
D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
 
Žiadateľ1 

vlastníčka nehnuteľností,  rodinného domu s.č.2605 a pozemku par.č.1084/2, na ktorom je 
rodinný dom postavený, pozemku par.č.1084/1-dvor a pozemku par.č.1085-záhrada 
/Pivovarská ul./ požiadala o predaj časti pozemku z parcely registra „E“ č.919/2-ost.pl.          
/C par.č.1199/ k.ú. Sereď v dvoch alternatívach: 

1. o výmere cca 67 m2 podľa prílohy č.1  
2. o výmere cca 23 m2 podľa prílohy č.2, Par.č.919/2 priamo susedí s pozemkom 

par.č.1084/1. 
Dôvodom žiadosti je skutočnosť, že rodinný dom na par.č.1084/2 je v zlom technickom stave. 
Žiadateľka plánuje jeho kompletnú rekonštrukciu s tým, že vchod do domu a vjazd do garáží 
bude situovaný od Pivovarskej ulice, teda cez časť mestského pozemku par.č.919/2 za účelom 
bezpečného vjazdu do dvora. Pôvodný vchod do domu bol situovaný z  Kúpeľného námestia  
pri nebezpečnej zákrute, ktorá susedí s rohom súčasného oplotenia a vjazd z cestnej 
komunikácie do dvora je obtiažny a nebezpečný. 
 Výmera pozemku bude upresnená geometrickým plánom, ktorý si dá žiadateľka vypracovať 
na vlastné náklady .    
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 pozemkov vo 
vlastníctve mesta, ktorá bude zvýšená o DPH 19%.  
Je možné podľa §-u 9a odst. 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. Dôvodom pre určenie osobitného zreteľa je 
skutočnosť, že súčasný vstup  z miestnej komunikácie do dvora a domu vo vlastníctve 
žiadateľky pri nebezpečnej zákrute z Kúpeľného námestia je obtiažny a nebezpečný. Za 
účelom odstránenia nebezpečnosti a obtiažnosti vstupu do dvora a domu sa javí ako 
jediné vhodné riešenie vybudovanie nového vstupu na časti parc. registra „E“ č.919/2-
ost.pl.  / C  par.č.1199/ k.ú. Sereď vo vlastníctve mesta.  
 
Stanovisko odborných útvarov MsÚ:   
Mestský architekt , odd. ÚP a SP, investičné odd. –  v zmysle územnoplánovacej koncepcie 
mesta Sereď ako i stavu uličného verejného priestoru danej lokality – ul.Pivovarskej je 
možné akceptovať predaj časti pozemku z parcely registra E č.919/2 /C par.č.1199/ 
o výmere 23 m2 podľa prílohy č.2 v prospech žiadateľky. Predmetná časť pozemku nie 
je určená na rozvojové aktivity mesta. 
 
 


