
~ MESTO SEREĎ 
"---~'!:~;~ Nám. republiky 1176/10, Sered' 

Císlo: 16412/UPaSP 872/2014 V Seredi, dňa 19.11.2014 

Vec: REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 36 865 940 v zastúpení 
K-D.I.S., s.r.o., Ľ. Fullu 20, 841 05 Bratislava 
- žiadosť o stavebné povolenie na líniovú stavbu " Priemyselný park - Logistické 

centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď " - komunikácie ..... ,.,., 

//'. d : .. #C? <ŕ.. 
... ''"" . - ' ~ . .. 

,.. ~ :J. /fl_ k/~ .... . ~ . ........... ~ .. .. l.~ .. ~ .•... , ••••.•• ' 

STAVEBNÉ POVOLENIE 
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA) 

Stavebník REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 36 865 940 
v zastúpení K-D.I.S., s.r.o., Ľ. Fullu 20, 841 OS Bratislava, podal dňa 06.10.2014 na 
Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu " Priemyselný park - Logistické centrum 
a ľahká priemyselná výroba Sereď "- komunikácie: SO 122 Komunikácie vonkajšej 
infraštruktúry, SO 123 Chodníky, SO 125 Chodník pre cyklistov, SO 011.1 Terénne 
úpravy a príprava územia, na pozemkoch parc. č. 3924/54, 3924/7, 3992/89, 3992/91, 
3939/17, 3977/22, 3951/9, 3951/12, 3951/8, 3977117, 3992/71 , 3992/46, 3939/2, 3977/7, 
3977115, 397711, 3992/5, 3924/51 k.ú. Sereď, na umiestnenie ktorej bolo vydané územné 
rozhodnutie Mestom Sered' pod č.: 6797 /ÚP a SP 1192/2008 dňa 20.11.2008, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 23.12.2008 v znení jeho zmeny č. 12540/ÚPaSP 399/2014 zo dňa 
11.07.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.08.2014. 

Mesto Sereď, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a zákona č.135/1961 Zb. 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 120 zák.č.50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval 
žiadosť stavebníka podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní 
žiadosti rozhodol takto : 
podľa § 66 stavebného zákona a § l O vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona 

povoľuje 

líniovú stavbu: "Priemyselný park- Logistické centrum 
a ľahká priemyselná výroba Sereď " 

objekty: 
SO 122 Komunikácie vonkajšej infraštruktúry 
SO 123 Chodníky 
SO 125 Chodník pre cyklistov 
SO 011.1 Terénne úpravy a príprava územia 

pre stavebníka: REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka 
IČO: 36 865 940 
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na pozemkoch parc. č. 3924/54, 3924/7, 3992/89, 3992/91, 3939/17, 3977/22, 3951/9, 3951/12, 395118, 3977117, 3992/71, 3992/46, 3939/2, 3977/7, 3977/ 15, 3977/ 1, 3992/5, 3924/51 v katastrálnom území Sereď (LV č. 5765,5621,5270, 4829). 

Predložená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši stavebné objekty komunikácií nevylmutné pre výstavbu areálu 312, ktorý bude budovaný v prvej fáze výstavby plánovaného priemyselného areálu. 

Predmetom predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie sú nasledovné stavebné objekty: 
SO 011.1 Terénne úpravy a príprava územia (pod komunikáciami): Objekt bude realizovaný v etapách - podľa etáp objektu SO 122. SO 122 Komunikácie vonkajšej infraštruktúry: 

Objekt bude realizovaný v troch etapách: 
l. etapa: -vetva " 12"- od okružnej križovatky K2 (objekt SO l 02), iba po vjazd do areálu 312 (staničenie km 0,210). 
2. etapa:- vetva " 12" - od vjazdu do areálu 312 (od staničenia km 0,210) po napojenie na jestvujúcu betónovú cestu (km 0,453). 3. etapa:- definitívna komunikácia SO 122- vetva "8"- od definitívnej SO 112, vetva "8" (napojenie z OK4), po príjazd k regulačnej stanici plynu (RSP), -definitívna komunikácia SO 122 - vetva "14" (príjazd k RSP). SO 122.1 Komunikácie vonkajšej infraštruktúry - dočasná komunikácia- vetva "8a". l.etapa: - dočasná prístupová komunikácia k RSP - SO 122.1 - vetva "8a" od dočasnej komunikácie SO 112.1 -vetva " 8a" až k RSP. SO 123 Chodníky: 

Objekt bude realizovaný v dvoch etapách: 
l. etapa:- od okružnej križovatky K2 po vjazd do areálu 312 2. etapa: - od napojenia na SO 112 (pri OK4) po koniec SO 122.: vetva "8". SO 125 Chodník pre cyklistov: 
Objekt bude realizovaný v dvoch etapách: 
l. etapa: - od napojenia na SO 115 (pri OK2) po koniec l.etapy SO 122, 2. etapa:- od ukončenia l.etapy SO 122 po napojenie na existujúcu betónovú cestu. 

Objekt SO 122 Komunikácie vonkajšej infraštruktúry - rieši vybudovanie obslužnej komunikácie celkovej dÍžky 404 m-od km 0,049 po km 0,453 (km 0,000- km 0,049 patrí do SO 112 vetva "12"). Komunikácia spájajúca križovatku "K2" s Novým Majerom je navrhnutá ako miestna obslužná komunikácia funkčnej triedy C2 kategórie MO 9,5/40 (redukovaná MO 11 ,5/40). V km 0,185 je navrhovaný zjazd do obj. SO 312.02. V ďalších fázach výstavby budú na túto komunikáciu napojené jednotlivé vnútroareálové komunikácie. Objekt SO 122 ďalej rieši vybudovanie zbernej komunikácie "vetva 8" (km 0,0675 -km 0,350) dÍžky 282,5 m, ktorá má ZÚ na ceste SO 112 vetva "8" a KÚ pri ploche pre regulačnú stanicu (VTLISTL) v smere na Nový Majer. Komunikácia je navrhnutá ako miestna zberná komunikácia funkčnej triedy B3 kategórie MZ 9,5/40 (redukovaná MO .11,5/40). Na vetvu "8" sa napája SO 122 vetva "14", čo je prístupová cesta k regulačnej stanici VTLISTL (SO 710). DÍžka vetvy je 37,18 m. Plocha je navrhnutá tak, aby umožnila zastavenie a otočenie obsluhy RS. 
Šírka jazdného pruhu vetvy "12" (MO 9,5/40), vetvy "8" (MZ 9,5/40) 7,00 m. Povrch vozoviek bude asfaltový koberec mastixový. 

Objekt SO 122. 1 Komunikácie vonkajšej infraštruktúry - dočasná komunikácia - vetva "8a". Dočasná komunikácia v dÍžke 292,8 m bude vybudovaná k regulačnej stanici plynu v telese navrhovanej defnitívnej komunikácie SO 112 - vetvy "8". 
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Odvodnenie komunikácie bude zabezpečené priečnym, resp. pozdÍžnym sklonom vozovky 
do vsakovacích a odparovacích priekop, ktoré budú vybudované pozdÍž komunikácie. 

Napojenie na existujúce komunikácie: 
Objekt SO 122 Komunikácie vonkajšej infraštruktúry vetva "12" bude na konci 

navrhovaného úseku napojený na existujúcu spevnenú komunikáciu v smere na Nový Majer. 
SO 122 vetva "8" a vetva "14" sa napája na novonavrhnuté komunikácie. 

Objekt 123 Chodníky- rieši vybudovanie chodníkov pozdÍž komunikácií objektov SO 122 
v rámci stavby LC a ĽPV Sered'. Chodník sa bude nachádzat' pozdÍž vetiev "12" a "8". Medzi 
chodníkom a cestou sa bude nachádzať odvodňovacia priekopa. Chodníky budú z betónovej 
zámkovej dlažby. Šírka pruhu pre chodcov 1,50 m. 
"Úsek l" dÍžky 122,9 m pozdÍž obj . SO 122 vetva "K2" vpravo 
"Úsek 2" dÍžky 266,0 m pozdÍž obj . SO 122 vetva "8" vl'avo 

Objekt 125 Chodník pre cyklistov - rieši vybudovanie chodníka pre cyklistov pozdÍž 
komunikácie objektu SO 122 vetva "12" v rámci stavby LC a ĽPV. Medzi chodníkom a 
cestou bude odvodňovacia priekopa. Chodník bude z asfaltového betónu, je navrhnutý 
v celkovej dÍžke 406,786 m. Šírka pruhu pre cyklistov 3,00 m. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 

l . Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom 
konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Navrhovaná stavba bude umiestnená v súlade s podmienkami určenými v územnom 
rozhodnutí. 

3. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať predpisy týkajúce sa 
bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na 
stavenisku. 

4. Podmienky vvplýyajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy 
a organizácíí: 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave 
č. KRHZ-TT-OPP-468-001/2014 zo dňa 20.08.2014 
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave posúdilo v súlade s § 
27 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov a § 40 a § 40 b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č . 

121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú 
dokumentáciu "Priemyselný park - Logistické centrum a l'ahká priemyselná výroba 
Sereď ", prvá fáza výstavby - prekládky a prípojky inžinierskych sietí a komunikácie 
vonkajšej infraštruktúry, ktorú obdržalo dňa 15. augusta 2014 a s riešením 
protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienky. 

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre 
konanie nasledujúce podľa zákona č.S0/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OPaK 
č. OU-GA-OSZP-2014/008442 zo dňa 15.08.2014 
Parcely sa nachádzajú v katastrálnom území Sereď, mimo zastavaného územia, na 
ktorom v zmysle§ 12 zákona o "OPaK" platí prvý stupeň územnej ochrany. Uvedené 
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parcely nezasahujú do žiadneho územia chráneného z hľadiska ochrany prírody 
a krajiny. 
Z hľadiska "OPaK" nemáme námietky k realizácii predmetnej stavby na uvedených 
parcelách v k. ú. Sereď, podľa predloženej projektovej dokumentácie. 
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie- OH 
č. OU-GA-OSZP-2014/008457 zo dňa 08.09.2014 
Pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi 
v odpadovom hospodárstve je potrebné, aby boli splnené nasledovné podmienky: 
l. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných 

a demolačných prác a výstavby, údržba, rekonštrukcie a demolácie komunikácií je 
ten, kto vykonáva tieto práce podľa §40c ods. 5 zákona o odpadoch. Pôvodca 
týchto odpadov, je preto povinný prednostne ich materiálovo zhodnotiť alebo 
využiť pri vlastnej činnosti. Odpady, ktoré nebudú využité alebo zhodnotené, je 
potrebné zneškodniť v súlade so zákonom o odpadoch. 

2. Pri kolaudačnom konaní predloží investor stavby doklad o spôsobe a množstve 
všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby (sprievodné 
listy NO, vážne lístky, faktúry a pod.) v zariadeniach oprávnených podľa zákona 
o odpadoch. 

3. Držiteľ odpadov z prevádzky je povinný dodržiavať pri nakladaní s ustanovenia§ 
19 zákona o odpadoch. 

4. Vypracovať program odpadového hospodárstva v súlade s§ 6 zákona o odpadoch 
v prípade, že prevádzka produkuje ročne viac než l O t nebezpečných odpadov 
alebo l OO t ostatných odpadov. 

5. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný zapojiť sa do systému zberu týchto 
odpadov v meste Sereď. 

Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas 
stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom 
stave na mieste, na ktorom sa vykopal, sa nevzťahuje zákon o odpadoch. 
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie- OV 
č. OU-GA-OSZP-2014/008495 zo dňa 12.09.2014 
Z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasíme s predloženou dokumentáciou stavby 
za podmienky: Pri realizácii stavby bude dodržaná SlN 73 6005 "Priestorová úprava 
vedení Technického vybavenia". 

Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
č. OU-GA-OCDPK-2014/009959 zo dňa 13.10.2014 
S predloženou doplnenou projektovou dokumentáciou stavby súhlasíme za 
predpokladu dodržania nasledovných podmienok : 

posúdenie vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky navrhovanej stavby prináleží 
OR PZ ODI Galanta, 
SO 122 vetva "8" a vetva "14", SO 125, bude povoľovať mesto Sereď, ako 
špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, 
na zásah do telesa cesty III/05180 (pretláčka) z dôvodu realizácie SO 73 7 prípojky 
plynu je potrebné v predstihu (14 dni) požiadať tunajší úrad o povolenie 
zvláštneho užívania ciest v zmysle ustanovenia § 8 cestného zákona, 
projektovú dokumentáciu predložiť na vyjadrenie SaÚC TISK, Bulharská 39, 
Trnava a Trnavskému samosprávnemu kraju, odbor dopravnej politiky, 
Starohájska l O, Trnava. 
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Mesto Sereď 
č. 16412/ÚPaSP 872/2014-stan. zo dňa 24.10.2014 
Záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona 

súhlasí s vydaním povolenia na uskutočnenie dopravnej stavby " Priemyselný park 
- Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď " stavebné objekty SO 
122 Komunikácie vonkajšej infraštruktúry, SO 123 Chodníky, SO 125 Chodník 
pre cyklistov, SO 011.1 Terénne úpravy a príprava územia, na pozemkoch parcela 
č. 3924/54, 3924/7, 3992/89, 3992/91, 3939/17, 3977/22, 3951/9, 3951112, 3951/8, 
3977/17, 3992/71 , 3992/46, 3939/2, 3977/7, 3977/7, 3977/15, 3977/1, 3992/5, 
3924/51 k. ú. Sereď pre stavebníka REBOD SK a. s. Nová Dedinka. 
sú dodržané podmienky určené v územnom rozhodnutí na líniovú stavbu 

"Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sered"', ktorú 
vydalo Mesto Sered' pod č. 6797/ÚPaSP1192/2008 dňa 20.11.2008, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2008 v znení jeho zmeny č. 12540/ÚPaSP 

399/2014 dňa 11.7.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.8.2014. 
Toto záväzné stanovisko je podkladom pre vydanie povolenia dopravnej stavby 

špeciálnym stavebným úradom v zmysle§ 120 stavebného zákona. 

Krajský pamiatkový úrad Trnava 
č. TT -08/1662/8803/Grz- rozhodnutie zo dňa 12.11.2008 
Dodržať podmienky záchranného archeologického výskumu uvedené v rozhodnutí 

Krajského pamiatkového úradu Trnava č. TT-08/1662/8803/Grz zo dňa 12.11.2008. 

Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Galanta 
č. ORPZ-GA-ODil-16-105/2014 zo dňa 09.09.2014 
Okresný dopravný inšpektorát Galanta s predloženým návrhom stavby "Priemyselný 
park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - prvá fáza Výstavby" 

v zmysle predloženej žiadosti a projektovej dokumentácii na hore uvedenom mieste 
po prehodnotení dopravno-bezpečnostnej situácie v danej lokalite v zásade súhlasí za 

podmienok. že: 
- v ďalšom štádiu investor predloží projekt dočasného dopravného značenia týkajúci 
sa danej stavby na vyjadrenie stanoviska, 
- Okresný dopravný inšpektorát Galanta žiada, aby bol včas informovaný 
o prípadných zmenách v súvislosti s predmetnou stavbou. 

Okresný dopravný inšpektorát si záverom vyhradzuje právo v spolupráci 
s dotknutými orgánmi a organizáciami v prípade potreby riešenia aktuálnej do pravno
bezpečnostnej situácie v danej lokalite na prípadné zmeny, úpravy alebo doplnenie 
tohto stanoviska. 

Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Galanta 
č. ORPZ-GA-ODil-56-091/2014 zo dňa 23.10.2014 
Okresný dopravný inšpektorát Galanta s predloženým návrhom osadenia príslušného 

trvalého ako aj dočasného dopravného značenia a zariadenia v zmysle predloženej 
žiadosti po prehodnotení dopravno-bezpečnostnej situácie v danej lokalite v zásade 

súhlasí za podmienok, že: 
- trvalé ako aj dočasné dopravné značky a zariadenia budú použité v zmysle STN 
O 18020 v reflexnej úprave, upevnené na príslušných nosičoch, resp. stÍpikoch a budú 

v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. a s vyhláškou č. 9/2009 Z. z .. v znení neskorších 
predpisov, 
- Okresnému dopravnému inšpektorátu Galanta bude oznámené meno a telefónny 
kontakt osoby zodpovednej za správnosť a funkčnosť osadených dopravných značiek 

---
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a zariadení a bude privolaný na kontrolu použitia dopravných značiek ešte pred 

začatím stavebných prác. - Okresný dopravný inšpektorát Galanta žiada, aby bol včas prizvaný ku kontrole 

umiestňovania, resp. použitia dopravnej značky. K použitiu odsúhlaseného trvalého dopravného značenia a zariadenia je potrebné 

vydať určenie (v zmysle § 3 zákona číslo 135/1961 Zb.), ktoré žiadame zaslať k hore 

uvedenému číslu. 
Okresný dopravný inšpektorát si záverom vyhradzuje právo v spolupráci 

s dotknutými orgánmi a organizáciami v prípade potreby riešenia aktuálnej dopravno 

- bezpečnostnej situácie v danej lokalite na prípadné zmeny, úpravy alebo doplnenie 

tohto stanoviska. 
HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik č. 4731-2/120/2014 

zo dňa 7.11.2014 

Navrhovaná stavba "Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná 

výroba Sered"', časť "Prekládky a prípojky inžinierskych sietí .a komunikácie 

vonkajšej infrastruktury", Prvá fáza výstavby priemyselného areálu v k.ú. Sereď sa 

nachádza v záujmovom územní vodnej stavby "ZP Váhovce- V. Mača III." (evid.č. 

5203 145) v správe Hydromeliorácie, š.p. Stavba závlahy bola daná do užívania vr. 

1987 s celkovou výmerou l 793 ha. Jednotlivé stavebné objekty navrhovanej stavby 

sa dotknú uvedenej závlahovej stavby nasledovne: SO 011.1 Terénne úpravy a príprava územia (pod komunikáciami) - stavebný 

objekt sa nachádza v záujmovom území závlahy, terénne úpravy a príprava územia 

sú navrhnuté na podzemných rozvodoch závlahovej vody- vetvách "B14-2" DN 250 

a "B 15-3-1" DN 225 uvedenej závlahy v súvislosti so stavebnými objektmi SO 122 a 

so 123. 
SO 122 Komunikácie vonkajšej infraštruktúry - stavebný objekt sa nachádza v 

záujmovom území závlahy, vetva "12" komunikácie bude križovať závlahovú vetvu 

"B14-2" DN 250 uvedenej závlahy, vetvy "8" a "14" navrhovanej komunikácie budú 

križovat' závlahovú vetvu "B15-3-l" DN 225 uvedenej závlahy. Súčasťou 

komunikácií sú vsakovacie rigoly a dláždené priekopy, ktoré taktiež budú križovať 

uvedené závlahové vetvy. V situácii "Cl - Celková situácia stavby, Modrá čast", príloha 2. je zakreslená 

závlahová vetva "B15-3-l ",v "Situácii -Zastavovací plán" príloha D sú zakreslené 

všetky závlahové vetvy v celej riešenej lokalite. V situácii "PozdÍžny profil" príloha 4. 

je pri vetve "8" navrhovanej komunikácie vyznačené, že dôjde k zrušeniu závlahového 

potrubia v km 0,150 a 0,307. Podľa situácie "Ochrana jestvujúcich závlah" v mieste 

križovania komunikácie so závlahovým potrubím bude komunikácia spevnená 

betónovou doskou vystuženou zváranou sieťovinou, v hrúbke 15 cm, v dÍžke 0,5 m 

od osi závlahového potrubia na obidve strany. SO 122.1 Komunikácie vonkajšej infraštruktúry - dočasná komunikácia - vetva 

Sa stavebný objekt sa nachádza v záujmovom území závlahy, dočasná komunikácia 

bude križovať závlahovú vetvu "Bl5-3-1" DN 225 uvedenej závlahy. 
Vo výkrese "Situácia- SO 122.1 Dočasná komunikácia" (bez uvedenia čísla výkresu) 

je závlahové potrubie zakreslené. SO 123 Chodníky - stavebný objekt sa nachádza v záujmovom území závlahy, 

chodník navrhnutý pozdÍž komunikácie objektu SO 122 - vetvy "12" bude križovat' 

závlahovú vetvu "B14-2" DN 250 uvedenej závlahy, chodník pozdÍž komunikácie 

objektu SO 122 - vetvy "8" bude križovať závlahovú vetvu "B15-3-l" DN 225 

uvedenej závlahy. 
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SO 125 Chodník pre cyklistov- stavebný objekt sa nachádza v záujmovom území 
závlahy, chodník bude križovat' závlahovú vetvu "Bl4-2" DN 250 uvedenej závlahy. 

V prílohe Vám zasielame situácie v M l : 8 500 a M l : s· 000 s orientačným 
vyznačením časti záujmového územia závlahy, podzemného závlahového potrubia a 
navrhovaných stavebných objektov. Podrobnú situáciu rúrovej siete závlahy Vám k 
nahliadnutiu poskytne a jej vytýčenie v teréne na základe objednávky zabezpečí 
zástupca Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Šaľa - kontaktná osoba Ing. 
Neštrák, č.t. 0911 501 031. 

Investor stavby REBOD SK, a.s. v súčasnosti v etapách majetkovoprávne 
vysporiadava v riešenej lokalite stavby podzemné závlahové potrubie. 

Do majetkovoprávneho vysporiadania žiadame závlahové potrubie rešpektovať. 
S predloženým technickým riešením križovania stavebných objektov stavby 

"Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď"', časť 

"Prekládky a prípojky inžinierskych sietí a komunikácie vonkajšej infraštruktúry", 
Prvá fáza výstavby priemyselného areálu v k. ú. Sereď so závlahovým potrubím stavby 
"ZP Váhovce - V. Mača III." (evid.č. 5203 145) v správe Hydromeliorácie, š.p. 
súhlasíme. 

Do realizačnej dokumentácie žiadame doplniť statické posúdenie ochranných 
prvkov (dosiek) závlahového potrubia v mieste križovania s komunikáciami. 

Pri realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky, ktoré požadujeme 
zakomponovať do rozhodnutia príslušného stavebného úradu: 

križovanie komunikácií, chodníkov, chodníka pre cyklistov, splaškovej 
kanalizácie, odvedenia dažďových vôd (odvodňovacej priekopy), prípojky VN so 
závlahovým potrubím realizovať v zmysle predloženej dokumentácie a ustanovení 
STN 73 6961 "Križovanie a súbehy melioračných zariadení komunikáciami a 
vedeniami" z r. 1983 
pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy 
závlahového potrubia zástupcu Hydromeliorácie, š.p dislokované pracovisko Šaľa 
kontaktná osoba Ing. Neštrák, č.t. 0911 501 031 
v mieste križovania odvodňovacej priekopy (SO 571) so závlahovým potrubím je 
potrebné vzhl'adom na niveletu priekopy overit' hÍbku uloženia závlahového 
potrubia kopanou sondou 
v mieste križovania kanalizácie so závlahovým potrubím dodržať min. 0,3 m 
zvislú vzdialenosť 
VN káblovú prípojku v mieste križovania so závlahovým potrubím uložiť do 
chráničky a dodržať min. 0,50 m zvislú vzdialenosť 
výkopy v mieste križovania so závlahovým potrubím vykonať ručne 
prizvať našich pracovníkov k obhliadke pred zasypaním križovania, ktorí 
protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia križovanie 
v prípade poškodenia majetku štátu - závlahového potrubia, ku ktorému má 
Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na 
náklady investora. 

Slovenský pozemkový fond Bratislava 
SPFZ/2014/035705 zo dňa 26.08.2014 
SPF súhlasí s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu na pozemkoch 
NV /SPF, za podmienky: 

stavebník bude mať najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia stavby 
majetkoprávne usporiadané pozemky NV /SPF, 
zároveň upozorňuje, že SPF predáva pozemky v danej lokalite za trhové ceny. 
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Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor 
OU-GA-PL0-2014/009906-2 zo dňa 17.10.2014 Dodržať podmienky rozhodnutia č. OU-GA-PL0-2014/009906-2 zo dňa 17.10.2014 podľa § 17 ods. l a 6 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely natrvalo pre účel "Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, SO 101 Dopravné napojenie I/62, SO l 02 Prístupová komunikácia". 

5. Stavebné výrobky použité na stavbe musia spÍňat' vlastnosti podľa zákona č.521/2001 Z. z. o stavebných výrobkoch. 

6. Stavba bude dokončená v termíne do 30. ll. 2015. 
7. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotovitel' bude určený vo výberovom konaní. Najneskôr do 15 dní po skončení výberového konania stavebník oznámi stavebnému úradu zhotovitel'a stavby a priloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti. 
8. Stavebník zodpovedá za súlad priestorovej polohy stavby s overenou dokumentáciou, pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Doklad o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii. 

9. Pred začiatkom výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v priestore navrhovanej stavby ich správcami. 
l O. Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb a označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. 
ll. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby stavebnému úradu. 
12. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, podľa § 76 ods. l stavebného zákona. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky neboli vznesené. 
Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá. 

Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. 

Odôvodnenie 

Stavebník REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka; IČO: 36 865 940 v zastúpení K-D.I.S., s.r.o., Ľ. Fullu 20, 841 05 Bratislava, podal dňa 06.10.2014 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu " Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď "- komunikácie: SO 122 Komunikácie vonkajšej infraštruktúry, 
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SO 123 Chodníky, SO 125 Chodník pre cyklistov, SO 011.1 Terénne úpravy a príprava 
územia, na pozemkoch parc. č. 3924/54, 3924/7, 3992/89, 3992/91 , 3939/17, 3977/22, 
395119, 3951/12, 3951/8, 3977/17, 3992/71, 3992/46, 3939/2, 3977/7, 3977/ 15, 397711, 
3992/5, 3924/51 k.ú. Sereď, na umiestnenie ktorej bolo vydané územné rozhodnutie Mestom 
Sereď' pod č.: 6797/ÚPaSP 1192/2008 dňa 20.11.2008, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 
23.12.2008 v znení jeho zmeny č . 12540/ÚPaSP 399/2014 zo dňa 11.07.2014, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 13.08.2014. 

Mesto Sereď, ako príslušný špeciálny stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania 
podľa§ 61 ods.4 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy 
oznámením č.l6412/ÚPaSP 872/2014 zo dňa 08.10.2014 a z dôvodu, že sú mu známe 
pomery staveniska, bolo v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona upustené od miestneho 
zisťovania. Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Sereď v termíne od 
09.10.2014 do 24.10.2014. 

Dokumentácia stavby spÍňa požiadavky uvedené v § 43d a 43e stavebného zákona ako aj 
podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby a všeobecné technické požiadavky na 
výstavbu, určené vyhláškou č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hl'adísk uvedených v § 62 stavebného zákona 
a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 
obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. 

Svoje stanoviská si uplatnili: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
v Trnave, Krajský pamiatkový úrad Trnava, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti 
o životné prostredie - OV, OH, OPaK, OO, Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Galanta, 
Hydromeliorácie, š.p. Bratislava, Slovenský pozemkový fond Bratislava, Okresný úrad 
Galanta, pozemkový a lesný odbor, Mesto Sereď. Ich pripomienky boli skoordinované 
a zahrnuté do podmienok stavebného povolenia. 

Zodpovedný projektant za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, Ing. Andrej 
Sýkora, PhD., autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 1439*A*1, Pozemné stavby. 

Projektovú dokumentáciu časť: komunikácie vypracoval: Ing. Radoslav Christakov, 
autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 5272 * I2, Konštrukcie inžinierskych stavieb. 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

Poplatky: 
Za vydanie stavebného povolenia bol uhradený správny poplatok podľa zákona č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote 900,0 €. 

Toto rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta Sereď. 
Za deň doručenia sa považuje posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia. 
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Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa§ 53 a § 54 zákona č. 7111967 
Zb. o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Galanta, 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta, 
podaním na Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 Ol Sereď (15. deň vyvesenia je 
dňom doručenia rozhodnutia). 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

Príloha pre stavebníka : 
Overená dokumentácia stavby 

Vyvesené dňa : 
(pečiatka, podpis) 

~ ;/~// 
/ Ing. Marti~omčányi 

primátor mesta 

Zvesené dňa : 
(pečiatka, podpis) 
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Doručí sa: 
l. REBOD, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka 
2. K-D.I.S., s.r.o., Ľ. Fullu 20, 841 05 Bratislava 
3. Green Field Property, a.s., Nám. SNP 411476, 921 Ol Piešťany 
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova ul. č.36, 817 15 Bratislava 
5. Mesto Sereď, primátor mesta, Námestie republiky 1176110, 926 Ol Sereď 
6. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 
7. PAV AND s.r.o., Ing. Andrej Sýkora, PhD., Znievska 32, 851 06 Bratislava 
8. DOPRAVOPROJEKT a.s., Ing. Radoslav Christakov, Kominárska 2, 4, 

832 03 Bratislava 
9. verejnou vyhláškou účastníkom konania podľa§ 59 písm.b) stavebného zákona 

Na vedomie: 
l. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Vajanského 22, 917 77 Trnava 
2. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová l, 917 Ol Trnava 
3. Trnavský samosprávna kraj , sekcia hospodárskej stratégie, P.O.BOX 128, 

Starohájska 10, 917 Ol Trnava 
4. Okresný úrad Galanta, Pozemkový a lesný odbor, ul. 29. augusta 10, 924 Ol Galanta 
5. Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta 
6. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
7. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (OPaK, OH, ŠVS), 

Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta 
8. Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Nová Doba 1408/31,924 36 Galanta 
9. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 
10. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Hlavná 13,924 Ol Galanta 
ll. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 
12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ, P. Pázmanya 4, 927 Ol Šaľa 
13. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 26 
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
15. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
16. Mesto Sered', MsÚ Sered', oddelenie rozvoja mesta, Námestie republiky 117611 0, 

926 Ol Sereď 
17. Okresný úrad Galanta, Katastrálny odbor, ul. 29. augusta 10, 924 Ol Galanta 

- po právoplatnosti 


