
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 Čepeňskej ulici, parciel registra „E“ číslo 606 - 
zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 104 m2  a číslo 596  - zastavané plochy a nádvoria 
vo výmere 19776 m2.  O kúpu časti týchto parciel vo výmere cca 190 m2 požiadala listom 
spoločnosť Polis development, s.r.o.,  so sídlom v Seredi.  

Zdôvodnenie žiadosti: 
Spoločnosť  svoju žiadosť odôvodnila zámerom vybudovať parkovacie plochy k pripravovanej 
výstavbe polyfunkčného bytového domu.  Parkovacie plochy by boli využívané aj pre 
obyvateľov existujúceho bytového domu  na Čepeňskej ulici. V súčasnosti je pozemok 
neupravený, obyvatelia na ňom parkujú motorové vozidlá.  
Žiadateľ predložil aj predbežné stanovisko dopravného inžiniera  k zamýšľanému vytvoreniu 
parkovacích miest (viď prílohy žiadosti).  
V prípade, ak by mesto zámer prevodu pozemku neschválilo, žiada o nájom pozemku, aby 
mohol zrealizovať polyfunkčný bytový dom a vytvoriť parkovacie plochy pre pripravovanú 
stavbu aj pre existujúci bytový dom.   
 
 
Príjem do rozpočtu mesta: 
Minimálna cena pri prevode mestského pozemku určená v Zásadách hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta, prílohou č. 2,  v I. zóne  je určená vo výške 90,00 €/m2.    Pri 
takto schválenej cene by bol príjem do rozpočtu mesta vo výške 17.100 eur.  
Minimálna cena pri nájme mestského pozemku, využívaného na vybudovanie verejných 
parkovacích miest je určená  Prílohou číslo 5 vo výške 0,40 €/m2/rok. Pri takto schválenej 
výške nájomného by bol príjem do rozpočtu mesta ročne 76 eur. 
 
 
Stanoviská odborných útvarov: 
 
Oddelenie rozvoja mesta: 
„v lokalite žiadnu výstavbu neplánujeme a nebude nás to v budúcnosti obmedzovať 
 
Stanovisko ÚP a SP 
Pozemok je podľa ÚPN-M Sereď súčasťou plochy zmiešaného územia s bývaním označeného 
funkčným kódom ZÚ-13. 

ZÚ-13; zmiešané územie s bývaním a občianskou vybavenosťou 
• hlavné funkcie – bývanie formou viacpodlažných bytových domov a občianska 

vybavenosť, 
• neprípustná plošná intenzifikácia obytnej zástavby na úkor verejných plôch (zeleň, 

verejné 
priestranstvá, športoviská obyvateľov), prípustné využitie podkroví na bývanie, 

• preferovať umiestnenie občianskej vybavenosti pozdĺž ulíc Spádovej ulice, ktorá je 
súčasťou 
priečnej mestskej urbanistickej osi a pozdĺž Pekárskej ulice v centrálnej mestskej zóne, 



• pri novostavbách a zmenách stavieb zosúlaďovať architektonické riešenie všetkých 
stavieb 
na funkčnej ploche, rešpektovať prevládajúci charakter zástavby (výškové zónovanie, 
sklon, tvar a orientácia striech), 

• prípustná dopravná vybavenosť v rozsahu, vyplývajúcom z hlavnej funkcie, 
neprípustná 
ďalšia výstavba prízemných individuálnych garáží, 

odstavné plochy pre motorové vozidlá riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných 
pozemkoch jednotlivých stavieb ; 
 
Z hľadiska funkcie pozemkov podľa územného plánu mesta oddelenie ÚP a SP MsÚ v Seredi 
nemá  námietky. 
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