
 
 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 prenajať nehnuteľný majetok mesta:  
 
     Mesto je vlastníkom pozemku parc. č.  1160/2 -  zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
1316 m2,   nachádzajúceho sa v katastrálnom území Dolný Čepeň. Na pozemku sa nachádza 
monitorovacia stanica kvality  podzemných vôd, umiestnená od  roku 1959. 
 
 Zdôvodnenie žiadosti: 
   Slovenský hydrometeorologický ústav,  Jeséniova 17,  833 15 Bratislava,  z dôvodu 
nevyhnutnosti vykonať potrebnú modernizáciu monitorovacej siete, s cieľom zabezpečiť 
kvalitnú bázu údajov o stave podzemných vôd,  požiadal o majetkovoprávne  usporiadanie 
v súvislosti s umiestnením,  rekonštrukciou, obnovou a  prevádzkou objektu štátnej 
monitorovacej siete kvality podzemných vôd v danom území.  
 
Príjem do rozpočtu mesta: 
  Z dôvodu verejnoprospešného charakteru objektu žiadateľ navrhuje symbolické nájomné 1 € 
počas celého užívania pozemku. 
 

Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov umožňuje 
uplatniť výnimočný postup prenajímania majetku mesta, v prípadoch hodných osobitného 
zreteľa, najmä pokiaľ ide o verejnoprospešný účel, ak o tom  rozhodne mestské zastupiteľstvo 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.  
 
Stanoviská odborných útvarov: 
 
Referát životného prostredia  
„Referát životného prostredia MsÚ Sereď súhlasí s umiestnením, rekonštrukciou a obnovou 
objektu umiestneného na pozemku v majetku mesta Sereď s parcelným číslom 1160/2, parc. 
reg. „C“, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 1316 m2, nachádzajúci sa v k. 
ú. Dolný Čepeň, obec Sereď, zapísanom na LV č. 591. Žiadateľ: Slovenský 
hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, Bratislava 37. 
     Pri rekonštrukčných prácach a obnove pozorovacích objektov žiadame: 

- Odpady vznikajúce  pri realizácii stavby musia zneškodňovať v zmysle platnej 
legislatívy - zák. NR SR č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení a VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi. 

- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Ak bude počas 
prác pri rekonštrukcii a obnove pozorovacích objektov  nevyhnutný výrub stromov, 
resp. kríkov, je stavebník povinný požiadať orgán ochrany prírody a krajiny (mesto 
Sereď) o súhlas na ich odstránenie. Súhlas na výrub stromov a kríkov vydáva mesto 
Sereď v súlade s § 47 a 48 zákona o ochrane prírody a krajiny formou rozhodnutia, 
určí bližšie podmienky vykonania výrubu a nariadi primeranú náhradnú výsadbu. 

- V prípade poškodenia trávnatých plôch, z dôvodu realizácie stavebnej činnosti,  
trávnaté plochy uviesť do pôvodného stavu zatrávnením. 



- Práce pri rekonštrukcii a obnove pozorovacích objektov vykonávať tak, aby nedošlo 
k poškodzovaniu drevín v zmysle s § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny. Výkopové 
práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú 
ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť 
a výkopy v blízkosti systému čo najskôr zasypať.“ 
 

 
Oddelenie  rozvoja mesta:   
„Súhlasím  s rekonštrukciou a modernizáciou pozorovacieho objektu umiestneného na pozemku p. 
č. 1160/2 reg. C.“ 
 
 
 
 
 
 


