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V Seredi, dňa 

Vec 
Žiadosť o odkúpenie mestských pozemkov 

Mestský úrad 
Nám. Republiky 1176/10 
926 Ol Sereď 

Dolupodpísaný, Radoslav Viskup, týmto žiadame o odkúpenie časti parcely 962/1 vedenej 

na EL V č. 591 a časti parcely 3282/2 vedenej na CL V č. 591 z dôvodu vybudovania 

parkovacích miest. Prikladáme náčrt geometrického plánu. 

Svoju žiadosť predkladám na základe kúpy priľahlého pozemku s parcelným č. 963/1 a 3 

(prikladám kópiu zmluvy o budúcej zmluve), ktorý mám v pláne zastavať jednopodlažným 

podnikateľským objektom. Objekt spolu so zabehnutým susediacim pneuservisom a čerpacou 

stanicou vytvorí komplexné služby pre všetkých vlastníkov a užívateľov motorových 

vozidiel. K plánovanému objektu bude potrebný vjazd a výjazd a parkovacie mesta. 

Pozemky sú nevyužité a v zanedbanom stave, sú zarastené kríkmi kde sa zdržiavajú 

asociálny a rómsky spoluobčania a znepríjemňujú život obyvatel'om pri~hlých bytoviek 

(prikladám .fotodokumentáciu). 
Predajom pozemky získajú využitie a reprezentatívnejší vzhľad, mesto finančné prostriedky 

qo rozpočtu z predaja a každoročne z daní z podnikateľských subjektov a po úspešnom 

zabehnutí prevádzky by som chcel podľa potreby vytvoriť nové pracovné miesta. Objekt 

bude zabezpečený aj prostredníctvom bezpečnostného systému, ktorý by som chcel dať 

napojiť aj na mestskú políciu, z čoho budú plynúť mestu každoročne ďalšie finančné 

prostriedky. 
Uvedené parcely budú skultúrnené, vydláždené a vzhľadom na lokalitu z bezpečnostných 

dôvodov ohradené. Zároveň prikladám štúdiu, v ktorej sa snažím predložiť predbežný plán · 

využitia dotknutých pozemkov. V pláne zatial' nie je zohľadnený platný stavebný zákon 

(budova na štúdii nie je vzdialená od bytovky v súlade s platným zákonom). Vzhľad 

a rozmery budovy budú upravené podľa vzájomnej dohody s obyvateľmi priľahlej bytovky. 

Prílohy: 
Náčrt geometrického plánu 
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Dolupo.dp~ý, Marek Visi..--up,. bytom Sered', Čepeňská 1225/49 svojim podpisom 

preja uj~m dobro · 11ný súhlas s or;lpredajon mestských pozemkov: časti parcely 962/1 

"'M n j n El.V č. 591 ač.a;s,ti parcd.y 32&2/2 vedenej na CLV č. 591, ibajednému 

ziadatel ovm o dkupeni a o Radoslav i iskupovi, bytom Sered', Železničná 1064/48. 
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