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Línia oplotenia nami kúpených pozemtov 

"Š;k;č";; 
ř.ipv neoola v sú|ade s |íniou hranice pozernku'

P|oty bo|i vystavané páuoJáv* maiitefom neň;";ď';'i fi}nou ZIPP BRAT|*LAVA spol.s.r'o v roku 1971

Teda. pred 40 r'kmi ,;;;ilťii p"zď1n,ox ':e*r""o in[, aúy vznikla priechodná cestička k železničnej trati

a k zadnejč'astizáhrad áo*ou'|",u Krásnej 
"l;;. 

Vi;it; ď"ltiiá|,19 sú v súčasnejdobe postavené záhradné

chatkyacest ičkaje;edinouprístupovoucestoupremajiteíovchatiekazáhrad'

Stav v sÚčasnej dobe je nas|edovny:

- úielovýrn postavenim p|otov. sa. sialo to, že čaď mestskáho pozemku sa nachádza v našom areáli a časť

ffiň i'ó'6mxu s|úŽi ako príjazdová. cesta k shatkám
. úČel týchto neusporiadaných pozernkov je takýto: . ' r ':L.'

1., poeemrrk xqvonu sb použi-va ako 
-príjazáová 

cesta k záhradkám

x.' ,pozemok n'buň'ilc';:}nř:,řló;í;m: Hn5i#:x.$ňš#*i.:i*$,qry do hlav*j brány
' itrř"*: llT:jťÍffixJřJY,,::o-*erová 

šachia cez htorťl ide

c.,z veťkej eu.iii* to 'átiavnená.ptocha nepoužívaná na žiaden úč*l

- KOVOR užíva váčšiu výmeru od mešta ako mes1o od KoVoRu.
- geodeticke meranlá uronené neboli ate octraouje sa Že pijde o rozdiel cca 300 m2.

$ituáciu s výstavbou oplotenía a uŽívania'pozemkov je potrcbné riešiť z viace1ých divodov' A to:

]uňr*i*niu je z drátennáho pletiva.a je v dezolátnom stave.
- plot Sa nachácjza d ;ilríiil1*1 giii"uryu*i "ui*et* 

kjora je.13osvetlená a opustená' co má za pricinu

neustá|e vykrátlanle ňiru nase;iirrny. Zaoberáme sa kcvovýrobou čo spÓsobuje Žg rnáme ngusiále

poprestri hov u''e proii .. *-r9 * gaýe J<ovov rÓznymi sku plnami ťud í.

. v areáli márne nocného vrátnika ktorý je pío"t.,,."nu maj*tku neusiálg ohroaovaný na živote a zdravi

- keďže $me eaČa}i budovať bariérový plot ;.;;účaiňá ai'n" ho potrebujeme osadJť práve v neusporiadanej

Časti. je potrebná pozemky vysporiadať'

situáciu s r:hrozením m*jetku a beepečnosti zarnestnang*v KoVQRu sms niekoťkokrát ustne i písor"n*e rie*ilis

predstaviteťmi mesra. rqáí návrrr, aby sme iňiňi'i-cit-nránu priů*upe nc prijaedovú *est* tah, xby *d nej nrx}i

k|úČ* maiit*|ia cnatrek sa stretol s icň nesúhlasom , hoci ft}esto výhrady n*malo.

Žiadame preto, eby predstavit*lia mesta s namivsitipilido rokovania ahtadorn vysporiadanie p*eemk*v.

Náš návrh j* takýto: ponecháme prijazdovú cestu mestu
#;6ffi;-há nlá* po.**ok za bránau a poaemok kde je vodomerná šachta

rozdiel vo výmere 
"u 

'.*uix.ňr, zá xovoR pop*stí rnes1u čaď poaemku vedú*u p*pri

príjazdovej ceste' takto sá-cestúťa rozšír! tak ;bý bala prejezdnq pre dve autá, pripade *by

bol prejazd pre hasičskJ"i '*inián*'"ke a pcŽiaine auiá' &* v súčasn*j dobe nie je.

Veríme, Že dospejeme k vzájomnej dohode a sp*mínaný problém dorieširne.

t r  u ! .

J a V í

tel: S!

sereď.2$.9 ?011

, konateťka f.KovoR s.r'o
.^leť f.KoVoR s.r.o.



K$ůV*R $"í.*. *q'l!*ksij*ká 1fi, $*r*ď

Mestský úrad
sereď
*# u\* l. spré v'v r.naj *! k *
p' |'!*gy*vá

DODATCK

k neš*j Ži*rj.csi'! zas'i**ej 2g'g ?*i,l

K n.tšcj řierJ*sti,r: **p*ri*c!anie p*aemk*v zámc**l'l piikl*dám* **sled*vn* st***visk*:

v mesiaci marci 2$12,uc,le*u riešiť oplotenie naŠich pozemkov, preto prasirne, aby da t.ohto

termíni; *'oli !rr**ic,* **eemk*v Usii{=-i!adaí:é d*!r***i:. V *1..**ren pripad* !:..:".d**l* i*i-isieť

urniesiniť op|otenie - baJiérový p|ot v sú|ade s hranicami našich pozernkov. Ír{ás{edne však pride

k ti:i*tn*mi: l:e*vl*l!t j*di**j priia:**v*j c'.*ťry dc, záhr**liárgkej *s*dy pl! želer*íln*j
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