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SAJVA, spol. s.r.o., Niklova 3663/12, 9266 00 Sereď, IČO: 36 232 831 
BRUTTO, s.r.o., Trnavská cesta 912, 926 01 Sereď, IČO: 44 533 870 

V Seredi, dňa, 16.11.2017 

Mesto Sereď 
Mestský úrad 
Nám. republiky 1176/10 
926 01 Sereď 

Vec: 

IN/-

Žiadosť o opätovné prerokovanie žiadosti o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu 
mesta Sereď 

SAJVA, spol. s.r.o., Niklova 3663/12, 9266 00 Sereď, IČO: 36 232 831 v zastúpení Jozefom 
Vaškom, konateľom spoločnosti a BRUTIO, s.r.o., Trnavská cesta 912, 926 01 Sereď, IČO: 
44 533 870, v zastúpení Ing. Mariánom Sidorom, CSc., konateľom spoločnosti, podávame 
žiadosť na Mesto Sereď ako príslušný orgán územného plánovania o opätovné prerokovanie 
žiadosti o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď zo dňa 06.10.2017, 
ktorá bola doručená na Mestský úrad 18.10.2017. 

S úctou 

iiiVL sp1. s r;.e. 
Niklova ut. O © 

92500SERE 
!CO: 3ô l32 U3 í it LlPH. Sll.2020~9241.'lO 

··········································7········································· 
Jozef Vaško 

SAJVA, spol. s.r.o., Niklová 3663/12, 9266 00 Sereď, IČO: 36 232 831 

f 

. .;----
~,, - , 4,.,. 

·····················~ 
Ing. Marián Sidor, CSc 

„_-......... 

~············ 
BRUTIO, s.r.o., Trnavská cesta 912, 926 01 Sereď, IČO: 44 533 870 



SAJVA, spol. s.r.o., Niklova 3663/12, 9266 00 Sereď, IČO: 36 232 831 
BRUTTO, s.r.o., Trnavská cesta 912, 926 01 Sereď, IČO: 44 533 870 

V Seredi, dňa, 06.10.2017 ) . / 1' J {,{/ ; ,1 

Mesto Sereď 
Mestský úrad 
Nám. republiky 1176/10 
926 01 Sereď 

Vec: 
Žiadosť o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď 

.-iii 

SAJVA, spol. s.r.o., Niklova 3663/12, 9266 00 Sereď, IČO: 36 232 831 v zastúpení Jozefom 
Vaškom, konateľom spoločnosti a BRUTIO, s.r.o., Trnavská cesta 912, 926 01 Sereď, IČO: 
44 533 870, v zastúpení Ing. Mariánom Sidorom, CSc., konateľom spoločnosti ,podávame 
žiadosť na Mesto Sereď ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď. 

Predmetom navrhovaných zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď je časť 
územia, ktoré je podľa ÚPN-M Sereď označené funkčným kódom V- 20 plochy výroby 
a skladov - existujúce a navrhované. Pre uvedenú plochu sú v záväznej časti ÚPN-M Sereď 
stanovené nasledovné záväzné regulatívy: 

• hlavná funkcia - plocha výroby a skladov, 
• prípustná funkcia - občianska vybavenosť (výrobné služby, veľkoobchod a pod.), 

• v ochrannom pásme dráhy železničnej trate a železničných vlečiek rešpektovať 
obmedzenia, vyplývajúce z platných právnych predpisov, 

• odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na 
pozemkoch jednotlivých zariadení a prevádzok; 

V rámci zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď navrhujeme, aby uvedená plocha bola zaradená 
medzi plochy polyfunkčného zmiešaného územia občianskej vybavenosti a výroby (OVV) 
s komerčnou vybavenosťou, nevýrobné služby. Komerčnou vybavenosťou podľa ÚPN-M 
Sereď sú zariadenia malooobchodu, verejného stravovania a ubytovania, výrobné a 
nevýrobné služby, ako aj časť súkromných zariadení v ostatných odvetviach (zdravotníctvo, 
sociálne služby OKa pod.) 



Pozemky, ktoré sú predmetom navrhovaných zmien a doplnkov sú v časti vo vlastníctve 
navrhovateľov zmien a doplnkov (LV č. 5595, 5772, 3328) . V prílohe žiadosti prikladáme 
súhlasy dotknutých vlastníkov pozemkov, ktorých sa návrh zmien a doplnkov týka (LV č. 
5642, 3340, 5812,6295, 3330, 5994, 6288). 

Ako navrhovatelia zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď uhradíme všetky náklady spojené 
s obstaraním predmetnej územnoplánovacej dokumentácie. 

S úctou 

I · . ····················-······-······· ........................................ . 
Jozef Vašký 

SAJVA, spol. s.r.o., Niklova .:h. '12, 9266 00 Sereď, IČO: 36 232 831 

~--

....... ················· 
Ing. Marián Sidor, c 

BRUTIO, s.r.o., Trnavská cesta 91„ q25 01 Sereď, IČO: 44 533 870 

Prílohy: 
- Výrez z ÚPN-M Sereď s vyznačením predmetu navrhovaných zmien a doplnkov 
- Katastrálna mapa s vyznačením záujmového územia 
- listy vlastníctva 
- Súhlasy vlastníkov pozemkov s obstaraním zmien a doplnkov 
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ÚPN mesta Sereď, čistopis 

Označenie Charakt eristika Regulatívy 

funkčnej plochy funkčnej plochy Záväzné Smerné 

• prípustná zmena funkcie celého areálu na funkciu občianska vybavenosť, bývanie, obytne uzemie, 

• vysoké nároky na architektonické riešenie stavieb, pri zmenách stavieb rešpektovať cha- • vypracovať návrh, realizovať 
rakter prostredia a okolitej zástavby, zosúlaďovať archi tektonické riešenie všetkých sta- a udržiavať sadovnícke úpra-
vieb na funkčnej ploche, vy v areáli 

• neprípustné zvyšovanie súčasnej výšky objektov na funkčnej ploche, 
• odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch prevádzky; 

V-18, V-19; plochy výroby a skladov - • hlavná funkcia výroba a sklady, • vypracovať návrh, realizovať 

existujúce a navrhované • prípustná funkcia - občianska vybavenosť (výrobné služby, veľkoobchod a pod.), a udržiavať sadovnícke úpra-

• pred začatím výstavby je potrebné podrobné riešenie územia územným plánom zóny, resp . vy v jednotlivých areáloch 

urbanistickou štúdiou, 
• v podrobnom riešení je potrebné vyčleniť plochy pre verejné priestory (komunikácie, príp . 

verejné odstavné plochy a verejnú zeleň) a určiť priestorové regulatívy pre výstavbu, 
• v ochrannom pásme rýchlostnej cesty R-1 rešpektovať obmedzenia, vyplývajúce 

z platných právnych predpisov, 

• odstavné plochy riešiť v zodpovedajúcej kapacite na vlastných pozemkoch jednotlivých 
prevádzok; 

V-20, V-21; plochy výroby a skladov - • hlavná funkcia - plocha výroby a skladov, • vypracovať návrh, realizovať 
existujúce a navrhované • prípustná funkcia - občianska vybavenosť (výrobné služby, vell<oobchod a pod.), a udržiavať sadovnícke úpravy 

• v ochrannom pásme dráhy železničnej trate a železničných vlečiek rešpektovať obmedze-
v jednotlivých areáloch 

nia, vyplývajúce z platných právnych predpisov, 
• odstavné plochy pre motorové vozidlá v zodpovedajúcej kapacite riešiť na pozemkoch 

jednotlivých zariadení a prevádzok; 

vo; vodné dielo navrhované • rešpektovať vymedzenú funkciu, 

• doplniť úseky chýbajúcej pobrežnej vegetácie výsadbou autochtónnych druhov; 

VOP; vodné toky vrátane sprievod- • v extraviláne zachovať prírodný charakter vodných tokov a sprievodnú zeleň, 
nej zelene • doplniť úseky chýbajúcej pobrežnej vegetácie výsadbou autochtónnych druhov; 

VP-01, VP-02 verejné priestranstvá existu- • rešpektovať vymedzenú funkciu; 

VP-03, VP-04 júce a navrhované • vyhradené pre spevnené plochy, doplnené verejnou zeleňou, osvetlením, drobnou archi-

VP-05; 
tektúrou a umeleckými dielami, 

• neprípustné umiestnenie budov a oplotení, 

• usporiadanie priestorov riešiť podľa odborne vypracovaných návrhov s dôrazom na vysokú 
estetickú a spoločenskú kvalitu prostredia ; 

XA-1; plocha osobitného určenia - • hlavná funkcia - plocha osobitného určenia (kasárne), 
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Úrad geodézie, kartograf ie a katastra Slovenskej republiky 

InformatíYna kópia z mapy 
Vytvorené cez katastrálny portál 

Okres: Galanta 
Obec: _SEREĎ __ _ 
Katastrálne územie: Sereď 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Galanta 
Obec: SEREĎ 

Vytvorené cez katastrálny portál 

Dátum vyhotovenia 29.09.2017 
Katastrálne územie: Sereď _ _ _ _ __ č_as _vyh_?~ove~ ia: 17:55:~L 

VÝPIS Z LI STU VLASTNÍCTVA č. 5595 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

30861 8 64 
32411 6 68 

32841 4 84 

3577110 357 

3577111 46 

3613110 2641 

3614/708 55 
36141709 440 
3616115 48 
3663169 3581 

36631101 705 

36631102 272 

36631179 170 

3663/196 240 

36631197 1034 

36631198 32 

36631201 

36721 3 369 
36741 8 383 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

Ostatné plochy 
Zastavané plochy a 
nádvoria 
Zastavané plochy a 
nádvoria 
Zastavané plochy a 
nádvoria 
Zastavané plochy a 
nádvoria 
Zastavané plochy a 
nádvoria 
Orná pôda 
Orná pôda 
Lesné pozemky 
Zastavané plochy a 
nádvoria 
Zastavané plochy a 
nádvoria 
Zastavané plochy a 
nádvoria 
Zastavané plochy a 
nádvoria 
Zastavané plochy a 
nádvoria 
Zastavané plochy a 
nádvoria 
Zastavané plochy a 
nádvoria 
Zastavané plochy a 
nádvoria 
Lesné pozemky 
Orná pôda 

34 1 
22 1 

18 

20 

20 

22 

1 
38 
18 

20 

18 

18 

26 

26 

18 

26 

38 

2 

2 

2 
2 
1 

1 

1 
1 

22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná 
cesta. chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti 
38 - Pozemok s lesným porastom, dočasne bez lesného porastu za účelom obnovy lesa alebo po vykonaní náhodnej 
ťažby 
26 - Pozemok, na ktorom je rozostavaná stavba 
20 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - železničná, lanová a iná dráha a jej súčasti 
1 - Pozemok využfvaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, 
zelenina a iné po/nohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu 
18 - Pozemok, na ktorom je dvor 
34 - Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu 

Umiestnenie pozemku: 
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

36631101 20 kolaj č.38 

Informatívny výpis 1/3 

Druh ch.n. Umíest. stavby 

Údaje platné k: 28.09.2017 18:00 



Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. Umíest. stavby 

3663/196 21 rozostavané skladové priestory s 
adminis 

3663/197 21 rozostavané skladové priestory s 
adminis 

3663/199 21 rozostavané skladové priestory s 
adminis 

Právny vzťah k parcele na ktorej leži stavba je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5772. 
3663/200 21 rozostavané skladové priestory s 

adminis 
Právny vzťah k parcele na ktorej leži stavba je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5778. 

3663/201 21 rozostavané skladové priestory s 

Legenda: 
Druh stavby: 

20 - Iná budova 
21 - Rozostavaná budova 

Kód umiestnenia stavby: 
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

adminls 

1 

- - - - - -~--------· 

ČASt B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 SAJVA, spol. s r.o., Sereď, Niklova 3663/12, SK 
IČO: 

1 / 1 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Tituly nadobudnutia L V: 

Z 3348/04- OS Bratislava V - Uznesenie 36 Er 1012004-17 EX 001/01 /2004 z 9.11.2004 
v.z.805/2004 
Geom.pl.č.3312005-v.z.1227/05 Kúpna zmluva V 3943/05 z 5.12.2005 na diel1a 3 podľa 
geom.pl.č.33/2005-v.z.1227/05 Z 1447/06-Návrh na zrušenie záložného práva-v.z.372/06 
Kúpna zmluva V 3143/06 z 14.9.2006-v.z.729/06 Geom.pl.č.213/2004-v.z.729/06 
Geom.pl.č.174/2004-v.z.729/06 Geom.pl.č.181/2004-v.z.729/06 Geom.pl.č.201/2004· 
v.z.729/06 Geom.pl.č.21 112004-v.z. 729106 Geom.pl.č.21712004-v.z.729106 
Z 2060/06-Mesto Sereď č.235112006 z 22.3.2006-Rozhodnutie o pridelení súpisného čísla /na 
parc.č.3663/4/-v .tz. 765/06 
Z 2645/2008-Žiadosť o zápis geom.pl.č.21/2008 a rozostavanej stavby podľa Stavebného 
povolenia č.4833/ÚPaSP 725/2007 z 6.9.2007,právopl.12.9.2007-v.z.617/2008 

Z 2547/06-Mesto Sereď č.4885/ÚPaSP75012006 z 19.6.2006-potvrdenie o neexeistencii stavby-v.z.912106 

Informatívny výpis 2/3 Údaje platné k: 28.09.2017 18:00 



ČASŤ C: ŤARCHY 
Por.č.: 

Vecné bremeno-povinnosť trpieť prechod železničnými súpravami na koraj č.38 na parc.č.3663/101 v 
prospech strany oprávnenej podľa V 2213/94 z 11.10.1995 /LV 5465/ v.z.91/96, v.z.125/03 
V 1528/06 z 25.5.2006-Zmluva o zriadení vecného bremena z 10.12.2005-vecné bremeno sa zriaďuje v prospech 
oprávnených-IGOMIX spol.s.r.o„Váhovce č.76111Č0:180466061,v prospech fountec Slovakia,spol.s.r.o„ 
Sereď,Niklová ul.objekt. 
NH t1Č0:34110755/ a v prospech Ing.Jozefa Čačaného /24.4.1963/ spočívajúce v ich práve prechodu a prejazdu 
cez parc.č.3672/3,3674/8-pozemnú komunikáciu.Vecné bremeno sa zriaďuje v prospech oprávnených z vecného 
bremena na 99 rokov o 
do dňa právoplatnosti vkladu vecného bremena do KN-v.z.450/06 
V 3058/2008 z 3.9.2008- podľa zmluvy o zriadení vecného bremena sa zriaďuje vecné bremeno v prospech 
DELTA Consult, a.s„Mikovíniho 8,Trnava, /1Č0:34139 761/ ako vlastníka stavby s.č.4434 na 
parc.č.3663/182,ktorému zodpovedá práv 
o prechodu a prejazdu motorovými vozidlami cez parc.č. 3672/3 a parc.č.3674/8-v.z.842/2008 
V 3058/2008 z 3.9.2008- podľa zmluvy o zriadení vecného bremena sa zriaďuje vecné bremeno v prospech 
DEL TA Consult, a.s.,Mikovíniho 8,Trnava, /IČ0:34 139 761/ ako vlastníka stavby s.č.4434 na 
parc.č.3663/182,ktorému zodpovedá práv 
o prechodu a prejazdu motorovými vozidlami cez parc.č. 367213 a parc.č.3674/8-v.z.84212008 
Pod V 4212013, vklad povolený dňa 22.1.2013 sa zriaďuje vecné bremeno in rem - právo prechodu a prejazdu 
peši i motorovými vozidlami /vrátane náklad ných motorových vozidiel / cez KN-C parc.č. 3663/69 v prospech 
každodobého vlastní 
ka KN-C parc.č. 3663/91 vedenej na LV č. 5812 - č.z. 120/13 
Vklad vecného bremena in rem do katastra nehnuteľností spočívajúce v práve prístupu, prechodu pešo i 
prejazdu osobnými a nákladnými motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti CKN parc.č. 3663/69, 3672/3, 3674/8, 
3613/10 ved. v LV 5592 
v prospech každodobého vlastníka i nájomcov stavby bez súpisného čísla - kobalt na pozemku CKN parc.č. 

3663/12 a pozemkov CKN pare. č. 3663/12, 3663/79 a 3663/155 ved. v LV 5987 na základe zmluvy o zriadení 
vecného bremena č. V 
290/2014 vklad povolený dňa 30.1.2014- č. z. 140/2014. 
Vklad vecného bremena in rem do katastra nehnuteľností spočívajúce v práve pristupu, prechodu pešo i 
prejazdu osobnými a nákladnými motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti CKN parc.č. 3663/69, 367213, 3674/8, 
3613/10 ved. v LV 5592 
v prospech každodobého vlastníka i nájomcov stavby bez súpisného čísla - kobalt na pozemku CKN parc.č. 

3663/12 a pozemkov CKN pare. č. 3663/12, 3663/79 a 3663/155 ved. v LV 5987 na základe zmluvy o zriadení 
vecného bremena č. V 
290/2014 vklad povolený dňa 30.1.2014- č. z. 140/2014. 
Vklad vecného bremena in rem do katastra nehnuteľností spočívajúce v práve prístupu, prechodu pešo í 
prejazdu osobnými a nákladnými motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti CKN parc.č. 3663169, 367213, 3674/8, 
3613/10 ved. v LV 5592 
v prospech každodobého vlastníka i nájomcov stavby bez súpisného čísla - kobalt na pozemku CKN parc.č. 

3663112 a pozemkov CKN pare. č. 3663112, 3663/79 a 36631155 ved. v LV 5987 na základe zmluvy o zriadení 
vecného bremena č. V 
290/2014 vklad povolený dňa 30.1.2014 - č. z. 140/2014. 
Vklad vecného bremena in rem do katastra nehnuteľnosti spočívajúce v práve prístupu, prechodu pešo i 
prejazdu osobnými a nákladným! motorovými vozidlami cez nehnuteľnosti CKN parc.č. 3663169, 3672/3, 3674/8, 
3613/10 ved. v LV 5592 
v prospech každodobého vlastníka i nájomcov stavby bez súpisného čísla - kobalt na pozemku CKN parc.č. 
3663/12 a pozemkov CKN pare. č. 3663/12, 3663/79 a 3663/155 ved. v LV 5987 na základe zmluvy o zriadení 
vecného bremena č. V 
29012014 vklad povolený dňa 30.1.2014 - č. z. 140/2014. 

1 Pod V 2999/2011 zo dňa 7.10.2011 vklad záložného práva v prospech Tatra banky, a.s„ Hodžovo námestie 3, 811 
06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930 na KN-C parc.č. 3663/69, 3672/3, 3674/8, 3613/10, 36631201, 3663/197, 36631198, 
3663/196 
a na rozostavanú stavbu - skladové priestory s administratívou na KN-C parc.č. 3663/201, 3663/197, 3663/199, 
3663/196, 3663/200 - č.z. 1238/11 

Iné údaje: 

Geom.pl.4.212005 na parc.č.3672/2,3674/7,3663/69-v.z.1017/05 
XN 135/07- Oprava chýb neformálnym spôsobom v KN z 23.4.2007 v.z.416/2007 

1 Na parc.č.3613/10-Geom.pl.č.12-9/2006-v .z.26/07 
1 na parc.č.3241 /6-geom.pl.č.120/2006-v .z.328/08 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

1 nformatívny výpis 3/3 Údaje platné k: 28.09.2017 18:00 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KAT ASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Galanta 
Obec: SEREĎ 

Vytvorené cez katastrálny portál 

Dátum vyhotovenia 05.10.2017 
Katastrálne územie: Sereď .. _____ čas ~hotove_nia: 13:05:27 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 5772 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umíest pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

3663/ 74 

3663/176 

3663/195 

36631199 

1246 Zastavané plochy a 
nádvoria 

1232 Zastavané plochy a 
nádvoria 

90 Zastavané plochy a 
nádvoria 

8 Zastavané plochy a 
nádvoria 

17 1 

18 

18 

26 

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 36631199 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 5595. 
3674/ 9 679 Orná pôda 1 1 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

26 - Pozemok, na ktorom je rozostavaná stavba 
1 - Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, 
zelenina a iné pofnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu 
17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom 
18 - Pozemok, na ktorom je dvor 

Umiestnenie pozemku: 
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

3663/ 74 
Legenda: 
Druh stavby: 

1 - Priemyselná budova 
Kód umiestnenia stavby: 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

1 oblúkový sklad 

ČASŤ B: VLASTN/CI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 SAJVA, s. r.o., Niklova 3663112, Sereď, PSČ 926 00, SK 1 I 1 
IČO: 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 2789107 z 30.7.2007-v.z.846107 Geom.pl.č.1312007-v.z.845/07 

Tituly nadobudnutia L V: 

na parc.č.3663174-Kúpna zmluva V 447108 z 20.2.2008-v.z.228108 Geom. plán č.GEOK.381193, Rozhodnutie MÚ Sereď 
Č.j.480194 zo dňa 26.7.19994-v.z.265194 

ČASf C: f ARCHY 
Por.č.: 

Pod V 2999/2011 zo dňa 7.10.2011 vklad záložného práva v prospech Tatra banky, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 
06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930 - č.z.1238111 

Informatívny výpis 112 Údaje platné k: 04.10.201718:00 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Galanta 

Obec: SEREĎ 
Katastrálne územie: Sereď 

Dátum vyhotovenia 29.09.2017 

čas vyhot<;>venia: 17:50:14 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3328 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 
3663113 

Výmera v m2 Druh pozemku 

1385 Za~tavané plochy a 
nádvoria 

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

36631132 

3663/170 

Legenda: 

310 Zastavané plochy a 
nádvoria 

305 Zastavané plochy a 
nádvoria 

Spôsob využlvania pozemku: 
18 - Pozemok, na ktorom je dvor 

16 1 

18 

16 

16- Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným čistom 
Umiestnenie pozemku: 

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

4433 3663/ 13 
4726 3663/170 

Legenda: 
Druh stavby: 

1 - Priemyselná budova· 
Kód umiestnenia stavby: 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

jemnochemická dielňa 
1 skladová hala 

ČASf B: VLASTNICI A INÉ OPRÁVNENt OSOBY 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

- - --- - --- - - - ··- -

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

2 BRUTTO, s .r.o „ Trnavská cesta 912, Sereď, PSČ 926 01, SK 
IČO : 

1 / 1 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva č. V 2044/2017, vklad povolený dňa 6.9.2017 -č.z. 1294/17 

ČASŤ C: ŤARCHY 
Por.č. : 

V 3059/2008 z 3.9.2008- podra zmluvy o zriadení vecného bremena sa zriaďuje vecné bremeno v prospech 
DEL TA Consult, a.s„Mikovíniho 8,Trnava, AČ0:34139 761/ ako vlastníka stavby s.č.4434 na 
parc.č.3663/182,ktorému zodpovedá práv 
o prechodu a prejazdu motorovými vozidlami cez parc.č. 3663/132-v.z.842/2008 - parc.č. 3663/1 32 bola 
geom.pl.č. 2·9/2002 delená na parc.č. 3663/13.i, 3663/170 • č.z. 1316/16 
V 3059/2008 z 3.9.2008· podľa zmluvy o zriadení vecného bremena sa zriaďuje vecné bremeno v prospech 
DEL TA Consult, a.s„Mikovinlho 8,Trnava, /IČ0:34139 761/ ako vlastnika stavby s.č.4434 na 
parc.č.3663/182,ktorému zodpovedá práv 
o prechodu a prejazdu motorovými vozidlami cez parc.č. 3663/132-v.z.842/2008 - parc.č. 3663/132 bola 
geom.pl.č. 2-9/2002 delená na parc.č. 3663/132, 3663/170 - č.z. 1316/16 

2 Pod V 1426/2017, vklad povolený dňa 27.4.2017, záložné právo v prospech Tatra banky, a.s„ Hodžovo námestie 
3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 reg.č. BH-4517014811 - č.z. 643/17 

Iné údaje: 

1 nformatívny výpis 1/2 Údaje platné k: 28.09.2017 18:00 



Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

1 nformativny výpis 2/2 Údaje platné k: 28.09.2017 18:00 



Súhlas s obstaraním zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď: 

SAJVA, spol. s.r.o., Niklova 3663/12, 9266 00 Sereď, IČO: 36 232 831 v zastúpení Jozefom 
Vaškom, konateľom spoločnosti a BRUTTO, s.r.o., Trnavská cesta 912, 926 01 Sereď, IČO : 
44 533 870, v zastúpení Ing. Mariánom Sidorom, CSc., konateľom spoločnosti, podávajú 
žiadosť na Mesto Sereď ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stayebný zákon) v mení 
neskorších predpisov o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď. 

Ako vlastníci pozemkov, ktoré sú predmetom návrhu zmien a doplnkov Územného plánu 
mesta Sereď - časť územia, ktoré je podľa Ú"N-M Sereď označené funkčným kódom V- 20 
plochy výroby a skladov, týmto vyslovujeme súh •. · so zmenou navrhovanej funkcie územia -
ako plochy polyfunkčného zmiešaného územia občic.. ·~avenosti a výroby (OVV). 

LV č. 5642' \
Dány lnvest, s.r.o., Osvaldova 28, 917 01 Trnava ....... -1

t~LV č. 3340: 
Čačaný Jozef, Krížna 1791/10, 926 01 Sereď 

-LV c. 5812: 
Delta Consult, a.s., Mikovínyho 8, 917 01 Tmava „„„„ .„

LV č. 6295: 
DONLUC, s.r.o., 925 52 Šoporňa 149~

L V č. 3330: 
Ing. Marián Sidor, CSc, Nová Trnavská 913/78, 926 01 Se

LV č. 5994: 
M ETALKOV s.r.o., Niklova 4617, 926 01 St:lreď ................... ,....... . ...... „ • •• •. 

LV č. 6288: . _ _ 
STEL s.<.o., Kratka 310, 925 52 5opoma „ „ „ .




