
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 na križovatke ulíc Kostolná a Vinárska oproti Gymnázia, 
parcely registra „C“, číslo 3061/1 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 2401 m2, ktorá 
je v súčasnosti využívaná na parkovanie motorových vozidiel.  Zo strany Kostolnej ulice 
ohraničuje tri súkromné pozemky. Vlastník jedného z nich, parcely č. 30651/10, PhDr. Malý 
požiadal mesto o predaj časti parcely vo výmere cca 12 m2,  nájom časti parcely na 
vytvorenie parkovacích miest a zároveň požiadal o súhlas s uložením kábla VN, NN 
a plynového strednotlaku na parcele.  

Zdôvodnenie žiadosti:  
     Žiadateľ plánuje na svojom pozemku vybudovať polyfunkčné zariadenie s obchodnými a 
bytovými jednotkami.  Vzhľadom na dispozičné riešenie budovy je potrebné vyčleniť cca 12 
m2.  Každá stavba musí mať v zmysle Vyhl. MŽP z 8. júla 2002 odstavné a parkovacie 
stojisko, riešené ako súčasť stavby. Keďže žiadateľ nevlastní dostatočnú výmeru pozemku na 
jeho realizáciu, požiadal mesto o nájom potrebnej plochy.  V prípade schválenia uvedeného 
zámeru, bude potrebné preložiť inžinierske siete, ktoré  sú umiestnené na pozemku vo 
vlastníctve žiadateľa. Z toho dôvodu žiada o súhlas s umiestnením sietí na mestskom pozemku.  
 
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 pre ul. Kostolná - „I. zóna“,  určená 
vo výške 90,00 €/m2.  V prípade schválenia zámeru  a následného prevodu pozemku, by príjem 
do rozpočtu mesta za 12 m2 bol  vo výške 1080  eur. 
Minimálna cena pri nájmoch pozemkov vo vlastníctve mesta, určená v prílohe č. 5 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď je pri nájmoch pozemkov na 
vybudovanie parkovacej plochy, určená vo výške 0,40 €/m2/rok, t. j.,  ročné nájomné pri 
výmere cca 75 m2,  by bolo vo výške 30 eur. 
 
Stanoviská odborných útvarov: 

odd. rozvoja mesta: 
„S predajom pozemku podľa žiadosti od  PhDr. Malého  na účel výstavby polyfunkčnej 
budovy súhlasím. Za ORM žiadam,  aby v príprave projektu boli ponechané voľne prístupné 
parkovacie miesta a budova navrhnutá tak,  aby neboli obmedzované rozhľadové pomery 
vodičov vozidiel v križovatke.“ 
 
odd. ÚP a SP 
„Pozemok je súčasťou verejného priestranstva podľa ÚPN-M Sereď označené funkčným 
kódom VP-04, verejnoprospešná stavba označená číslo 44. Oddelenie ÚPaSP odporúča 
rešpektovať záväznú časť územného plánu. Výrez z ÚPN-M Sereď je prílohou stanoviska. 
S uložením inžinierskych sietí do pozemku je možné súhlasiť avšak je potrebné zdôrazniť, že 
územie sa nachádza v centre mesta a spätná úprava po rozkopávke musí zohľadniť túto 
skutočnosť.“ 
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