
 

Informácia 

o spôsoboch usporiadania pozemkov v súlade so Zákonom č. 66/2009 Z.z. 

a podaných žiadostiach vlastníkov s návrhmi na usporiadanie 

 
 

Zákona č. 66/2009 o niektorých opatreniach na majetkovoprávne usporiadanie  

pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov / ďalej zákon /  rieši usporiadanie vlastníctva 

k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli  na obce a vyššie územné celky z majetku štátu 

vrátane priľahlých plôch, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so 

stavbou, pod  cintorínmi, športovými areálmi alebo verejnou zeleňou / ďalej pozemok pod 

stavbou / 

1. formou pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách  

2. a zámenou pozemkov, čím dáva možnosť obciam a vyšším územným celkom prispieť 

k riešeniu usporiadania vlastníctva  

Podľa §2 ods. 1  zákona obec môže poskytnúť zámennou zmluvou vlastníkovi 

pozemku náhradný pozemok v primeranej výmere, bonite a rovnakého druhu ako bol 

usporadúvaný pozemok pred zastavaním v rámci územia obce. Podmienkou uplatnenia tohto 

riešenia je, že obec má k dispozícii vlastné pozemky v príslušnej výmere, bonite a druhu, 

ktoré bude možné využiť individuálne formou zámennej zmluvy.  

Podľa §2 ods. 2  zákona, ak sa neuplatní vyššie uvedený postup – zámena, 

usporiadanie sa vykoná v rámci pozemkových úprav. 

Podľa § 4 ods. 1 zákona, ak vlastník stavby nemá k pozemku pod stavbou  zmluvne 
dohodnuté iné právo / napr. nájomný vzťah / ku dňu účinnosti zákona, t.j. 01.07.2009 

vzniká vo verejnom záujme v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému 

bremenu / právo držať, užívať, uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby /. 

Podľa §4 ods. 2 zákona je vlastník pozemku pod stavbou povinný strpieť vecné 

bremeno do vykonania pozemkových úprav. 
 

V evidencii sú vedené nasledovné žiadosti: 

 

1. ŽIADATEĽ 1 
 
Žiadosť podaná: 21.10.2002 
Predmet žiadosti: nehnuteľnosti, ktoré sú súčasťou areálu MŠ na Fándlyho ulici v Seredi   
- par.č.3535/2-zast.pl. ako diel„1“ o výmere 596 m2, ktorá je súčasťou dvora MŠ 
-par.č. 3535/3-zast.pl. ako diel“4“ o výmere     8 m2,je pod budovou MŠ 
 
Navrhované riešenie zo strany žiadateľa: 
A/. zámena pozemku v k.ú. Sereď s možnosťou napojenia na všetky inžinierke siete 
B/. par.č.3535/2 odčleniť zo školského dvora a vydať vlastníkovi a par.č.3535/3 pod stavbou 
odkúpiť od vlastníka 
C/. uzatvorenie  nájomnej  zmluvy  na par.č.3535/2 a  par.č.3535/3 za cenu 200,-Sk/m2/rok  
Žiadosť zo dňa 22.3.2008 
Navrhované riešenie zo strany žiadateľa: 
A./ zámena pozemku v k.ú. Sereď s možnosťou napojenia na všetky inžinierke siete 
B/. par.č.3535/2 odčleniť zo školského dvora, dať do pôvodného stavu a vydať vlastníkovi,  
par.č.3535/3 pod stavbou odkúpiť od vlastníka za cenu 1.350,-Sk/m2 
C/. uzatvorenie  nájomnej  zmluvy  na par.č.3535/2 a  par.č.3535/3 za cenu 500,-Sk/m2/rok  



 
Dňa 12.5.2010 bola doručená požiadavka na usporiadanie pozemku par.č.3535/2-zast.pl. vo 
výmere 596 m2, ktorá je súčasťou areálu MŠ Fándlyho-dvor  a par.č. 3535/3-zast.pl. vo 
výmere 8 m2 pod časťou  budovy MŠ, k.ú. Sereď. Vo veci prebehlo rokovanie, kde boli 
vysvetlené možnosti riešenia v súlade so zákonom 66/2009 Z.z., napriek tomu žiadateľ 
navrhuje riešenie a to: 
- aby mu mesto spätne zaplatilo nájomné za 2 roky vo výške 10,-€/m2 / rok , alebo 3 roky 
spätne   nájomné pri akceptovaní predloženého návrhu nájomnej zmluvy zo dňa 19.5.2010  
/ ročné  nájomné 6.040,-€ + úhrada spätného nájomného vo výške 18.120,-€, nájomný 
vzťah uzatvorený na dobu neurčitú od 01.06.2009 / 
- vzhľadom k tomu, že pozemok chce použiť ako stavebný, žiada uvoľniť pozemok   
Snímok + návrh Nájomnej zmluvy – príloha č. 1 

 
Stanovisko OSMM: 
Zákon č. 66/2009 Z.z. v § 4 ods.1  rieši vzťah mesta k neusporiadanému pozemku, kde nebolo 
zmluvou dohodnuté iné právo zriadením vecného bremena / právo držať, užívať, uskutočniť 
stavbu alebo zmenu stavby/, ktoré vzniká zo zákona dňom účinnosti zákona t.j. od 1.7.2009. 
Zároveň ukladá vlastníkovi neusporiadaného pozemku strpieť  vecné bremeno do vykonania 
pozemkových úprav. Zmluvný vzťah medzi mestom a žiadateľom nie je  uzatvorený, od 
01.07.2009 je zriadené zákonné vecné bremeno v prospech mesta. Riešenie zámenou pozemku  
z hľadiska možností mesta a zosúladenia požiadaviek vlastníka je neaktuálne.  
Ak by MsZ akceptovalo predložený návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy -  dopad na 
rozpočet mesta v  tomto roku 24 160 € a následné  uvoľnenie  pozemku –zníži sa výmera 
areálu škôlky a vzniknú náklady na presun oplotenia a výrub stromov+ náklady na výkup     
časti pozemku 
 
Stanovisko mestského architekta a OIV  
Odporúčajú časť pozemku par.  č. 3535/2 v nevyhnutnej výmere a pozemok par. č.3535/3 v 
celosti  usporiadať odkúpením a zostávajúcu časť par. č. 3535/2 uvoľniť preložením oplotenia 
Stanovisko komisie výstavby a dopravy – komisia odporúča mestu Sereď komunikovať so 
žiadateľom s cieľom nájsť dohodu. 
 
2. ŽIADATEĽ 2 
 
Žiadosť podaná: 26.1.2006 
Predmet žiadosti: 
Parcela č. 592-záhrada o výmere 975 m2, časť parcely je pod bytovým domom s.č.1211 na 
Čepenskej ulici a to v par.č.157,158,159 , zvyšok parcely je v komunikácii pred bytovým 
domom a vo verejnej zeleni „Madona parku“, terajšia par.č.167/1. 
Parcela č.593-zast.pl. o výmere 93 m2 sa nachádza taktiež vo verejnom priestranstve terajšej 
par.č.167/1 zozadu za areálom Polície a budovou bývalej Plynoslužobne. 
 
Dňa 28.4.2010 bola doručená požiadavka na usporiadanie pozemkov parcela registra „E“  
č.592-záhrada vo výmere 975 m2 a par.č.593-zast.pl. o výmere 93 m2 zámenou pozemkov. 
Snímok – príloha č. 2 

 
 
 
 
 



Stanovisko OSMM: 
Zákon č. 66/2009 Z.z. v § 4 ods.1  rieši vzťah mesta k neusporiadanému pozemku, kde nebolo 
zmluvou dohodnuté iné právo zriadením vecného bremena / právo držať, užívať, uskutočniť 
stavbu alebo zmenu stavby/, ktoré vzniká zo zákona dňom účinnosti zákona t.j. od 1.7.2009. 
Zároveň ukladá vlastníkovi neusporiadaného pozemku strpieť  vecné bremeno do vykonania 
pozemkových úprav. Zmluvný vzťah medzi mestom a žiadateľkou nie je  uzatvorený, od 
01.07.2009 je zriadené zákonné vecné bremeno v prospech mesta. Riešenie zámenou pozemku  
z hľadiska možností mesta v súčasnosti nie je aktuálne.  
Stanovisko komisie výstavby a dopravy – komisia odporúča mestu Sereď komunikovať so 
žiadateľkou s cieľom nájsť dohodu. 
 
3. ŽIADATEĽ 3 
 
Žiadosť podaná: 8.12.2004 
Predmet žiadosti: parcela č.1913/64 -záhrada o výmere 155 m2, ktorá sa nachádza  na  ulici 
Pod hrádzou  v Seredi.  Časť parcely je súčasťou zeleného pásu, časť je pod miestnou 
komunikácoiu a chodníkom. 
Navrhované riešenie zo strany žiadateľa: 
- odkúpenie  za  cenu 1.000,-Sk/m2 a  vyplatenie jednorázového odškodného vo  výške  
 50.000,-Sk  za užívanie pozemku mestom po dobu 25 rokov 
 
4. ŽIADATEĽ 4 
 
Žiadosť podaná: 11.6.2004 
Predmet žiadosti: zvyšok-časti parciel č.1070,1071,1072/1,1072/2  na Fándlyho ulici ,ktoré sú 
užívané ako verejné priestranstvo-chodník a zeleň pred areálom bývalých DJ, pre žiadateľa 
sú nevyužitelné. 
Prevažná časť týchto parciel je súčasťou areálu bývalých DJ- časť je pod budovou ,časť tvorí 
dvor. Vysporiadanie týchto častí pozemkov v arealí DJ je už vyriešené-výkup za cenu 700,-
Sk/m2pre účely zriadenia sociálneho zariadenia. 
 

5. ŽIADATEĽ 5 
 
Žiadosť podaná: 28.1.2004 
Predmet žiadosti: parcela č.2965/25 –zast.pl. o výmere 117 m2, na Kukučínovej ulici  
v Seredi, ktorá je zastavaná miestnou komunikáciou a chodníkom.   
 

6. ŽIADATEĽ 6 
 
Žiadosť podaná: 7.2.2008 
Predmet žiadosti: parcela č.1885/7 -orná o výmere 475 m2, ktorá sa nachádza  na Športovej  
ulici v Seredi /oproti Športklubu/. Časť parcely je súčasťou zeleného pásu, časť je pod 
miestnou komunikácoiu a chodníkom. 
 
7. ŽIADATEĽ 7 
 
Žiadosť podaná: 19.1.2007 
Predmet žiadosti: parcela č.1890/101 –zast.pl. o výmere 362 m2, ktorá sa nachádza  na Dlhej   
ulici v Seredi. Časť parcely je súčasťou zeleného pásu, časť je pod miestnou komunikácoiu 
a chodníkom. 



 
8. ŽIADATEĽ 8 
 
Žiadosť podaná: 29.1.2007 
Predmet žiadosti: parcela č.175/13 -orná o výmere 103 m2, ktorá sa nachádza  na  ulici Pod 
hrádzou  v Seredi.  Časť parcely je súčasťou zeleného pásu, časť je pod miestnou 
komunikácoiu a chodníkom. 
 
9.  ŽIADATEĽ 9 
 
Žiadosť podaná: 22.10.2008 
Predmet žiadosti: parcela č.1874/51 – zast.pl. o výmere 16 m2, k.ú. Sereď, ktorá sa nachádza 
na Čepenskej ulici pred bytovým domom s.č.3735. Parcela je zastavaná chodníkom. 
 
Dňa 12.5.2010 bola doručená žiadosť na usporiadanie pozemku parcela registra „E“ 

č.1874/51 vo výmere 16 m
2
, k.ú. Sereď poskytnutím náhradného pozemku na stavbu 

garáže a uzatvorenie nájomnej zmluvy do doby poskytnutia náhradného pozemku, ako 

i finančnú náhradu za obdobie, kedy nemohla pozemok užívať.  
Snímok – príloha č. 3 

 
Stanovisko OSMM: 
Zákon č. 66/2009 Z.z. v § 4 ods.1  rieši vzťah mesta k neusporiadanému pozemku, kde nebolo 
zmluvou dohodnuté iné právo zriadením vecného bremena / právo držať, užívať, uskutočniť 
stavbu alebo zmenu stavby/, ktoré vzniká zo zákona dňom účinnosti zákona t.j. od 1.7.2009. 
Zároveň ukladá vlastníkovi neusporiadaného pozemku strpieť  vecné bremeno do vykonania 
pozemkových úprav. Zmluvný vzťah medzi mestom a žiadateľkou nie je  uzatvorený, od 
01.07.2009 je zriadené zákonné vecné bremeno v prospech mesta. Riešenie zámenou pozemku  
z hľadiska možností mesta a zosúladenia požiadavky vlastníčky je neaktuálne.  
Stanovisko komisie výstavby a dopravy – komisia odporúča mestu Sereď komunikovať so 
žiadateľkou s cieľom nájsť dohodu. 
 
 
  
 

Uvedené žiadosti o usporiadanie pozemkov tvoria nepatrnú časť z neusporiadaných 

pozemkov pod stavbami vrátane priľahlých pozemkov, komunikáciami a  verejnou zeleňou.  

Zákon č.66/2009 Z.z.  v § 4 ods.1  rieši vzťah mesta k neusporiadaným pozemkom, kde 

nebolo zmluvou dohodnuté iné právo zriadením vecného bremena / právo držať, užívať, 

uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby/ v prospech mesta od 1.7.2009 do usporiadania 

v súlade so zákonom č. 66/2009 Z.z.. V súčasnosti zámena pozemkov  z hľadiska možností 

mesta a zosúladenia požiadaviek vlastníkov je neaktuálnym riešením. Riešením sú 

pozemkové úpravy, ktoré predstavujú štandardnú formu usporiadania vlastníctva 

v katastrálnom území,  riešia usporiadanie vlastníctva poskytnutím náhradného pozemku, ale 

aj finančnou náhradou.    

 


