
Dôvodová správa: 

 
     Právny a majetkový referát 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  mesta: 
 
        Mesto je vlastníkom pozemku, parcely registra „C“ č. 3063/1 -  ostatná plocha, 
v celkovej výmere 22110 m2.  O predaj časti tejto parcely vo výmere cca 70 m2, nachádzajúcej 
sa za prevádzkovou jednotkou Bufet TRIO na Námestí slobody (CMZ), požiadala listom zo 
dňa 07. 02. 2017 spoločnosť K&L INVEST s. r. o.,  Sereď, v zastúpení Lukášom Hrachom, 
ktorá je vlastníkom prevádzky.  Dňa 28. 03. 2017 bolo na Mestský úrad v Seredi doručené 
doplnenie žiadosti - po vzájomnej dohode s vlastníkmi bytovej jednotky nad prevádzkou, 
Danielom a Adrianou Krivosudskými -  zámer pozemok kúpiť spoločne. 
 
Zdôvodnenie žiadosti: 
Rozšírenie prevádzkovej jednotky o skladové priestory. 
 
Príjem do rozpočtu mesta: 
Minimálna cena pri prevodoch pozemkov vo vlastníctve mesta, určená v prílohe č. 2 Zásad  
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď je vo výške 90,00 €/m2.  V prípade 
schválenia prevodu pozemku by bol príjem do rozpočtu mesta  6.300,00 €. 
 
 
Stanoviská odborných útvarov: 
 
Oddelenie rozvoja mesta: 
„Súhlasíme s predajom pozemku za dodržania podmienky:  vstup do prevádzky riešiť s ohľadom na 
existujúce parkovacie státia. Nové vstupy do prevádzok budú zásobované už z jestvujúcich 
vyhradených plôch.   Mesto Sereď nie je ochotné uvoľniť parkovacie miesta  z verejného parkoviska 
pre zásobovanie prevádzok.“ 
 
Referát životného prostredia: 
„Nemá námietky a dáva súhlasné stanovisko.“ 
 
Oddelenie ÚP a SP: 
„Pozemok je súčasťou plôch, ktoré sú podľa ÚPN-M Sereď funkčne určené ako plochy 
existujúcej občianskej vybavenosti označenej funkčným kódom OV-35. Pri zvyšovaní kapacity 
prevádzky je potrebné preukázať zabezpečenie odstavných plôch a v okolí už nie sú voľné 
disponibilné plochy pre vytvorenie nových parkovacích a odstavných plôch pre motorové 
vozidlá. Z uvedeného dôvodu oddelenie ÚP a SP neodporúča pozemok predať na účel 
rozšírenia prevádzky.“ 
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