 11 ú 

dátum 
30. / !. 20/ 7 

:Vo ::úklade Va.\'e_j ::wdosl i ::o diía J 8. IO. 20 17 . mesto Scred : (lko v/usiník parce~I' 
reg, iHra „ ( "' L:islo 3061 J ::.as tavunó plocha a 11álh orú:', ::apísan e;1 OkresnJim úradom 
\' (i ,i/u11t..:. katastrálny ()(}hor na kotastrúlne1 map<! ako parc<!lu regtslru „( "', na IY ,;_ 5YI 
f>ľl k. ú .. c..:ere(;: 

súhlasí 

s uhá:nim kúb/a V:V, NN a ply nového strednotlaku do uvedene,1 parcc~v 

J e;11u .\ÚÍl/m· sa vydúva ::wdutcfovr k ú::cmnému k< mamu. 

/ 'rílohu: .\1/11Úc'!U 

1.1Zllľ\ľll Ie .\1~Z ,:_ 2 3k 20 / 7 

IČ.:0 iJll}!ltd69 

• 111i. ; ~ j ' ! „ ii''-l : i i ; 

lng. Mamn 1inc:cínyi 
pnmátor „~;.~·ta ---~

' --- ~~j- 111ll II ~ ('f()l,J ~k 
hllp /i t,,.\ \\ \\ ~l,;'lt;1] !'ik 



M·esto Sered' 
i\árnesiie republ iky 117611 O. 926O1 SEREĎ 

(hlo: 2 2 776 <~017 v Serťdi.16.11. 201 7 

ľznescníc 

z Mestského zastupiteľstva v Seredi 
konaného dňa 9. t 1. 2017 

l 'znesenie č. 238/2017 
Súhlasí 
S uložením kúbla VN . i'N a pl ynon'ho strednotlaku do parcely registra .. c·· číslo 3061 / I 
.t'.asta\aná plocha a nádvorie. zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
kala:;tnílnej mape ako parcela registra „c-·. na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, pre žiadateľa 
PhDr. Vladim íra Malého a rnanždku Kaiarínu. ohaja bytom v Seredi. Podzúrnska 
.::'.86()'20 

... '··· 

l a spnwrwsť: Kollárifrnvá 

Tckľ6n.: ·-l.'.'. 1 · 3 1 789 2192 
ľax: -12!·· .~ 1 -:x92.1.1 7 

l( O. 00.~06169 

Ing. i'v!artin ľomčány i 

primátor mesta 

C·!ll.!Íi : 11 1 \• J (. ":ľi't: lJ. ·h 
.:: h-lo úéltľ 020.1505151,.09\J() \1,·h: h1tp ·'· w\1 \1 . , i.'ľľd.'h 



.• 
,1 2. V.vetky zmeny a dodatky k tejto zmluve mu<; ia byť vyhotovené písomnou formou po dohode 

obidvoch =mluvných strán. 
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch,:::: ktorých kírdá zmluvná strana dostane jedno 

vyhotoven;e . 
../. Táto zmluva podlieha ::::verejneniu v súlade so zákonom č. 2 J J„ 2000 Z. =· o slobodnom 

prístupe k informáciám v platnom znení. Platnosť nadobúda dňom podpf.~ania oboma 
=mfuvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle mesta 
Sered; ktorým je internetová stránka mesLa Sereď. 

5. [Íčastníci zmluvy vyhlas~jú, že obsahu :zmluvy rozumejú a na znak súhlasu s Je.J obsahom ju 
podpísali. 

V Seredi 01.- o< J.-v ( 

Ing. Martin To 
rimátor me. a 

ľa 

3 



)VIE 

~ \ f? 
\ c / / 

' I 1 

~ ' f( 

BYTOVÝ DOM 
3 NP + PODKRO' 

\ \ 1 I / 
\ \ y // - -

1 f ---~---~---~ ---~--- ~---~---~---~fť - ~o ---~---~- - ~ \ J<S - -r - - - ~ --·- -' - ~ \ \-- <\ - - ---- ·' - ..:.--'O - <--c.;. - .,__o - <--o -- . "*' 't,") -- ~~ - <-"" - ~ "' r--. ~ --<-· ~- ~--(:=-o ~n~---=-o -- <:---..;,:, -- ~ -· '(-..,, - ~- - Q - ~- ~ -- <---.. 

\ \ \ 1 _..:---- // 
\ ~ \ ( -- ~ -- \ ~ 
\ \ -. O>' rr 
\ \ 1 _f - -- - ~ 1 I 1 

. _.--- 401 ~ 

\ 
~ 3061/6 

\f\n~ts'l<.3 
\ 

\ \ 1 ~ ·~ ~ 

~ { 
\ \ 
\ 1 o- _J_ -- > o '>\ 30 - . v --=--•-1- ;:,.< 1 ~1 1 ' 

v ' 1 -·"') 1 - , 

,_,; 

\ 

SR4 č.170801 

v~us~ KŠ 1 
~ 
\ 

\ \ 'í 
\ \ 

~ { 
\ 
\ 
~ 
\ \ \ 

~ 
i---- --- ,-č • ~ ?i·, -.:t 1 co~ ' ! 

PT.- ,08 ° 1 N! \ "'V 
+127i 012- ~ D. _ 

t- 4,7 \ 
-+ 3,5 \ 

\ 

\ 
\ 

. 3~1_ 

IOl IOl IO 
r--1r--1r--

35.0 
35.0 

1 
1 

SO. 01 Polyfunkčný dq"\R 
±0,00 ! // 

- J 4x240 

\ \ \ \ 

--~--~- __)~ - \ 
~ ~ - -, 

-X-------- 1 Q '. 
p=-. 3061/10 ch +127.20 v 

\ \ \ 

~ { \ 
\ \ 

ROD. DOM 
1 NP+ PODKROVIE 

P+R 

\ \ 

~ { 
\ \ \ 
\ \ 

{ { 
\ \ 
\ \ 

{ ~ 
/1---=--~-\ 

/1---- \ \ 

GYMNÁZIUM { { 
2 NP + ŠIKMÁ STRECHA \ \ 

\ \ 

{ ~ 
\ \ 

-~ 
1I

PT.+0,11 
+127,31 

\ 
1 

1 

~~ 
\ 
\ 

~ 
\ 
\ 

~ 
\ 
\ 

~ 
\ 
\ 

š \ 
~ \ 

\ predpokladaná 
1 zástavba v budúcnosti 

3061/11 

%- \ 
O>· \ 

~ 
\ 
~ 30t 

' Cl\ 

31.8 

spojka NN 

. \ ' 3061/1 
\~ AYKY-J 3x185+95 

\ \ exist. 
\ \ 

ANKTOYPV 3x185 
exist. 



LEGENDA INŽINIERSKÝCH SIETI A PR(POJOK 

JESTVUJÚCE ISA PRÍPOJKY: 

~--> -- ~-> - ~, --- ~ VEREJNÝ VODOVOD 

-- )-- -- - - )-- - - - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 

DAžĎOV Á KANALIZÁCIA 

STL PLYNOVOD 

--YL---~--A TRASA VEDENIA NN 

__ ...,,_ __ ...,__ __ ... 
VN ROZVOD 

VN /NN ROZVOD PRELOŽENÝ 

- J' - - - J' - - OZNAMOVACIE VEDENIE TOMNET 

- - - - - - - - - - JESTVUJÚCI HORÚCOVOD 

- J' - - - J' - - OZNAMOVACÍ KÁBEL HORÚCOVODU 

- - YL- - - YL- - - "' TRASA VEREJNÉHO OSVETLENIA 

0 HYDRANT PODZEMNÝ 

KšQ KANALIZAČNÁ ŠACHTA 

a VPUSŤ 

~ VEREJNÉ OSVETLENIE 

- - --· PLYNOVOD NA PREKLÁDKU 

NAVRHOVANÉ ISA PRIPOJKY: 

SR4 č.170801 

SP+RE 

NAVRHOVANÁ PRÍPOJKA NN TYPU NAVY-J4x120 

NAVRHOVANÉ HLAVNÉ PRÍVODY NN PRE BYTY A PODNIKANIE 

ISTIACAA ROZPOJOVACIA SKRIŇA SR4 DINO W 5x400A P2 IP44/20 

NAVRHOVANÝ ELEKTROMERNÝ ROZVÁDZAČ 

VODOVODNÁ PRÍPOJKA 

AREÁLOVÝ ROZVOD VODY 

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ 

AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA 

KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DAžĎOV Á 

AREÁLOVÁ DAžĎOV Á KANALIZÁCIA 

PLYNOVODNÁ PRÍPOJKA 

PRE BLllŠIE URČ:ENIE INllNIERSKYCH SIETI JE POTREBNÉ VYTÝČ:ENIE ICH SPRÁVCAMI, POLOHAIS VO VÝKRESOCH JE IBAORIENTACNA 
ZISTENt ODCHÝLKY V POLOHE IS, PRIPADNE INÉ ZISTENÉ ODCHÝLKY OPROTI PD JE NUTNÉ OKAMllTE HLÁSIŤ HLAVNÉMU 
PROJEKTANTOVI STAVBY. 
PROTIPOllARNE PARAMETRA MATERIÁLOV JE POTREBNÉ PRED ZABUDOVANIM OVERIŤ PODĽA PROJEKTU PROTIPOllARNEJ OCHRANY. 
AKTIVNE A PASlvNE SYSTÉMY A ZARIADENIA PROTIPOllARNEJ OCHRANY JE POTREBNÉ PREBRAŤ Z PROJEKTU PPO. 
PROJEKT JE VYPRACOVANÝ PRE ÚČ:ELY NA VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA A STAVEBNÉHO POVOLENIA. 
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK 

Polyfunkčný dom Kostolná Sereď 

MIESTO STAVBY: Kostolná ulica, Sereď, p.č. 3061/10 

INVESTOR: AGROSTAV Tmava, a.s .• Priemyselná 2, 917 01 Tmava 

HL ARCHITEKT PROJEKTU: Ing. arch. Kristína JANEKOVÁ, AUTORIZOVANÁARCHITEKTKASKA2105AA 

SPOLUPRACOVALI: Ing. arch. J. DURKÁČOVÁ, Ing. arch. D. ALENA, Ing. arch. T. KOŽOVÁ 

STUPEŇPD: Dokumentácia pre ÚR a SP 

PROJEKTANT ČASTI: ona studia s.r.o., šalviova 36, 821 01 Bratislava 

ČASŤ PROJEKTU: S0.01. POLYFUNKČNÝ DOM 
C!'ITI 1 A ...... A W"nnDr\la.I A r„. Á 

EB 
• „. '• • 

. . . ~„~\$:~~!~ .;;ľ:.' . . . 
:  
     

       
   

   
      

  
•  

D.1 

DÁTUM: 04/2019 

REVÍZIA: 

POPIS REVIZIE: 

±0,000 = 127,20 m.n.m. (BPV) 

FORMÁT: 3x A4 

UICOVA· ot.„nn ~ 



Návrh na uznesenie: 
  
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 16.06.2022  prerokovalo a 
 
 
schvaľuje:  
 
v súlade s §-om 11 a § 11a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, 
zriadenie vecného bremena formou uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena a následne formou zmluvy o zriadení vecného bremena, v súvislosti so stavbou 
rodinného domu, č. 2881/16 na Parkovej ulici v Seredi, postavenej na pozemku - parcele reg. 
„C“ evidovanej na katastrálnej mape č.1149 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2,  
vedenej Okresným úradom v Galante – katastrálny odbor, na LV č. 1101 pre k.ú Sereď, ktorý 
je vo vlastníctve žiadateľa, a to k nehnuteľnosti –  parcele registra „E“ evidovanej na mape 
určeného operátu č. 919/2 - ostatná plocha vo výmere 48162 m2, evidovanej Okresným 
úradom v Galante, katastrálny odbor, na LV č. 4806 pre k.ú. Sereď, v rozsahu podľa 
geometrického plánu, vyhotoveného na náklady žiadateľa. 
 
Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti:  
a) zriadenie a uloženie  elektrickej prípojky NN, kanalizačnej prípojky a prípojky vody (ďalej 

len „stavba), 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukciu, modernizáciu a 

akékoľvek iné stavebné úpravy stavby a ich odstránenie, 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami oprávnenými na účel výkonu povolenej činnosti a činností 
uvedených pod písm. a) a b). 

 
Vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú, za odplatu – jednorazovú úhradu určenú na 
základe znaleckého posudku  vyhotoveného na náklady žiadateľa a minimálne však vo výške 
určenej v  § 11a) ods. 9 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď 
minimálne, pre žiadateľa - spoločnosť M&JTech elektro, s.r.o. IČO: 46613005, so sídlom 
Trnavská cesta 920, 926 01 Sereď. 
 



Dôvodová správa: 
 
     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v súlade  zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,  
návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta: 
 
    Mesto je výlučným vlastníkom pozemku parcely registra „E“ evidovanej na mape určeného 
operátu č. 919/2 - ostatná plocha vo výmere 48162 m2, evidovanej Okresným úradom v 
Galante, katastrálny odbor, na LV č. 4806 pre k.ú. Sereď.  
    O schválenie uloženia inžinierskych sietí (elektrickej prípojky NN, kanalizačnej prípojky 
a prípojky vody) do časti uvedenej parcely, požiadala listom zo dňa 27.5.2022 spoločnosť 
M&JTech elektro, s.r.o. IČO: 46613005, so sídlom Trnavská cesta 920, 926 01 Sereď ako 
investor stavby rodinného domu, č. 2881/16  na Parkovej ulici v Seredi, postavenej na 
pozemku - parcele reg. „C“ evidovanej na katastrálnej mape č.1149 – zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 110 m2,  vedenej Okresným úradom v Galante – katastrálny odbor, na LV 
č. 1101 pre k.ú Sereď, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa 
 
 
Zdôvodnenie žiadosti:  
Žiadateľ požiadal o zriadenie vecného bremena z dôvodu potreby napojenie rodinného domu 
na verejné inžinierske siete. V súlade §-om 11 a 11a Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom mesta, o zriadení vecného bremena rozhoduje mestské zastupiteľstvo, keďže ide 
o drobnú stavbu umiestnenú v centrálnej mestskej zóne.  
 
Príjem do rozpočtu mesta:  
V prípade schválenia budúceho zriadenia vecného bremena, odplata za zriadenie vecného 
bude stanovená na základe znaleckého posudku vyhotoveného na náklady žiadateľa , 
minimálne však vo výške určenej v § 11a) ods. 9 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s 
majetkom mesta Sereď, t.j. 5 /m2. Predpokladaný príjem do rozpočtu mesta predstavuje sumu 
80 €.  
 
Stanoviská  odborných  útvarov: 
 
oddelenie rozvoja mesta:  
„Nemáme námietky, avšak  z dôvodu zrealizovanej rekonštrukcie predmetnej komunikácie na 
Parkovej ulici  koncom roka 2021, odporúčame zvoliť také technické riešenie umiestnenia 
prípojok energií, aby umiestnenie bolo bez zásahu do nového povrchu komunikácie. Ak to 
technicky nie je možné, navrhujeme, aby v zmluve o zriadení vecného bremena bol žiadateľ 
ako oprávnený z vecného bremena zmluvne zaviazaný  na spätné úpravy komunikácie, ktoré 
schvália zamestnanci oddelenia, a zároveň v zmluve bude aj zmluvná pokuta za nesplnenie 
povinnosti. Podmienky na realizáciu pripojenia budú stanovené v povolení na zvláštne 
užívanie miestnej cesty rozkopávkové povolenie.“ 
 
 
oddelenie ÚPaSP: 
„Spoločnosť M&JTech elektro, s.r.o. IČO: 46613005, so sídlom Trnavská cesta 920, 926 01 
Sereď je budúcim stavebníkom stavby (stavebných úprav, nadstavby,...) rodinného domu č. 
2881/16  na Parkovej ulici v Seredi, postavenej na pozemku - parcele reg. „C“ č.1149 k. ú. 
Sereď. Pozemok je podľa územného plánu mesta Sereď súčasťou plochy funkčne určenej ako 
plocha zmiešaného územia občianskej vybavenosti s bývaním, ktorá je označená funkčným 



kódom ZÚ-01. Súlad návrhu s ÚPN-M Sereď bude posúdený stavebným úradom v konaní 
o umiestnení stavby, ak bude podaný návrh. K predloženiu návrhu navrhovateľ potrebuje 
preukázať právo k pozemku pre uloženie inžinierskych sietí a prípojok. 
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


M&Jtech elektro s.r.o .. Trnavská cesta 920 ,926 01 Sereď 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/1 O 
926 01 Sereď 

Datum: 

Vec: Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Názov akcie: Rodinný dom č. 2881116 

MESTSKÝ ÚRAD 
SEREĎ 

Dátum: 2 7 -05- 2022 

Miesto: č. 2881116 Parková ulica, p.č.1149 KÚ Sereď 
Investor: M&Jtech elektro s.r.o., Trnavská cesta 920 ,926 01 Sereď 

Dovoľujeme si Vás požiadať o zriadenie vecného bremena na parcele č. 42 
z dôvodu prípravy realizácie prípojok RD umiestnenom na p.č 1149: 
el prípojky NN „ .6,0m 
kanalizačnej prípojky.„7,0m 
prípojky vody ...... ............ 2, 1 m 

Za skoré vybavenie vopred ďakujem. 

S pozdravom Jaroslav BARTOŠ 

Príloha: situácia 
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Parcela reg. „C“ číslo 42, k.ú.: Sereď 

Parcela reg. „E“ číslo 919/2, k.ú.: Sereď – vlastník mesto Sereď 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


	20220616_15D1_Návrh na uznesenie.pdf
	UNávrh na uznesenie:

	20220616_15D2_Návrh na uznesenie.pdf
	UNávrh na uznesenie:

	20220616_15D5_Návrh na uznesenie.pdf
	UNávrh na uznesenie:




