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V roku 2006 sme sa kúpnopredajnou zm|uvou stalivlastníkrni nehnuteÍností zapisaných na LV3394.

Línia op|otenia nami kúpených poz.emL<ov uál u e"'" iúpy nenola v súlade s líniou hranice pozemku.

P|oty bo|ivystavané póíóáíyň ma.iiterom n;il"i"r.;'tin'mou ZIPP BRATISI.AVA spo|.s'r.o v roku 1971

Teda, pred 40 rokmiJ;;;iliii p".;;:ňk údŇ;iá[, aov vznikla priechodná cestička. k Železniěnej trati

a k zadnej časti záhrJ J6ňóu,n" Krásnej ;ii"i. ú t;jtó á1i za1ráá sú v súčasnej dobe postavené záhradné

chatky a cestička je jedinou prístupovou cestou pre majiteÍov chatiek a záhrad.

Stav v súcasnej dobe je nas|edovný:

- účelovým postavením plotov sa. stalo to, Že čaď mestského pozemku sa nachádza v našom areá|i a ěaď

;ášh; i'ózómru slúŽi ako prijazdová-cesta k chatkám
- úóe| tybnto neusporiadaných po-zemkov je lakýto: . !|

1., pozemok rcovóňu sí|duŽíva axo |rijazooyá ce$a k záhradkám

z.,,.pazemor *"J" iIřň.á. áró'l;*tl l:x5í#:1lš"1"'#J'*í"Íioě* do h|avej.urnv
'';n:Ťiilx[iT"*ťilil1š;J*Í.::o"'".:."*:n.acezktorúide
c.,z veťkej ňiii" to 'át'á'nen1R|ocha nepouŽívaná na Žiaden úče|

- KoVoR uŽíva váčšiu výmeru od mešta ako mesto od KoVoRu.
- geodetické *","niá u*,,uené neboli ate oánaou;e sa že pÓjde o rozdiel cca 300 m2.

Situáciu s výstavbou oplotenia a uŽívania.pozemkov je potrebné riešiť z viaceých dÓvodov. A to:

.-oóňiénie ié z drátenného p|etiva.a je v dezolátnom stave'
- plot sa nachádza pri spomína3ej9*iaz1ov-;Fi*:s:*e neosvet|ená a opustená, čo máza pňčinu

neustá|e vykrádanie *'!ái" 
"ás"í 

rmry.-zao6eráme sa kovovýrobou ěo spÓsobuje Že máme neustá|e

poprestrihov"ne protř'' ďe"r"ň gaolze kovov rÓznymi skupinam i lud í.
- v areáli máme nocného vrátnika ktorý je.přoólp" r.nqie3".ry"stále ohrozovaný na živote a zdraví

- keďŽe sme zaiali budovať bariérorný plot.á'v sueasnej oóoe ho potrebujeme osadiť práve v neusporiadanej

časti, je potrebné pozemky vysporiadať.

Situáciu s ohrozením majetku a bezpeinosti zamestnancov KoVoRu sme niekotkokrát ústne i písomne rieši|i s

predstaviteÍ'i '""tá' Náš návrh, any sme móili osadiť nránu pň vstupe na príjazdovú cestu tak, aby od nej mali

ktúče majite|ia chatiek sa stretol s icň nesúhtasom , hoci mesto výhrady nema|o.

Žiadamepreto, aby predstavitelia mosta s namivstúpilido rokovania ohÍadom vysporiadania pozemkov.

Náš návrh je takýo: ponecháme príjazdovú cestu mestu
#;;il;;á-ná n,á* poiemok za bránou a pozemok kde je vodomemá šachta

rozdie|vo výmere '".,'é'iá.táŘ, ze KoVoR popustí má1u čaď pozemku vedúcu popri
. príjazdovej ceste, ta*to sa cestička rozšíri tar< áoý bo|a p.rejazdn9 'ore dve autá, prípade aby

o"í p,""i*.i pie rrási*re či záchranárske a poŽiame arrtá, ěo v súčasnej dobe nie je.

Veríme,Žedospejemekvzájomnejdohodeaspomínanýproblémdoriešime'

Bc.Javorová Gabriela, konatelka f.KoVoR s'r.o
Javor Roman, konateÍ f.KoVoR s'r.o.
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B OBATGK

k naš:j žiade.-st!zasla*ej 2g=g 2-11

K naše; žiadcsti* usBcnadanle pczemk*i.. zém*no'; pnkladárrre *as!edo.''*é st.an*visko:

V sl€slq€i rnaf.sizoíízač.nerne riešiť osotenie našieh pozeÍnkgv:, prelo prosíme' .&' y do lohto

lermínu ba!! hrcnie.= sozemkov usponadaná dchadcr-:. v *rlgčncm príp*de br:deme *.:us!ef

.BrB.iesaiť sploteEie . bane'rový plot v sglde s hr4nicarni našisÍr pozernkov" Nástedne však príde

k tctálnem* uzavleti* jedinej irn;ard*vej cesty d* aéhredkárskej *sady rii že!az:t!**ej

trati.
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p{osíffi*sf€io o six*ovísko.

J avorová Gabri+la, k.c nateka f . í..st",OP1 s. i. o.

Sereď, 21. -11 2ať! 
!-.,

t-

' " i  I  - : t
; i :

:tktt , .
, : { t ; i .

Kubala
Obdĺžnik


