
Stretnutie komisie k výkupu pozemkov MŠ Fánldyho 
14. 08. 2015 

Záznam 
Prírtomní:  
Ing. Martin Tomčányi (MT) 
JUDr. Michal Irskák (MI) 
JUDr. Zuzana Pastuchová (ZP) 
Ing. Eva Florišová (EF) 
Darina Nagyová (DN) 
Mgr. Silvia Kováčová (SK) 
 
Stretnutie zvolané na základe uznesenia MsZ č. 92/2015 zo dňa 25. 06. 2015 za účelom stanovenia 
ďalšieho  postupu k rokovaniu s vlastníkmi dotknutých pozemkov  
Súčasný stav:  

MŠ Fándlyho  
pozemky 

Por. č.  Parcela 
Výmera celej 

parcely aj pod 
komunikáciami 

LV Vlastníci 

Výmera 
pozemku 

pod 
budovou* 

Výmera 
pozemku 

dvor* 

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

*odhad 
       

V súčasnosti vykúpených 8 m2 pod budovou škôlky za cenu 40 €/m2. 

1. pri známych vlastníkoch – začať rokovania ohľadom výkupu pozemkov – odporúčaná cena pre 
rokovanie 30 € - nezastavaná plocha a 17 € komunikácia, pri parcele č. 1073 možnosť  ďalšej 
zámeny. ZMOS žiada o možnosť výkupu verejných pozemkov prostredníctvom EÚ fondov 

2. pri neznámych vlastníkoch – preveriť možnosti usporiadania  
a. vydržaním na základe súhlasu SPF 
b. výkupom od SPF ako správcu po neznámych vlastníkoch – predpokladaná hodnota 

podľa znaleckého posudku 
c. zistiť  žijúceho dediča, ktorý usporiada pozemok a následné odkúpenie  

Úlohy:  

1. Komisia žiada primátora mesta rokovať  s SPF o možnostiach usporiadania pozemku parc. 
reg. „E“ č. 1075 vydržaním alebo výkupom. 

2. Pripraviť podklady pre primátora na rokovanie s SPF – DN, ZP 
3. Pripraviť geometrický plán   



4. Vyžiadať od Štátneho archívu potvrdenie, že neeviduje žiadne listiny ohľadom majetkovo-
právneho usporiadania predmetných  pozemkov – DN, ZP  

5. Zistiť možnosť financovania majetkovo-právneho usporiadania pozemkov zastavaných 
stavbami a komunikáciami prostredníctvom EÚ fondov – MT (ZMOS), BB (fondy) 

MT – informoval o žiadosti p. Brichtu ohľadom pozemkov v „Madona parku“, možnosť zámeny za iný 
pozemok, prípadne byt vo vlastníctve mesta 

Záver: zámena za byt nie je možná 

 
Zapísala: Mgr. Kováčová 
V Seredi, dňa 14. 08. 2015 
 


