
 

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: 
 
     Predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva v Seredi dňa 27. 04. 2017 bola žiadosť 
manželov Cakových, vlastníkov nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa na Pažitnej ulici, o kúpu 
priľahlého pozemku, časti parcely registra  „C“ č. 427/1 - ostatná plocha vo výmere cca 250 
m2.  Uznesenie o zámere prevodu nebolo prijaté.  
 
Zdôvodnenie žiadosti: 
     Dňa  01. 06. 2017 bola na Mestský úrad v Seredi doručená žiadosť, adresovaná 
Mestskému zastupiteľstvu v Seredi, ktorou manželia Cakoví žiadajú o prehodnotenie 
 odkúpenia pozemku.  Svoju žiadosť doplnili o  investičný zámer  (vybudovanie  4 - podlažnej 
budovy  s parkovacími miestami na prízemí),  ktorý  je dôvodom žiadosti. 
 
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. Pažitná - „II. zóna“,  určená 
vo výške 60,00 €/m2.  V prípade schválenia zámeru  a následného prevodu pozemku, by príjem 
do rozpočtu mesta  bol  vo výške  cca 15.000  eur. 
 
 
 
Stanoviská odborných útvarov 
 
Oddelenie rozvoja mesta: 
„Na základe žiadosti o prehodnotenie nesúhlasu na kúpu pozemku na ul. Pažitnej v Seredi 
a jej doplnenia zo dňa 7.6.2017 s tým , že: „Existujúcu budovu bude na základe 
územnoplánovacej informácie  potrebné zbúrať a na jej mieste vybudovať novú 4-podlažnú 
budovu. Pôjde o polyfunkčný objekt s bytmi a prevádzkovými jednotkami, kde je plánované 
parkovanie v prízemí budovy“. 
Na základe poskytnutých informácií ide o rozvoj služieb mesta, za ORM súhlasím 
s možnosťou predaja pozemku na účel vybudovania novej rozšírenej prevádzky s tým, že 
investor si vybuduje dostatočný počet parkovísk pre svoju prevádzku, tak aby rešpektoval 
daný stav  v lokalite. K plánovanej výstavbe sa ako cestný správny orgán budeme vyjadrovať 
v procesoch stavebného konania.“ 
 
Oddelenie ÚP a SP: 
„Pozemok je súčasťou plôch, ktoré sú podľa ÚPN-M Sereď funkčne určené ako plochy 
existujúcej hromadnej výstavby označené funkčným kódom BH-04.  Podľa záväznej časti 
ÚPN-M Sereď je neprípustná plošná intenzifikácia obytnej zástavby, neprípustné je 
zvyšovanie kapacít odstavných a parkovacích plôch na úkor verejných plôch a zelene. 
Oddelenie ÚP a SP neodporúča pozemok predať, pozemok je súčasťou verejného priestoru.“ 
 


	UDôvodová správa:

