
 
Dôvodová správa : 
 
Finančné oddelenie Mestského úradu predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
v Seredi v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku mesta v znení neskorších zmien a 
doplnkov, zámer mesta prenajať nehnuteľný majetok mesta:   
 
 
1. Mesto Sereď vlastní byt na Školskej ul.,  ktorý sa nachádza  v objekte Gymnázia na 

Školskej ul.. Byt sa v septembri uvoľnil z dôvodu úmrtia podnájomníka. Na základe 
pracovného stretnutia zástupcov mesta, Trnavského samosprávneho kraja  (TTSK) a 
Gymnázia v Seredi, prejavila riaditeľka Gymnázia záujem priestory bytu využívať pre 
potreby školy, ktoré budú preklasifikované v zmysle stavebného zákona na nebytové 
priestory. 

 Keďže ide o priestory, ktoré tvoria súčasť areálu Gymnázia,  je možné prenajať ich 
uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa.  

 
 
2. Majiteľ prevádzkovej jednotky Elektroservis na Námestí slobody 3104/44 požiadal mesto 

o možnosť vybudovania parkovacieho miesta a prístupu na zásobovanie firmy zo zadnej 
strany objektu. Keďže  nevlastní dostatočnú výmeru na jeho realizáciu, je potrebné ho 
riešiť formou prenájmu pozemku.   
V zmysle § 9a, Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov, je možné prenajať majetok mesta na základe obchodnej verejnej súťaže, 
dobrovoľnou dražbou,  priamym nájmom a  výnimočným postupom – uplatnením 
zákonných výnimiek alebo ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Keďže v zmysle Vyhl. MŽP z 8. júla 2002 musí mať každá stavba odstavné a parkovacie 
stojisko, riešené ako súčasť stavby, je možné prenajať pozemok uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa.   
Stanovisko odd. rozvoja mesta a mestského architekta: 

     Na vytvorenie parkovacieho miesta odporúčame  prenajať pozemok majiteľovi 
prevádzkovej jednotky podľa náčrtu . K tomuto riešeniu bola pri výstavbe spojovacieho 
chodníka na autobusovú stanicu medzi prevádzkou Arkáda a polyfunkciou p. Krivošíka 
vytvorená možnosť pripojenia takejto spevnenej plochy.   

 
 
3. Na základe zmeny funkčného užívania stavby na Dolnočepenskej ul., súp.  č. 1967 vydalo 

mesto Sereď dňa 25.12.2010 Záväzné stanovisko k investičnej činnosti k zmene funkčného 
užívania stavby z výrobne cukríkov na vináreň a parkovisko. Keďže majiteľ stavby 
nevlastní dostatočnú výmeru vlastného pozemku,  zriadenie dvoch parkovacích miest na 
verejnom priestranstve vo vlastníctve mesta je podmienené získaním práva realizovať 
stavbu parkoviska na tomto pozemku formou nájmu.   
V zmysle § 9a, Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov, je možné prenajať majetok mesta na základe obchodnej verejnej súťaže 
dobrovoľnou dražbou , priamym nájmom a  výnimočným postupom – uplatnením 
zákonných výnimiek alebo ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Keďže v zmysle Vyhl. MŽP z 8. júla 2002 musí mať každá stavba odstavné a parkovacie 
stojisko, riešené ako súčasť stavby, je možné prenajať pozemok uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa.   
 



     Stanovisko odd. rozvoja mesta a mestského architekta:  
     Návrh dvoch parkovacích miest pre verejnosť bude zrealizovaný podľa odsúhlasenej    
     projektovej dokumentácie , v súlade s vydaným Záväzným stanoviskom mesta. 


