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Dôvodová správa 
 
 
OS  PROGRES spol. s r.o. D.Štúra 1012/2 Sereď  v zastúpení konateľom spoločnosti  
Jurajom Drábikom ml. požiadala o odpredaj, prípadne dlhodobý prenájom časti pozemku 

z par.č.427 o výmere cca 10 m
2
 , k.ú. Sereď /pri OS Progres/, čím by si chcela vyriešiť vstup 

do pivničných priestoroch, v ktorých plánuje vybudovať nové nebytové priestory, pretože 

tieto priestory sú dlhodobo nevyužívané a žiadateľ nemá možnosť vybudovať vchod na inom 

mieste. O schválenie žiadosti žiada, aj z dôvodu zlej  hospodárskej situácie, preto potrebuje 

tento nevyužitý priestor  uviesť do prevádzky.   

Výmera pozemku bude upresnená geometrickým plánom, ktorý si dá žiadateľ vypracovať na 

vlastné náklady .    

Cena za predaj nezastavaného pozemku   v tejto lokalite je 66,388 €/m2
 – minimálna cena 

v zmysle Prílohy č.1, bod I. k  VZN č.1/2006-Minimálne ceny pri prevodoch pozemkov vo 

vlastníctve mesta, ktorá bude zvýšená o DPH 19%.  
Cena za prenájom pozemku je 0,332 €/m2 -  minimálna cena v zmysle Prílohy č.4, bod „c“  k 

VZN č.1/2006-Minimálne ceny pri prevodoch pozemkov vo vlastníctve mesta. 

Žiadosť OS  PROGRES spol. s r.o. D.Štúra 1012/2 Sereď  o kúpu, prípadne dlhodobý 
prenájom pozemku bola v roku 2009 predložená na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva, ktoré dňa 16.6.2009 predaj ani dlhodobý prenájom pozemku neschválilo. 
Vzhľadom na to, že žiadateľ je vlastníkom priľahlej stavby a vchod do pivničných 
priestorov  nemá možnosť vybudovať na inom mieste, je možné podľa §-u 9a ods.8  
písm.e Zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí určiť, že sa jedná o prípad hodný osobitného 
zreteľa, o ktorom rozhoduje Mestské zastupiteľstvo 3/5-inovou  väčšinou prítomných 
poslancov. 
 
Stanovisko odborných útvarov MÚ: 
Mestský architekt , odd. ÚP a SP, investičné odd. –  predmetom žiadosti je časť 

spevnených plôch na severnej strane OD Progres t.č. bez konkrétneho funkčného využitia. Do 

tejto plochy sú vyústené anglické dvorce / prevetranie a presvetlenie suterénnych priestorov/. 

Vzhľadom k týmto skutočnostiam je možné zriadiť vonkajší vstup do priestorov suterénu, čím 

sa umožní efektívnejšie využitie tejto časti budovy. 

Na základe uvedeného nemajú námietky k prenájmu požadovaných plôch pri konštatovaní, že 

akákoľvek zmena funkčného využitia časti budovy podlieha stavebnému konaniu. 
 
 


