
Dôvodová správa: 
 
 
Finančné oddelenie Mestského úradu predkladá,  v zmysle Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov, zámer nájmu nehnuteľného majetku mesta: 
 
    Mesto Sereď je vlastníkom pozemku na ulici Andreja Hlinku - parcely registra „C“ č. 
811/1 - zastavaná plocha a nádvorie v celkovej výmere 5.736 m2. 
       O nájom časti tejto parcely požiadal Anton Chmelár, bytom v Dolnej Strede, majiteľ 
domu na Čepenskej ulici, s. č . 1222 a susednej prevádzkovej jednotky (bývalé mäsiarstvo). 
Prevádzka nemá vybudované vyhovujúce parkovisko.  Žiadateľ má v úmysle vybudovať    
parkovisko pri predajni, aby umožnil zákazníkom lepšie parkovanie a možnosť pohodlného 
nákupu v prevádzke. Nakoľko nevlastní dostatočnú výmeru vlastného pozemku, požiadal 
mesto o nájom časti citovanej parcely. 
 
 
Stanoviská odborných útvarov MsÚ: 
 
 
Stanovisko oddelenia rozvoja mesta: 
 
„Mesto SEREĎ, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie a 
podľa Zákona č.135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov súhlasí s prenájmom časti parcely registra C č. 811/1, v k.ú. Sereď vo výmere 56 
m2 za účelom vybudovania parkoviska pred prevádzkovou jednotkou, ktorá bude na parcelách 
registra C: 819/1, 818/1, 818/2, 818/3,819/2. Situovanie parkoviska musí byť v súlade 
s uvedeným zákonom.“ 
 

stanovisko referátu životného prostredia: 
„Predmetný pozemok je v súčasnosti súčasťu verejnej zelene mesta Sereď, na ktorom sa 
nachádza funkčn á zeleň –cca 10 m2 kríkových skupín a 38 ks kríkov. Referát ŽP odporúča 
schváliť prenájom pozemku na účel zriadenia parkviska za podmienky, že nájhomca pred 
realizáciou výstavby parkovacích miest,  v zmysle platnej legislavívy (zákona  č. 543/200 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny), požiada príslušný správny orgán o vydanie súhlasu na výrub 
predmetných drevín a následne zrealizuje náhradnú výsadbu, nariadenú správnym orgánom.“ 
 

stanovisko odd. ÚP a SP: 
 
„Predmetné územie je podľa Územného plánu mesta Sereď funkčne určené ako plochy 
zmiešaného územia s bývaním, označené funkčným kódom ZÚ-17. Parkovacie plochy k stavbe 
(prevádzková jednotka – predajňa)  na pozemkoch parc. č. 818/1 a 819/1, k. ú. Sereď 
v lokalite ulica Čepenská a A. Hlinku, ak povolí cestný správny orgán je možné vybudovať. 
Z hľadiska funkčného a priestorového usporiadania územia podľa Územného plánu mesta 
Sereď je možné časť pozemku parc. č. 811/1 k. ú. Sereď prenajať za účelom vybudovania 
parkovacích plôch.“ 

 


