
 

   Zverejnenie zámeru nájmu  nehnuteľného majetku  mesta Sereď  -  pozemkov 

na Dolnočepeňskej, Vinárskej  a Novomestskej ulici v Seredi  

Text správy: 
 

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

predpisov,  zámer  nájmu  nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako prípad 

hodný osobitného zreteľa: 

1.  časti parcely č. 166/1 - ostatná plocha, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,  

na mape určeného operátu ako parcela registra „E“,  na LV č. 3289 pre k. ú. Dolný Čepeň, vo 

výmere 10 m
2
, na dobu neurčitú, s podmienkou  možnosti odstúpenia mesta ako prenajímateľa od 

nájomnej zmluvy v prípade, ak sa nájomcovia  nestanú vlastníkmi rodinného domu,  z dôvodu, že 

ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pred rodinným domom  s pozemkom v 

súkromnom vlastníctve, na parcele č.1112/1, na účel vybudovania oplotenia, ktorým vznikne 

zarovnaná línia miestnej komunikácie a je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie  

inak nevyužiteľný, žiadateľom Eve Maronovej a Marekovi Maronovi, obaja bytom v Seredi, 

Cukrovarská 147/7, 

2. časti parcely č. 273 - zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere  169 m
2
 a časti parcely č. 272/1- 

záhrada vo výmere 156 m
2
, obe zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na mape 

určeného operátu ako parcely registra „E“,  na LV č. 4959 pre k. ú. Sereď, za cenu 10,00 

€/m
2
/rok, na dobu neurčitú z dôvodu,  že ide o pozemok, ktorý sa nachádza v bezprostrednej 

blízkosti pred areálom vo vlastníctve žiadateľa,  bude na ňom vybudované verejne prístupné 

parkovisko pre osobné automobily zamestnancov a návštevníkov areálu spoločnosti, je pre mesto 

z hľadiska územno-plánovacej  koncepcie pre mesto  inak nevyužiteľný, spoločnosti HUBERT J.E., 

s.r.o., so sídlom v Seredi, Vinárska  137. 

3.  parcely č. 3117 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 120 m
2
,  parcely č. 3128/3 - zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 30 m
2
, parcely č. 3128/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 74 

m
2
 a parcely č.  3128/90 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1218 m

2
, všetky zapísané  

Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcely registra „C“ na 

LV č. 591 pre k. ú. Sereď, na dobu neurčitú, z dôvodu, že ide o pozemok  zastavaný stavbami vo 

vlastníctve spoločnosti, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou  a je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak 

nevyužiteľný, spoločnosti BAU -TRADE SK a. s.,  so sídlom v Seredi, Vonkajší rad  795. 

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