
 
 
 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 prenajať nehnuteľný majetok mesta:  

Mesto je vlastníkom pozemku parc. č.  2835/5 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 
831m2,    evidovaného na Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor na LV č. 591. v k. ú. 
Sereď“  na katastrálnej mape ako parcela registra  „C“. 
Slovenský hydrometeorologický ústav,  Jeseniova 17,  833 15 Bratislava žiadosťou zo dňa 
11.08.2016 požiadal o prenájom časti parcely vo výmere cca 12 m2 za účelom  umiestnenia  
monitorovacej stanice kvality ovzdušia realizovanej z pripravovanej Výzvy OPŽP MŽP SR pre 
skvalitnenie hodinového informovania obyvateľstva mesta Sereď a rozšírenie monitorovacích 
bodov Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia.  Monitorovacia stanica bude plánovaná na 
monitorovanie znečisťujúcich látok SO2, CO, NO, benzén, PM10 a PM2,5. 
Po obhliadke mesta bol zástupcom žiadateľa vybraný ako najvýhodnejší pre umiestnenie 
monitorovacej stanice pozemok pri križovatke ulíc D. Štúra a Cukrovarskej pred kinom Nova na 
časti parc. č. 2835/5 .  

Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov určuje spôsob 
prenajímania majetku mesta, a to obchodnou verejnou súťažou, dobrovoľnou dražbou , priamym 
nájmom, prípadne uplatnením výnimočného postupu v zmysle §9a, ods.9, písm. c) citovaného 
zákona, v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
 
 
Stanoviská odborných útvarov: 
 
Referát životného prostredia -  nemá námietky a súhlasí s umiestnením novej monitorovacej 
stanice  kvality ovzdušia  v Seredi, v križovatke ulíc D. Štúra  a Cukrovarská ul.. 
 
Oddelenie  rozvoja mesta  - umiestnenie monitorovacej stanice  nie je v koncepcii rozvoja danej 
lokality. Významne naruší architektonické riešenie lokality a  objektu, ktorý plánujeme 
v budúcnosti rekonštruovať. Oddelenie rozvoja mesta MsÚ Sereď neodporúča umiestnenie  
zariadenia pred Kinom NOVA. 
 
Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku  - z  hľadiska ÚPN-M Sereď je táto 
lokalita (križovatka ul. D.Štúra, Cukrovarská) funkčne určená ako občianska vybavenosť (OV-
25), na pozemku parc. č. 2835/3 k.ú. Sereď je možné stanicu umiestniť. 
Pozemok, ktorý bol vybratý k umiestnenie stanice kvality ovzdušia, spĺňa kritéria požiadaviek 
SHMÚ ako prevádzkovateľa meracej stanice kvality ovzdušia. Avšak vzhľadom na 
stavebnotechnické vyhotovenie meracej stanice, jej vzhľad ako aj na miesto jej umiestnenia, 
v takejto podobe nespĺňa architektonické nároky na vzhľad stavby a jej umiestnenia do prostredia.  
Ak by mala byť umiestnená v tejto lokalite, navrhujeme vyhotoviť istú úpravu hodnú miesta, 
v ktorom má byť umiestnená resp. nájsť iné vhodné miesto. 
 
 


