
 
 
 
Dôvodová správa : 
 
    Právny a majetkový referát  Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí  v znení neskorších 
predpisov, návrh na nájom nehnuteľného majetok: 
 
     Mesto Sereď je vlastníkom pozemku, nachádzajúceho sa Poštovej ulici, parcely registra 
„E“ číslo  596, vo výmere 19776 m2.  Listom zo dňa 25. 10. 2017 požiadal Ladislav Godáň 
o nájom časti tejto parcely vo výmere 60 m2.  
 
 
Zdôvodnenie žiadosti:  
     Žiadateľ buduje na Poštovej ulici novú prevádzku. V zmysle Vyhl. MŽP z 8. júla 2002 musí 
mať každá stavba odstavné a parkovacie stojisko, riešené ako súčasť stavby. Žiadateľ 
nevlastní dostatočnú výmeru na jeho realizáciu, žiada mesto o nájom pozemku na 
vybudovanie parkoviska.   
   Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších nariadení  umožňuje  uplatniť 
výnimočný postup v zmysle § 9a, ods. 9, písm. c) citovaného zákona, v prípadoch hodných 
osobitného zreteľa, o ktorých  rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov. Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ upraví pozemok, 
ktorý  sa nachádza v bezprostrednej blízkosti  pred prevádzkovou  jednotkou, vybuduje 
parkovanie miesta, ktoré budú využívané nielen pre zákazníkov budúcej prevádzky, ale aj 
 ostatných občanov ako verejne prístupné parkovisko.  
 
Príjem do rozpočtu mesta: 
     Minimálna cena pri nájmoch pozemkov  vo vlastníctve mesta, určená v prílohe č. 5 Zásad  
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď na účel vybudovania verejného 
parkoviska  je 0,40 €/m2/rok . Ročný príjem, v prípade takto schválenej výšky  nájomného,  
bude 24 eur. 
    
Stanovisko odborných útvarov: 
Odd. rozvoja mesta:  
„S nájmom pozemku súhlasíme s podmienkou kladného stanoviska Okresného riaditeľstva 
Policajného  zboru v Galante,  a to z dôvodu, aby nebolo bránené výjazdu techniky 
hasičského a záchranného zboru. Zároveň  je odsúhlasené parkovisko len pre 3 osobné 
vozidlá- plocha, ktorú chce žiadateľ prenajať je väčšia, aj na 5 vozidiel. Žiadame dodržať 
projektovú dokumentáciu 3 ks parkovacích miest. 
 
Odd. ÚP a SP: 
„Pozemok je súčasťou plôch, ktoré sú podľa ÚPN-M Sereď funkčne určené ako plochy 
zmiešaného územia občianskej vybavenosti a bývania označené funkčným kódom ZÚ-13. 
Oddelenie ÚP a SP nemá výhrady voči  nájmu pozemku na Poštovej ulici na účel vytvorenia 
parkovacích státí.“ 
 
 
 


