
Dôvodová správa: 

      Mestský úrad v Seredi predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Seredi 
návrh na výpožičku nehnuteľného majetku mesta:  
 
         Mesto je vlastníkom parcely č. 733/4 – zastavaná plocha a nádvorie v celkovej výmere 
10761 m2,  nachádzajúcej sa na Komenského ulici,  ktorá je evidovaná  na  Okresnom úradu 
v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape  ako parcela registra "C",  na   LV č. 591, 
v k. ú. Sereď.  
     O výpožičku časti pozemku vo výmere 530 m2 požiadala listom dňa 11. 03.2016 Cirkevná 
ZŠ sv. Cyrila a Metoda na Komenského ulici v Seredi, ktorej zriaďovateľom je  
Rímskokatolícka cirkev - Trnavská arcidiecéza.  Dôvodom je záujem využiť pozemok na voľno 
časové aktivity detí počas pobytu v školskom klube, na praktickú výučbu ako tematická 
záhrada v zmysle platného Štátneho vzdelávacieho programu. Na realizáciu tohto zámeru má 
škola možnosť získať finančné zdroje  z projektu nemeckej katolíckej nadácie Renovabis, 
pričom jednou z podmienok je preukázanie dlhodobého právneho vzťahu k pozemku.  

      Pretože ide o aktivity podporujúce rozvoj detí školského veku,  nie je pre mesto prioritou 
ekonomický prínos, ale prínos spoločenský.  Z toho dôvodu odporúčame mestskému 
zastupiteľstvu schváliť výpožičku, s prihliadnutím na osobitný zreteľ. 
 
  
Vyjadrenie odborných útvarov: 
 
Odd. rozvoja mesta:  „K zámeru nemáme pripomienky.   
Podľa situácie  je pozemok vo vlastníctve mesta, pripojenie chodníka je navrhované ku komunikácii,  
ktorej pozemok parcela reg.  E  par. č. 1873/1 vo vlastníctve SPF užíva mesto na základe nájomnej 
zmluvy PNZ P41582/05.00, dodatok č. 04377/2014-PNZ P41582/05.04“ 
 
Oddelenie ÚP a SP:  
„Záujmové územie je podľa záväznej časti Územného plánu mesta Sereď funkčne určené ako zmiešané 
územie s bývaním označené funkčným kódom ZÚ-11: 
ZÚ-11  zmiešané územie s bývaním - existujúce 

• hlavné funkcie – bývanie formou viacpodlažných a nízkopodlažných domov a občianska 
vybavenosť, 

• preferovať umiestnenie občianskej vybavenosti pozdĺž ukončenia Jesenského ulice pri 
napojení na Hviezdoslavovu ul. - úsek je súčasťou priečnej mestskej urbanistickej osi, 

• prípustná dopravná vybavenosť v rozsahu, vyplývajúcom z hlavnej funkcie, neprípustná 
výstavba prízemných individuálnych garáží mimo pozemkov existujúcich rodinných domov, 

• pri novostavbách a zmenách stavieb zosúlaďovať architektonické riešenie všetkých stavieb na 
funkčnej ploche, rešpektovať prevládajúci charakter zástavby (výškové zónovanie, sklon, tvar  
a orientácia striech), 

• odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných 
pozemkoch jednotlivých stavieb  

 
Navrhovateľ, Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda na Komenského ulici v Seredi, žiada využiť pozemok na 
voľno časové aktivity detí počas pobytu v školskom klube a na praktickú výučbu ako tematická 
záhrada v zmysle platného Štátneho vzdelávacieho programu,  t. j., pre potreby  školy, čo je zaradené 
do funkcie občianskej vybavenosti. ÚPN-M Sereď pre uvedenú lokalitu definuje občiansku 
vybavenosť ako jednu z hlavných funkcií. Návrh je  v súlade s ÚPN-M Sereď.“  
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