
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 : 

 
        Mesto Sereď je vlastníkom pozemku, ktorého časť sa  nachádza na ul. M. R. Štefánika, 
pri prevádzke Hubert J. E.,  parcely registra „E“ č. 27- ostatná plocha v celkovej výmere 
1142 m2 a parcely registra „E“ č. 274/1 - ostatná plocha v celkovej výmere 69 m2. 
Spoločnosť Hubert  J. E. požiadala o kúpu časti týchto parciel vo výmere cca 250 m2, 
z dôvodu rozšírenia výrobných kapacít a zlepšenia kompaktnosti výrobnej haly.  Zámer je 
v súlade s územným plánom mesta, ktorý predpokladá zarovnanie línie stavieb na dotknutých 
parcelách.  Dotknutá časť  pozemku,  na ktorom  je  zeleň,  patrí   spoločnosti   Hubert J.  E. 
O  zeleň sa „stará“  mesto, preto je v jeho záujme, aby  táto časť dotknutého pozemku bola 
vlastníctvom mesta .    
     Nakoľko výmera požadovaného pozemku je väčšia ako výmera uvažovanej zámeny, 
žiadateľ rozdiel vo výmerách, spresnených geometrickým plánom, vypracovaným na jeho 
náklady, uhradí mestu za cenu podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. 
     Predpokladaný rozdiel vo výmerách  je cca 145 m2, t. z., že mesto by v prípade schválenia 
predloženého zámeru získalo časť zamieňaného pozemku do vlastníctva výmenou za časť 
pozemku vo vlastníctve žiadateľa a finančný  príjem   približne desaťtisíc eur (70 ,00  €/m2). 
 
 
 
 
 
Stanovisko odborných útvarov: 
 
Odd.  rozvoja mesta: „Odporúčame riešenie formou zámeny pozemkov s podmienkou, že pri 
prístavbe, resp.  stavebných úpravách nebude zriadený žiadny vstup do areálu prevádzky 
Hubert J. E. z ulice M. R. Štefánika.“ 
 
 
 
Odd. ÚP a SP: „Hubert J.E. spol. s r.o., Sereď - Pozemky parc. reg. „E“ č. 273 a 274/1 k.ú. 
Sereď na ulici M. R. Štefánika sú podľa Územného plánu mesta Sereď funkčne určené 
a plochy výroby a skladov. 
Podľa návrhu nového územného plánu mesta sú predmetné pozemky funkčne určené  ako 
plochy výroby (v línii existujúcej stavby spoločnosti Hubert ,označené funkčným kódomV-
17).“ 
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