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D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
 
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, matkocirkev Trnava, 
opätovne požiadala o kúpu pozemku o výmere cca 500 až 1000 m2 na území mesta za účelom 
výstavby  zborového domu na bohoslužobné účely a aktivity spojené s misijnou, vzdelávacou 
a kultúrnou činnosťou. Tieto aktivity vykonávajú v Cirkevnom zbore  ECAV v Trnave a ich 
snahou je ich vykonávať aj v dcérocirkvi Sereď. Pre občanov  Serede evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania vykonávajú  bohoslužby zatiaľ obmedzene v priestoroch Domu 
kultúry v Seredi. So žiadosťou  Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 
o kúpu pozemku na výstavbu zborového domu sa už zaoberalo Mestské zastupiteľstvo  na 
svojom zasadnutí dňa 25.8.2009, ktoré ustanovilo komisiu na riešenie požiadavky žiadateľa 
a nájdenie vhodnej lokality. Po zvážení možností žiadateľ navrhol vo svojich dvoch terajších 
žiadostiach 2 alternatívy na výstavbu zborového domu. 
Výmera pozemku bude upresnená geometrickým plánom, ktorý si dá žiadateľ vypracovať na 
vlastné náklady .    
Mestské zastupiteľstvo vyjadrilo kladné stanovisko k zámeru Evanjelickej cirkvi k 
vybudovaniu zborového domu v meste pre občanov  Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania , predajom pozemku by došlo  k vyriešeniu chýbajúcej časti občianskej vybavenosti 
v sídelnom útvare a uspokojeniu duchovných potrieb časti občanov mesta. 
V nadväznosti na uvedené je možné podľa §-u 9a ods.8  písm.e Zák.č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí určiť, že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom 
rozhoduje Mestské zastupiteľstvo 3/5-inovou  väčšinou prítomných poslancov. 
 
Alternatíva 1 - časť pozemku z parcely registra „C“ č.374/2-zast.pl.,o výmere cca 500 až 
1000 m2, k.ú. Sereď  na  Dolnomajerskel ulici na konci bytového domu s.č.1223 / snímok 
z mapy/ 
Alternatíva 2 -  časť pozemku z parcely registra „C“ č.733/13-zast.pl., o výmere 500 až 1000 
2 m2, k.ú.Sereď  na  Dolnomajerskej ulici  pri novopostavených nájomných bytoch /snímok 
z mapy/ 
 
Cena za predaj nezastavaného pozemku v tejto lokalite je 43,152 €/m2 -  minimálna cena 
v zmysle Prílohy č.1, bod II.. k  VZN č.1/2006-Minimálne ceny pri prevodoch 
nezastavaných pozemkov vo vlastníctve mesta,  ktorá bude zvýšená o DPH 19%.  
 
V zmysle Prílohy č.1, bod D k  VZN č.1/2006-Minimálne ceny pri prevodoch nezastavaných 
pozemkov vo vlastníctve mesta,  ktorá bude zvýšená o DPH 19% Mestské zastupiteľstvo 
môže vo výnimočnom prípade, pokiaľ pôjde o verejný záujem mesta a z dôvodu osobitného 
zreteľa schváliť nižšiu cenu ako minimálnu /osobitný zreteľ podľa VZN č.1/2006- 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb, humanitnej starostlivosti, rozvoj 
a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie detí a mládeže, vrátane 
organizovania telesnej výchovy a športu pre deti a mládež, tvorba a ochrana životného 
prostredia , charita a cirkev/. 
 



Stanovisko odborných útvarov MsÚ:   
 
Komisia výstavby a dopravy – s odpredajom pozemku k danému účelu nesúhlasí z dôvodu 
zastavanosti územia, navrhované umiestnenie stavby je riešené na vysporiadaných 
pozemkoch vo vlastníctve mesta, v obidvoch alternatívach dochádza ku kolízii so 
schválenými koncepciami, a to par.č.374/2-umiestnenie nárožného polyfunkčného domu, 
par.č.733/13-II.etapa výstavby nájomných bytov /už vybudovaná-pripravená infraštruktúra/. 
 
Mestský architekt 

Alternatíva 1 – žiadosť o odkúpenie časti pozemku z par.č.374/2, k.ú. Sereď na 
Dolnomajerskej ulici je možné akceptovať. Ako dôvod treba uviesť, že z hľadiska 
urbanistickej koncepcie,  priestorového riešenia lokality by objekt zborového domu  priniesol 
oživenie do jestvujúcej stavebnej štruktúry. Architektonická kompozícia môže priaznivo 
akcentovať v pohľadovo exponovanom bode – nárožie ulice Dolnomajerskej a novou spojkou 
s Komenského ulicou. Treba však pripomenúť, že ÚPD mesta –regulatívy územného rozvoja 
územia definujú tieto plochy /územie Dolnonajerská, Komenského/ ako mestotvornú 
polyfunkciu prirodzene spojenú s bývaním. Z uvedeného vyplýva potreba zmeny funkčného 
určenia na predmetnej ploche. 

Alternatíva  2  -  žiadosť o odkúpenie časti pozemku z par.č. 733/13, k.ú. Sereď na 
Dolnomajerskej ulici nie je možné akceptovať. Ako odôvodnenie treba konštatovať, že 
uvedené plochy sú súčasťou územia s funkčným určením zástavby obytných domov – 
nájomné byty. V rámci prípravy I. etapy nájomných bytov bola realizovaná časť technickej 
infraštruktúry potrebnej na pokračovanie tejto výstavby. 

 

 

 


