
 

   Zverejnenie zámeru prevodu  nehnuteľného majetku  mesta Sereď -  pozemkov na 

Tehelnej ulici a Ul. M.R.Štefánika 

Text správy: 

 
Mesto Sereď zverejňuje,  v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov,  

zámer  prevodu  nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  

zreteľa, 

1. novovytvorenej parcely č. 472/8 - zastavaná plocha vo výmere 38 m2,  ktorá bola geometrickým 

plánom č.  16/2021 zo dňa 04.03.2021, vypracovaným geodetom Ing. Marošom Oravcom - GEODET, 

úradne overeným Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor dňa 10.03.2021 pod číslom 

269/2021, odčlenená od parcely č.  166/1 - zastavaná plocha, evidovanej Okresným úradom v Galante, 

katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako parcela registra „E“, na LV č. 591 pre k. ú.  Dolný 

Čepeň  z dôvodu, že ide o pozemok, ktorého časť  je  dlhodobo užívaná ako súčasť dvora pri rodinnom 

dome, časť je zastavaná oplotením vo vlastníctve žiadateľa a je pre mesto  z hľadiska územno-

plánovacej koncepcie  inak nevyužiteľný, žiadateľovi Pavlovi Jobekovi a manželke Jarmile Jobekovej, 

obaja  bytom v Seredi, Ul. 8.mája 1816/36.  

2. novovytvorenej parcely č. 3043/2  -  zastavaná plocha, ktorá bola odčlenená geometrickým plánom č.2-

3/2021,  vypracovaným  GEOREAL Sereď, s.r.o, a to diel (1) vo výmere 258 m
2
, odčlenený od   

parcely č. 273- zastavaná plocha,  diel (2) vo výmere 54 m
2
,  odčlenený od parcely č. 271/4 - zastavaná 

plocha, obe evidované Okresným  úradom v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako 

parcely registra „E“, na LV č.  4959 pre k. ú. Sereď a diel (5) vo výmere 1 m
2
, odčlenený od parcely č. 

929/2 – zastavaná plocha,  evidovanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na mape 

určeného operátu ako parcela  registra  „E“, na LV č. 4806 pre k. ú. Sereď  z dôvodu, že ide 

o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti  pred budovou s pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľa,  bude súčasťou rozšírenia výrobných kapacít spoločnosti, v súvislosti s projektom 

CHARMAT, je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej  koncepcie pre mesto  inak nevyužiteľný, 

spoločnosti HUBERT J. E. so sídlom v Seredi Vinárska  137. 

 

 

                                                                Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta, v. r. 
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