
Dôvodová správa: 

 
Finančné oddelenie Mestského úradu predkladá  v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta: 

Mesto je vlastníkom budov na Fándlyho ul.  V jednej je umiestnená materská škola (ďalej 
MŠ), druhá je vo výpožičke Špeciálnej základnej školy v Seredi (ďalej ŠZŠ).  Pozemok pod 
materskou školou je celý vo vlastníctve súkromných osôb. Časť pozemku  parcela  registra  
„E“ č. 1073 – orná pôda, ktorá sa nachádza v areáli materskej školy vo výmere cca 830 m2 
patrí Lenke Domčekovej. Vlastníčka pozemku listom zo dňa 20. 04. 2015 požiadala mesto 
o stanovisko k vzájomnému usporiadaniu užívania pozemku. S listom predložila i tri varianty 
možného riešenia.  Na osobnom stretnutí, ktorého sa zúčastnil  brat žiadateľky, splnomocnený 
rokovať v predmetnej veci a zamestnanci mestského úradu boli prerokované všetky tri 
varianty. Prvé dva boli pre mesto neprípustné, pretože navrhovali odstránenie budovy MŠ, 
ktorej umiestnenie na súkromnom pozemku je „ošetrené“ zápisom na liste vlastníctva – právo 
držby a užívania pozemku pod stavbou. Tretí variant riešil zámenu pozemkov a možnosť 
prechodu cez areál MŠ. Tento variant je prijateľný iba čiastočne – bez možnosti prechodu 
a súčasne zachovania možnosti prejazdu do zadnej časti MŠ. 

    Na základe rokovaní predložila žiadateľka variant D, ktorý zachová prevádzkové 
podmienky MŠ a neobmedzí dvor, ktorý užíva ŠZŠ.  Tento variant je sformulovaný do návrhu 
uznesenia, ktorý predkladáme na rokovanie MsZ.   
 
 
 
 
Stanoviská odborných útvarov: 
 
Oddelenie rozvoja mesta: „Po opakovaných rokovaniach bola žiadosť o stanovisko 
sformulovaná do alternatívy D, ktorá vyhovuje žiadateľovi- vlastníkovi pozemku užívanom 
materskou škôlkou a súčasne zachováva nevyhnutné podmienky pre riadnu prevádzku škôlky 
a priestorovo výrazne neobmedzí dvor susedného objektu vo vlastníctve mesta, aktuálne 
užívanom  Špeciálnou základnou školou.“ 

 
Odd. ÚP a SP: „– súhlasíme s predloženým riešením.  
Predmetné územie je podľa Územného plánu mesta Sereď funkčne určené ako plochy 
občianskej vybavenosti. V súčasne obstarávanom novom územnom pláne je časť územia 
navrhnutá na funkciu občianskej vybavenosti (MŠ, ŠZŠ) a časť na funkciu bývania (IBV). 
 
 


