
Dôvodová správa 
 

Právny referát predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Seredi  v zmysle  Všeobecne 
záväzného nariadenia  č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Sereď 
v platnom znení  podľa, ktorého nadobúdanie nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta 
a prevod nehnuteľného majetku mesta podlieha predchádzajúcemu schváleniu mestským 
zastupiteľstvom, návrh na výkup pozemkov a zámenu pozemku v rámci prípravy územia pre 
realizáciu stavby „ Chodník Vinárska“. 

 
Na základe rokovaní súhlas k predaju príslušných spoluvlastníckych podielov na 

nižšie uvedených nehnuteľnostiach vyjadrili:    
 
1. parcela č. 3004/2 vo výmere   9 m2  odčlenená od parc. reg „E“ č. 300/2 k.ú. Sereď 
Jaroslav Macka, Mierová 1434/6, Galanta, spoluvlastník  v podiele 3/6 v pomere k celku 
 
 
2. parcela č. 3004/3 vo výmere     34 m2   odčlenená od parc. reg „E“ č. 291/2 k.ú. Sereď 
Jaroslav Macka, Mierová 1434/6, Galanta, spoluvlastník  v podiele 3/12 v pomere k celku 
 
 
3. parcela č. 3004/10 vo výmere 87 m2 . odčlenená  od parc. reg. „E“ č. 277/1    k.ú. Sereď,  
Ing. Pavol Tulala, Slnečná 961/7, Trnava v podiele 1/16 a 28/448 v pomere k celku 
Jarmila Sokolová, rod. Tulalová, Medeďovej 2495/17, Bratislava v podiele 28/448 v pomere 
k celku 
Iveta Mazúrová, rod. Štefanáková, F. Štefinku 4684/18, Martin v podiele 28/448 v pomere k 
celku 
Ing. Eva Florišová, rod. Tulalová, Andreja Hlinku3058/16 v podiele 18/448 a 9/224 
v pomere k celku 
Anton Tulala, Nám. slobody 31/13, Sereď v podiele 4/448 a 2/224 v pomere k celku 
Ľuboš Tulala, Garbiarska 51/56, Sereď v podiele 4/448 a 2/224 v pomere k celku 
Ivana Dubská, Legionárska 1124/1, Sereď v podiele 2/448 a 1/224 v pomere k celku 
Bernardína Tulalová, rod. Kubalová, Most pri Bratislave 120 v podiele 1/16 v pomere 
k celku 
 
Kúpna cena pre výkup pozemkov vo vlastníctve fyzických osôb na účel výstavby chodníka je 
dohodnutá vo výške  17 €/m2. 

 
    

4.doc. Ing. Štefan Hronský, CSc., Vinárska 124/7 Sereď, spoluvlastník novovytvorenej parc. 
č.  3004/9 zas. pl. vo výmere 55 m2 v podiele ½ v pomere k celku nesúhlasil s predajom, ale 
na rokovaní dňa 09.05.2012 navrhol prevod svojho spoluvlastníckeho podielu na parc. 3004/9 
formou zámeny za pozemok vo vlastníctve mesta na Vinárskej ulici oproti rodinnému domu 
s.č. 124/7. Predmetom zámeny je novovytvorená parc. č. 3005/27 zast. pl. vo výmere 28 m2,  
ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č. 82/2011vyhotoveným geodetom Petrom 
Černým od parc. reg „E“ č. 278/2 zast. pl. k.ú. Sereď vedenej na LV č.4806 vo vlastníctve 
mesta Sereď ( parc. KN-C 3005/1) s finančným vyrovnaním rozdielu vo výmerách za cenu 
17.- €/m2. 
Zdôvodnenie zámeny pozemkov: 
Zámena pozemkov sa uskutočňuje za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku  
pre realizáciu stavby    „ Výstavba chodníka na ulici Vinárska“, ktorej investorom je mesto.  



Pri zámene bude uplatnený postup podľa §9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zámenu pozemkov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  

Zámer previesť pozemok formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol 
v zákonom stanovenej lehote zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta.
   
 
V zmysle uvedeného je spracovaný návrh na uznesenie. 
 
 


