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DS Sered', Šulekovská ul. -zahustenie TS, VN, NN 
- žiadosť o zámenu pozemku pod novú transformačnú stanicu 

Za účelom dodávky elektrickej energie odberatel'om, stavebník Západoslovenská distribučná, a.s. 
Čulenova 6, Bratislava plánuje realizovať výstavbu novej kioskovej transformačnej stanice v meste Sereď v 
rámci stavby "DS Sereď, Sulekovská ul. - zahustenie TS, VN, NN". Prípravu stavby zabezpečoval 
Enermont, s.r.o. so sídlom Hraničná 14, 827 14 Bratislava na základe splnomocnenia. 

Na stavbu vydalo Mesto Sereď stavebné povolenie č. 3755/ÚPaSP 478/2012 zo dňa 01.12.2010, 
právoplatné dňa 07.01.2011. 

Výstavba novej transformačnej stanice bola navrhnutá na pozemku parc. č. 1380/3 v kat. území 
Dolný Čepeň, ktorý Západoslovenská distribučná, a.s. odkúpila od Mesta Sereď o výmere 20 m2 kúpnou 
zmluvou č. 1 0/300/L 13.0904.09.0006/KZ_P _ TS (4/33/KZ-5/201 O) zo dňa 09.08.201 O. Odpredaj pozemku 
schválilo aj Mestské zastupitel'stvo Mesta Sereď na zasadnutí dňa 20.4. a 21.4.201 O uznesením č. 59/201 O 
zo dňa 05.05.201 O za cenu 30,-€/m2

. • 

V kúpnej zmluve, čl. 1., bod 3 predávajúci (Mesto Sereď) vyhlásil, že je oprávnený s nehnutel'nosťou 
nakladať a že nemá vedomosť o tom, že na nehnutel'nosti nie sú žiadne dlhy, vecné bremená, záložné právo 
ani práva tretích osôb, avšak pri odovzdaní staveniska v mesiaci 04/2012 a po vytýčení pozemku a 
podzemných inžinierskych sietí sa zistilo, že cez dotknutý pozemok je položený vodovod a 0,5 m vedl'a 
pozemku je položený plynovod. Následne po miestnom šetrení za účasti stavebného úradu (Mesto Sereď) 
Západoslovenská distribučná, a.s. dostal výzvu na zastavenie všetkých stavebných prác na stavbe. 

Z dôvodu, že stanicu sa posunúť nedá a majitel' vodovodu a plynovodu nesúhlasí s prekládkou a že 
Západoslovenská distribučná, a.s. na horeuvedenej stavbe už má zainvestované značné finančné náklady 
Vás žiadame o odsúhlasenie zámeny pozemku za pozemok tej istej výmery, ktorý by bol odčlenený 
geometrickým plánom č. 5/2013, overený Správou katastra Galanta pod č. 227/2013 dňa 28.02.2013 od 
pozemku reg. KN "E" parc. č. 128/102, kat. územie Dolný Čepeň. 

Po prerokovaní zámeny v Mestskom zastupitel'stve Vás žiadame o zaslanie výpisu z uznesenia 
Mestského zastupitel'stva. 

Výpis z uznesenia Mestského zastupitel'stva očakávame na adresu: 

Enermont, s.r.o. 
tím projektov a inžinieringu 
Kračanská cesta 1607/45 
929 01 Dunajská Streda 

S pozdravom 

j)l 

r - p 
Lipovský štefan 

techník projektov a inžíníeríngu 

Príloha : GP č. 5/2013, fotodokumentácia vytýčenia pozemku p.č. 1304/2 
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