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JUDr. Martin Kanás, advokát 

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA - Školská 3, 949 01 Nitra 

tel./fax č.: 037 7 414 317, mobil: 0918 944 500 
7 

k číslu: 

Vec : Návrh na zmenu územného plánu 

/(f/ 

e-mail: kanas@kanas.sk 

V Nitre 29.3.2018 

Mestský úrad 

Mestské zastupiteľstvo 

926 01 Sereď 

Svojim právnym zastupovaním vo veci zmeny územného plánu ma poverila spoločnosť 

VRAMON spol. s r. o. Trnavská cesta 1, Sereď. 

Žiadame Vás, aby sa náš návrh pripojil k návrhu Stavebniny QUATRO s. r.o. a aby aj tento náš 

návrh bol zaradený do samostatného bodu programu do najbližšieho rokovania Mestského 

zastupiteľstva, a to zmenu územného plánu Mesta Sereď, z dôvodu, že sa môj mandant dozvedel, že 

Všeobecným záväzným nariadením č. 7 /2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej 

dokumentácie Územný plán mesta Sereď, schváleným Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 

12.11.2015, účinným od 03.12.2015, bol schválený územný plán Mesta Sereď, ktorým areál našej firmy 

pozostávajúci z parc.č. 2807/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4200 m2, parc.č 2807/3 -

zastavané plochy a nádvorie o výmere 890 m2, parc.č . 2807 /7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 

511 m2, v k.ú. Sereď, bol zahrnutý do územného plánu s označením funkčnej plochy ZC-02, 

s charakteristikou funkčnej plochy - plocha zelene cintorína, so záväznými regulatívami - hlavná 

funkcia - verejnoprospešná plocha cintorína vrátane vybavenosti, pat riacej k cintorínu (dom smútku, 

parkovisko), rešpektovať vymedzenú funkciu, ostatné funkcie sú neprípustné. 

Podotýkam, že o zmene územného plánu naša firma nebola žiadnym spôsobom 

upovedomená, napriek tomu, že v zmysle § 19b Zákona č. 50/1976 Zb ods. 2 prípravné práce vykonáva 

orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu a zabezpečuje ich 

v spolupráci s ostatnými orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávnych krajov, obcami 

a právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré sa podieľajú na využívaní územia. 

Mesto Sereď porušilo aj zákon č . 131/2010 Z.z. - Zákon o pohrebníctve a to §15 odsek 7, ktorý 

určuje ochranné pásmo pohrebiska SO m od hranice pozemku pohrebiska. Mesto Sereď ochranné 

pásmo pohrebiska nedodržalo a začalo pochovávať a umiestňovať pohrebné miesta až po hranicu 

nášho pozemku, a to v čase keď areál firmy VRAMON s.r.o., ktorý bol bývalým areálom COOP Jednota 

Galanta, bol v prevádzke už od roku 1956. Je nemysliteľné, aby prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý mal 

ochrannú zónu aj v časti starého cintorína aj v časti nového cintorína, si svojvoľne túto ochrannú zónu 

zruší vytváraním nových hrobových miest až k hranici cudzieho pozemku a následne bude požadovať 



od vlastníkov okolitých pozemkov rozšírenie ochrannej zóny na ich majetku. Tieto praktiky považujem 

za svojvoľné a nátlakové zasahovanie do využívania cudzieho majetku a zasahovanie do cudzích 

vlastníckych práv. Spoločnosť VRAMON spol. s r. o. uvedené nehnuteľnosti kúpila kúpnou zmluvou 

práve od COOP Jednota Galanta dňa 10.10.2014. 

Je potrebné uviesť, že spoločnosť VRAMON spol. s r. o. podniká od roku 2001, riadne platí 

dane, nikdy sme neobchádzali zákon, snažili sme sa vždy riadne si plniť všetky povinnosti a vyjsť 

v ústrety všetkým naším zákazníkom a takisto aj mestu. Je pre nás skľučujúce, že po 17 rokoch 

pôsobenia v našom meste máme takýmto spôsobom byť znevýhodnení pri využívaní nášho majetku. 

Týmto navrhujeme, aby poslanci mestského zastupiteľstva zohľadnili tieto naše argumenty 

a schválili zmenu územného plánu, ktorý bude v náš prospech, aby sme nepociťovali krivdu po toľkých 

rokoch podnikania v našom meste. 

VRAMON spol. s r. o. 



podpísaný /í: 

PLNOMOCENSTVO 

VRAMON. spol. s r. o. 
so sídlom Trnavská cesta 812/ l. 926 01 Sereď 
zastúpená prokuristom: Lucia Vrablecová 

týmto splnomocňujem /e/: 

"JIA'Dt. Ma1tl11 Ka11ás, ad1101lát, 
Advo4áts4a 4tutedálla, š4ot~á J, 9t9 01 Nitra 

aby ma zastupoval vo veci: 

ako i pred súdmi. štátnymi orgánmi. notármi. právnick:ými a fyzickými osobami. vykoná\'al 
všetky právne úkony v mojom záujme v rozsahu potrebných úkonov na vybavenie veci. na 
vybavenie ktorej ho splnomocňujem. 

Toto plnomocenstvo procesne nemožno obmedziť. pričom do neho spadá aj 
doručovanie a preberanie zásielok. 

Podľa zmluvy o poskytnutí právnej pomoci advokátovi prináleží La poskytnutú právnu 
pomoc odmena a náhrada ostatných \ 'ýdavkov podľa Advokátskej tarify. ktoré som povinný 
zaplatiť po vyúčtovaní bez ohľadu na to. či mi bude prisúdená voči druhej strane. Som si 
vedomý povinnosti zložiť preddavok na tieto výdavky. 

Advokát si vyhradzuje právo zúčastniť sa všetk~·ch vyšetrovacích úkonov v trestnej 
veci. 

V Nitre. dňa 27.3.2018 

Plnomocenstvo prijímam a splnomocňt~jcm ďalej v rovnakom rozsahu: 


