
Dôvodová správa 

 

     Finančné oddelenie Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 

zastupiteľstva v Seredi v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 

zmien a dodatkov zámer mesta predať nehnuteľný majetok: 

 

 

    Mesto Sereď je vlastníkom pozemku nachádzajúcom sa v areáli  „starého sila“ (býv. 

Poľnonákup), a to  parcely č. 432/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.641 m
2
 

a
 
parcely č. 432/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m

2
,  

 
evidované na 

Katastrálnom úrade v Trnave, Správa katastra Galanta ako  parcely  registra „E“ evidované 

na mape určeného operátu na LV č. 591, v k.ú. Sereď , a to  parc.č.454/2 – zastavané plochy 

a nádvoria, parc. č. 454/5 – zastavané plochy a nádvoria a parc.č.455 – zastavané plochy 

a nádvoria. 

     Pozemky v rámci areálu dlhodobo užíva firma Slovagro, spol. s r.o. Galanta, resp.  jej 

predchodcovia (Poľnonákup, predtým Agrasol).   V súčasnosti sú uvedené parcely prenajaté 

na základe uznesenia č. 189/2007 zo dňa 28.8.2007  firme Slovagro spol. s r.o . Galanta. Za 

celú dobu uhradila firma  mestu nájomné vo výške 22.929 €. 

    Firma  požiadala o odkúpenie uvedených pozemkov vcelku, alebo aspoň časti nevyhnutne 

potrebnej k svojej činnosti.  Na úrovni vedenia mesta a následnej aj za účasti odd. rozvoja 

mesta sa uskutočnilo rokovanie s konateľom firmy  o možnosti využitia pozemku pre mesto 

a potrebe pozemku pre firmu. Na základe rokovaní sa prišlo k záveru, že časť pozemku, ktorú 

firma môže uvoľniť,  je pre mesto funkčne nevyužiteľná. V prípade odčlenenia parcely by bolo 

potrebné urobiť prekládku oplotenia (cca 150 m -oplotenie areálu bolo pôvodným oplotením 

starého ihriska ), zbúrať časť skladu a ďalšie náklady pre obe zainteresované strany. . 

Minimálna cena pri prevode pozemkov vo vlastníctve mesta v zmysle Príloha č. l k VZN č. 

1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta je v dotknutej zóne pri nezastavanom 

pozemku 66,388 €/m
2
, pri zastavanom pozemku 33,194 €/m

2
 . 

Z dôvodu, že firma dlhodobo užíva pozemky žiada uplatniť kúpnu cenu stanovenú v citovanej 

prílohe k VZN podľa bodu E., II. zóna – k. ú. Sereď, a to 11,618 €/m
2 

. 

 

Stanovisko odd.  rozvoja mesta a mestského architekta: 

   Pri rešpektovaní prevádzkových potrieb vlastníka areálu Slovagro spol. s r.o. v lokalite 

Pažitná ul., je možné akceptovať požiadavku na odkúpenie pozemkov reg.“C“ parc.č.432/11 

(l.641m
2
) a parc. č. 432/9 (89m

2
) reg. „E“ ako časť parc. č 455, 454/5, 454/2, LV č. 591 

v zmysle priloženého grafického podkladu. 

     Je potrebné uviesť, že podstatnú časť označených plôch tvoria dopravno – manipulačné 

plochy žiadateľa.  V zmysle žiadosti a prebehnutých rokovaní by bolo možné ponechať 

v majetku mesta časť plochy  pozemku pri ceste I/62 a pri sklade p. č. 432/5, čo však je pre 

mesto Sereď územie funkčné nevyužiteľné. 

  

 

     
 


