
Dôvodová správa: 

 
     Finančné oddelenie 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  prevodu nehnuteľného  majetku : 

 
      Mesto Sereď je vlastníkom pozemku nachádzajúcom sa na ul. M. R. Štefánika medzi 
„Hubertom“ a  Slovenskou sporiteľňou,   parcely č. 3005/1- zastavané plochy a nádvoria, 
v celkovej výmere 12587m2.  
     O predaj časti uvedenej parcely požiadala spoločnosť Bobeková,  s.r.o. listom,  zo  dňa 27. 
08. 2015. V žiadosti nie je uvedený zámer využitia pozemku. Pri osobnej návšteve MsÚ, ktorá 
predchádzala podaniu žiadosti,  zástupca spoločnosti uviedol, že pozemok by spoločnosť 
využila na výstavbu predajne.   Z priloženej kópie katastrálnej mapy, ktorá bola prílohou 
žiadosti ide o výmeru cca 400 m2.  Na časti dotknutej plochy je umiestnená prenosná stavba - 
prevádzka kaderníctva, ostatné prenosné stavby boli odstránené. 
       Keďže sa jedná  o časť pozemku, ktorý je súčasťou verejného priestranstva   od svetelnej 
križovatky po prevádzku Hubert J. E., t. z. na „hlavnom  ťahu“ cez mesto,  spoločne 
s Oddelením rozvoja mesta navrhujeme  zaoberať sa ním komplexne.  Sú dve možnosti - 
ponúknuť časti parcely, ktoré sú voľné do nájmu, resp. odpredať súkromným osobám,  alebo 
tieto plochy ponechať ako zeleň a postupne celú trasu skultúrniť. V tomto prípade je potrebné 
odstrániť pôvodnú plynovú prípojku. 
     V prípade,  predaja, resp. nájmu časti pozemku je potrebné v súlade so zákonom o majetku 
obcí vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž.  V prípade ponechania pozemku mestu, navrhujeme 
vyhlásiť architektonickú súťaž na kultiváciu - revitalizáciu verejného priestranstva po oboch 
stranách ulice  M. R. Štefánika.   
 
 
Stanovisko odd. ÚP a SP: 
 
„Pozemok parc. č. 3005/1 k. ú. Sereď je podľa Územného plánu mesta Sereď v lokalite 
funkčne určenej ako plochy občianskej vybavenosti s ponechaním pešieho koridoru medzi 
ulicami M. R. Štefánika a Vinárska. Podľa návrhu nového územného plánu mesta je pozemok 
funkčne určený  ako zmiešané územie označené funkčným kódom ZÚ 02 – občianska 
vybavenosť a bývanie.“ 
 
      
 


	UDôvodová správa:

