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Mestské zastupiteľstvo v Seredi (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) v súlade s § 11 ods. 4 

písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s 

§ 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov schvaľuje 

tento dodatok č.6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď (ďalej len 

„dodatok“): 

 

Čl. I 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď sa menia a dopĺňajú takto:  

 

1. V § 11 ods. 1 sa  čiarka medzi slovami „mesta“ a „hnuteľnému“ nahrádza spojkou „a“. 

 

2. V § 11 ods. 1 sa na konci vety bodka  nahrádza bodkočiarkou a vkladajú sa slová „ak tieto 

zásady neustanovujú inak.“ 

 

3. V § 11 ods. 3 sa vypúšťa  druhá a tretia veta. 

 

4. Za § 11 sa vkladá  §11a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„ § 11a 

Uloženie  stavieb  technickej  infraštruktúry,  najmä  inžinierskych  zariadení 

a inžinierskych sietí a ich súčastí  na pozemkoch vo vlastníctve mesta a zriadenie 

vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta 

  

1) Za  zriadenie  vecného  bremena  podľa  týchto  zásad  sa  považuje  zriadenie  

vecného bremena na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve mesta, a to najmä na 

účel  získania:  

a) práva vstupu, prechodu resp. prejazdu v nevyhnutnom rozsahu, 

b) práva  uloženia  stavieb  technickej  infraštruktúry,  najmä  inžinierskych  zariadení 

a inžinierskych sietí a ich súčastí (ďalej len „stavba“), v prospech vlastníka stavby.  

2) Vecné bremená na nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta vznikajú najmä:  

a) zo zákona,  

b) rozhodnutím príslušného orgánu,  

c) písomnou zmluvou.  

3) V prípade zámeru zriadenia vecného bremena práva prechodu a/alebo prejazdu cez 

časť  pozemku  mesta, podkladom pre zriadenie vecného bremena je geometrický plán 

na vyznačenie rozsahu, resp. predmetu, vecného bremena, ktorý  predkladá žiadateľ; 

geometrický plán nie je potrebný, ak je predmetom zriadenia vecného bremena celá 
parcela. Právny a majetkový referát mestského úradu (ďalej len „majetkový referát 

MsÚ“) na základe odborných stanovísk príslušných odborov mestského úradu  

spracuje materiál a predloží ho na rokovanie mestského zastupiteľstva. Zriadenie 

vecného bremena podľa prvej vety tohto bodu je odplatné,  len ak je žiadateľ fyzickou 

osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou a výška jednorazovej úhrady  za 

zriadenie vecného bremena je určená na základe znaleckého posudku vypracovaného 

na náklady žiadateľa.  

4) V prípade  zámeru  umiestnenia  novej  stavby  na  pozemku  mesta  majetkový referát 

MsÚ na základe písomnej žiadosti   žiadateľa,  prílohou  ktorej  je situačný výkres, 

resp. technická správa z projektovej dokumentácie k územnému, resp. stavebnému 

konaniu a na základe odborných stanovísk príslušných odborov mestského úradu, 

spracuje materiál a predloží ho na rokovanie mestského zastupiteľstva, ak o zriadení 

vecného bremena rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Majetkový referát MsÚ  v prípade 
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potreby  vyzve žiadateľa, aby svoju žiadosť  doplnil  a zabezpečil  stanoviská 

dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí.   

5) Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva bude uzatvorená zmluva o budúcej 

zmluve o zriadení vecného bremena a následne zmluva o zriadení vecného bremena, 

v prípadoch ak o zriadení vecného bremena rozhoduje mestské zastupiteľstvo.   

6) Žiadateľ v zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude zaviazaný, že 

po  vybudovaní  novej  stavby  na  pozemku  mesta  je povinný predložiť na 

majetkový referát MsÚ: 

a) geometrický plán, v ktorom bude vyznačený rozsah, resp. predmet vecného 

bremena, tzv. „porealizačné zameranie“, 

b) znalecký posudok na určenie výšky jednorazovej náhrady za zriadenie vecného 

bremena, ak je oprávnený z vecného bremena fyzickou osobou – podnikateľom 

alebo právnickou osobou, 

a na základe toho bude uzatvorená zmluva o zriadení vecného  bremena  a  podaný  

návrh  na  vklad  vecného  bremena  do  katastra nehnuteľností.  

7) Šachty k rozvodom inžinierskych sietí, skrinky pre uloženie technológií a stĺpy ako 

podporné body pre inžinierske siete vedené vzduchom, je možné umiestňovať na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta len výnimočne, a to len v odôvodnených prípadoch, 

ak nie je možné ich umiestnenie na pozemku alebo na objekte vo vlastníctve osoby, 

v prospech ktorej  sa  šachta, skrinka alebo stĺp zriaďuje. 

8) Oprávnený z vecného bremena bude zmluvne zaviazaný uhradiť: 

a) jednorazovú úhradu za zriadenie vecného bremena vo výške ustanovenej v týchto 

zásadách,  

b) všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena (najmä správny poplatok za 

vklad do katastra, náklady na znalecký posudok, ak bude potrebný na určenie výšky 

jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena a pod.). 

9) Jednorázová úhrada za zriadenie vecného bremena je určená  nasledovne: 

a) ak je oprávnený z vecného bremena fyzickou osobou je vo výške: 

 3 € za 1 m
2
 podzemného vedenia inžinierskej siete na pozemku mesta, 

 3 € za 1 m
2
 zriadenia vjazdu na vlastný pozemok cez pozemok mesta,   

 300 €  za umiestnenie 1 ks šachty na pozemku mesta,  

 200 € za  umiestnenie  1  ks  skrinky  na  uloženie  technológií  stavieb 
technickej  infraštruktúry na pozemku mesta,   

 200 € za umiestnenie  1  ks  stĺpa  ako  podporného  bodu  pre inžinierske siete 

vedené vzduchom na pozemku mesta,  

b) ak je oprávnený z vecného bremena fyzickou osobou – podnikateľom alebo 

právnickou osobou je určená na základe znaleckého posudku a minimálne však vo 

výške: 

 5 € za 1 m
2
 podzemného vedenia inžinierskej siete na pozemku mesta,   

 5 € za 1 m
2
 zriadenia vjazdu na vlastný pozemok cez pozemok mesta,   

 500 €  za umiestnenie 1 ks šachty na pozemku mesta,  

 400 € za  umiestnenie  1  ks  skrinky  na  uloženie  technológií  stavieb 

technickej  infraštruktúry na pozemku mesta, 

 400 € za umiestnenie  1  ks  stĺpa  ako  podporného  bodu  pre inžinierske siete 
vedené vzduchom na pozemku mesta. 

10) Rozvody telekomunikačných a informačných sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta 

je  možné  umiestňovať  podľa  osobitného  predpisu
7a

 za podmienky poskytnutia 

jednorazovej primeranej náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností podľa 

uvedeného  zákona.  Jednorazová  finančná náhrada  za  nútené obmedzenie užívania 

nehnuteľnosti bude určená vo výške určenej znaleckým posudkom vypracovaným na 
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náklady žiadateľa. Zmluva o zriadení vecného bremena bude obsahovať záväzok 

investora  týchto sietí, že umožní  mestu uloženie potrebného počtu chráničiek pre 

potreby mesta do existujúceho výkopu.  

11) Primátor mesta rozhoduje o zriadení vecného bremena v prípade: 

a) zriadenia prípojok k jednoduchej stavbe
7b

, ak sú súčasťou územného rozhodnutia 

resp. stavebného povolenia,  

b) drobných  stavieb, ktorými sú  prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné 

siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a 

pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, 

za podmienky, že sa jedná o stavby, ktoré nie sú umiestnené v  centrálnej mestskej 

zóne vymedzenej územným plánom mesta. Na uzatvorenie zmluvy o  budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena a následne zmluvy o zriadení vecného bremena sa 

primerane použije postup upravený v bodoch  4, 5 a 6 tohto článku  zásad.“ 

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú: 

„ 
7a 

zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách 
7b 

§ 139b  ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon)“  

  

5. V prílohe č. 2 sa v časti B: EXTRAVILÁN dopĺňa text, ktorý znie: 

„ pozemky mimo zastavaného územia mesta  stavebne nevyužiteľné          1,00 €/m2“ 

 

6. V prílohe č. 4 sa dopĺňa bod 4, ktorý znie: 

„4. budovy a zariadenia vo vlastníctve mesta: 
a/ citilighty:    CMZ – zóna 1               140,00 €/rok 

zastavané územie          100,00 €/rok 

 

b/ ostatné zariadenia:   CMZ – zóna 1       35,00 €/rok 

zastavané územie            27,00 €/rok“ 

 

 
 

Čl. II 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom schválenia mestským zastupiteľstvom, okrem Čl. I 

bodov 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.  
 

 

- podpísané - 

        Ing. Martin Tomčányi 

        primátor mesta Sereď 

 

 

 

 

Dodatok bol schválený uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 244/2021 a č. 245/2021 dňa 

4.11.2021 


