
 
 

Dôvodová správa: 

 
Finančné oddelenie Mestského úradu predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
v Seredi, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení , žiadosť  o predaj 
nehnuteľného majetku. 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa 19.4.2011 Uznesením č. 

47/2011písm. C.) schválilo prevod nehnuteľného majetku – časť pozemku z parcely registra 
„C“ č. 3063/1 – ostatná plocha, vedeného v KN na LV č. 591, uplatnením výnimočného 
postupu ako prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Bolo zabezpečené zverejnenie 
zámeru mesta predať citovaný pozemok na internetovej stránke mesta, v regionálnej tlači a na 
úradnej tabuli. 
  
žiadateľ A -  spoluvlastníci   nehnuteľnosti – novopostavenej  polyfunkčnej  budovy    s. č. 
4330  požiadali o predaj časti  pozemku priľahlého k novopostavenej budove  z parcely 
registra „C“ č.3063/1- ost.pl. o výmere cca 33 m2, k.ú. Sereď, za účelom vybudovania 
samostatného vstupu na poschodie budovy do bytových priestorov na základe požiadavky 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante, nakoľko v objekte sú zdravotnícke 
zariadenia, kde sa vyžaduje samostatný vstup . Riešenie vstupu v rámci objektu nie je možné. 
 Žiadatelia majú na časť pozemku par.č.3063/1 o výmere 190 m2 s mestom uzatvorenú 
zmluvu o nájme na dobu neurčitú za účelom vybudovania parkovacích miest. Výška 
nájomného činí 92,8 € ročne.   Pozemok,   ktorý   by    mal   byť    predmetom predaja je 
súčasťou prenajatého pozemku. Výmera pozemku bude spresnená geometrickým plánom, 
ktorý si dajú žiadatelia vypracovať na vlastné náklady .    
 V roku 2009 bol v tejto lokalite predaný pozemok zastavaný stavbou za cenu 100,-€/m2, 
ktorá bola zvýšená o 19% DPH. 
 Cena za predaj nezastavaného pozemku v tejto lokalite je 66,388 €/m

2
 – minimálna cena 

v zmysle Prílohy č.1, bod I. k  VZN č.1/2006 - Minimálne ceny pri prevodoch pozemkov vo 
vlastníctve mesta, ktorá bude zvýšená o platnú DPH .  

 

Stanovisko finančnej a podnikateľskej komisie: 

 
komisia odporúča schváliť predaj za cenu 100,-€/m2, ktorá bude zvýšená o platnú DPH. 
 

 


