
 
Alternatíva č. 1    

  Príloha č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď  
                         Minimálne ceny pri prevodoch pozemkov vo vlastníctve mesta 

 
 
A: INTRAVILÁN  
 
I. zóna – katastrálne územie Sereď - centrum, ulice: 
 
M. R. Štefánika                                                              
Námestie slobody                            
Námestie republiky            
Vinárska 
Kúpeľné námestie               
Pekárska         
Poštová                                                                          
Spádová                    
Parková + areál parku         
Dionýza Štúra 
Cukrovarská 
SNP 
Kostolná       
Školská  
Železničná  
Kukučínova 
Hviezdoslavova 
Hornomajerská  
Mlynárska 
Čepenská 
Komenského  
Jesenského                 
Garbiarska 
 
nezastavaný pozemok                   90 €/m2 
zastavaný pozemok        50 €/m2 
 
 
II. zóna – katastrálne územie Sereď(ostatné – zostávajúce ulice), katastrálne  územie 

Dolný Čepeň 
nezastavaný pozemok                     60 €/m2 
zastavaný pozemok                  40 €/m2 

 

 



III. zóna – katastrálne územie Stredný Čepeň 
nezastavaný pozemok                    40 €/m2 
zastavaný pozemok                 30 €/m2  

 

IV. zóna – katastrálne územie Horný Čepeň 
nezastavaný pozemok                    30 €/m2 
zastavaný pozemok                 20 €/m2  

 
 
V. zóna – Nový Majer  
nezastavaný pozemok                    30 €/m2 
zastavaný pozemok                 20 €/m2  

 
 
B: EXTRAVILÁN  
 
pozemky mimo zastavaného územia mesta                 10 €/m2  
 
C:  
 
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),  za cenu v jednotlivých zónach,  podľa veľkosti výmery: 
  do 300 m2           nad 300 m2 
  
 I.   zóna   -   k. ú. Sereď                                              20 €/m2 40 €/m2 
II.  zóna   -   k. ú. Dolný Čepeň                                   20 €/m2 40 €/m2 
III. zóna  -    k. ú. Stredný Čepeň                                10 €/m2                    20 €/m2 
IV. zóna   -   k. ú. Horný Čepeň                              10 €/m2       20 €/m2 

  V. zóna    -   Nový Majer                                            10 €/m2       20 €/m2 
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zastavaný pozemok                 20 €/m2  

 
 
B: EXTRAVILÁN  
 
pozemky mimo zastavaného územia mesta                 10 €/m2  
 
C:  
 
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),  za cenu v jednotlivých zónach,   podľa veľkosti výmery: 
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II.  zóna   -   k. ú. Dolný Čepeň                                   20 €/m2 40 €/m2 
III. zóna  -    k. ú. Stredný Čepeň                                10 €/m                     20 €/m2 
IV. zóna   -   k. ú. Horný Čepeň                              10 €/m2       20 €/m2 

  V. zóna    -   Nový Majer                                             10 €/m2       20 €/m2 
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