
Dôvodová správa: 
 
     Právny a majetkový referát 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: 
 
     Mesto je vlastníkom pozemku, nachádzajúceho sa pri areáli ZŠ J. A. Komenského,  parcely registra „C“ č. 
733/4 - zastavaná plocha a nádvorie, v celkovej výmere 10761 m2, v správe ŽŠ J. A. Komenského.  Listom zo dňa 
24. 05. 2017 požiadal Lukáš Hracho, bytom v Seredi,  o predaj časti tejto parcely  vo výmere cca 160 m2.  
 
Zdôvodnenie žiadosti: 
    Na časti parcely, v tesnej blízkosti budovy vo vlastníctve žiadateľa, ktorý plánuje prestavbu 
existujúceho objektu (výstavbu radových domov/bytov/) je chodník. Ten by v prípade schválenia 
zámeru slúžil ako peší prístup do plánovaných bytov. Náhradou existujúceho chodníka by bol nový, 
paralelný - rozdelený pre peších a cyklistov, nadväzujúci na existujúcu cyklotrasu. Takéto riešenie by 
prispelo k skultúrneniu celého priestoru. Žiadateľ ponúka nový chodník pre mesto vybudovať na 
vlastné náklady, ako náhradu kúpnej ceny.  
 
Príjem do rozpočtu mesta: 
    Minimálna cena pri prevodoch pozemkov vo vlastníctve mesta, určená v prílohe č. 2 Zásad  
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď pre ul. Jesenského, Hviezdoslavova -  „I. zóna“, 
je určená vo výške 90,00 €/m2.   
     V prípade schválenia zámeru  a následného prevodu pozemku, by kúpna cena bola vo výške cca 
15.300 eur.  Predbežné náklady na vybudovanie nového chodníka, vrátane oplotenia,  žiadateľ vyčíslil 
na cca 15.750 eur. 
 
Stanoviská odborných útvarov: 
 
Oddelenie rozvoja mesta: 
     „Odpredaj plochy ako peší prístup k jednotlivým bytom je možný s tým,  že sa vytvorí nový chodník šírky min. 
3 m. Odporúčam aspoň jeden meter chodníka vyčleniť ako cyklochodník z dôvodu, že terajší chodník je 
intenzívne využívaný cyklistami a je to významná skratka. Chodník,  ako je uvedené, bude napojený na ďalšie 
chodníky. Investícia si vyžaduje okrem realizácie nového chodníka aj realizáciu oplotenia pri multifunkčnom 
ihrisku a odstránenie časti bariérového oplotenia. Vybuduje sa nový vstup pre chodník z ulice Hviezdoslavovej. 
Jeden, maximálne dva stromy z výsadby budú upravené a  presadené. Otočia sa svietidlá na stožiaroch tak,  aby 
osvetľovali nový chodník.  
Momentálne na investíciu nemáme v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky. 
S odpredajom pozemku za ORM súhlasíme, avšak nová investícia zasahuje do areálu školy.“ 
 
Správca -  ZŠ J. A. Komenského: 
„nemáme námietky, požadujeme, aby  v prípade preloženia oplotenia bola zabezpečená výsadba zelene 
z vnútornej strany  oplotenia areálu školy  pri multifunkčnom ihrisku“. 
 
Referát životného prostredia: 
„K predloženej žiadosti dávame súhlasné stanovisko za nasledovných podmienok:  

- v danej lokalite bude zachovaná jestvujúca výsadba vzrastlých stromov, 
- nové chodníky budú vo vzdialenosti min. 1,5 m od bázy kmeňa stromov, t. j., medzi novými chodníkmi 

bude zelený pas o šírke min. 3 m, 
- pri stavebných prácach bude rešpektovaná platná STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana 

stromovej vegetácie, najmä ochrana koreňového priestoru stromov. 
-  

Oddelenie ÚP a SP: 
„Pozemok je súčasťou plôch, ktoré sú podľa ÚPN-M Sereď funkčne určené ako plochy existujúcej občianskej 
vybavenosti označenej funkčným kódom OV-05, verejnoprospešná stavba  VPS č.08  základné školy, 
Komenského ulica. Z uvedeného dôvodu oddelenie ÚP a SP odporúča pozemok predať až po vybudovaní novej 
trasy chodníka.“ 
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