
Dôvodová správa: 
 
 
     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi 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 Mládežníckej ulici - parcely registra „E“ č. 962/1 - 
ostatná plocha  v celkovej výmere 539 m2. 
     O nájom časti tejto parcely vo výmere 25 m2 požiadal Radoslav Viskup, majiteľ ručnej 
autoumyvárne, postavenej na priľahlej parcele. 
 
Zdôvodnenie žiadosti: 
     Žiadateľ plánuje vybudovať nadstavbu ručnej umyvárne, ku ktorej bude potrebné 
preukázať  dostatok parkovacích miest,  v súlade s Vyhl. MŽP č. 532/2002 Z. z.  z 8. júla 
2002. Nakoľko žiadateľ nevlastní pozemok, na ktorom by potrebné parkovisko vybudoval, 
požiadal mesto o nájom. Parkovisko by bolo vybudované zo zatrávňovacích panelov na 
vlastné náklady žiadateľa,  v súlade s požiadavkami mesta, ako verejne prístupné. 
 
Prínos do rozpočtu mesta: 
 Podľa prílohy č. 5 k Zásadám  hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď  je minimálna 
cena nájomného za pozemky využívané na výstavbu parkovísk stanovená vo výške 0,40 €/m2/rok.   
Príjem do rozpočtu mesta v prípade schválenia nájmu za minimálne nájomné by predstavovala  10 eur 
ročne.  
    
  
 
Stanoviská odborných útvarov MsÚ: 
 
 
oddelenie rozvoja mesta: 
„Súhlasíme s nájmom plochy, zároveň na účel zriadenia parkovísk je nájomca povinný získať 
príslušné povolenie stavebného úradu, súhlasné stanovisko ODI Galanta k zriadeniu vjazdu a 
povolenie mesta ako cestného správneho orgánu.“ 
 

referát životného prostredia: 
„Vzhľadom na skutočnosť, že  na predmetnej parcele rastú vzrastlé stromy odporúčame, aby 
príslušná nájomná zmluva obsahovala povinnosť nájomcu rešpektovať ustanovenia zákona č. 
543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny, týkajúce sa predovšetkým ochrany drevín – 
Práva a povinnosti pri ochrane drevín (§ 46, 47 a 48  zákona o ochrane prírody a krajiny). 
Odporúčame schváliť nájom pozemku na účel vybudovania parkovacích miest.“  
 

odd. ÚP a SP: 
„Pozemok je súčasťou plôch, ktoré sú podľa ÚPN-M Sereď funkčne určené ako plochy 
existujúcej hromadnej výstavby označené funkčným kódom BH-05. Občianska vybavenosť ako 
doplnková funkcia je podľa ÚPN-M Sereď v tejto lokalite prípustná. Oddelenie ÚP a SP 
neodporúča pozemok prenajať  na účel vytvorenia parkovacích miest pre občiansku 
vybavenosť pred bytovým domom na úkor sídliskovej zelene.“ 



 


