
 

Dôvodová správa 
 
 
Opätovne predkladáme Mestskému zastupiteľstvu  žiadosť „Žiadateľ_2“  o odpredaj 
pozemku podľa návrhu geometrického plánu č.4/2010, časť z parcely registra E č.1840/118– 
orná, k.ú. Sereď/ Trnavská ulica/ a to novovytvorenú par.č.2563/4-zast.pl./dvor/ o výmere 350 
m2 ,  novovytvorenú par.č.2563/7-zast.pl. o výmere 99 m2, na ktorej je postavený rodinný 
dom s.č.865/49 vo vlastníctve žiadateľky, novovytvorenú par.č.2563/8-zast.pl. o výmere 48 
m2 , na ktorej je rozostavaná stavba a novovytvorenú par.č.2563/9-zast.pl. o výmere 25 m2, na 
ktorej je postavená prístavba k rodinnému domu. Rodinný dom postavili ešte rodičia 
„Žiadateľ_2“ a Odbor výstavby Okresného národného výboru v Galante Rozhodnutím 
Zn.:Výst.2937/1963 zo dňa 20.4.1963 udelil XXXXXX a manželke XXXXXX, rod. XXXXX 
právo zriadiť si trvalú stavbu rodinného domu bezodplatne na pozemku par.č.1840/118, k.ú. 
Sereď, vlastníkom ktorého bol t.č. Československý štát, zastúpený Mestským národným 
výborom v Seredi . 
Pri určení ceny pozemkov žiada o zohľadnenie skutočnosti, že predmetné pozemky mali v 
držbe a užívaní rodičia žiadateľky viac ako 10 rokov. V prípade, že odpredaj nebude 
odsúhlasený, prípadne  nebudú uznané dôvody osobitného zreteľa, žiadateľka sa bude 
domáhať vlastníckeho práva žalobou o určenie vlastníctva na Okresnom súde v Galante 
právnym titulom vydržania. 
Žiadateľka je platiteľom dane z nehnuteľnosti za predmetné nehnuteľnosti a nemá nedoplatky 
na daniach. 
Cena za predaj pozemkov, ktoré sú pre mesto z hľadiska jeho zámerov nevyužiteľné a sú 
súčasťou jestvujúcej zástavby, dlhodobo užívané ako záhrady, predzáhradky, zastavané 
plochy /10 rokov a viac/  je  11,618 €/m2  v zmysle Prílohy č.1 bod E  VZN č.1/2006-
Minimálne ceny pri prevodoch pozemkov vo vlastníctve mesta, ktorá bude zvýšená o DPH 
19%.   
Žiadosť „Žiadateľ_2“ o kúpu pozemku bola v roku 2009 predložená na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva, ktoré dňa 27.10. a 28.10.2009  žiadosť odložilo z rokovania, 
nakoľko na predloženom geometrickom pláne  nebol určený skutočný stav – výmera  
pozemkov pod stavbami. 
V zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  §-u 9a odst. 8 písm. b sa 
jedná o pozemok zastavaný stavbou /vo vlastníctve žiadateľky/ vrátane priľahlých 
plôch, ktoré svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou 
/dvor/, kde sa prevod realizuje priamo a pri prevode sa nepoužijú ustanovenia §-u 9a 
ods.1 až 7 ale výnimočný postup.  
 
Stanovisko odborných útvarov MsÚ:   
Mestský architekt,odd. ÚP a SP, investičné odd. – predmetný pozemok je súčasťou obytnej 
zóny v rámci urbanistického obvodu V., lokalita Trnavská cesta. Územnoplánovacia 
dokumentácia mesta – regulatívy územného rozvoja nepredpokladajú na týchto plochách 
žiadnu verejnoprospešnú stavbu. Funkčné využitie posudzovaného sektora  sú plochy 
obytného územia s charakteristikou bývania v nízkopodlažných rodinných domoch – do 
dvoch podlaží. Na základe uvedených skutočností je možné akceptovať predaj navrhovateľke 
v zmysle predloženého geometrického plánu č.4/2010 – návrh. 


