
Polis development s.r.o., lčo: 51488990 Lúčna 2082/66, Sereď 92601 

(meno, priezvisko, adresa/názov a sídlo firmy) 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

Vec: Žiadosť 

- .!. 

.MESTSKÝ ÍJRAD 
Sf.RľĎ 

Dátuni 2 6 -01- 2018 

,- 'JftiMJIJ ' 
v Seredi 26.3.2018 

Žiadam týmto o predaj alebo prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, parcelu číslo 167 /11 (606) vo výmere 

70 m2 a parcelu č. 167 /1, vo výmere 120 m2
, v k. ú. Sereď 

Zdôvodnenie žiadosti (zámer využitia~: 

Vytvorenie verejných parkovacích miest k plánovanej výstavbe bytového domu. Parkovacie miesta by boli verejné pre 

užívanie ľudí z bytovky aj zo susediacich bytových domov. 

Navrhovaný zámer je podobný už vytvoreným parkovacím plochám pri firme Farby Laky Lapoš na križovatke ulíc 

Legionárska/Andreja Hlinku, ktoré slúžia aj obyvateľom okolitých bytoviek. 

Detailnejší popis zámeru je vypracovaný stavebným inžinierom Ing. Boriso~ Arestom - viď príloha č. 3 

Príloha č.1: Zakreslený zámer stavby a parkovacích miest 

---- --T"---
Podpis 

Príloha č.2: Zakreslený nákres požadovanej plochy na odkúpenie alebo prenájom 

Príloha č.3: Návrh dopravných plôch autorizovaného stavebného inžiniera Ing. Borisa Arestu 

Príloha č.4: Aktuálny geometrický plán 

Príloha č.5: Aktuálna fotodokumentácia 

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 

Týmto udeľujem podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, súhlas mestu Sereď, Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď, so spracovaním 

mojich osobných údajov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti na účely povolenia predaja a vedenia evidencie žiadosti 

v súlade s osobitnými právnymi predpismi v oblasti archívnictva a registratúry. Súhlas so spracovaním osobných údajov 

platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že 

práva dotknutej osoby sú upravené zákonom č. 122/2013 Z. z. 

podpis 



Príloha č. 1 
Zámer: Stavba polyfunkčného bytovéi:lo domu na Čepenskej ulici s 15 parkovacími miestami 
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Príloha č. 2 
Nákres požadovanej plochy na predaj „ prenájom mestských parciel 
č. 167/11 (606) a č. 167/1 za účelom vyt:Vorenia 15 p~rkovacích miest 

"' · 7 

' a:J .... 



$ 
148 

149 
„„, 

'\.;~~ 
' ' ' ... ~~ 

Q_ 

141/1 

„ „ 

v. 
16 7 /11 
(606) 

"' '.-čl.1, 

139/1 

!!J.9" 
1' 

d 
138/3 

d 
139/2 

č>.' 

~' ľ 

138/1 

139/3 

1075 

1078/ 

es; f 

~~' 
"'9i- _., 



-1.-
1 ) 



NÁVRH DOPRAVNÝCH PLÔCH 

Polyfunkčný objekt. ul. Čepeňská. Sereď' 
investor: Polis development, s.r:o. 

Stavba polyfunkčného objektu bude situovaná na pozemkoch investora, tieto sú v súčasnosti 
nezastavané, s trávnatou plochou a stromami. Napojenie na existujúcu infraštruktúru mesta bude 
cez obslužnú komunikáciu pri existujúcom bytovom 'dome č. 148 a 149 na ulici Čepeňská . 
Komunikácia „je v súčasnosti využívaná obyvateľmi bytových domov pre príjazd ku vchodom a 
parkovanie. Pripojená je vjazdom na hlavnú ulicu, obslužná komunikácia je slepá, šírka cca 4,5m, s 
odvodnením do .pril'alilej zelene. 
Pre zabezpečenie ~ riadnej dopravnej obslužnosti objektu polyfunkcie bude vybudované parkovisko 
na - zelenej ploche medzi novostavbou a obslužnou komunikáciou, spolu so spevnenými 
pochôdznymi plochami pre chodcov. Parkovisko s kolmým státím bude rozmerov min. 5,0 x 2,50m 
pre vozidlá skupiny 01 podľa STN 736056, celkovo v predpoklade 15 státí. Pre zachovanie 
bezpečnosti a dostupnosti parkovacích státí a pohybu automobilov bude parkovisko umiestnené 
tak, aby plocha , pred jednotlivýľlli parkovacími státiami bola minimálne široká 5,0m. Odvodnenie 
parkoviska bude cez drenážnu funkciu povrchu - drenážnu dlažbu, prípadne zatrávňovacie prvky 
(betónové alebo iné dielce). V rámci zachovania zelene bude existujúci strom umiestnený do 
zeleného ostrovčeka, spolu s chodníkom. V prípade potreby je možné vyznačením vodorovným 
dopravným značením a príslušnou zvislou dopravnou značkou vyznačiť miesta pre parkovanie 
prevádzok polyfunkcie aj priamo na ul. Čepeňská, nakoľko investor disponuje vlastníctvom 
pozemku aj pod existujúcim pásom pre parkovanie na ulici. Týmto spôsobom sa dá vytvoriť cca 3 
parkovacie miesta s pozdÍžnym radením. 

v Trnave, dňa 13.03.2018 Ing. Boris Aresta 
autorizovaný stavebný inžinier, odbor dopravné stavby 


