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Návrh na uznesenie 
  

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  07. 02. 2019  prerokovalo a 
 
A. berie na vedomie: 

informáciu o zámere nájmu nehnuteľného majetku mesta - časti parciel, nachádzajúcich 
sa  v k. ú. Stredný Čepeň, 
 

B. konštatuje,  
že sa jedná o prípad,  pri ktorom sa uplatní  výnimočný  postup  pri nájme majetku  mesta 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pretože ide o pozemok,  nachádzajúci sa 
v objekte vo vlastníctve žiadateľa, dlhodobo tvorí súčasť areálu ako spevnená plocha, 
využívaná  na uskladnenie materiálu a parkovanie motorových vozidiel a je pre mesto 
z hľadiska územnoplánovacej koncepcie dočasne inak nevyužiteľný,  
 

 
C. schvaľuje : 

v súlade §-om 9a, ods. 9, zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov,  spôsob nájmu nehnuteľného majetku, uplatnením výnimočného postupu ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, parcelu č. 166/2 – ostatná plocha vo výmere  4286 m2, 
parcelu č. 166/3 - ostatná plocha vo výmere 2027 m2, obe zapísané Okresným úradom 
v Galante, katastrálny odbor,   na mape určeného operátu  ako parcely registra „E“,  na 
LV č. 591 pre k. ú. Stredný Čepeň, za cenu stanovenú na základe znaleckého posudku, 
vypracovaného na náklady nájomcu, na dobu neurčitú,   spoločnosti  STRABAG Pozemné   
a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. , so sídlom v Bratislave, Mlynské nivy 61/A.  



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 v katastrálnom území Stredný Čepeň, parciel registra „E“ 
č.  166/2 - ostatná plocha vo výmere 4286 m2 a  č.1663/3 - ostatná plocha vo výmere 2027 m2, 
ktorých užívanie nie je majetkovo-právne usporiadané.  Pozemok je užívaný ako súčasť areálu 
spoločnosti STRABAG Pozemné a stavebné inžinierstvo s.r.o.. 
          Mesto Sereď zaslalo užívateľovi  výzvu na majetkovo-právne usporiadanie užívania 
pozemku.  Spoločnosť, prostredníctvom kompetentného zástupcu,  reagovala na výzvu 
a prejavila záujem usporiadať užívanie pozemku.  Pretože spoločnosť pozemok naďalej užíva, 
má záujem aj v budúcnosti ho užívať,  predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Seredi návrh 
na  prerokovanie zámeru nájmu pozemku.   
 
 
Príjem do rozpočtu mesta: 
V prípade schválenia nájmu pozemku bude výška nájomného stanovené na základe 
znaleckého posudku. 
 
 
 
     
Stanoviská odborných útvarov: 
 
Odd. rozvoja mesta: 
„K zámeru nájmu pozemku parcely registra „E“  č. 166/2 a 166/3 v k. ú. Stredný 
Čepeň,  nemáme námietky a súhlasíme s nájmom pozemku, nakoľko je pozemok v dlhodobom 
užívaní.“ 
 
Odd. ÚP a SP: 
„predmetné pozemky sú podľa Územného plánu mesta Sereď súčasťou plochy, ktorá je 
funkčne určená ako plochy výroby a skladov - existujúce, označená funkčným kódom V-04, 
oddelenie ÚP a SP nemá pripomienky k zámeru nájmu pozemkov v rámci existujúceho 
výrobného areálu. 
 
 

 

 



k.ú. Stredný Čepeň – areál Štrabag-u 
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