SLOVATVS

Mestský úrad Sereď
Ing. Anna Halabrínová
Námestie republiky 1176/10
926 01 Sereď
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Vybavuje:

Mgr. Maroš Palát
právne oddelenie
SLOVATYS, spol. s r.o.
palat@slovatys.sk

V Seredi, dňa 05.12.2017
VEC: ŽIADOSŤ O ZNOVUPREROKOVANIE ZMENY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SEREĎ
Vážená Ing. Halabrínová,
týmto podávame žiadosť o znovuprerokovanie našej Žiadosti o zmenu územného plánu mesta Sereď,
ktorá nebola dňa 9.11.2017 uznesením MsZ v Seredi č. 220/2017 schálená.
Naša žiadosť sa týka konania označeného kódom V12 (ako plochy výroby a skladov existujúce a
navrhované) a to konkrétne pre parcely č. 3658/14, 3658/15, 3658/16, 3658/2 a 3658/4 nachádzajúce
sa v k. ú. Sereď, na liste vlastníctva č. 5911 a to z nasledujúceho dôvodu:
Navrhujeme v budúcnosti riešiť prechodné ubytovanie pre zamestnancov a z tohto dôvodu žiadame
regulatívy UPM Sereď a to na plochy občianskej vybavenosti a výroby (OVV).

zmeniť záväzné

Za kladné vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme.
Zostávame s pozdravom.
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Vybavuje:

Mgr. Maroš Palát
prävne oddelenie
SLOVATYS, spol. s r.o.
palat@slovatys.sk

V Seredi, dňa 04.10.2017

VEC: ŽIADOSŤ OZMENU ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SEREĎ
Vážená Ing. Halabrínová,
týmto podávame žiadosť o zmenu územného plánu mesta Sereď, ktorá sa týka konania označeného
kódom V12 (ako plochy výroby a skladov existujúce a navrhované) a to konkrétne pre parcely č.
3658/14, 3658/15, 3658/16, 3658/2 a 3658/4 nachádzajúce sa v k. ú. Sereď, na liste vlastníctva č. 5911
a to z nasledujúceho dôvodu:
Navrhujeme v budúcnosti riešiť prechodné ubytovanie pre zamestnancov a z tohto dôvodu žiadame
zmeniť záväzné regulatívy UPM Sereď a to na plochy občianskej vybavenosti a výroby (OVV).
Za kladné vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme.
Zostávame s pozdravom.
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Príloha: 1x kópia LV č. 5911
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O kr esný úrad Galanta, katastrálny odbor

VÝPI S

Z

KATASTRA

NEHNUTEĽNOST Í

Obec

504 009 SERED

Katas1r.ilnc ÚZ>!mic

855251

28. 9. 2015

Dátum vyholO\'Cllia

202 Galama

Okre~

Cas ')'ho\o\'cni~

08:06:48

Smď

V\'PIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 5911
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTAT A

Pozemky r egistra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné

Výmera

č íslo

\' nr'

Druh pozemku

Spôsob
Druh chr.incnej
využívania nehnuteľnosti
pozemla1

365812
5802 Zastavaná plocha a nádvorie
3658i4
860 Zasta,·aná plocha a nildvork
3658/14
2493 Zastavaná plocha n nád\'oric
3658/15
9 Zastavaná plocha a nád\'oric
3658/16
118 Zastavaná plocha a n:íd\'oric
i lll.; zídajc
Stnvb:i na parcele 3658/4 j e evidovaná na LV č. 147

Spoločná
nehnuteľnosť

00018
00017
00016
00017
00016

Umiestnenie Právny
pozemku
vzťah

1

1

1

l

l

1

1

1

1

1

-

' Legenda

: K~d_:'I'.~.:'..o~_':'.X~i.:'~i.::.i:o~e!~.~u__ ----· ·-- - ·Pozcmok..na kro~~m_jc 1Jl)Slav_1.·mi _11~b~·t.~v;~ budo~~-o?-načcná s~pisným č.í slt?m _ .. _. __ _
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. . .. -~1 8 Pozemok, mi _!;tor~~:0.:_~~!:.________ _„______.__ --- ·---····-----------·------·-·· __ ... .. . .. ·-·-· .. __ _
0~01~
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: ~.~>~umiestnenia pozem~~·- ------·--·- ________ ... - „·--·---·----·--„·-·--·----·-·--·- ···„----·-·------- ... ____ ----·-· ___ __.

1 Poz.:mok je umicstnc115· v zasta\'8nom území obce

Stavby
Súpisne čislo ,Na pozemku Drnh
parcelné
sta\'by
\'isto

o
4613

1

4614

3658115
3658/14
3658/16

18
20
18

Popis slavby

Druh
chr:\nenej

Umiestnenie
slavby

nehnuteľnosti

kiosko,·á trafostanica
Logistické centrum Sereď-v~·robno-skladovací obj ekt
tcchnick}· objekt

1
1
1

lne; údaje

Bez zápisu
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;~~~-druhu stavby (budovy)__ --·------------~=·-~ ~--~~~~.--~„~--~--:-~ ~~-~: . ~~--------·---

_---·--·____.

18 ' Budova technickej vybavenosti sídla (\ý111e1U1íková stanica, budova na rozrnd energii, čerpacia a precerpňvacia
. .. .. ~:a~~i~~·. í~p:·_a~_:~a_:·?tlY._.1.:_a~1_s[.0!1~_a~n-~_~1~.ni~a..~ ~·o~~.?~_f1~~ .?:1~u:~a_,~0~~1.!_~1-~1_u _:i_le~~ _0~~i~-~~:_o~p~~~'j·c_h.vä._d_a_i_~~!
20 -ln;i budova
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ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNE~É OSOBY
\'lastníci
Por.
číslo

1

Ti1ul. m.:no. priezvisko, rodn.!. meno I N;'1zov
Dátum 11ar0Jenia, roJné číslo/ IČO
\1icsto trvalého pobytu 1 Sídlo
Št:il
SLOVATYS, spol. s r .o.
36239861

(celkom účasln ikov: 1)
Spol11vlas1nicky
podiel
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