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Mestský úrad
Nám. Rcpubliky 1|76110
926 01 Sereď

Sereď, 6.7.2010

\{EC: žiadost'na predaj pozemku

Dolupodpísaný ás Žiadam o predaj časti parcely č. 12611

pozemku katastrálneho územia mesta Sereď o rozlohe 98 rr2 pred parcelou l2il1a7 d, ktorá je
vo vlastníctr'e

odÓvodnenie :

Uvedený pozenrok žiadam kúpit'za ťrčelom vylepšenia infi'aštruktúry, nakoťko daná
parcela je prístrrpovou cestu ku mójmu pozemku a zlepší moŽnosti prístupu a parkovania.

Pozemok v sťtčasnosti slúŽi ako prístupová komunikácia výlučne len k nášmu ro<linnému domu
a vyuŽívame lro na parkovanic. odpredajom do rrášhcl vlastníctva nikoho neobmedzímc ani

nebucie obmedzený prístup na susedné pozemky. Zátoveň i"ivádzame, Že ak bude realizovaný
odpreda.i, prejdú na nás všetky povinnosti vlastníka * údržba, odpratanie smetí, ktoré sme tak či
tak doteraz robili nry' nakol'ko špecifická poloha predmetnej parcely asi spósobila. že sluŽby,
ktorých sa týka úclrŽba sa jej doteraz nevenovali. Samozrejrne odpredajom tohto pozeinku do

nášho vlastníctva nikoho neobmedzíme a ani nebrrde nijako dotknutý a obmeclzený'prístup na

susedné pozemky.
Ďalej uvádzam, že na tejto adrese súčasne sídlia 2 spoločnosti a to ' -

Čo ::gqzoO8 a DLLV! s.r.o., IČo 36802883, kde v dÓsledku obchodnýclr jednaní

a stretnutí so zákazníkmi a obchodnými partnermi je táto plocha vhodná a potrebná ako priestor

na parkovanie motorových vozidiel.
Nakoniec chcem uviesť, Že veťakrát vo večemých hodinách som nútený obťaŽovat'

susedov a hťadať majiteťov r'ozidiel, ktorí zaparkovali v tomto priestore a a zamedziami
prístup do mÓjho domu a to z dóvodu toho, že susedné domy maiú len príjazdol'ú cestu do

garáže a ostatné plochy vytrŽívajú na okrasné dreviny a trávnik í1nevytvorili si parkovacie

miesta pre prípadné druhé vlastné r,ozidlo' nehclvoriac r.iŽ o návŠtevách známych a príbuzných.
Ztohto dÓvodu som si sám na vlastné náklady vybudovai rozŠírenie parkovacej plochyjej
spevnením zámkovou diaŽbou na vlastnotn pozemku a sčasti na predmetnej ploche. aby sa

zlepšili možnosti parkovania a manévt'ovatel'nosti s vozidlami. tle mi preto trápne a takisto nra

to obťažuje' aby moje susedské v'zt'ahy trpeii nerešpektovanínr claný'ch priestorových dispozícií'

Za pochopenie d'akujem, prajem vel'a úspecl'tov vo Vašej d'alšej práci a zostávam

s pozdravom
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Príloha : sitr"račný' náčrt


