
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: 
 
         Mesto je vlastníkom pozemku v katastrálnom území Sereď, parciel registra „C“ číslo 
2537 a 2433/3.  Listom zo dňa  23. 05. 2016 požiadal o ich  odkúpenie Ing. Sidor, CSc. Pri 
osobnom stretnutí na Mestskom úrade bol žiadateľ upozornený, že žiadosti tak, ako bola 
predložená, nie je možné  súlade so zákonom o majetku obcí  vyhovieť (Ing. Sidor, CSc. 
požiadal o odkúpenie oboch parciel - pred svojím i susedným pozemkom).  Túto informáciu 
zobral na vedomie s tým,  že  podá novú žiadosť o predaj parcely č. 2547 a o parcelu č. 
2433/3 podá žiadosť vlastník susedného pozemku, Martin Melišík, ktorý je spolu realizátorom 
pripravovanej IBV. Nová žiadosť, podpísaná Ing. Sidorom, CSc. a Martinom Melišíkom, bola 
doručená na Mestský úrad  v Seredi dňa 20. 09. 2016, preto z dôvodu dodržania  rokovacieho 
poriadku MsZ,  nemohla byť zaradená na septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva.  
 
     Predmetom žiadosti sú pozemky, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti pred 
parcelami vo vlastníctve žiadateľov. Svojím umiestnením zasahujú do výstavby IBV – 
Kasárenská - Sereď. V prípade odkúpenia by pozemky slúžili na zarovnanie línie 
pripravovaných rodinných domov. 
 
 
 
 
Stanoviská odborných útvarov: 
 
Odd. rozvoja mesta: 
„Mesto Sereď, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie, podľa 
zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov upozorňuje, že podľa územnoplánovacej dokumentácie sú uvedené parcely určené 
na miestnu komunikáciu a ich odpredajom by v budúcnosti mohla byť obmedzená jej 
predpokladaná výstavba.“  
 
 
 
 
Odd. ÚP a SP:   
„ Pozemky  parc. č. 2437 a 2433/3 k. ú. Sereď sú súčasťou plôch, ktoré sú podľa ÚPN-M 
Sereď funkčne určené ako plochy dopravy pre navrhovanú miestnu komunikáciu MK, C2, 
MO8/50 (ulica Kasárenská) , v súvislosti s rozvojom IBV rodinných domov, plocha označená 
funkčným kódom BI-46.“ 
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