
Dôvodová správa 
 

Predkladáme na rokovanie MsZ  žiadosť pani Margity Stachovej (ďalej len žiadateľka ), ktorú 
adresuje primátorovi mesta a poslancom MsZ.  

Žiadateľka je vlastníčkou pozemku, parcely reg. „E“ č.1874/51 – zast.pl. o výmere 16 
m2, k.ú. Sereď, ktorá sa nachádza na Čepeňskej ulici pred bytovým domom s.č.3735 a je  
zastavaná chodníkom a čiastočne parkoviskom. Žiada o majetkovoprávne usporiadanie 
zámenu  uvedeného pozemku za pozemok vo vlastníctve mesta na Novomestskej ulici 
v Seredi, ktorý by bol využívaný ako parkovisko. 
 

V zmysle zákona č. 66/2009 Z.z.o niektorých opatreniach na majetkovoprávne 
usporiadanie  pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie 
územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov / ďalej zákon /  rieši usporiadanie 
vlastníctva k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli  na obce a vyššie územné celky z majetku 
štátu vrátane priľahlých plôch, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný 
celok so stavbou, pod  cintorínmi, športovými areálmi alebo verejnou zeleňou / ďalej 
pozemok pod stavbou / 

1. formou pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách  
2. a zámenou pozemkov, čím dáva možnosť obciam a vyšším územným celkom prispieť 

k riešeniu usporiadania vlastníctva  
 

Podľa §2 ods. 1  zákona obec môže poskytnúť zámennou zmluvou vlastníkovi pozemku 
náhradný pozemok v primeranej výmere, bonite a rovnakého druhu ako bol 
usporadúvaný pozemok pred zastavaním v rámci územia obce. Podmienkou uplatnenia 
tohto riešenia je, že obec má k dispozícii vlastné pozemky v príslušnej výmere, bonite 
a druhu, ktoré bude možné využiť individuálne formou zámennej zmluvy.  

 
Podľa §2 ods. 2  zákona, ak sa neuplatní vyššie uvedený postup – zámena, usporiadanie 
sa vykoná v rámci pozemkových úprav. 

 
Podľa § 4 ods. 1 zákona, ak vlastník stavby nemá k pozemku pod stavbou  zmluvne 
dohodnuté iné právo / napr. nájomný vzťah / ku dňu účinnosti zákona, t.j. 01.07.2009 vzniká 
vo verejnom záujme v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu 
/ právo držať, užívať, uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby /. 
 
Podľa §4 ods. 2 zákona je vlastník pozemku pod stavbou povinný strpieť vecné bremeno do 
vykonania pozemkových úprav. 

V roku 2010 MsZ uznesením č. 110/2010 odložilo riešenie usporiadania pozemkov vo 
vlastníctve fyzických osôb do uskutočnenia pozemkových úprav.  
 
Stanovisko oddelenie rozvoja mesta: 
Podľa údajov z  informačného systému vnuk žiadateľky býva na adrese Novomestská 43/41, 
do úvahy prichádzajú parkoviská s kolmým státím priamo na MK Novomestská, resp. 
pozemok č. 3063/4 verejná zeleň pred vchodom bytového domu na uvedenej adrese, ktorý je 
vytipovaný na zriadenie verejného parkoviska. 
Ide o jeden z mnohých prípadov podobného druhu v meste, ktoré mesto nemá možnosť riešiť 
tak, ako požaduje žiadateľka. Z dôvodu nemožnosti  zachovania rovnakého prístupu vo 
všetkých prípadoch neodporúčame požadované riešenie usporiadania pozemkov. Navrhujeme 
riešiť problém postupom podľa §2 ods. 2  Zákona č. 66/2009 –(usporiadanie sa vykoná 
v rámci pozemkových úprav.) 



Stanovisko odd. ÚPaSP:  
Navrhovanú zámenu pozemku na Čepeňskej ul., ktorého je žiadateľka vlastníčkou za časť 
plochy v lokalite  Novomestská ul. s funkčným určením  parkovacieho státia pre osobný 
automobil s adresným určením nie je možné akceptovať.  
Z hľadiska  územnoplánovacej  koncepcie mesta Sereď urbanistickej kontinuity v lokalite sa 
javí ako nevhodné členenie a drobenie verejných ucelených plôch vo vlastníctve mesta.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


