
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 nájmu nehnuteľného majetku  mesta: 
 
     Mesto Sereď je vlastníkom  pozemku  na   Cukrovarskej ul. - parcely  registra „E“ č.  952  
-    záhrada v  celkovej výmere 1.365 m2. Pozemok je dlhodobo využívaný ako záhrada 
obyvateľmi priľahlej bytovky. Mestské zastupiteľstvo v Seredi schválilo nájom  pozemku dvom 
užívateľom, na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou, vždy k 1. októbru príslušného 
kalendárneho roka. Jeden z nájomcov ukončil nájomný vzťah k 31. 12. 2015. 

        Dňa 29. 04. 2016 bola na mesto doručená žiadosť Obchodnej akadémie v Seredi o nájom 
tohto pozemku.  Vo svojej žiadosti riaditeľka školy poukazuje na to, že po ukončení nájmu 
jedného z nájomcov  zostal pozemok neupravovaný, vytvárajú sa skládky odpadu, druhý 
nájomca pozemok užíva.  Cez pozemok vedie hlavný prívod vody k Obchodnej akadémii.       

 

Stanoviská odborných útvarov: 

Odd. rozvoja mesta: „Pozemok parcela „C“  č. 3272/1 zastavaný budovami OA a pozemok 
parcela „C“ č. 3243/21 v prenájme na účely zahradky  sú  súčasťou parcely „ E“   č. 952 vo 
vlastníctve mesta. V prípade pozemku zastavaného budovami OA   je vhodné  situáciu riešiť 
usporiadaním vlastníctva  predajom.     
Pozemok parcela „C“ č. 3243/21 je lukratívny stavebný pozemok na Cukrovarskej ulici, 
vhodný okrem iného i na výstavbu malého bytového domu a do doby rozhodnutia o jeho 
využití na stavebné účely je možné ho prenajímať.“ 
 
 
 
Odd. ÚP a SP: „Územie je podľa Územného plánu mesta Sereď funkčne určené ako plochy 
zmiešaného územia – občianska vybavenosť a bývanie - označené funkčným kódom ZÚ- 04.  
Pozemok je možné zastavať stavbou. Z uvedeného dôvodu odporúčame nesúhlasiť 
s prenájmom pozemku, navrhujeme usporiadať právo k pozemku pod stavbou a v okolí stavby 
kotolne odpredajom resp. nájmom, právo prístupu k stavbe riešiť formou vecného bremena. 
Na zvyšnom pozemku je možné realizovať polyfunkčný objekt, malý bytový dom 
s prihliadnutím na únosnosť územia a záväzné regulatívy Územného plánu mesta Sereď.“ 
 
 


