
OBVODNÝ ÚRAD 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA GALANTA 

ODBOR ŠTÁTNEJ VODNEJ SPRÁVY A ODPADOvtHO HOSPODÁRSTVA 
Mierové námestie l. l, 924 Ol Galanta 

Obvodný úrad životného prostredia Galanta, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy 
podľa § 61 písm. al a cl zák. NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 
3 7211990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a § 5 ods. l zák. č. 
525/2003 z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a špeciálny stavebný úrad podra § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v súlade so zák. č. 71 / 1967 Zb. o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol po vykonanom konaní tak, že 

povol'uje 
pre 

REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90,900 29 Nová Dedinu 
IČO: 36 865 940 

v Zllstúpení K-D.I.S. s.r.o., Ľ. Fullu 20, 841 OS Bratislava 
IČO: 36 897 961 

I. uskutočnenie vodnej stavby: 

"SO 381 Prečerpávacia stanica spla§kových vôd, SO 411 Vodovod pitný- verejná časť, 
SO 421 Prfpojka vody l, SO 422 Prfpojka vody 2, SO 423 Prfpojka vody 3, SO 424 
Pripojka vody 4, SO 425 Pripojka vody 5, SO 426 Prfpoj.ka vody 6, SO 471 Úprava 

podzemného závlahového potrubia, 
SO 511 Spla§ková kanalizácia gravitačná- verejná bst', 
SO 521 Spla§ková kanalizácia výtlačná -verejná čast"' 

ako líniovej stavby na pozemkoch parc. t 1834/202, 18391202, 392417,3924/43,,3940/1, 
3977/1,3992/5,3992/58 a 405813 v k. ú. Sereď, obec Sereď 

podľa § 26 ods. l vodného zákona a § 66 stavebného zákona, podľa projektovej 
dokwnentácie 

"Priemyselný park- Logistické centrum a l' ah ká priemyselná výroba Sereď" 

spracovanej Ing. Pavlom P~tiokým a Ing. Andrejom Sýkorom, PhD.- H.I.P. Project manager, 
PAV AND s.r.o., Znievska 32, 851 06 Bratislava a zodpovedným projektantom Ing. Jánom 
Heribanom, PRONODA s.r.o., Cyprichova 22, 831 54 Bratislava, autorizovaným stavebným 
inžinierom, registrovaným pod číslom 0620 • A •2-2 v kategórii Inžinierske stavby, v termíne 
07.2009. 



Na stavbu bolo vydané Mestom Sereď územné rozhodnutie- rozhodnutie o umiestnení stavby 
dňa 20.11.2008 pod číslom 6797/ÚPaSP 119212008, ktoré sa stalo právoplatným dňa 
23.12.2008. 

A. PODMIENKY POVOLENIA : 

Povolenie podl'a § 26 ods.l a l vodného zákona a § 66 stavebného zákona v súlade so 
zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskoňích predpisov sa vzťahuje na 
uskutočnenie vodnej stavby v tomto rozsahu: 

• SO 411 Vodovod pitný- verejná čast' 

Navrhovaný vodovod pre celé predmetné územie Logistického centra a Priemyselného parku 
bude napojený na existujúcu vodovodnú sieť mesta Sereď na Poľnej ulici. Toto napojenie 
a vodovodný prívod až po hranicu predmetnej stavby "Priemyselný park - Logistické centrum 
a ľahká priemyselná výroba Sereď" je navrhnuté v rámci stavby "Logistické centrum a ľahká 
priemyselná výroba Sereď''. V rámci objektu SO 410 sa navrhuje vybudovať vetva "l", ktorá 
je hlavným privodným potrubím DN 200, vetva "2" a vetva "3", ktoré sú rozvodné potrubia 
DN 150 pri hlavných komunikáciách areálu Logistického centra a ľahkej priemyselnej výroby. 
Následne sa konce týchto vetiev ,,2" a "3" sa napája vodovod SO 411, ktorý je navrhovaný 
v rámci stavby "Priemyselný park- Logistické centrom a ľahká priemyselná výroba Sered"'. 

Vodovodná vetva SO 411 z HDPE DN 150 na tlak PN 10 celkovej dÍfky 2166,0 m. 
Začína pri navrhovanej kruhovej križovatke smerom do existujúcej zástavby Nový Majer, 
napojením sa na koniec vetvy "3", pri hydrante Hl3, t.j. vo vrcholovom bode VBll. Vetva je 
vedená popri navrhovanej ceste spočiatku po ľavej strane a od vrcholového bodu VB7 je 
vedená po pravej strane cesty. V bode VB7 je navrhnutá prfpojka SO 425. 
Trasa vodovodu sa vo VB21 opäť lonú, križuje 2x navrhovanú cestu obchádzaním kruhového 
objazdu a pokračuje popri existujúcom plote bývalého poľnohospodárskeho objektu. Vo VB29 
sa dostáva k navrhovanej komunikácii a v jej súbehu je vedená až po koniec vetvy SO 411 vo 
VB30, kde sa napája na navrhovanú vetvu "2" (stavba Logistického centra) v jej VB7 pri 
hydrante H9. Súčasťou S0411 bude aj 5 ks podzemných hydrantov (H13 až H17) slúžiacich 
ako kalník a ako vzd~ník a 62 m ocel'ových chráni~iek DN 250 vložených do otvorenej ryhy 
v miestach križovaní navrhovaných komunikácií. 

• SO 421 až SO 426 Prfpojky vody 

Napojenie samotných menších areálov je riešené pomocou vodovodných prípojok z HDPE 
potrubia l,hS,8 (DN 50) na tlak PN 10, na konci ktorých budú vybudované vodomerné 
Jachty. Šachty budú umiestnené prevažne pri hlavných vchodoch do areálov vo vzdialenosti 
do 5 m za areálovým oplotením. 
Prípojky SO 421 dÍžky 10,0 m SO 422 dÍžky 33,0 m sú výhttadovo pre men§f areál 
s označen(m "1 "a "2" a sú napojené na vetvu "2" objektu SO 410 stavby "Logistické 
centrum a l'ahká priemyselná výroba- Sereď". 
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Prípojky SO 423 dÍžkv 12,0 m, SO 424dÍžky 7,0 m, SO 425 dÍžky 11,0 m a príooika SO 
426 dÍžkv 38,0 m sú pre výhľadové areály s označením "3" až "6" a sú napojené na vetvu 
objektu SO 411 z HDPE potrubia DN 150. 

Spolu bude potrubí prípojok DN 50 v dÍlke 111,0 m. 

• SO 511 Spldková kanalizácia - gravitačná, verejná čast' 

Navrhované technické riešenie spočíva v odka.nalizovaní daného územia kombináciou 
gravitačných stôk a prečerpávacích staníc, ktoré následne čerpajú splašky do existujúcej 
gravitačnej kanalizácie DN 400 mesta Sered' a následne na vybudovanú ČOV Dolná Streda. 
Záujmové územie Priemyselného parku je rozdelené do šiestich nezávislých výhľadových 
areálov, pričom nie je ridené miesto napojenia prípojok z jednotlivých areálov, pripravená je 
však možnosť napojenia na gravitačné úseky splaftovej kanalizácie SO 511. 

Súvisiacou stavbou, z ktorej budú spl~kové vody z Priemyselného parku odvádzané, je 
kanalizácia SO 51 O stavby "Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sered'" 
a kanalizácia už existujúcej rodinnej zástavby Nový Majer. 

Navrhovaná gravitačná splašková kanalizácia je vedená popri navrhovaných verejných 
komunikáciách tak, aby čo v najväčšej miere umožňovala nesko~ie napojenie všetkých 
producentov na verejnú stokovú sieť. 

V rámci SO 511 boli navrhnuté gravitačné stoky S2, S3 a S3-1 z potrubia PVC DN 300 SNS . ... 

Stoka S2 začína napojením sa na navrhovanú čerpaciu stanicu ČS2 v mieste pri navrhovanej 
kruhovej cestnej križovatke pri ceste do existujúcej zástavby Nový Majer. Trasa je vedená po 
šachtu Š l kolmo na navrhovanú cestu a potom popri navrhovanej komwúkácii smerom na 
Trnavu až za ďalšiu výhľadovú kruhovú križovatku, kde končí šachtou Š6, do ktorej bude 
zaústený navrhovaný výtlak VČS3 a môže byť zaústená kanalizácia najbližšieho areálu. 
Kanalizácia bude vybudovaná z potrubia PVC DN 300 SNS dÍžky 232,0 m. 

Stoka S3 začína napojením sa na navrhovanú čerpaciu stanicu ČS3 . Trasa je vedená popri 
navrhovanej komunikácii smerom k toku Derňa a končí pred ďalšou navrhovanou kruhovou 
križovatkou v šachte Šl2. Po trase v šachte Š l je pritok gravitačnej stoky 83-1. 
Kanalizácia bude vybudovaná z potrubia PVC DN 300 SNS dÍžk"Y 412,0 m. 

Stoka S3-1 začína napojením sa na navrhovanú šachtu Šl stoky S3 pri navrhovanej čerpacej 
stanici VČS3. Trasa je vedená popri navrhovanej komunikácii smerom ku komunikácii Rl a je 
vlastne krátkou stokou pre napojenie pril'ahlého areálu s možnosťou predÍženia (ak sa zistí 
potreba pri detailnejšom návrhu vo vnútri areálu) a zároveň napojenia aj areálu na opačnej 
strane cesty. 
Kanalizácia bude vybudovaná z potrubia PVC DN 300 SNS dÍžky 20,0 m. 

Spolu bude zrealizovaných 664 m gravita~nýcb potrubí verejnej kanalizácie. 

Súčasťou gravitačných stôk sú aj typizované kanalizalné šachty s monolitickým dnom 
a šachtovými skru.žJ:uni priemeru 1,0 m, v počte 19 ks. 
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• SO 521 Spla§ková kanalizácia- výtlačná, verejná i!ast' 

V rámci objektu sa navrhujú vybudovať dve výtlačné potrubia "VČS2" a "VČS3 z potrubia 
HOPE DN 80 na tlak PNIO celkovej dÍžky 580,0 m. 

Výtla(!né potrubie VČS3 prečerpáva splaftové vody z čerpacej stanice VČS3 do koncovej 
šachty gravitačnej stoky objektu SO 511. Potrubie výtlaku je vedené popri navrhovanej 
komunikácii v súbehu s navrhovaným vodovodom SO 411. 
Výtlačné potrubie VČS3 bude z HDPE potrubia DN 80 na tlak PN 10 dÍf.ky 397,0 m. 

Výtlačné potrubie VČS2 prečerpáva splaškové vody z čerpacej stanice VČS2 do koncovej 
šachty gravitačnej stoky 81-2 objektu SO 510 Logistického centra. Potrubie HDPE DN 80 
výtlaku je vedené popri navrhovanej komunikácii. 

Výtlačné potrubie bude z HDPE potrubia DN 80 na tlak PN 10 celkovej dÍžky 193,0 m. 
Na trase výtlakov budú zrealizované revízne §achty - 3 ks, priamo na potrubí výtlaku 
s možnosťou napojenia fekálneho vozidla a aj pre možné preplachovanie potrubia. 

• SO 381 Prečerpávacie !iltanice spldkových vôd 

V rámci tohto objektu sú navrhnuté dve prečerpávacie stanice VČS2 a VČS3. 

Do VČS2 je zaústená stoka gravitačnej spla§kovej kanalizácie 82 stavebného objektu SO 511 . 
Prečerpáva prítokové vody zo stoky S2 aj čerpané vody z VČS3 do d'alšej kanalizácie. 
Prečerpávané vody z VČS2 sú zaústené do gravitačnej karializácie L<:lgistického centra stoky 
S 1-2 a následne prečerpávané pomocou čerpacej stanice V ČS l do jednotnej kanalizácie mesta 
Sereď. 

Do VČS3 je zaústená stoka 83 a vody sú prečerpávané do navrhovanej stoky S2. 

Po stavebnej stránke je každá VČS navrlmutá z čerpacej šachty a armatúrnej (mernej) šachty. 
Čerpacia šachta bude ako podzemná kruhová nádrž z prefabrikovaných skruží priemeru 1600 
mm, ktorá bude realizovaná spôsobom ,,sp~ťanej studne'' , z. dôvodu vysokej hladiny 
podzemnej vody. Oceľový poklop pozostávajúci z troch častí bude osadený minimálne 300 
mm nad okolitý upravený terén, aby nebol prejazdný. Vo vnútri budú osadené dve ponorné 
kalové čerpadlá s drtením, alebo drtiacim "Contra block" systémom, pričom jedno bude vždy 
ako l OO % rezerva. 

Parametre čerpacích stanic VČS2 a VČS3: 

r----- ------. -----,---

j Qnivrbov6 ! Qeerpan6 Rýchlosť vo Dlžka Dopravná Predpokladaný 

! l 
výtlaku výtlaku výška H~lkov6 výkon 

čerpadla 
: Ls.:r 

·--r-·-· ·-·-··-·-
-~:s·J kW • l.s· m m 

l 3,2 ! 6,16 1,0 193,0 11,1 2,2 až 3,5 
! 3,76 9,45 

··- r-· 
: 1,7 0,8 397,0 1,2 až 3,0 
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• SO 470 Úprava podzemného závlahového potrubia 

Záujmové územie bolo využívané ako poľnohospodárska pôda so zrealizovaným rozsiahlym 
závlahovým systémom. Tento sa však v priebehu 12 - 15 rokov nevyužíva} a investor 
neuvažuje s jeho ďalším využitím, je preto navrhnuté jeho zrušenie na celom záujmovom 
území. Samotné odstránenie (odstavenie z prevádzky) bude pozostávať z preru~enia 
jednotlivých prívodných potrubí a ich ukončenia za existujúcim polievací.m nadzemným 
vývodom v betónovej skruži (hydrantom). 

Ru§ené alebo skracované vetvy závlah z AZC: 

Bl4 

B14-2 

814-2-1 
815-1 

ukončené v km 2,15265 za existujúcou odbočkou vetvy B13 na pozemku 
parc.č. 3997/2, zvyšok potrubia bude znefunkčnený po KÚ-km 4,21915, 
t.j. skracuje sa potrubie jestvujúcej závlahy 814 o 2066,5 m, z toho DN 300 
- 300 m, DN 250- l 072,0 ma DN 225- 694,5 m 
Na pozemkoch investora bude zrušená dÍžka potrubia 1816,5 mv km 2,40265 
až 2,15265 vetvy B14. 
odstránené v existujúcom rozsahu 2. stavby, t.j. v dÍike 909,2 m DN 250 
(v rámci l. stavby bude zrušená zvyšná existujúca časť v dÍžke 792,3 m) 
odstránené v celom existujúcom rozsahu vetvy, t.j. v dÍike 516,5 m DN 225 
ukončené v km 1,0790 za existujúcim hydrantom na pozemku parc. č. 4085/4, 
zvyšok potrubia bude znefunkčnený po KÚ = km 1 ,482 t.j. skrátený o 403,0 m 
DN225 

B15-3 a úsek 2 pôvodná vetva Bl5-3 bola pri výstavbe rýchlostnej komunikácie preložená do 
súbehu s výjazdovou cestnou vetvou do Serede od km 0,4970 pôvodnej vetvy. 
Prekládka bola zrealizovaná pod názvom vetvy "úsek 2" z potrubia AZC DN 
225 a v súčasnosti je funkčná po hydrant tesne za rýchlostnou cestou. 
Odstránené bude celé existujúce potrubie vetvy 815-3 v dÍžke 497,0 m DN 
225. Zároveň bude odstavené z prevádzky celé existujúce potrubie "úseku 
2" v dÍžke 563,0 mz AZC DN 250. 

815-3-1 odstránené v celom existujúcom rozsahu vetvy, t.j . 578,7 m DN 225. 

B. PLATNOSŤ POVOLENIA 

l. Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 ods. l vodného zákona nie je 
časovo obmedzené a udeľuje sa na dobu, počas ktorej bude vodná stavba odôvodnená. 

2. Povolenie stráca platnosť po dvoch rokoch odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
tohoto rozhodnutia, ak stavba nebude začatá. 

C. POVINNOSTI INVESTORA : 

l. Realizovať vodnú stavbu v súlade s overeným projektom stavby, ktoxý je podkladom a 
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 

2. Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nutné a v mačnej miere by menili 
technické riešenie, je potrebné vopred prerokovať s tunajšim úradom. 

3. Naviazať kóty objektov na štátnu nivelačnú sieť. 
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4. Pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete a podze~ 
vedenia a rozvody ich správcami. 

5. Križovania a súbehy vedení inžinierskych sietí riešiť v súlade s SlN 73 6005 "Priestorová 
úprava vedení technického vybavenia". 

6. Pri realizácii stavby dodržať platné ustanovenia§ 18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v mení neskorších predpisov. 

7. V prípade nepredvídaných zásahov do telesa cesty lll05180 požiadať v dostatočnom 
predstihu príslušný cestný správny orgán o povolenie jej zvláštneho užívania. 

B. Zariadenia na odvod vody na cestnom pozemku cesty ITI/05180 nesmú byť stavebnou 
činnosťou zásadne porušené; v prípade nemožnosti iného riešenia je stavebník povinný 
upraviť existujúce. resp. vybudovať nové odvodnenie v zmysle predloženej projektovej 
dokumentácie. 

9. Prípadné križovanie inžinierskych sietí s cestou Ill/05180 riešiť kolmo na os komunikácie 
uložením do chráničiek, ktoré budú vložené pod cestné teleso pretláčaním. 

10. Obmedzenie cestnej premávky na ceste lli/05180 navrhnúť v nevyhnutne krátkodobom 
rozsahu a projekt dočasného dopravného značenia predložiť príslušnému dopravnému 
inšpektorátu na odsúhlasenie. 

ll. Z dôvodu zvýšenej stavebnej činnosti a presunov ťažkej automobilovej techniky 
v uvedenej lokalite dôjde s istou pravdepodobnosťou aj k značnej devastácii vozovky cesty 
IIJ/05180. Na základe uvedeného požaduje TSK Sekcia hospodárskej stratégie, Trnava po 
ukončení prác (do kolaudácie predmetnej stavby) realizovať rekonštrukciu cesty ill/05180 
spevnením krajníc a obnovu asfaltového koberca v celom úseku medzi SO 121 a SO 111 
na náklady stavebníka. 

12. Začatie prác oznámiť majstrovi SÚC TIS Trnava, strediska Sered', č. t. 03117892264. 
~ Práce organizovať tak, aby cesta III/05180 zostala obojstranne prejazdná. 
13. Práce realizovať tak. aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na 

ceste. 
14. Na použitie prenosného a trvalého dopravného značenia na predmetnej ceste počas 

realizácie stavby na zabezpečenie pracovných miest, ako aj ku kolaudácii stavby požiadať 
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Galanta o určenie, ktorého 
vydanie je podmienené súhlasom OR PZ ODI Galanta. 

15. Zahájenie stavby oznámiť správcovi vodného toku Derňa na tel. č. 03117702200. 
16. V priebehu výstavby kanalizácie dodržať ustanovenia § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. 

o vodách. 
17. Po ukončení prác prizvať zástupcu SVP, š.p. OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu 

Šal'a na kolaudáciu stavby. 
18. Zhromažďovať odpady z výstavby utriedené podľa druhu a odovzdať ich len osobe 

oprávnenej na nakladanie s nimi. 
19. Zabezpečiť prednostne ďalšie využitie odpadov, nevyužiteľné odpady zneškodniť 

skládkovaním na riadenej skládke. 
20. Zdokumentovať nakladanie s odpadmi z výstavby pri kolaudačnom konaní. Predložiť 

doklady o odovzdaní odpadov k zhodnoteniu a doklady o zneškodnení nevyužitých 
odpadov na príslušnej riadenej skládke. 

21. Nakladať s nebezpečným odpadom je držiteľ oprávnený len na základe súhlasu podľa § 7 
ods. l písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

22. Za zaradenie odpadov z prevádzky zodpovedá ich držiteľ. V zmysle § 19 zákona 
o odpadoch je povinný odpad triediť a zabezpečovať prednostne jeho zhodnotenie. 
O produkcii odpadov je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhoch 
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odpadov s ktorými nakladá o ich zhodnotení a zneškodnení podľa § 9 vyhlášky č. 
283/200 l z. z. 

23. V prípade, že držiteľ nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov 
alebo viac ako l tonou ostatných odpadov je povinný zasielať Obvodnému úradu životného 
prostredia Galanta ffiásenie o vmiku odpadu a nakladaní s ním každoročne, do 31. januára 
nasledujúceho kalendárneho roku. 

24. Ako pôvodca komunálnych odpadov, zneškodnenie vykonávať spôsobom uplatňovaným 
na území mesta Sereď. 

25. Dodržať ustanovenia§ 47 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 
Súhlas na nevyhnutný výrub stromov, resp. krov s plochou väčšou ako l O m2 vydáva 
a podmienky ich odstránenia určuje Mestský úrad v Seredi v zmysle § 4 7 ods. 3 zákona 
o OPaK a § 17 ods. 7 jeho vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. 

26. Všetky zmeny oproti posúdenému projektu stavby predložiť na vyjadrenie Krajskému 
riaditeľstvu Hasičského záchranného zboru v Trnave. Projektovú dokumentáciu pre 
stavebné povolenie opečiatkovanú Krajským riaditerstvom v Trnave predložiť pri 
kolaudácii. 

27. Dodržať podmienky záchranného archeologického výskumu určené rozhodnutím 
Krajského pamiatkového úradu Trnava, vydaného dňa 12.11.2008 pod č. konania TI-
08/1662/8804/Grz. 

28. Investor je povinný pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo 
poškodené zariadenia Slovak Telekom, a.s., Bratislava a TKZ prevádzkovateľa ORANGE 
SLOVENSKO as. vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že 
zabezpečí: 
• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 

terénu, 
• preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 

s vytýčenou polohou a vyznačenou polohou toho zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré 
boli na jeho ochranu stanovené, 

• upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 
±30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, 

• upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 
(napr. hÍbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy 
zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu 
a poškodeniu, 

• zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), 
• bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129 a každé 

poškodenie TKZ na tel. číslo : 033177 320 32, 0907 721 378 
• overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá 

za zmeny priestorového uloženia vykonané bez ich vedomia), 
• v prípade požiadavky napojenia l.okality, resp. objektu na VSST je potrebné podať si 
žiadosť o určenie bodu napojenia, 

• v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú 
dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podat' 
osobitne, 

• podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytý~ení, ktoré požaduje ST, a.s. 
objednat' na tel.: 0903559277 Tábor Peter, 



• oznámit' ukoni!enie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom, z dôvod-u. 

kontroly TKZ na tel. čísle uvedenom vyJJie 

• v prípade, ie po~as výstavby je potrebné zvýiit', alebo znižit' krytie telefónnych 

káblov, toto je moiné vykonať len so súhlasom správcu siete 

• PD ochrany OK Orange odsúhlasiť u servisnej organizácie. 

29. Podmienkou pre začatie výkopových prác na verejnom priestranstve je vytýčenie 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie prevádzkovateľom. Vytýčenie zabezpeč
í Zs VS, 

a.s. Nitra, OZ Galanta po obdržaní záväznej objednávky. 

30. Pri realizačných prácach akceptovať zákon č. 442/2002, § 19 - Pásma ochrany verejného 

vodovodu a kanalizácie" a STN 73 6005 "Priestorová úprava vedení technického 

vybaverua". 

31. Ak investor uvažuje so ZsVS, a.s. Nitra ako prevádzkovateľom novovybudovaného 

vodovodu a novovybudovanej spla§kovej kanalizácie, je potrebné prednostne riešiť tieto 

vzťahy formou zmluvy o prevádzkovaní. Uzatvorenie zmluvy o prevádzkovaní je 

podmienené: 

• v zmysle S1N 75 6101 čl. 7.2.3 pri návrhu stokovej siete sa zo stavebno-technických 

a prevádzkových dôvodov, ako aj z dôvodov obmedzenia nepriaznivých účinkov 

stokovej siete na životné prostredie odporúča navrhovať sklon Imin v %0 vypočítaný 

podľa vzťahu Imin = 1500/D, ako budúci prevádzkovateľ požaduje uvedený odporúčaný 

minimálny sklon navrhovanej gravitačnej kanalizácie pri realizácii stavby akceptovať 

• na vykonávanie dohľadu dodržiavania predpísaných technologických postupov v zmysle 

projektu a STN 75 6101 a STN EN 1610 dodávateľom stavby, pravidelne prizývať 

zástupcu Zs VS, a. s. pri realizácii verejnej kanalizácie 

• meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd zabezpečiť pomocou ultrazvukového 

merača, umiestneného pri SO 380 VČSl 

• jednotlivé VČS zabezpečiť proti neoprávnenému vstupu 

• celoautomatické technologické zariaderue VČS l, snímanie hladiny, funkčnosť čerpadiel 

ako aj snímanie prietoku pomocou ultrazvukového merania pripraviť na. možnosť 

prepojenia do operačného centra pomocou diaľkového prenosu dát, vrátane signalizácie 

neoprávneného vstupu 

• geodetické zameranie verejného vodovodu, prípojok a verejnej kanalizácie spracovať 

v systéme JTSK vo výškovom systéme B.p.v., v 3. tr. presnosti a súbor údajov odovzdať 

vo formáte DGN na kolaudačnom konaní stavby. 

32. Realizácia pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu musí byť vykonaná pod 

odborným dohľadom pracovníkov Zs VS, a.s. Nitra, OZ Galanta, v úzkej spolupráci s VPS 

Sereď. 

33. Technické riešenie prípojok vody a umiestnenie a vnútorný rozmer vodomerných šachiet 

je v súlade s OTN 75 5411. 

34. Na základe podpísanej zmluvy o prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie pristúpi Zs VS, 

a.s. k uzatvoreniu zmluvy o dodávke vody a odvádzaní spla§kových vôd verejnou 

kanalizáciou s jednotlivými odberateľmi. 

35. Mesto Sereď akceptuje uvažovanú možnosť odkanalizovania zastavaného územia Nový 

Majer a v ďalšom stupni PD (realizačný projekt) žiada upresniť bod napojenia. 

36. Odponíča sa prehodnotiť povrchovú úpravu peších trás z dôvodu dislokácie riešeného 

územia a s ohľadom na praktické skúsenosti s navrhovaným materiálom (odcudzenie, 

zarasta.nie burinou, ... ). 

37. Stavebné výrobky použité na stavbe musia spÍňať vlastnosti podl'a zákona č. 521/2001 Z. 

z. o stavebných výrobkoch. 
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38. Vykonať tlakovú skúšku vodovodného potrubia a tesnostné skúšky kanalizačného 

potrubia. 
39. Ku kolaudačnému konaniu stavby predložiť výsledky laboratórnych rozborov vzoriek 

vody odobratých z vodovodu predmetnej stavby a geodetické zameranie objektov vodnej 
stavby. 

40. Do doby kolaudácie stavby vypracovať prevádzkový poriadok vodnej stavby. 
41. Po ukončení prác predložiť tunajšiemu úradu návrh na kolaudáciu stavby podľa § 26 

ods. 3 vodného zákona a § 76 stavebného zákona. 

D. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

l. Uvedené povolenie je viazané na investora stavby, t.j. REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 
Nová Dedinka, 900 29, IČO: 36 865 940. 

2. Tunajší úrad môže udelené povolenie zmeniť, alebo zrušiť z vlastného podnetu, alebo 
na návrh po vykonanom konaní podľa § 24 vodného zákona 

3 .. Stavba bude realizovaná dodávateľsky na základe výberového konania. Zhotoviteľ bude 
oznámený tunajšiemu úradu do lO dní od uskutočnenia výberového konania. 

4. Termín začatia stavby : po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia. 
Termín ukončenia stavby : 11.2010. 

POPLATKY: 

~oplatok za vydanie tohto rozhodnutia bol stanovený vo výške 66 €, v súlade so zákonom č. 
' 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorý investor uhradil 

formou kolkových známok. 

Odôvodnenie: 

Navrhovateľ REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, zastúpený na základe 
plnej moci spoločnosťou K - D.I.S. s.r.o. Ľ. Fullu 20, Bratislava 841 05) zastúpenou Ing. 
Jánom Krajčim, konateľom spoločnosti, požiadal dňa 10.12.2009 tunajší úrad o vydanie 
povolenia na uskutočnenie vodnej stavby "Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká 
priemyselná výroba Sereď" - Objekty vodného hospodárstva. 

Obvodný úrad životného prostredia Galanta, odbor štátnej vodnej správy a odpadového 
hospodárstva, ako prislu§ný špeciálny stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania 
v súlade s ustanovením § 61, ods. 4 stavebného zákona účastníkom konania verejnou 
vyhláškou dňa 22.12.2009 a dotknutým orgánom a organizáciám jednotlivo oznámením zo 
dňa 05.01.2009 pod číslom A2009/01728/0V/BE. Na základe skutočnosti, že úradu sú dobre 
známe podmienky staveniska bolo v súlade s ust. § 61 ods.2 stavebného zákona upustené od 
miestneho zisťovania. 
Verejná vyhláška bol a vyvesená na úradnej tabuli Mesta Sereď v termíne od 29.12.2009 do 
13.1.2010. 
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Podkladom k vydaniu povolenia bol projekt stavby, spracovaný Ing. Pavlom 

P~tiokým a Ing. Andrejom Sýkorom, PhD. - H.I.P. Project manager, PAV AND s.r.o., 

Znievska 32, 851 06 Bratislava a zodpovedným projektantom Ing. Jánom Heribanom, 

PRONODA s.r.o., Cyprichova 22, 831 54 Bratislava, autorizovaným stavebným inžinierom, 

registrovaným pod číslom 0620 • A •2-2 v kategórii Inžinierske stavby, v termíne 07.2009. 

Na stavbu bolo vydané Mestom Sereď územné rozhodnutie- rozhodnutie o umiestnení stavby 

dňa 20.11.2008 pod číslom 6797/ÚPaSP 1192/2008, ktoré sa stalo právoplatným dňa 

23.12.2008. 

Vyjadrenie podľa § 28 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách vydal Obvodný úrad životného 

prostredia Galanta, odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva dňa 09.09.2009 

pod č. A2009/01210/0V. 

Záväzné stanovisko k projektovej dokwnentácii pre stavebné povolenie "Priemyselný park

Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sered'" vydalo Mesto Sereď dňa 12.11.2009 

pod č. 5814/ÚPaSP 854/2009 a záväzné stanovisko podľa§ 140b stavebného zákona- súhlas 

k vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby špeciálnym stavebným úradom dňa 

3.12.2009 pod č. 7951/ÚPaSP 119412009. 

Investor predložil: 
- kópiu katastrálnej mapy vydanú Správou katastra Galanta dňa 11.12.2009 

výpisy z listu vlastníctva č. 4879, 5621 a 5765 vydané Správou katastra Galanta dňa 

11.12.2009 a výpis z listu vlastníctva č. 5796 vydaný dňa 14.12.2009 

výpis z obchodného registra vydaný Okresným súdom Bratislava I dňa 01 .12.2009 pre 

spoločnosť REBOD, a.s., Nová Dedinka 

výpis z obchodného registra Obvodného súdu Bratislava I Vložka číslo 4926/B vydaný 

dňa 11.12.2009 pre spoločnosť REBOD SK, a.s., Nová Dedinka, IČO: 36 865 940, 

ktorá vznikla splynutím obchodných spoločností REBOD, a.s. Hlavná 483/90, 900 29 

Nová Dedinka a REALKAN, a.s., Platanová alej 3/2437, 945 Ol Komárno, ktoré boli 

zrušené bez likvidácie, na základe schváleného projektu splynutia. Obchodná 

spoločnosť REBOD SK, a.s. stáva wúverzálnym právnym nástupcom zrušených 

spoločností (spoločenská zmluva zo dňa 3.12.2009). 

"Plnú moc" - splnomocnenie konateľa spoločnosti REBOD, a.s., Nová Dedinka Ing. 

Petra Piska na vykonávanie kompletnej inžinierskej činnosti pre stavbu "Priemyselný 

park- Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sered"' spoločnosťou K- D.I.S. 

s.r.o. Bratislava 
zmluvu č. HM/25/11012009, ktorá bola uzatvorenú medzi poskytovateľom 

Hydromeliorácie, š.p. Bratislava a objednávateľom REBOD, a.s. Nová Dedinka 

a Green Field Property a.s. Piešťany o majetkoprávnom vysporiadaní časti objektu 

rúrovej siete závlahového systému 

Krajský pamiatkový úrad Trnava vydal rozhodnutie o určení podmienok záchranného 

archeologického výskwnu dňa 12.11 .2008 pod č. konania TI-08/1662/8803/Grz. 

Mesto Sereď vydalo rozhodnutie k žiadosti o vydanie súhlasu na výrub stromu dňa 

23.11 .2009 pod č. ŽP 6025/09. 
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K dokumentácii pre stavebné povolenie si svoje stanoviská uplatnili : Trnavský samosprávny 
kraj, sekcia hospodárskej stratégie, Trnava dňa 21.08.2009 pod č. 5692/2009/SHS-002, 
Správa a údržba ciest TISK, Trnava dňa 10.09.2009 pod č. 00005/09/SÚC Tt-1516/5106, 
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Galanta dňa 19.08.2009 pod č. 
A2009/01958, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia 
dolného Váhu Šaľa dňa 18.08.2009 pod č. CZ 21218/2009, Krajské riaditeľstvo HaZZ v 
Trnave dňa 22.09.2009 pod č.p. KRHZ-559-1/2009, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, 
a.s., OZ Galanta dňa 10.09.2009 pod č. 2732/2009 Technická inšpekcia, a.s. pracovisko Nitra 
dňa 12.08.2009 pod č. 4960/4/2009 a dňa 07.09.2009 pod č. 508114/2009, Obvodný úrad 
životného prostredia Galanta z hľadiska odpadového hospodárstva dňa 31.08.2009 pod č. j . 
A2009/01218/0H, zhl'adiska ochrany ovzdušia dňa 7.09.2009 pod č. A2009/01217/00 
a z hl'adiska ochrany PaK dňa 31.1 0.2008 pod č. A2008/0 1877 OÚŽP 1794/08/0P/HA 
k dokumentácii pre územné rozhodnutie a dňa20.08.2009 pod č. A2009/01216/0P 
k dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia, Západoslovenská energetika, a.s. 
Bratislava dňa 1.12.2009 pod značkou cz72394/2009/211/09, Slovenský plynárenský 
priemysel, a.s. Bratislava dňa 18.9.2009 pod č. TDaGis-Vi-912/2009, Slovak Telekom, a.s. 
Bratislava dňa 13.8.2009 pod č. 13867 09 a MlCHLOVSKÝ, spol. s r.o., Piešťany dňa 
16.10.2008 a dňa 30.03.2009 pod č. BA-2232/2008. 

Pripomienky a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov boli skoordinované a 
zapracované do podmienok tohoto rozhodnutia. · 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a k tomu, že predmetným rozhodnutím nie sú 
ohrozené ani poškodené vodohospodárske záujmy a práva iných, vyhovel orgán štátnej vodnej 
správy žiadostí a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie sa doručuje vJetkým účastníkom konania verejnou vyhlá§kou, ktorá 
bude vyvesená 15 dni na úradnej tabuli Mesta Sereď. 

POUČENIE: 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 drú odo dňa doručenia 
tohto rozhodnutia, podľa §§ 53 a 54 zák. č. 7111967 Zb. o správnom konani (správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov na Obvodný úrad životného prostredia Galanta. Toto 
rozhodnutie podľa ust. § 73 ods. 17 vodného zákona nie je preskúmateľné súdom 

), / / 
J'.vv~ 

RNDr. E~ BELOVIČOV Á 
prednostka úradu 
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Doručuje sa: 
( 

LU REBOD SK, 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 4/1476, 921 Ol Piešťany 

4. Ing.Andrej Sýkora, PhD., Ing. Pavel Pl5tioký, Pavand, s.r.o., Znievska 32, 851 06 

Bratislava 
!(I) Ing. Ján Heriban, PRONODA s.r.o., Cyprichova 22, 831 54 Bratislava 

6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova ul. č. 36, 817 15 Bratislava 

7. Mesto Sereď, zastúpené primátorom, Námestie republiky 1176/10, 926 Ol Sereď 

8. Rímskokatolícka cirkev - Rímskokatolícky farský úrad Sereď, ul. Kostolná 10, 

926 Ol Sereď 
9. LESY SR, š.p., Banská Bystrica, OZ Palárikovo, Remeselnícka 48, 941 ll 

Palárikovo 
IO. Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie, P.O. Box 128, 

Starohájska 10, 917 Ol Trnava 

ll. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava 

12. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Nám. slobody 6, 810 05 

Bratislava I 
13. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 

Na vedomie: 

I. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská č. 2352/62, Galanta 

2. Slovenský pozemkový fond, RO, Mierové nám č. l, 924 OO Galanta 

3. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Kollárova 8, 917 Ol Trnava 

4. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Vajanského 22, 917 77 

Trnava 
5. Správa a údržba TISK, Bulharská 39,918 53 Trnava 

6. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Mierové nám č. l, 924 

36 Galanta 
7. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Hlavná 13, 924 Ol Galanta 

8. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, OZ, Pázmanya 4, 927 Ol Šaľa 

9. Západoslovenská energetika, a.s., ČUlenova 6, 816 47 Bratislava 

l O. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábr. L Krasku 834/3, 921 

80 Piešťany 
ll. SVP, š.p. OZ Piešťany, SPDV Šal'a, Dolná l6, 927 Ol Šaľa 

12. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 ll 

Bratislava 26 
13. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 

14. Orange Slovensko a. s., Prievozská 6/ A, 821 09 Bratislava 

15. Msú Sereď, odd. ÚPaSP 

16. OÚŽP Galanta, odbor Kžp 
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OBVODNÝ ÚRAD 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA GALANTA 

ODBOR ŠTÁTNEJ VODNEJ SPRÁVY A ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 
--:-::---=-=--=-=:-c--:-:-:-~_;;M~ierc_>vé námestí~ č: l, 924_0_1_G_a_la_n_ta_~....,.-..,....----:---::-~--:---

CWo: A2012/00157/0V/BE V Galante, dňa 26.01.2012 
Toto ra:zhcC:r.:Jtlo ::a!:!,rburl '" 

prl.vop;~ ~ :" ··-=·· r ·~·f'· .... / ·ŕ·,_( _ ~&:~:]. 
v Gt:l;;r.~.!l ,: -~· , . v.:-..- .a 1..( 

·Y,ŕ·· .. ~ ...... 
Pod~i:~ "·-···· _ .;::~~.:... .. _ . 

Vec: RÉBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 No,•á Dedinka, IČO: 36 865 940 ..... · 
"Priemyselný park.- Logistické centrum a l'ahká priemyselná výroba Sereď" 

- žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia a povolenie zmeny pred 
dokončením 

ROZHODNUTIE 

Obvodný úrad životného prostredia Galanta, odbor štátnej vodnej správy a odpadového 
hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad vydal pod 
číslom A2010/00364/0V/BE. A2009/01728/0V/BE, dňa 28.01.201 O povolenie na 
uskutočnenie vodnej stavby: 
SO 381 Prcčerpávacia stanica spla~kových vôd 
SO 411 Vodovod pitný -verejná čast' 
SO 421 Prípojka vody l 
SO 422 Prípojka vody 2 
SO 423 Prípojka vody 3 
SO 424 Prípojka vody 4 
SO 425 Prípojka vody 5 
SO 426 Pripojka vody 6 
SO 471 Úprava podzemného závlahového potrubia 
SO 511 Splašková kanalizácia gravitačná- verejná čast' 
SO 521 Splašková kanalizácia výtlačná..:.. verejná časť 

ako líniovej stavby na pozemkoch parc. č. 1834/202, 1839/202, 392417,3924/43,, 3940/1, 
3977/1,3992/5, 3992/58 a 405813 v k. ú. Sered', obec Sercd' 

budovanej v rámci stavby: 

"Priemyselný park- Logistické centrum a l'ahká priemyselná výroba Sered'", 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.2.2010. 

Navrhovatel' REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90. 900 29 Nová Dedinka, zastúpený Renátou 
Bódišovou, predsedom predstavenstva, podal dňa 04.01.2012 na tunajší úrad žiadosť 
o predÍženie platností uvedeného stavebného povolenia a o predÍženie termínu dokončenia 
stavby. 

'j 
. ' 
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Obvodný úrad životného prostredia Galanta, odbor štátnej vodnej správy a 
odpadového hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. l zákona 
č. 525/2003 z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a§ 6l, písm. a) a c) zákona NR SR č. 364/2004 z. z. o vodách a o zmene 
zákona SNR č. 3 72/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a 
špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

I. prerokoval žiadost' stavebníka zo dňa 04.01.2012 v zmysle § 67 a § 69 
stavebného zákona a rozhodol tak, že: 

predlžuje 

platnosť stavebného povolenia č. A2010/00364/0VIDE, A2009/01728/0V/BE zo dňa 
28.01.2010 

vydaného pre stavebníka REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, 
IČO: 36 865 940 

do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, 

II. prerokoval žiadost' stavebníka v súlade s ust. § 68 ods. 2 stavebného 
zákona a § 26 ods. l vodného zákona v rozsahu, v akom sa 2l11ena dotýka 
práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného 
konania ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej správy a 
rozhodol tak, že: 

p o v o l' u j e z m e n u s t a v b y 

"Priemyselný park- Logistické centrum a l'ahká priemyselná výroba Sereď"- objekty: 
.,SO 381 Prečerpávacia stanica splaškových vôd, SO 411 Vodovod pitný- verejná časť, SO 
421 Prípoj ka vody 1, SO 422 Prípojka vody 2, SO 423 Prípoj ka vody 3. SO 424 Prípoj ka 
vody 4, SO 425 Prípojka vody 5, SO 426 Prípojka vody 6, SO 471 Úprava podzemného 
závlahového potrubia, SO 511 Splašková kanalizácia gravitačná - verejná časť. SO 521 
Splašková kanalizácia výtlačná- verejná časf" 

pred jej dokončením 

ako líniovej stavby na pozemkoch parc. č. 1834/202, 1839/202, 392417,3924/43,, 394011, 
3977/1, 3992/5,3992/58 a 405813 v k. ú. Sered', obec Sered' 

Zmena stavby pred jej dokončením sa povoľuje v tomto rozsahu: 

Mení sa : Bod D. Všeobecné ustanovenia: 
č. 4. Termín začatia stavby: po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 

• Termín ukončenia stavby: 111/2015. 
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Ostatné časti rozhodnutia A2010/00364/0VIBE, A2009/01728/0VIBE zo dňa 28.01.2010 
Obvodného úradu životného prostredia Galanta, odboru !tátnej vodnej správy 
a odpadového hospodárstva zostávajú v platnosti. 

POPLATKY: 

Poplatok za vydanie tohto rozhodnutia bol stanovený vo výške 66 €, v súlade so zákonom č. 
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorý investor uhradil 
formou kolkových známok. 

Odôvodnenie: 

Stavebník REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, zastúpený 
Renátou Bódišovou, predsedom predstavenstva oznámil tunajšiemu úradu, že uvedenú vodnú 
stavbu nemôže začať do dvoch rokov odo dňa, keď rozhodnutie o povolení na jej 
uskutočnenie nadobudlo právoplatnosť a žiadosťou zo 02.01.2012, doručenou tunajšiemu 
úradu dňa 04.01.2012 požiadal o predÍženie jeho platnosti a o predÍženie termínu dokončenia 
stavby. Ako dôvod predÍženia platnosti stavebného povolenia a predÍženia termínu ukončenia 
stavby uviedol finančné dôvody. 

Tunajší úrad posúdil dôvody, pre ktoré nebola stavba začatá a pretože predpoklady, za 
ktorých bolo stavebné povolenie vydané zostali nezmenené, vyhovel úrad žiadosti 
o predÍženie jeho platnosti a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie sa doručuje všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou, ktorá 
bude vyvesená 15 dní na úradnej tabuli Mesta Sereď. 

Za deň doručenia sa považuje posledný deň vyvesenia tohto ro~hodnutia. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podat' odvolanie v lehote 15 dní odo dňa 
doručenia tohto rozhodnutia podľa§ 53 a§ 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Obvodný úrad životného prostredia 
Galanta. 
Toto rozhodnutie nie je podľa § 73, ods. 17 vodného zákona preskúmateľné súdom. 
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Doručuje sa : 

~---\1) REBOD SK, a.s. Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka 
2. Green Field Property, a.s., Nám. SNP 411476, 921 Ol Piešťany 
3. Ing.Andrej Sýkora, PhD., Ing. Pavel P~tioký, Pavand, s.r.o., Znievska 32, 851 06 

Bratislava 
4. Ing. Ján Heriban, PROJVODA s.r.o., Cyprichova 22, 831 54 Bratislava 
5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova ul. č. 36, 817 15 Bratislava 
6. Mesto Sereď, zastúpené primátorom, Námestie republiky 117611 O, 926 Ol Sereď 
7. Rímskokatolícka cirkev - Rímskokatolícky farský úrad Sereď, ul. Kostolná 10, 

926 01 Sereď 
8. LESY SR. š.p., Banská Bystrica, OZ Palárikovo, Remeselnícka 48, 941 ll 

Palárikovo 
9. Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie, P.O. Box 128, 

Starohájska IO, 917 Ol Trnava 
l O. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava 
ll. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Nám. slobody 6, 810 05 

Bratislava I 
12. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 21 1 

Na vedomie: 

l. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská č. 23 52/62, Galanta 
2. Slovenský pozemkový fond, RO, Mierové nám č. l, 924 OO Galanta 
3. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1. 917 Ol Trnava 
4. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboro, Vajanského 22, 917 77 

Trnava 
5. Správa a údržba TISK. Bulharská 39,918 53 Tmava 
6. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Mierové nám č. l, 924 

36 G11lanta 
7. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Hlavná 13, 924 Ol Galanta 
8. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, OZ, Pázmanya 4, 927 Ol Šaľa 
9. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
10. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany. Nábr. I. Krasku 834/3, 921 

80 Piešťany 
ll. SVP, š.p. OZ Piešťany, SPDV Šaľa, Dolná 16, 927 O 1 Šaľa 
12. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b. 825 ll 

Bratislava 26 
13. Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 1 O, 825 13 Bratislava 
14. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
15. MsÚ Sered', odd. ÚPaSP 
16. OÚŽP Galanta, odbor KŽP 
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OKRESNÝ ÚRAD GALANTA 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

Nová Doba 1408/31,924 36 Galanta 

DOšl! . 2 5 -03- 2015 

Císlo: OU-GA-OSZP-2015/003274/0V/BE V Galante dňa 16.03.2015 

Vec: REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90,900 29 Nová Dedinka, IČO: 36 865 940 
"Priemyselný park- Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba - Sereď'" 

- žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením 

ROZHODNUTIE 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán 
štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. l zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a§ 61, písm. a) a c) zákona NR 
SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 37211990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov 

prerokoval žiadost' stavebníka v súlade s ust. § 68 ods. 2 stavebného zákona a § 
26 ods. l vodného zákona v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom 
chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania ako i záujmov 
chránených dotknutými orgánmi štátnej správy a rozhodol tak, že: 

povoľuje 

pre stavebníka REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90,900 29 Nová Dedinka 
IČO: 368 659 40 

zmenu stavby 
"Priemyselný park- Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba - Sereď'" -objekty: 

SO 381 Prečerpávacia stanica splaškových vôd, SO 411 Vodovod pitný- verejná časť, SO 
421 Prípojka vody l, SO 422 Prípojka vody 2, SO 423 Prípojka vody 3, SO 424 Prípojka 
vody 4, SO 425 Prípojka vody 5, SO 426 Prípojka vody 6, SO 471 Úprava podzemného 
závlahového potrubia, SO 511 Splašková kanalizácia gravitačná - verejná časť, SO 521 
Splašková kanalizácia výtlačná- verejná čast"' 

pred jej dokončením. 

Zmena stavby pred jej dokončením sa povoľuje v tomto rozsahu: 

Mení sa : Bod D. Všeobecné ustanovenia: 
č. 4. Termín ukončenia stavby: marec/2018. 
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Ostatné časti rozhodnutia A2010/00364/0VIBE, A2009/01728/0V/BE zo dňa 28.01.2010 
a rozhodnutia A2012/00157/0V/BE zo dňa 26.01.2012 Obvodného úradu životného 
prostredia Galanta, odboru štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva zostávajú 
v platnosti. 

POPLATKY: 

Poplatok za vydanie tohto rozhodnutia bol stanovený vo výške l O €, v súlade so zákonom č. 
14511995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorý investor uhradil 
v hotovosti do pokladne úradu. 

Odôvodnenie: 

Obvodný úrad životného prostredia Galanta, odbor štátnej vodnej správy a odpadového 
hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad vydal pod 
číslom A2010/00364/0V/BE, A2009/01728/0V/BE, dňa 28.01.2010 povolenie na 
uskutočnenie vodnej stavby: 
SO 381 Prečerpávacia stanica splaškových vôd 
SO 411 Vodovod pitný- verejná časť 
SO 421 Prípojka vody l 
SO 422 Prípojka vody 2 
SO 423 Prípojka vody 3 
SO 424 Prípojka vody 4 
SO 425 Prípojka vody 5 
SO 426 Prípojka vody 6 
SO 471 Úprava podzemného závlahového potrubia 
SO 511 Splašková kanalizácia gravitačná- verejná čast' 
SO 521 Splašková kanalizácia výtlačná - verejná čast' 

ako líniovej stavby na pozemkoch parc. č. 1834/202, 1839/202, 392417, 3924/43,, 3940/1, 
3977/1,3992/5,3992/58 a 4058/3 v k. ú. Sereď, obec Sereď 

budovanej v rámci stavby: 

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

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.2.2010. 

Na základe žiadosti REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka Obvodný úrad 
životného prostredia Galanta, odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva 
rozhodnutím zo dňa 26.01.1012 pod č. A2012/00157/0V/BE, ktoré nadobudlo 
právoplatnost' dňa 24.2.2012 predÍžil platnosť stavebného povolenia a povolil zmenu 
stavby pred jej dokončením v časti týkajúcej sa zmeny termínu začatia stavby a termínu 
ukončenia stavby: III/2015. 

Navrhovateľ REBOD SK, a.s., so sídlom Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, zastúpený 
Ing. Jurajom Juritkom, na základe "Plnomocenstva" udeleného Renátou Bódišovou, 



- 3-

predsedom predstavenstva, podal dňa 13.03.2015 na tunajší úrad žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením, týkajúcu sa predÍženia termínu dokončenia stavby. Ako dôvod predÍženia 
termínu ukončenia stavby uviedol finančné dôvody. 

Listom zo dňa 19.11.2013 oznámil stavebník úradu začatie stavebných prác na stavbe "Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba- Sered"' v rozsahu : 

SO 421 Prípojka vody l na parcele číslo 3992/5, k.ú. Sereď 
SO 422 Prípojka vody 2 na parcele číslo 4085/3, k. ú. Sereď 
SO 423 Prípojka vody 3 na parcele číslo 3977/1, k.ú. Sereď 
SO 424 Prípojka vody 4 na parcele číslo 3940/1, k. ú. Sereď 
SO 425 Prípojka vody S na parcele číslo 3924/7, k.ú. Sereď 
SO 426 Prípojka vody 6 na parcele číslo 3924/43, k.ú. Sereď. 

Tunajší úrad posúdil dôvody, pre ktoré stavba nebola ukončená v stanovenom termíne. 
Nakoľko stavba bola začatá a stavebné povolenie je platné, vyhovel úrad žiadosti o zmenu 
stavby pred jej dokončením a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie sa doručuje všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou, ktorá 
bude vyvesená 15 dní na úradnej tabuli Mesta Sered'. Za deň doručenia sa považuje 
posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podat' odvolanie v lehote 15 dní odo dňa 
doručenia tohto rozhodnutia podľa §53 a§ 54 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Obvodný úrad životného prostredia 
Galanta. 

Toto rozhodnutie nie je podl'a § 73, ods. 17 vodného zákona preskúmateľné súdom. 
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Doručuje sa : 
l . REBOD SK, a.s. Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka 
2. Green Field Property, a.s., Nám. SNP 4/1476, 921 Ol Piešťany 
3. Ing.Andrej Sýkora, PhD., Ing. Pavel Petioký, Pavand, s.r.o., Znievska 32, 851 06 

Bratislava 
4. Ing. Ján Heriban, PROJVODA s.r.o., Cyprichova 22, 831 54 Bratislava 
5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova ul. č. 36, 817 15 Bratislava 
6. Mesto Sereď, zastúpené primátorom, Námestie republiky 1176/10, 926 Ol Sereď 
7. Rímskokatolícka cirkev - Rímskokatolícky farský úrad Sereď, ul. Kostolná l O, 

926 Ol Sereď 
8. LESY SR, š.p., OZ Topoľčianky, Parková 7, 951 93 Topoľčianky 
9. Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie, P.O. Box 128, 

Starohájska 10, 917 Ol Trnava 
10. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava 
ll. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Nám. slobody 6, 810 05 

Bratislava I 
12. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 

Na vedomie: 

l. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská č. 2352/62, Galanta 
2. Slovenský pozemkový fond, RO, Mierové nám č. l, 924 OO Galanta 
3. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová l, 917 Ol Trnava 
4. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Vajanského 22, 917 77 

Trnava 
5. Správa a údržba TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 
6. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Mierové nám č. l, 924 

36 Galanta 
7. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Hlavná 13, 924 Ol Galanta 
8. Západoslovenská vodárenská spoločnost', a.s. Nitra, OZ, Pázmanya 4, 927 Ol Šaľa 
9. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
10. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábr. l. Krasku 834/3, 921 

80 Piešťany 
ll. SVP, š.p. OZ Piešt'any, SPDV Šaľa, Dolná 16, 927 Ol Šaľa 
12. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 ll 

Bratislava 26 
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
14. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
15. MsÚ Sered', odd. ÚPaSP 
16. OÚŽP Galanta, odbor KŽP 
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