
Informácia k majetkovoprávnemu  usporiadaniu pozemkov  pre výstavbu 

chodníka na Vinárskej ulici v Seredi 

 
V rámci  prípravy  územia  pre realizáciu stavby „Výstavba chodníka Vinárska ulica 

v Seredi“ / stavba by mala byť umiestnená z ľavej strane cesty smerom z Námestia slobody/  
oddelenie správy majetku mesta rieši  majetkovoprávne usporiadanie dotknutých pozemkov 
vo výmere 615 m2 . Zámerom mesta je pozemky usporiadať výkupom.  V prevažnej miere ide 
o pozemky  vo  vlastníctve fyzických osôb, vo viacerých prípadoch  je potrebné riešiť 
dedičské konanie.    
 
Výstavbou chodníka sú dotknuté nasledovné pozemky: 
 
Parcela č.         celková výmera   LV č.    Vlastníci                                    výmera pozemku                  

                          pozemku  v m
2
                                                                      v m

2
 pod chodník                          

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1. 
272/2-záhr.                1248             569    Mancovičová Terézia,SR       1/3 
                                                                  Zabáková Anna                       1/3              184 
                                                                  Petrovičová Jozefína               1/3 
Mancovičová Terézia Ladislava a Petrovičová Jozefína Tarzína – neznáme vlastníčky, 

informácie o nich nie sú ani v centrálnej evidencií obyvateľov v Banskej Bystrici 

Zabáková Anna – vo vybavovaní 

 
2.  
272/4-záhr.                   173          3231     Forgáč Jozef,Sereď č.120       1/2                49 
                                                                   Forgáčová Marianna, Sereď    1/2 
                                                                   č.120 
Súhlasia s predajom pozemku pod chodník. 
 
3. 
272/1-záhr.                    789         4959     Vinárske závody                                           45          
276/1-zast.pl.                  35                        n.p. Bratislava  /SPF/              1/1                  8 
Delimitácia predmetných parciel z MHSR na Mesto Sereď. Žiadosť o delimitáciu pozemkov 
podaná na Ministerstvo hospodárstva 18.2.2010 – vo vybavovaní.. 
 
4.      
277/1-záhr.                   655            275       Farský Anton –zomrel           2/16 
                                                                     Farská Margita                       2/16 
Farská Margita ,manželka a právna nástupkyňa po Antonovi Farskom – prebieha 

dedičské konanie.  
Súhlasí s predajom pozemku pod chodník. 
 
                                                                      Tulala Štefan –zomrel           2/16 
                                                                      Tulalová Margita-zomrela    2/16 
Právnym nástupcom po zomrelých je Ing.Tulala Pavol. Dedičské konanie je vo 

vybavovaní.  
Súhlasí s predajom pozemku pod chodník. 
 
                                                                       Ing.Tulala  Pavol,Trnava      1/16 
Súhlasí s predajom pozemku pod chodník. 



 
                                                                       Tulala Jozef – zomrel           1/16 
 
Dedičské konanie vo vybavovaní 
  
                                                                       Kiššová Anna, Sereď            1/16 
Súhlasí s predajom pozemku pod chodník. 
 
                                                                        Farský Miroslav, Sereď         1/4   
Súhlasí s predajom pozemku pod chodník. 
 
                                                                        Tulala Anton - zomrel          1/16      
Do dedičského konania nebola zahrnutá predmetná parcela a podľa vyjadrenia dedičia 

nemajú záujem podať návrh na prejednanie novoobjaveného dedičstva.  
Z parcely č.277/1 je pod chodníkom výmera                                                         86 
 
5. 
278/4-ost.pl.           258              5802             Hronský Štefan, Sereď         1/2 
                                                                         Bublinec Michal ,Sereď       1/2         54 
Súhlasia s predajom pozemku pod chodník s tým,  aby  pri realizácii stavby bola rešpektovaná 
ich požiadavka ponechať  medzi chodníkom a oplotením  manipulačný priestor.    
 
6. 
281/1-záhr.            440                298              Tanušková Mária-zomrela    1/4  
Do dedičského konania nebola zahrnutá predmetná parcela a podľa vyjadrenia dedičia 

nemajú záujem podať návrh na prejednanie novoobjaveného dedičstva.  

 
                                                                          Rafajová Oľga,Nová Baňa   1/4    

                                                                    
                                                                          Tanuška Pavol, StaráTurá -  zomrel 1/4 
Do dedičského konania nebola zahrnutá predmetná parcela a  podľa vyjadrenia dedičia 

nemajú záujem podať návrh na prejednanie novoobjaveného dedičstva.  
 
                                                                          Priehradníková Marta          1/4             43 
                                                                    
 

7. 
282/1-záhr.              348              591               Mesto Sereď                       1/1            40   

 

8. 
287/1-záhr.            1174            4965             Koleničová Mária-zomrela    1/1            23  
Do dedičského konania nebola zahrnutá predmetná parcela.   

 

9. 
288/1-záhr.               824              814            Ďurica Jozef, Sereď               1/1            46 
Súhlasí s predajom pozemku pod chodník. 
 
 

 

 



 
10. 
291/2-záhr.               133             1168        Macka František - zomrel          1/2         37 
                                                                     Kalinayová Jolana,r.Macková    1/2 
                                                                    - zomrela  
Do dedičského konania po Františkovi Mackovi  nebola zahrnutá predmetná parcela.   

Boli oslovení dedičia – vec vo vybavovaní. 

Do dedičského konania po Jolane Kalinayovej  nebola zahrnutá predmetná parcela,  

dedičia nemajú záujem podať návrh na prejednanie novoobjaveného dedičstva.  
 
11. 
300/2-zast.pl.            555               850           Macka František-zomrel         1/1         13 
Do dedičského konania po Františkovi Mackovi  nebola zahrnutá predmetná parcela.   

Boli oslovení dedičia – vec vo vybavovaní. 

 

12.     
3054-záhr.                   669                3231       Forgáč Jozef, Sereď              1/2           2 
                                                                          Forgáčová Marianna             1/2 
Súhlasia s predajom pozemku pod chodník. 
 
V prípadoch, kde nezačalo na návrh dedičské konanie bude  mesto postupovať v súlade 
s 175x ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku a podá podnet na začatie konania o dedičstve 
bez návrhu.   
V zmysle § 175x ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku môže súd v odôvodnených prípadoch 
o novoobjavenom majetku začať konanie aj bez návrhu na podnet orgánu samosprávy. 
 
 

Príloha: snímok z mapy  
 

 

 

 

 

 
Vypracovala: Kubánková Slava 
                        pracovníčka OSMM 


