
Valéria Halanová, 
Michal Ondruška , 

Mesto Sereď 
Nám. Republiky 1176/1 O 
926 01 Sereď 

Vec: Odvolanie voči Územnému rozhodnutia č. 2619/ÚPaSP 343/2018 
"Polyfunkčná zóna "Prúdy" l. a ll. Etapa, 49 radových rodinných domov 
a príslušná technic!(á infraštruktúra 

Ako dotknutí účastnfci konania vlastni ci susediacich pozemkov č. KN-C 3849/1 O, 
3849/11 a KN-E 554 dávame k doručenému Územnému rozhodnutiu 
číslo:2619/ÚPaSP 343/2018 zo dňa 16.8.2018 vydané Mestom Sereď, Námestie 
republiky 1176/10, 926 01 Sereď odvolanie z nasledovných dôvodov: 
Mestské zastupitel'stvo v Seredi na svojom zasadnutr dňa 9.11 .2017 prerokovalo 
a zobralo na vedomie urbanistickú štúdiu "Polyfunkčná zóna Prúdy" ako celok. 
Nakoľko sa v rámci územného konania jedná aj o zmenu spôsobu užívania pôdy 
( poľnohospodárska na zastavané plochy a nádvoria) žiadame aby bolo v rámci 
llzemného konania riešené celé dotknuté územie t.j. od priemyselného areálu 
STARBACH až po rodinné domy K.u. Horný Čepeň z nasledovných dôvodov: 
-Spoločnosť Haus Land s.r.o., Železničná 3086/60, 926 01 Sereď preložila Mestu 
Sereď al<o príslušnému orgánu územného plánovania urbanisticl<ú štúdiu na 
výstavbu rodinných domov, bytových domov, obchodných prevádzok a technickú 
infraštruktúru ako celok na pozemky, ktoré nie sú ich vlastnfctvom bez súhlasu a 
zámeru pôvodných majitel'ov pozemkov. 

-Územné rozhodnutie č. 2619/ÚPaSP 343/2018 vydané Mestom Sereď zo dňa 
16.8.2018 "Polyfunkčná zóna "Prúdy" l. a ll. Etapa 49 radových rodinných domov 
a príslušnej technickej infraštruktúry rieši len záujem spoločnosti Haus Land s.r.o. 
Železničná 3086/60, 926 01 Sereď a nerieši spôsob napojenia na inžinierke siete 
ostatných vlastníkov pozemkov vrátane stanoviska správcov verejných inžinierskych 
sietf (vodovod, kanalizácia ,el.energia, plyn). 
Navrhnutá urbanisticl<á štúdia riešila zosúladenie komplexného rozvoja územia 
s koncepčnými dlhodobými zámermi mesta Sereď z toho dôvodu je nevyhnutné 
najskôr doriešenie vlastníckych vzťahov týkajúcich sa pozemkov a až potom riešiť 
výstavbu polyfunkčnej zóny po etapách. 

-Navrhujeme aby Mesto Sereď ako príslušný orgán územného plánovania mal 
vypracované stanoviská od všetkých správcov inžiniersky sieti (správcu štátnej 
cesty k prístupu k všetkým hore uvedeným pozemkom, voda, kanalizácia, ele. 
energia, plyn ) na ďalšie etapy výstavby k hore uvedeným pozemkom. 
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Nakol'ko sa jedná o závažné okolnosti ktoré môžu výrazne zmeniť užívanie pôdy ako 
aj cenu nášho vlastníctva s návrhom na vydanie Územného rozhodnutia č. 
2619/ÚPaSP 343/2018 vydané Mestom Sereď, Námestie republiky 1176/10,926 01 
Sereď zo dňa 16.8. 2018 o umiestnení stavby "Polyfunkčná zóna "Prúdy" l. a ll. 
Etapa, 49 radových rodinných domov a príslušná technická infraštruktúra 
nesúhlasíme a žiadame zrušenie tohto rozhodnutia. 

V Seredi , dňa 3.9.2018 
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