
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 parcely, nachádzajúcej 
na Fándlyho ul.  
 

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, ktorý spĺňa 
podmienky umiestnenia vodovodnej šachty, stanovené Západoslovenskou vodárenskou 
spoločnosťou, a.s.,  ktorá v rámci svojej územnej pôsobnosti upravuje postup, proces 
a podmienky pripojenia a odpojenia nehnuteľností na verejný vodovod a verejnú 
kanalizáciu, pozemok bude  slúžiť na vybudovanie vodovodnej šachty  k pripravovanej 
výstavbe dvoch dvojbytových rodinných domov, 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,   časti parcely č. 3478/12 - ostatná plocha vo výmere 
2 m2, zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor,   na katastrálnej mape 
ako parcela registra „C“,  na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, za cenu, určenú znaleckým 
posudkom, vypracovaným na náklady žiadateľa, na dobu neurčitú,  spoločnosti LU Invest 
spol. s r.o., Opoj č. 377. 

 

 

 

 



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 Sereď,  parcely č. 3478/12 – ostatná plocha, 
v celkovej výmere 802 m2,  vedenej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor ako parcela 
registra „C“ na LV 591 v k. ú. Sereď, nachádzajúcom sa na  Fándlyho ulici.   O nájom časti  uvedenej 
parcely  požiadala spoločnosť LU Invest, spol. s r.o., Opoj. 
 
 
Zdôvodnenie žiadosti: 
     Žiadateľ je vlastníkom parcely č. 3418/2, nachádzajúcej sa na Fándlyho ulici. Na parcele plánuje 
výstavbu dvoch rodinných domov so štyrmi bytovými jednotkami. Rodinné domy potrebuje pripojiť na 
zdroj vody, kanalizáciu a zdroj elektrickej energie. Tieto zdroje sa  nachádzajú  na pozemku mesta.  
Z toho dôvodu požiadala o nájom pozemku, časti parcely  vo výmere 2 m2 na vybudovanie vodovodnej 
šachty, z ktorej povedú rozvody k plánovaným rodinným domom.  
 Predložené  riešenie a umiestnenie vodomernej šachty určila Západoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a. s. ,  ako vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu, upravujúci podmienky 
pripojenia a odpojenia nehnuteľností na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. 
 
Príjem do rozpočtu mesta: 
      V prípade schválenia nájmu pozemku bude cena nájmu určená na základe znaleckého posudku. 
 
 
Stanoviská odborných útvarov: 
 
Oddelenie rozvoja mesta: 
„Nemáme námietky a súhlasíme s uvedenou žiadosťou“. 
 
Odd. ÚP a SP: 
„Pozemky parc. reg. C č. 3478/12, 3478/13, 3478/15 k. ú. Sereď  a pozemok parc. reg.“E“ č. 1066/4 
k. ú. Sereď na Fándlyho ulici sú podľa Územného plánu mesta Sereď funkčne určený ako plochy 
bývania ( hromadnej bytovej výstavby) a sú  súčasťou funkčnej plochy označenej ako  BH-06. 
Oddelenie ÚP a SP nemá pripomienky k zriadeniu nájmu a vecného bremena na  pozemkoch podľa 
predloženej žiadosti.“ 
 
 
Referát ŽP: 
„  súhlasí s predkladanou žiadosťou o nájom pozemku  na Fándlyho ul., parc. č. 3478/12 vo výmere 2 
m2, v k. ú. Sereď z dôvodu umiestnenia 2 vodomerných šácht pre plánovanú výstavu 2 rodinných 
domov, doručenou dňa 16.01.2019 pod p. č. 1340/2019. za podmienok dodržiavania príslušných 
právnych predpisov (napr. zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny). 
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V Seredi dňa 16.1.2019 

Ja dolu podpísaná Ing. Lucia Borisová, konateľka spoločnosti LU lnvest spol. s r.o. týmto žiadam 

o nájom pozemku vo vlastníctve mesta, nachádzajúci sa na Fándlyho ul. , parcela č. 3478/12, vo 

výmere 2 m2, v k. ú. Sereď. Pozemok bude využitý na umiestnenie 2 vodomerných šácht pre plánovanú 

výstavu 2 rodinných domov. 

Taktiež žiadam o povolenia zriadenie vecného bremena na pozemkoch C parcely 3478/12, 3478/13, 

3478/15 a E parcely 1066/4 z dôvody realizácie vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky pre 

plánovanú výstavbu 2 rodinných domov. 

príloha: snímok z mapy, resp. náčrt 
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Priebeh podzemných inžinierskych sieti bol zakreslený informativne, 

pred začatim výkopových prác je nutné ich vytýčenie! 

Pred začatim každého výkopu, vrtu, alebo sondy je potrebné zrealizovať 

fyzické vytýčenie každého podzemného objektu jeho majitel'om, správcom 

alebo prevádzkovatel'om. 

Pred real izáciou každého napojenia na inž.siete je potrebné pred začatím 

prác najskôr odhaliť a premerať bod napojenia. 

Pred začatim stavebnej realizácie každého napojenia, alebo tesného 

dotyku s jestvujúcimi stavebnými konštrukciami je potrebné zrealizovať ich 

odhalenie a fyzické premeranie. 

Pri realizácii jednotlivých vedení treba dodržať STN 73 6005 - Priestorová 

úprava vedení technického vybavenia! 

Okolitý terén vyspádovať od objektu. 

- PLOCHA POZEMKU 

- PLOCHA ZELENE 

- PLOCHA ZASTAVANÁ - OBJEKT 

- PLOCHA ZASTAVANÁ - SPEV.PLOCHY 

- PLOCHA SPEVNENÁ + ZASTAVANÁ 

948m2 -100 % 

485 m2 - 51,2% 

342 m2 - 36, 1% 

121 m2 -12,7% 

463 m2 - 48 ,8% 
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PROJEKTANT Ing. Marián Uhliarik DÁTUM 0 1/20 18 

STUPEŇ St:ivcbné riornlcnic 

ZODP. PROJEKTANT Ing. Marián Uhliarik FORMÁT Al 

PROFESIA Architcktúrn 

INVESTOR LU lnvest sool. s r.o . . Oooi 377, Opoi ZÁK. ČISLO 2/ IK 

STAVBA ČÍSLO 
1--~~~~-N_o_v_o_s_ta_v_b_a~r_o_d_in_n_e_'h_o~d_o_m_u~~~~____,VÝKRESU 
OBJEKT SO OJ Rodinný dom A s 2 bytovými jednotkami 

SO 02 Rodinný dom B s 2 bytovými jednotkami AR/01 
KATAST. ÚZEMIE-Sereď 1 PARC. Č. - 3418/2 

NÁZOV VÝKRESU - Situácia MIERKA 1:200 



 

Fándlyho ul. – parc. č. 3478/12 

 

orthofotomapa 
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