
Dôvodová správa: 

 
     Finančné oddelenie Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších 
predpisov zámer prevodu nehnuteľného majetku  mesta: 
 
     Listom zo dňa 29. 05. 2014 požiadala spoločnosť DISPEK, spol. s r. o. Sereď o predaj 
časti pozemku, a to parcely číslo 375/2  vo  výmere 31 m2,  parcely č. 375/1  vo  výmere  53 
m2 a parcely č. 375/7 vo výmere 67  m2. Pozemok sa nachádza pri prevádzkovej jednotke na 
Jesenského ul., vo vlastníctve spoločnosti, ktorá prevádzku prenajíma na podnikateľské 
aktivity.   
     Dôvodom žiadosti je vybudovanie nového vstupu do prevádzky, zásobovanie, parkovanie 
zamestnancov a nájomníkov a ako obslužný objekt. Na realizáciu týchto zámerov spoločnosť 
nemá vlastné pozemky, preto žiada mesto o odkúpenie časti dotknutého pozemku, ktorý je 
vlastníctvom mesta.  
     Vo veci prerokovania žiadosti sa uskutočnilo osobné stretnutie so žiadateľom, na ktorom 
boli prerokované možnosti využitia dotknutého priestoru,  pretože mesto  v súčasnosti 
realizuje budovanie parkovacej plochy v dotknutej lokalite. 
  
   Predkladáme návrh na prevod nehnuteľného majetku v zmysle predloženej žiadosti. 
Zároveň predkladáme i ďalšie možnosti riešenia: predaj, prípadne nájom parcely č.  375/2 vo 
výmere 31 m2,    z dôvodu umožnenia vybudovania nového vstupu do objektu. Zostávajúce dve 
parcely odporúčame ponechať vo vlastníctve mesta, bez možnosti nájmu pozemku,  pretože 
mesto na  tejto  časti  pozemku   buduje  parkovacie plochy.  Žiadateľ  bude  mať   možnosť,  
v  súlade s  právnymi  normami,  požiadať o parkovacie miesta pre prevádzky nachádzajúce 
sa v objekte.  
 
 
   
Stanoviská odborný útvarov: 
 
Odd. rozvoja mesta:   „Na parcelách č. 375/1 a 375/2 je pre susediace nájomné byty 
vybudované verejné parkovisko s kolmým státím s odstupom 3,5m od budov žiadateľa. 
V týchto miestach by zriadenie nového prístupu cez parkovisko znamenalo zrušenie 
nevyhnutného počtu parkovacích miest.  Nový vstup je možné zriadiť mimo parkoviska.  
     Vzhľadom na priestorové možnosti nemožno predpokladať zriadenie riadneho vstupu do 
obchodných prevádzok z tejto strany ako náhradu za súčasný nevyhovujúci. Je možné riešiť 
problém čiastočne zriadením vstupu aspoň pre  zásobovanie. Odporúčame pre požadovaný 
účel dlhodobý nájom, resp. zriadenie vecného bremena. 
     Na parcele č. 375/7 má mesto rozpracovaný zámer na výstavbu  spevnenej plochy na účely  
parkovania a prepojovacieho chodníka smerom ku školám na Komenského ulici. Realizácia 
bola prerušená na podnet žiadateľa z dôvodu vlastníckeho sporu, mesto potrebuje zámer 
dokončiť. Neodporúčame žiadaný predaj časti tejto parcely.“ 
 

Odd. ÚP a SP: „Územie je podľa Územného plánu mesta Sereď funkčne určené ako plochy 
občianskej vybavenosti. Nemáme výhrady voči prípadnému predaju.“ 
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