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Mesto Sereď 
Mestský úrad 
Nám. republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

V Bratislave, dňa, 16.11.2017 

Vec: 
Žiadosť o opätovné prerokovanie žiadosti o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu 

mesta Sereď 

REBOD SK, a.s so sídlom Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka , IČO: 368 659 40 v zastúpení, 
konateľom spoločnosti, podávame na Mesto Sereď ako príslušný orgán územného plánovania 
žiadosť o opätovné prerokovanie požiadavky o obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta 
Sereď zo dňa 10.10.2017, ktorá bola doručená na Mestský úrad 20.10.2017. 

S úctou 

REROD~a.s. 
t 
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J~BOD SK a.s. 
Ing. Juraj Juritka 
(splnomocnenec) 

Sialo: REBOO SK. a.s„ Hlavné 483;90 , 900 29 Nová Deoinka. Tel.jFax: +421 2 45 91 41 79. Mobil: +421 907 244 316. 
Odštepný závod: REEOD SK, a.s.. Klemem;ova 2 / A. 8 11 0 2 Bratislava. E·mait: rebod~rebod.sk 

Bankové spojenie: OTP Banka s ·o„ensko. a.s., č. účtu: 844 64 29 /5200. IBAN: SK70 5200 0000 0 000 0844 6429 
ICO: 368 659 40. O:i'.:: 2022939985. Ii'.: DPH: $1<2022939985 
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V Novej Dedinke, dňa, 10.10.2017 

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

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

REBOD SK, a.s so sídlom Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka , IČO: 368 659 40 v zastúpení, 
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-05 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 OK a pod.) 

Pozemky, ktoré sú predmetom navrhovaných zmien a doplnkov vo vlastníctve navrhovateľa 
zmien a doplnkov CKN pare. č. 3992/104 a pare. č. 3992/93 k.ú. Sereď (LV č. 5621). 

S.c'o· P.EEOD SK. a.s. H!:r.ná 483, 90 900 ?9 ll!!l':3 Occn ka. Tcl (i'<>l<. +4?1 2 .t5 91 41 /9 MobJ: +421 907 244 316. 
Odť:c:or.y zÔ\-od: F.EEOO SK. „ s.. Kl1;ncn~O"r.> 2 ' A. 8 11 02 er::~:':·1a. E mc1 · -cood.:rcbod ok 
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Ako navrhovatelia zmien a doplnkov ÚPN-M Sereď uhradíme všetky náklady spojené s obstaraním 
predmetnej územnoplánovacej dokumentácie. 

S úctou 

Prílohy: 
- ÚPN-M Sereď s vyznačením predmetu navrhovaných zmien a doplnkov 
- Výrez z ÚPN-M Sereď s vyznačením predmetu navrhovaných zmien a doplnkov 
- Katastrálna mapa s vyznačením záujmového územia 
- Listy vlastníctva 
- Splnomocnenie Ing. Juraj Juritka 
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Okres: Galanta 
Obec: SEREĎ 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál 

Katastrálne územie: Sereď 
Dátum vyhotovenia 11.10.2017 

čas vyhotovenia: 10:46:53 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 5621 
CASŤA: MAJETKOVA 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. 

3992/ 69 1321 Ostatné plochy 34 2 
3992/ 70 7823 Zastavané plochy a 22 2 

nádvoria 
3992/ 71 807 Ostatné plochy 34 2 
3992/ 84 1424 Zastavané plochy a 22 2 

nádvoria 
3992/ 89 2245 Zastavané plochy a 22 2 

nádvoria 
3992/ 93 96731 Ostatné plochy 34 2 
3992195 421 Ostatné plochy 34 2 
3992196 230 Zastavané plochy a 22 2 

nádvoria 
3992/104 21123 Ostatné plochy 34 2 
3992/131 3710 Zastavané plochy a 18 2 

nádvoria 
3992/1 32 1450 Zastavané plochy a 18 2 

nádvoria 
3992/133 49 Zastavané plochy a 18 2 

nádvoria 
3992/134 7634 Ostatné plochy 34 2 
3992/135 470 Ostatné plochy 34 2 
3992/136 133 Ostatné plochy 34 2 
3992/137 25 Zastavané plochy a 18 2 

nádvoria 
40581 3 177182 Ostatné plochy 34 2 
4058/16 395 Zastavané plochy a 22 2 

nádvoria 
4058118 1603 Ostatné plochy 34 2 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta. pofná 
cesta, chodník. nekryté parkovisko a ich súčasti 
18 - Pozemok, na ktorom ja 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 

ČASŤ B: VLASTNICI A INÉ OPRA VNENÉ OSOBY 

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

Účastnik právneho vzťahu: Vlastník 

12 REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, Nová Dedinka, PSČ 900 29, SK 
IČO: 

1 / 1 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Informatívny výpis 

Kúpna zmluva V 1841107 z 10.5.2007-v.z.494107 Geom.pl.č.9012005 a Geom.pl.č.71 /2005-
v.z.746105 Z 148/2008-Žiadosť o zápis zmeny právnej formy spoločnosti-v.z.102108 
Z 691/10 ·Návrh na vykonanie záznamu zo dňa 12.2.2010 podľa Výpisu z obchodného 
registra • č.z. 266/1 O 
Dohoda o zmene rozsahu vecného bremena č. V 745/2016, vklad povolený dňa 2.3.2016 • 
č.z. 287/16 
Zmluva o zániku vecného bremena č. V 2141/2017, vklad povolený dňa 17.5.2017 - č.z. 

1/10 Údaje platné k: 10.10.2017 18:00 



PLNOMOCENSTVO 

Spoločnosť REBOD SK, a.s., so sídlom na Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 36 865 940, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 4926/B, 
konajúca prostredníctvom Renáty Bódišovej, predseda predstavenstva (ďalej len 
„splnomocnitel"'), 

týmto podľa ustanovení§ 31 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a na základe 
Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 4.11.2013, uzatvorenej medzi splnomocniteľom ako 
objednávateľom a spoločnosťou CZ Slovakia, a.s. so sídlom na Pomlejská 24, 931 01 Šamorín, 
IČO: 31435 793, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka 
č. 10418/T, ako poskytovateľom, 

udeľuje plnomocenstvo 

Ing. Jurajovi Juritkovi, trvale bytom na Za panskou záhradou 5513/46, 902 03 Pezinok, číslo 
OP: EC116042, r. č.: 760907 /7674 (ďalej len „splnomocnenec"), 

na zastupovanie splnomocniteľa pri uskutočňovaní všetkých právnych a iných úkonov 
súvisiacich s projektom „Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sered„ a „Priemyselný 
park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sered"', nachádzajúcom sa v Seredi, 
Slovenská republika (ďalej len „Projekt"), na komunikáciu s úradmi štátnej správy 
a samosprávnymi orgánmi, na uskutočňovanie podaní, žiadostí a návrhov, na podávanie a 
vzdávanie sa opravných prostriedkov, preberanie listín, doručovanie pošty, na uskutočňovanie 
procesných úkonov súvisiacich s Projektom ako aj na podpisovanie akýchkoľvek zmlúv, 
s výnimkou zmlúv a iných právnych úkonov, na základe ktorých by malo dochádzať k scudzeniu 
majetku splnomocni teľa akýmkoľvek spôsobom a/alebo k jeho zaťaženiu akýmikoľvek právami 
tretích osôb. 

Toto plnomocenstvo sa udeľuje na dobu neurčitú až do jeho písomného odvolania. 

Splnomocnenec je za účelom splnenia úloh, na ktoré ho oprávňuje toto plnomocenstvo 
oprávnený udeliť substitučné plnomocenstvo akejkoľvek tretej osobe. 

V Bratislave, dňa „ •. ~..!.L~P.!.Y 

Plnomocenstvo príj' am v plnom rozsahu. 

V Brat. ve, dň . „ ... Í!.:d„f: 1? 
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