
 
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 
predpisov zámer prevodu nehnuteľného majetku  mesta: 
 
 
Marek Lakatoš, bytom v Seredi , Trnavská 865/49, požiadal o predaj pozemku,  parcely 
registra „E“ č.1840/118– orná, k. ú. Sereď  (Trnavská ulica). 
 Na pozemku je postavený rodinný dom so  súp. č. 865/49 vo výlučnom vlastníctve žiadateľa  
/LV č.5605/. Rodinný dom postavili ešte predkovia vlastníka s povolením Odboru výstavby 
Okresného národného výboru v Galante, ktorý  udelil Jánovi Lakatošovi a manželke Žofii 
Lakatošovej, rod. Lakatošovej právo zriadiť si trvalú stavbu rodinného domu bezodplatne na 
pozemku, vlastníkom ktorého bol t. č. Československý štát, zastúpený Mestským národným 
výborom v Seredi . 
Žiadateľ je platiteľom dane z nehnuteľnosti za pozemok par.č.2563 a stavbu RD s.č.865/49 
a nemá nedoplatky na daniach. 
 
Cena za predaj pozemkov, ktoré sú pre mesto z hľadiska jeho zámerov nevyužiteľné a sú 
súčasťou jestvujúcej zástavby, dlhodobo užívané ako záhrady, predzáhradky, zastavané 
plochy (10 rokov a viac)  je  20  €/m2  v zmysle Prílohy č.1  Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta. Na minimálne ceny sa uplatňuje DPH v zmysle platnej právnej úpravy. 
 
V zmysle Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  §-u 9a ods. 8 písm. b sa jedná 
o pozemok zastavaný stavbou (vo vlastníctve žiadateľa),  vrátane priľahlej plochy, ktorá 
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou (dvor), kde sa prevod 
realizuje priamo a pri prevode sa nepoužijú ustanovenia §-u 9a ods.1 až 7 ale výnimočný 
postup.  
 
 
Stanovisko odborných útvarov MsÚ:   
Oddelenie rozvoja mesta: Ide o užívanie  pozemku – časti parcely „E“ č. 1840/118 vo 
vlastníctve mesta dlhodobo zastavaného a užívaného stavbou rodinného domu a dvora. 
Odporúčame pozemok usporiadať.  

Odd. ÚP a SP: pozemok pod domom s.č. 865 a priľahlý pozemok nachádzajúci na Trnavskej 
ceste v Seredi sú súčasťou plôch, ktoré podľa Územného plánu mesta Sereď sú funkčne určené 
na bývanie ako plochy nízkopodlažnej zástavby – rodinné domy. 
Súhlasím s predajom. 
 

 

 


