
Dôvodová správa  
 
Na rokovanie mestského zastupiteľstva je predkladaná informácia o výsledkoch uskutočnených  
rokovaní vo veci usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom MŠ Fándlyho. (mapa – Príloha č. 
1). 

MŠ Fándlyho  
pozemky 

Por. č.  Parcela 
Výmera celej 

parcely aj pod 
komunikáciami 

LV Vlastníci 

Výmera 
pozemku 

pod 
budovou* 

Výmera 
pozemku 

dvor* 

1 3535/2KN 596,00 72 Marcinčin 0 596 
2 1077/3UO 1 000,00 5125 Gréčová, Miháliková 114,3 860,06 
3 1076/1UO 900,00 5678 Mičáni a spol 144,55 678,38 
4 1075UO 1 140,00 5123 Bosý 272,33 654,41 
5 1073UO 694,24 5122 Domčeková 148,37 548,87 
Výmera 
celkom   4330,24     679,55 3337,72 

     
4017,27 

*odhad 
       

 
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 25. 06. 2015 prijalo uznesenie č. 92/2015, ktorým 
zobralo na vedomie informáciu o priestorových podmienkach materských škôl v meste Sereď,  
schválilo  zámer usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom využívaným Materskou školou na 
Fándlyho ulici formou výkupu a zámeny a poverilo primátora mesta, za účasti poslanca JUDr. Irsáka 
rokovaním s vlastníkmi pozemkov pod MŠ na Fándlyho ulici  

14. 08. 2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie k príprave rokovaní s vlastníkmi dotknutých  
pozemkov (záznam – Príloha č. 2) 
    
Vlastník parcely reg. „E“  č. 1073 (Lenka Domčeková, zastúpená Máriom Domčekom) dňa 4. 9. 2015 
písomne potvrdil záujem usporiadať vlastníctvo zostávajúcej časti parcely (okrem časti parcely, ktorá 
bola predmetom rokovania MsZ  dňa 25. 06. 2015 – uznesenie č. 93/2015), za zadnú časť pozemku 
v areáli materskej školy ležiacu pri ul. Vonkajší rad. V prípade, ak by mesto ponúklo pozemok v inej 
lokalite, požaduje o návrhu znovu rokovať.    
 
Začiatkom októbra sa uskutočnilo rokovanie na Slovenskom pozemkovom fonde, regionálny odbor 
Trnava, o možnostiach usporiadania pozemku - parcely reg. „E“ č. 1075 vydržaním, resp. o možnosti 
odkúpenia a kúpnej cene. 
Podľa vyjadrenia SPF nie je možné vydržanie pozemku.  Je možnosť odkúpiť zastavanú časť parcely 
a nevyhnutnú časť „dvora“, po predložení žiadosti s  potrebnými dokladmi (geometrický plán, 
 znalecký posudok na určenie kúpnej ceny podľa trhovej ceny). 
 
14. 10. 2015 sa uskutočnilo stretnutie s vlastníkmi parcely reg. „E“ 1076/1 Mičánioví, Filipiakoví, 
Sekereš a spol. (záznam - Príloha č. 3) 
 
04. 11. 2015 sa uskutočnilo stretnutie s vlastníkmi parcely reg. „C“ č. 3535/2 p. Marcinčinom 
a parcely reg. „E“ 1077/3 p. Mihálikovou, ktorá zastupovala aj svoju matku Teréziu Gréčovú (záznam 
- Príloha č. 4) 
 



Vlastníkom parciel reg. „E“ č. 1076/1, 1077/3 a parcely reg. „C“ č. 3535/2 bola ponúknutá cena 30 € 
za m2. Ponúknutá  cena nebola vlastníkmi akceptovaná,  Zhodli sa na výške kúpnej ceny 60 €/m2. 
Cenu odvodzovali od kúpnej ceny pri výkupe pozemkov pre Kaufland a podľa predaja pozemkov 
v danej lokalite.  
  
Mesto zisťovalo v archívoch existenciu dokladov vzťahujúcich sa k majetkovo-právnemu 
vysporiadaniu dotknutých pozemkov 

- Štátny archív – pobočka Šaľa - s negatívnym stanoviskom,  
- Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici - s negatívnym stanoviskom, 
- Štátny archív Bratislava – doposiaľ bez výsledku.  

 
Súčasný stav:  
 

- Úhrada za užívanie pozemku parcely reg. „C“ č. 3535/2 p. Marcinčinovi 3,28 €/m2 a rok 1 925 
€/rok - dohoda je platná do 31. 03. 2016 

 
- Úhrada za užívanie pozemku parcely reg. „E“ 1077/3 p. Mihálikovej nájomné v sume 3,28 €/m2 –

3 283 €/rok, dohoda je platná do 31. 12. 2015. 
 

Podľa Územného plánu mesta Sereď je táto lokalita zadefinovaná ako územie funkčne určené pre 
verejnoprospešnú stavbu - materskú školu. Osobitný prístup k usporiadaniu vlastníckych práv by bolo 
vyvlastnenie pozemkov z dôvodu verejného záujmu. V súlade s platnou legislatívou by pri vyvlastnení 
bola cena pozemku stanovená znaleckým posudkom.  
 
Alternatívy: 
 
- zachovanie súčasného stavu za doteraz dohodnutých podmienok – náklady za užívané pozemky by 

predstavovali čiastku cca. 13 200 €, 
 
- výkup pozemkov za vlastníkmi navrhnutú cenu 60 €/m2– cca. 260 000 €, 
 
- majetkovo právne usporiadanie časti pozemku nevyhnutného pre materskú školu pri kapacite 45 

detí na elokované pracovisko celkovo asi 2000 m2 – časť pred budovou cca. 1400 m2, pod budovou 
- cca 680 m2  a 300 m2 nezastavanej plochy na detské ihrisko (podľa Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 
Z.z: 2,5 m2 trávnatej plochy na dieťa a 4 m2 plochy detského ihriska na dieťa), kúpou cca 125 000 
€. Ostatné časti parciel by boli vrátené vlastníkom – táto alternatíva nebola predmetom rokovaní 
s vlastníkmi pozemkov, 

 
- vyvlastnenie pozemkov – cena stanovená podľa znaleckého posudku, 

 
- predaj budovy a dobudovanie kapacít materských škôl v inej lokalite.  
 


