
Dôvodová správa: 

     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,  
návrh na prevod nehnuteľného majetku mesta - pozemku na  Pažitnej ulici. 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom rokovaní dňa  09. 11. 2017, uznesením číslo  
232/2107,  schválilo spôsob prevodu nehnuteľného majetku mesta  - pozemku v k. ú. Sereď, 
žiadateľovi Alexandrovi Cakovi a manželke Ľudmile,  uplatnením výnimočného postupu ako 
prípad hodný osobitného zreteľa,  z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý sa nachádza 
v bezprostrednej blízkosti pri budove vo vlastníctve žiadateľov,  je užívaný ako prístup do 
budovy. 
    Kúpna cena v prílohe č. 2 Zásad hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta Sereď, je 
pri prevodoch pozemkov vo vlastníctve mesta pre zónu II.  -  k. ú. Sereď určená ako 
minimálna vo výške 60,00 €/m2. 
 
     Na základe požiadavky, vznesenej na zasadnutí komisie pre rozvoj mesta a životné 
prostredie dňa 20. 06. 2017, žiadatelia predložili „Architektonickú štúdiu 10/2017“, následne 
geometrický plán.  
 
Stanoviská odborných útvarov k architektonickej štúdii: 
Odd. rozvoja mesta: 
  „Mesto, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie, podľa 
ustanovenia § 3, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
nemá námietky a súhlasí s investičným zámerom BD Pažitná a vybudovaním parkovacích 
plôch (parc. č. 436 k. ú. Sered, parc. č. 7427/1 k. ú. Sereď) podľa predloženej PD“. 
 
Referát životného prostredia: 
  „nemá námietky a súhlasí  s realizáciou stavby „Bytový dom - Pažitná, Sereď“,   podľa 
predloženej Architektonickej štúdie 10/2017, ktorú vypracoval Ing. Michal Bajan, 
autorizovaný architekt“. 
 
Odd. ÚP a SP: 
     „Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku nemá pripomienky k predloženej 
architektonickej štúdii, ktorú vyhotovil Ing. Michal Bajan, autorizovaný architekt, avšak to, či 
bude môcť byť stavba v tomto rozsahu uskutočnená, sa preukáže v konaní o umiestnení stavby 
a stavebnom konaní, ktoré bude viesť tunajší stavebný úrad. K splneniu záväzného regulatívu 
pre funkčnú plochu BH-04 (neprípustné extenzívne zvyšovania kapacít a parkovacích miest na 
úkor verejných plôch), je potrebné usporiadať vlastnícke vzťahy. Zároveň upozorňujem, že 
spracovateľ dokumentácie pre územné rozhodnutie má za povinnosť vyhodnotiť súlad návrhu 
s ÚPN-M Sereď.“  
 
 Zámer prevodu bol zverejnený zákonným  spôsobom. 
 

 
 
 
           

 


	UDôvodová správa:

