
Dôvodová správa 
 
 
Finančné oddelenie Mestského úradu predkladá  v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov návrh na nájom nehnuteľného majetku mesta: 
 
     Mesto Sereď je vlastníkom pozemku na ul. 8. mája - parcely registra „E“ č. 1890/40 - 
zastavaná plocha a nádvorie,  v celkovej výmere 2.648 m2. 
    O nájom časti tejto parcely listom zo dňa 05. 08. 2015 požiadal Vladimír Michálek  
s manželkou, spoluvlastníci rodinného domu súp. č.  2739,  z dôvodu vytvorenia parkovacieho 
miesta pre osobné motorové vozidlo. 
 
     Mesto má v súčasnosti uzatvorených 24 zmlúv, predmetom ktorých je nájom pozemkov na 
vybudovanie  verejne prístupných parkovacích miest pred  prevádzkami. Doteraz nebol 
prenajatý pozemok na parkovanie pred súkromným rodinným domom,  slúžiaci len pre 
potreby jeho obyvateľov.   
     Pretože na území mesta je vytvorených veľa parkovacích miest, na vybudovanie ktorých sú 
použité rôzne materiály,  a potreba parkovania pred rodinnými domami je čoraz častejšia, je 
potrebné prijať jednotný postup pri povoľovaní zriadenia takýchto parkovacích miest. 
 
 
 
 
Stanoviská odborných útvarov MsÚ: 
 
Odd. rozvoja mesta, finančného odd.:  V minulosti na území mesta, najmä v častiach pred 
rodinnými domami, vzniklo veľa parkovacích miest na zelených plochách, keď si obyvatelia 
týchto domov  upravovali parkovanie svojvoľne a použili pritom rôzne materiály (zámkovú 
dlažbu, betón a pod.). 
      Keďže nie sú prijaté pravidlá, podľa ktorých by bolo možné jednotne postupovať pri 
povoľovaní vytvárania  parkovacích miest pred rodinnými domami, o ktoré občania prejavujú 
záujem,  odporúčame nasledovné:  

         Neriešiť problém formou nájmu  majetku, pretože ide o pozemky, nachádzajúce sa pred 
súkromnými rodinnými domami - medzi domami a cestou. Pri veľkej časti týchto pozemkov 
nie je výlučným vlastníkom mesto, ale vo veľkej miere štát - SPF a súkromné osoby, veľakrát 
neznáme. Odporúčame „ísť“ cestou povolenia úpravy zelene na vlastné náklady žiadateľa.   
Podmienkou takéhoto povolenia by bolo, aby  pri úprave zelene bola použitá zatrávňovacia 
dlažba, čím by sa dosiahlo vytvorenie spevnenej plochy s čiastočným zachovaním zelene.  
 
Stanovisko odd. ÚP a SP: „Pozemok na ul. 8. mája v Seredi  sa nachádza v lokalite podľa 
Územného plánu mesta Sereď funkčne určenej na bývanie. Odstavné a parkovacie plochy je 
potrebné riešiť prednostne na vlastnom pozemku.“ 
 
 


