
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 nájmu nehnuteľného majetku  mesta: 
 
     Mesto je vlastníkom pozemku na Novomestskej ulici, parcely číslo 3063/4- ostatné plochy 
vo výmere 17912 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
katastrálnej  mape  ako parcela registra „C“  na LV 591 pre k. ú. Sereď. O nájom časti 
parcely vo výmere  62,5 m2 požiadali Ing. Radovan Hudek a Branislav Bokora. 

Zdôvodnenie žiadosti:  
     Žiadatelia realizujú rekonštrukciu polyfunkčného domu CMZ „Váh“, na základe 
stavebného povolenia číslo 19648/ÚPP a SP 872/2017, vydaného dňa 08.12.2017 príslušným 
stavebným úradom.  Pozemok uvažujú využiť na výstavbu piatich parkovacích miest pre 
potreby polyfunkčného domu.  
Na požadovanú plochu bolo vydané stavebné povolenie mestom Sereď pre stavebníka mesto 
Sereď na stavbu: „Polyfunkčný dom SOMANA CMZ - Námestie slobody, Sereď- Parkovisko2 
a spevnené plochy  - 2. časť“. 
 
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  pri nájmoch pozemkov na vybudovanie 
spevnenej plochy, komunikácie, je vo výške 0,40 €/m2/rok. 
 
 
Stanoviská odborných útvarov: 

odd. rozvoja mesta: 
Na vybudovanie uvedených parkovacích miest má Mesto Sereď stavebné povolenie.  
Nie je dôvod nesúhlasiť s prenajatím plochy na vybudovanie parkovísk pre účely vybudovania 
novej prevádzky.  
Ale chcem zdôrazniť, aby bol braný ohľad na obyvateľov sídliska, ktorých sa to dotýka 
najviac a majú vážne problémy. 
 
odd. ÚP a SP: 
„Mesto Sereď, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a zákona č.135/1961 Zb. 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 120 zák.č.50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydalo 
stavebné povolenie na  
Stavbu „Polyfunkčný dom SOMANA CMZ – Námestie Slobody, Sereď – Parkovisko 2 a 
spevnené plochy – 2.časť“ pre stavebníka Mesto Sereď,  na pozemku parcela číslo 3063/4 k. 
ú. Sereď (LV č. 591) rozhodnutím č. 16543/ÚPaSP 569/2017 zo dňa 19.06.2017.  
Oddelenie ÚP a SP nemá výhrady k zriadeniu nájmu k predmetnému pozemku za účelom 
uskutočnenia stavby podľa vydaného stavebného povolenia  
 
Referát životného prostredia  
„ súhlasí s prenájmom pozemku vo vlastníctve mesta Sereď vedeného na LV 591, kat. územie Sereď, p. 
č. 3063/4 za účelom výstavby parkovacích státí v počte 5 o výmere 62,5 m2.  



Na zámer vybudovať Parkovisko 2 a spevnené plochy – 2. časť na pozemku parc. č. 3063/4, kat. 
územie Sereď bolo vydané stavebné povolenie s právoplatným rozhodnutím dňa 10.7.2017 v Seredi 
pod č. 16543/ÚPaSP 569/2017. 
 
Prenájom pozemku za účelom realizácie stavby sa povoľuje: 
 

- Za splnenia podmienok uvedených v technickej správe SO 06.2. Parkovisko 2 a spevnené 
plochy – 2. časť, v ktorej sa zrealizuje výsadba 3 kusov vzrastlých stromov, umiestnených za 
parkovacím pásom. Povinnosťou konateľa a vlastníka spoločnosti SOMANA PLUS s.r.o. bude 
aj starostlivosť o vysadené vzrastlé stromy. 

- Odpady vznikajúce pri realizácii stavby musia byť zneškodňované v zmysle zákona   č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a vykonávacích Vyhlášok MŽP č. 283/2001 o vykonávaní niektorých ustanovení 
zákona o odpadoch a Vyhlášky MŽP č.284/2001 ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a VZN 
č. 7/2017 zo dňa 14.12.2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi. 

- Práce plánovať a vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu drevín v zmysle § 47 zákona o 
ochrane prírody a krajiny. Stavebnú činnosť v blízkosti drevín žiadame vykonať v zmysle 
kapitoly 4 STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej 
vegetácie. Dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín a použiť 
protikoreňovú fóliu so špeciálnou povrchovou úpravou. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť 
a výkopy v blízkosti systému čo najskôr zasypať. 

V prípade poškodenia trávnatých plôch, z dôvodu realizácie stavebnej činnosti, bude trávnatá plocha 
upravená, zhumusená a zatrávnená. Kamenivo, káble, betóny, pásky a i. materiály vznikajúce ako 
odpad pri stavebnej činnosti pozbierané a odstránené z miesta.“ 
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