
 

Dôvodová správa 
 
Finančné oddelenie Mestského úradu predkladá  v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zámer predať nehnuteľný majetok mesta: 
 
1. Mesto Sereď vlastní nehnuteľnosti, ktoré slúžia na distribúciu elektriny -  trafostanicu 

s pozemkom, ktorá bola vybudovaná v rámci SIBV „kapustniská“ , na križovatke ulíc 
Veterná a Jasná. Ide o funkčné zariadenie so vstavanými elektrickými zariadeniami.  

      Mesto nie je oprávnené prevádzkovať elektrické zariadenia, preto trafostanicu využíva 
Západoslovenská energetika, ktorá distribuuje elektrinu v danom obvode.     

           V zmysle  Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, 
je možné predať majetok mesta na základe obchodnej verejnej súťaže, priamym nájmom a  
výnimočným postupom – uplatnením zákonných výnimiek alebo ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

          Pretože časť stavba  s pozemkom, ktorá by mala byť predmetom prevodu je špecifická, 
vybudovaná na účely distribúcie elektriny, jedná sa o verejný záujem,   je možné podľa §-
u 9a, ods.8, písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov určiť, že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje 
mestské zastupiteľstvo 3/5-inovou väčšinou všetkých poslancov.  

      Stanovisko odd. rozvoja mesta a mestského architekta: 

      Mesto má záujem na zachovanie funkcie stavby na distribúciu elektrickej energie v tejto 
lokalite.  

 
 
2. Vlastník nebytových priestorov na ul. M. R. Štefánika, súp. č. 3035 - obchodno-

spoločenské centrum -  požiadal mesto Sereď o predaj časti pozemku , parcelu reg. „E“ 
294 , k. ú. Sereď,. Dôvodom je úprava pozemku, ktorý je v zlom stave. Žiadateľ má zámer 
upraviť pozemok podľa požiadaviek mesta na vlastné  náklady. V prípade predaja 
pozemku bude výmera spresnená geometrickým plánom, ktorý dá vypracovať žiadateľ na 
vlastné náklady. 

 Vzhľadom na to, že pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti budovy vo vlastníctve 
žiadateľa, nie je pre mesto inak využiteľný, je možné uplatniť výnimočný postup ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou 
väčšinou všetkých poslancov.  

      Stanovisko odd. rozvoja mesta a mestského architekta: 

     Požiadavku na predaj časti pozemku je možné akceptovať s podmienkou, že úprava 
pozemku bude realizovaná v súčinnosti s mestom, za podmienok, ktoré určí mesto. Mesto 
má zámer v zlepšiť stav peších koridorov  v tejto lokalite  - na ul. M.R. Štefánika, 
Cukrovarská až po „Vravu“ .  
 

  

 


