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Mesto Sereď 
Námestie republiky 1 O 
926 01 Sereď 

V Bratislave, dňa 26.06.2017 

Vec: Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Spoločnosť REBOD SK, a.s., so sídlom na Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 
36 865940, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka č.: 

4926/B (ďalej len „REBOD SK") má v súvislosti s rozvojom projektov ,,Logistické centrum a ľahká 

priemyselná výroba Sered'"' a ,,Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba 
Sered'"', ktoré sú umiestnené na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Sereď, obec 
Sereď, okres Galanta (ďalej len („Projekt"), ako aj v súvislosti s postupným obsadzovaním Projektu 
jednotlivými klientmi, záujem na majetkovoprávnom vysporiadaní niektorých pozemkov vo 
vlastníctve Mesta Sereď, ktoré sa nachádzajú v rámci Projektu, ktoré je podmienkou pre uloženie 
a výstavbu ďalších inžinierskych sietí a inej infraštruktúry v rámci Projektu. 

Na základe vyššie uvedeného si Vás týmto dovoľujeme požiadať o zriadenie vecného 
bremena v zmysle nasledovných podmienok: 

Povinné nehnuteľnosti: 

p.č. k.ú. Parcelné číslo CísloLVv Výmera Druh pozemku Vlastník 
v registri KN registri KN parcely v m2 

"C" "C" 
1. Sereď 4058/17 4806 612 Ostatné plochy Mesto Sereď 1/1 

2. Sereď 3995/32 4806 1651 Zastavané plochy Mesto Sereď 1/1 
a nádvoria 

3. Sereď 3992/90 4806 811 Ostatné plochy Mesto Sereď 1/1 

(kópia listu vlastníctva a katastrálnej mapy pre každú povinnú nehnuteľnosť tvorí prílohu č. 1 tejto žiadosti) 

Vecné bremeno bude zaťažovať povinné nehnuteľnosti v celom ich rozsahu, tzn. že nie je 
potrebné vyhotovenie geometrického plánu za účelom určenia záberu povinných nehnuteľností, ktoré 
budú zaťažené vecným bremenom. · 
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Oprávnené nehnuteľnosti: 

p.č. k.ú. Parcelné číslo Císlo LV v Výmera Druh pozemku Vlastník 
v registri KN registri KN parcely v m2 

"C" "C" 
l. Sereď 4058/3 562 1 177 182 Ostatné plochy REBOD SK 111 

(kópia listu vlastníctva a katastrálnej mapy pre každú povinnú nehnuteľnosť tvorí prílohu č. 2 tejto žiadosti) 

Vecné bremeno: 
Vecné bremeno in rem, v prospech každodobého vlastníka oprávnených nehnuteľností spočívajúce 
v povinnosti povinného z vecného bremena ako vlastníka povinnej nehnuteľnosti strpieť na povinnej 
nehnuteľnosti v celom jej rozsahu: 

a) výstavbu a uloženie inžinierskych sietí; 
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek 

iné stavebné úpravy inžinierskych sietí a ich odstránenie; 
c) vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, 

strojmi a mechanizmami oprávneným z vecného bremena alebo ním určených tretích osôb za 
účelom uvedeným pod písm. a) a b ). 

Trvanie vecného bremena: 
Vecné bremeno na dobu neurčitú . 

Odplata: 
Bezodplatné vecné bremeno. 

Za vyhovenie tejto žiadosti vopred ďakujeme. 
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1. Kópia listu vlastníctva a katastrálnej mapy pre povinné nehnuteľnosti 
2. Kópia listu vlastníctva a katastrálnej mapy pre oprávnenú nehnuteľnosť 
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úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

Informatívna kópia z mapy 
Vytvorené cez katastrálny portál 

Okres: Galanta 
Obec: SEREĎ 
Katastrálne územie: Sereď 
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