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MESTO 
v 

SE RED 
(@~~~ 
~ --- · Nám. republiky 1176/10, Sered' 

Císlo: 6797/UPaSP 119212008 V Seredi, dňa 20.11.2008 

Vec: REBOD, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 35 928 409 v zastúpení 
K-D.I.S., s.r.o., Ľ. Fullu 20, 841 05 Bratislava 

- návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby " Priemyselný park- Logistické 
centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď" 

Toto rozhodnutie sa stalo právoplatným 
dňa .f!..J:.!.f.: .. ť.ťf..ľ.. ........... . . ............ ····· 

ÚZEMNÉ 

Navrhovate1' REBOD, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 35 928 409 
v zastúpení K-D.I.S., s.r.o., Ľ. Fullu 20, 841 05 Bratislava, podal dňa 13.10.2008 návrh na 
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Priemyselný park - Logistické centrum a l'ahká priemyselná výroba Sered'", areál priemyselného parku - Jogistického centra a ľahkej 
priemyselnej výroby na pozemkoch parc.č. 3924/7, 3924/43, 3940/1, 397711, 3992/5, 3992/57, 4058/3, k. ú. Sereď, objekty technickej infraštruktúry- líniová stavba v k.ú. Sereď 
a k. ú. Vlčkovce. 

Mesto Sereď, stavebný ·,úrad príslušný podľa § ll 7 ods. l zákona č. 50/ l 976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov 
a v súlade so zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneni zmien a doplnení, 
posúdil návrh podľa § 3 7 stavebného zákona, zosúladil stanoviská dotknutých orgánov štátnej 
správy, posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a vo veci rozhodol takto: 
podl'a § 39, § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v y d á v a 

rozhodnutie o umiestnení stavby 

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

na pozemkoch parc.č. 392417, 3924/43, 3940/1, 3977/1, 3992/5, 3992/57, 4058/3 v k.ú. 
Sered', vedených na LV č.5765 a LV č. 5621 ako orná pôda, pozemky sú umiestnené mimo 
zastavaného územia obce, objekty technickej infraštruktúry - líniová stavba v k. ú. Sereď 
a v k. ú. Vlčkovce. 

Projektová dokumentácia pre územné konanie rieši stavbu priemyselného areálu 
priemyselný park - logistické centrum v katastri mesta Sereď, po pravej strane rýchlostnej 
komunikácii Rl v smere Trnava - Nitra. V areáli budú umiestnené haly a objekty technickej 
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infraštruktúry. Haly budú slúžiť ako logistické centrum, v niektorých halách bude aj ľa.m_' 
priemyselná výroba- montážna a kompletizačná činnosť. 
Plochy mimo areálu priemyselného parku - objekty technickej infraštruktúry: úprava cesty 
III/05180, komunikácie vonkajšej infraštruktúry, chodníky, prípojky inžinierskych sietí. 

Pozemok pre navrhovanú stavbu sa nachádza na: 
- parc.č. 3992/5 areáli -268 082 m2 obsahuje haly DCl l, DC12 
- parc .č. 4058/3 areál 2 - 190 182 m2 obsahuje haly DC21, DC22 
- parc.č. 397711 areál3- 641 816m2 obsahuje haly DC31, DC32, DC33, DC34, DC35 
- parc.č. 3940/1 areál4- 274 554m2 obsahuje haly DC41, DC42, DC43, DC44, DC45, 

DC46 
- parc.č. 3924/7 · areáľs - · il3 049 m2 

- parc.č. 3924/43 areál 6 - : 85 694 m2 

• parc .č. 3992/57 .. areál 7. -,. 68 067 m2 

obsahuje haly DC51, DC52, DC53, DC54 
obsahuje halu DC61 

:• .. 

Celková plocha pozemku: l 741 444 m2 

predstavuje rezervu pre objekty technickej 
infraštruktúry a pre výstavbu rozvodne ll 0/22 k V 

Členenie na stavebné objekty a prevádzkové súbory 

Stavebné objekty 
so 011 
so 021 
so 031 
so 121 
so 122 
so 123 
so 124 
so 311 
so 312 
so 313 
so 314 
so 315 
so 321 
so 322 
so 323 
so 324 
so 331 
so 332 
so 333 
so 334 
so 335 
so 336 
so 337 
so 341 
so 342 
so 343 
S0344 
so 345 . 
so 346 
so 347 

Terénne úpravy a príprava územia 
Sadovnícke úpravy (mimo areálu) 
Sadovnícke úpravy (v areáli) 
Úprava cesty !11/05180 
Komunikácie vonkajšej infraštruktúry 
Chodm'ky 
Spevnené plochy a komunikácie 
Hala DC11 
HalaDC12 
Vrátnica 
Oplotenie 
Protihluková stena 
HalaDC21 
HalaDC22 
Vrátnica 
Oplotenie 
Hala DC31 
HalaDC32 
HalaDC33 
HalaDC34 
HalaDC35 
Vrátnica 
Oplotenie 
Hala DC41 
Hala DC42 
HalaDC43 
Hala DC44 
HalaDC45 
Hala DC46 
Vrátnica 
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so 348 
so 351 
so 352 
so 353 
so 354 
so 355 
so 356 
so 357 
so 358 
so 361 
so 362 
so 363 
so 371 
so 372 
so 373 
so 374 
so 375 
S0376 
so 381 
so 411 
so 421 
S0422 
S0423 
S0424 
S0425 
S0426 
so 431 
so 441 
S0442 
S0443 
S0444 
S0445 
S0446 
so 451 
S0452 
so 453 
S0454 
S0455 
S0456 
so 461 
S0462 
S0463 
S0464 
S0465 
S0466 
so 471 
so 501 
so 502 
so 51ľ 
so 521 

Oplotenie 
Hala DC51 
Hala DC52 
Hala DC53 
HalaDC54 
Vrátnica 
Vrátnica 
Oplotenie 
Protihluková stena 
Hala DC61 
Vrátnica 
Oplotenie 
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Strojovňa pre stabilné hasiace zariadenie l 
Strojovňa pre stabilné hasiace zariadenie 2 
Strojovňa pre stabilné hasiace zariadenie 3 
Strojovňa pre stabilné hasiace zariadenie 4 
Strojovňa pre stabilné hasiace zariadenie 5 
Strojovňa pre stabilné hasiace zariadenie 6 
Prečerpávacie stanice splaškových vôd 
Vodovod pitný- verejná časť 
Prípojka vody l 
Prípojka vody 2 
Prípojka vody 3 
Prípojka vody 4 
Prípojka vody 5 
Prípojka vody 6 
Vonkajší vodovod pitný 
Vonkajší vodovod požiarny l 
Vonkajší vodovod požiarny 2 
Vonkajší vodovod požiarny 3 
Vonkajší vodovod požiarny 4 
Vonkajší vodovod požiarny 5 
Vonkajší vodovod požiarny 6 
Vonkajšie potrubné rozvody pre SHZ l 
Vonkajšie potrubné rozvody pre SHZ 2 
Vonkajšie potrubné rozvody pre SHZ 3 
Vonkajšie potrubné rozvody pre SHZ 4 
Vonkajšie potrubné rozvody pre SHZ 5 
Vonkajšie potrubné rozvody pre SHZ 6 
Studňa l 
Studňa 2 
Studňa 3 
Studňa 4 
Studňa 5 
Studňa 6 
Úprava podzemného závlahového potrubia 
Výustný objekt do recipientu Derňa l 
V)rustný objekt do recipientu Derňa 2 
Splašková kanalizácia gravitačná - verejná časť 
Splašková kanalizácia výtlačná - verejná časť 
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SO 531 Dažďová kanalizácia zo striech 
SO 541 Dažďová kanalizácia z komunikácií a spevnených plôch 
SO 551 Vsakovanie dažďových vôd 
SO 561 Splašková kanalizácia 
SO 571 Odvádzanie dažďových vôd do recipientu Derňa 
S O 60 l Rekonštrukcia vedení VVN ll O k V - západná vetva 
SO 602 Rekonštrukcia vedení VVN 110 kV- východná vetva 
SO 603 Rozvodňa ll 0/22 kV 
SO 611 Rekonštrukcia vedení VN 22 k V 
SO 621 Spínacia stanica VN l 
SO 622 Spínacia stanica VN 2 
SO 623 Spínacia stanica VN 3 
SO 624 Spínacia stanica VN 4 
SO 625 Spínacia stanica VN 5 
SO 626 Spínacia stanica VN 6 
SO 631 Kábelové rozvody VN 22kV l 
SO 632 Kábelové rozvody VN 22kV 2 
SO 633 Kábelové rozvody VN 22kV 3 
SO 634 Kábelové rozvody VN 22kV 4 
SO 635 Kábelové rozvody VN 22kV 5 
SO 636 Kábelové rozvody VN 22kV 6 
SO 641 Vonkajšie rozvody NN 
SO 651 Vonkajšie osvetlenie 
SO 661 Slaboprúdové rozvody 
SO 671 Rozvody EPS 
SO 681 Rozvody poplachového systému narušenia a kamerového systému 
SO 692 Preložka diaľkového kábla ZSE 
SO 721 Vonkajšie rozvody STL plynovodu- verejná časť 
SO 731 Prípojka plynu l 
SO 732 Prípojka plynu 2 
SO 733 Prípojka plynu 3 
SO 734 Prípojka plynu 4 
SO 735 Prípojka plynu 5 
SO 736 Prípojka plynu 6 
SO 741 Vonkajšie rozvody STL plynovodu 
Prevádzkové súbory 
PS 811 Náhradný zdroj NZll (dieselagregát) 
PS 812 Náhradný zdroj NZ12 (dieselagregát) 
PS 821 Náhradný zdroj NZ21 (dieselagregát) 
PS 822 Náhradný zdroj NZ22 (dieselagregát) 
PS 831 Náhradný zdroj NZ31 (dieselagregát) 
PS 832 Náhradný zdroj NZ32 (dieselagregát) 
PS 833 Náhradný zdroj NZ33 (dieselagregát) 
PS 834 Náhradný zdroj NZ34 (dieselagregát) 
PS 835 Náhradný zdroj NZ35 (dieselagregát) 
PS 841 Náhradný zdroj NZ41 (dieselagregát) 
PS 842 Náhradný zdroj NZ42 (dieselagregát) 
PS 843, Náhradný zdroj NZ43 (dieselagregát) 
PS 844 Náhradný zdroj NZ44 (dieselagregát) 
PS 845 Náhradný zdroj NZ45 (dieselagregát) 



PS 846 
PS 851 
PS 852 
PS 853 
PS 854 
PS 861 
PS 911 
PS 912 
PS 921 
PS 922 
PS 931 
PS 932 
PS 933 
PS 934 
PS 935 
PS 941 
PS 942 
PS 943 
PS 944 
PS 945 
PS 946 
PS 951 
PS 952 
PS 953 
PS 954 
PS 961 
PS 971 
PS 972 
PS 973 
PS 974 
PS 975 
PS 976 
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Náhradný zdroj NZ46 (dieselagregát) 
Náhradný zdroj NZ51 (dieselagregát) 
Náhradný zdroj NZ52 (dieselagregát) 
Náhradný zdroj NZ53 (dieselagregát) 
Náhradný zdroj NZ54 (dieselagregát) 
Náhradný zdroj NZ61 (dieselagregát) 
Trafostanica Tll 
Trafostanica T12 
Trafostanica T21 
Trafostanica T22 
Trafostanica T31 
Trafostanica T32 
Trafostanica T33 
Trafostanica T34 
Trafostanica T35 
Trafostanica T41 
Trafostanica T42 
Trafostanica T33 
Trafostanica T44 
Trafostanica T45 
Trafostanica T46 
Trafostanica T51 
Trafostanica T52 
Trafostanica T53 
Trafostanica T54 
Trafostanica T61 
Strojovňa pre stabilné hasiace zariadenie l - strojná časť Strojovňa pre stabilné hasiace zariadenie 2 - strojná časť Strojovňa pre stabilné hasiace zariadenie 3 -strojná časť 
Strojovňa pre stabilné hasiace zariadenie 4 - strojná časť Strojovňa pre stabilné hasiace zariadenie 5 - strojná časť Strojovňa pre stabilné hasiace zariadenie 6 - strojná časť 

v areáli priemyselného parku bude umiestnených 20 veľkokapacitných hál. Haly budú slúžit' ako logistické centrá. (sklady), prípadne budú využité pre účel ľahkej priemyselnej výroby (napríklad komplettzačné a montážne činnosti na výrobkoch pre automobilový priemysel). . , . . . . . , . Haly sa budú Iíš1t sVOJinll rozmermi 1 vnutomym členep.ím. Z konštrukčného hľadiska ide 
0 

haly kombinovaného skeletu - železobetónové stlpy a oceľové vodorovné strešné konštrukcie. Výška objektov nad úrovňou podlahy l.NP je 12,5 m. 
Hala DCll (SO 311) 

2 zastavaná plocha: 52 900 m užitková plocha (hala+ vstavky): 53 437m2 

Hala DC12 (SO 312) 
zastavaná plocha: 64 950m2 

užitková plocha (hala+ vstavky): 66 301 m
2 

Hala DC21 (SO 321) 
2 zastavaná plocha: 36 l OO m užitková plocha (hala+ vstavky): 36 703 m

2 

Hala DC22 (SO 322) 
2 zastavaná plocha: 54 150m užitková plocha (hala+ vstavky): 55 527m

2 

Hala DC3ľ (SO 331) 
2 zastavaná plocha: ll 775 m užitková plocha (hala+ vstavky): 12 053 m

2 
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Hala DC32 (SO 332) 
zastavaná plocha: 32 550m2 užitková plocha (hala+ vstavky): 33 200m2 

Hala DC33 (SO 333) 
zastavaná plocha: 86 550 m2 užitková plocha (hala+ vstavky): 87 850 m2 

Hala DC34 (SO 334) 
zastavaná plocha: 86 550 m1 

užitková plocha (hala+ vstavky): 87 850m2 

Hala DC35 (SO 335) 
zastavaná plocha: 54 150 m2 užitková plocha (hala + vstavky): 55 527 m2 

Hala DC41 (SO 341) 
zastavaná plocha: 13 182m2 užitková plocha (hala+ vstavky): 13 452 m2 

Hala DC42 (SO 342) 
zastavaná plocha: 12 210 m1 užitková plocha (hala+ vstavky): 12 454m2 

Hala DC43 (SO 343) 
zastavaná plocha: 12 210m2 užitková plocha (hala+ vstavky): 12 454m2 

Hala DC44 (SO 344) 
zastavaná plocha: 13 182m2 užitková plocha (hala+ vstavky): 13 452 m2 

Hala DC45 (SO 345) 
zastavaná plocha: 12 210m2 užitková plocha (hala+ vstavky): 12 454m2 

Hala DC46 (SO 346) 
zastavaná plocha: 12 210m2 užitková plocha (hala+ vstavky): 12 454m2 

Hala DC51 (SO 351) 
zastavaná plocha: 18 759m2 užitková plocha (hala+ vstavky): 19 409m2 

Hala DC52 (SO 352) 
zastavaná plocha: 5 694m2 užitková plocha (hala + vstavky): 5 818 m2 

Hala DC53 (SO 353) 
zastavaná plocha: 15 054 m2 užitková plocha (hala+ vstavky): 15 31 O m2 

Hala DC54 (SO 354) 
zastavaná plocha: 9 438m2 užitková plocha (hala+ vstavky): 9 735m2 

Hala DC61 (SO 361) 
zastavaná plocha: 13 182m2 užitková plocha (hala+ vstavky): 13 452m2 

Vrátnice (SO 313, SO 323, SO 336, SO 347, SO 355, SO 356, SO 362) 
Zastavaná plocha: 7 x 30 m1 =210m2 

Strojovne SHZ (SO 371, SO 372, SO 373, SO 374, SO 375, SO 376) 
Zastavaná plocha: 6 x 150 m2 = 900 m

2 

Plochy v areáli PP 
Komunikácie a spevnené plochy, parkoviská v areáli PP- betónová dlažba zámková: 
- areál l : 53 728 m

2 

- areál 2: 42 634 m
2 

- areál 3: 145 980m
2 

- areál 4: 45 375 m
2 

- areál 5: 22 764 m1 

- areál 6: 5 246 m1 

spolu: 315 727 m2 

Počet parkovacích stojísk pre nákladné vozidlá (NA): 
- areál l: 50 stojísk 
- areál 2: 50 stojísk 
- areál 3: 134 stojísk 
- areál 4 : 25 stojísk 



- areál 5: 
- areál 6: 

spolu: 

lO stojísk 
O stojísk 

269 stojísk 
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Počet parkovacích stojísk pre osobné vozidlá (OA): 
- areál l: 36 stojísk 
~ areál 2: 31 stojísk 
- areál 3: 88 stojísk 
~ areál 4: 26 stojísk 
- areál 5: 18 stojísk 
- areál 6: 6 stojísk 

spolu: 205 stojísk 
z toho celkom 13 stojísk pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
Zatrávnené plochy: 
- areál l: 
- areál 2: 
- areál 3: 
- areál 4: 
- areál 5: 
- areál 6: 

spolu: 

Zastavanost' územia 
- p.č. 3992/5 (areál l) 

~ p.č. 4058/3 (areál2) 

- p.č. 397711 (areál 3) 

- p.č. 3940/1 (areál4) 

- p.č. 3924/7 (areál 5) 

- p.č. 3924/43 (areál 6) 

- p.č. 3992/57 (areál 7) 

66 272m2 

42 136m2 

59 805m2 

11891Im2 

71 021 m2 

21 942m2 

380 087 m1 

plocha pozemku: 
oplotená plocha areálu: 
celková zastavaná plocha hál: 

plocha pozemku: 
oplotená plocha areálu: 
celková zastavaná plocha hál: 

plocha pozemku: 
oplotená plocha areálu: 
celková zastavaná plocha hál: 

268 082 m2 

242 930m2 

117 850m2 

190 182m2 

178 000 m2 

90 250m2 

641816m2 

512 240m2 

271 575m2 

plocha pozemku: 274 554 m2 

oplotená plocha areálu: 242 470m2 

celková zastavaná plocha hál: 75 204m2 

plocha pozemku: 213 049 m2 

oplotená plocha areálu: 144 41 O m2 

celková zastavaná plocha hál: 48 945m2 

plocha pozemku: 85 694 m2 

oplotená plocha areálu: 40 950 m2 

celková zastavaná plocha hál: 13 182 m2 

plocha pozemku: 68 067 m2 

oplotená plocha areálu: O m2 

celková zastavaná plocha hál: O m2 

Pozemok na parcele č. 3992/57 predstavuje rezervu pre objekty 
technickej infraštruktúry v rámci rozvoja územia a pre výstavbu 
rozvodne 110/22kV. 



Plochy mimo areál PP 

- úprava cesty III/05180: 
- komunikácie vonkajšej infraštruktúry: 
-chodníky: 
- zatrávnenie + sadovrúcke úpravy: 
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asfaltová vozovka: 
asfaltová vozovka: 
betónová dlažba zámková: 
svahy komunikácií: 
okružná križovatka: 

l 284m2 

13 033 m2 

1 910m2 

13 950m2 

500m2 

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

l . Navrhovaná stavba ,,Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná 
výroba Sered"' bude umiestnená na pozemkoch parc. č.: 392417, 3924/43, 3940/1, 
397711, 3992/5, 3992/57, 4058/3 v k.ú. Sered', objekty technickej infraštruktúry -
líniová stavba v k.ú. Sereď a v k. ú. VJčkovce (SO 601 Rekonštrukcia vedení VVN 
110 kV) tak, ako je vyznačené na situácii- zastavovací plán, výkres č. B.2 v mierke 
l :2500, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 

2. Navrhovaná stavba bude vyprojektovaná v zmysle požiarno-bezpečnostných 
predpisov, hygienických predpisov a príslušných STN (vyhláška č. 532 Mžp SR z r. 
2002, 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). 

3. Dopravné napojenie - jednotlivé areály navrhovaného priemyselného parku budú 
napojené na komunikácie vonkajšej infraštruktúry, ktoré sa napájajú na sieť 
komunikácií, vybudovaných v rámci samostatnej stavby logistického centra a ľahkej 
priemyselnej výroby, resp. budú priamo napojené na cestu III/05180. 
Cesta III/05180 v úseku km 0,486-0,997 (podľa pasportu III/05180) bude rozšírená, 
zrekonštruovaná s novou okružnou križovatkou (vybudovanou v rámci samostatnej 
stavby LCa LPV na parc.č. 3992/58 a 4085/10). Potom zostane pôvodná cesta a od km 
1,608-1,737 bude cesta III/05180 zrekonštruovaná v rámci tejto stavby s novou 
okružnou križovatkou. 

4. Zásobovanie areálu pitnou vodou bude zabezpečené z verejného vodovodu mesta 
Sereď, s bodom napojenia na Poľnej ulici. Pri návrhu zásobovania pitnou vodou sa 
uvažovalo s predpokladaným rozvojom celého územia, vrátane rodinných domov 
v lokalite Nový Majer. Úsek verejného vodovodu v dÍžke l 060 + 1220 m, prechod 
potrubia pod komunikáciou Rl a napojenie na verejnú vodovodnú sieť mesta Sereď sú 
predmetom stavby ,,Logistické centrwn a ľahká priemyselná výroba Sereď, p~c.č. 
3992/58 a 4085/10". Trasa navrhovaného vodovodu z HDPE potrubia DN 150 dlžky 
cca 2260 m je vedená popri verejných komunikáciách vonkajšej infraštruktúry PP. 
Úseky potrubia v celkovej dÍžke l 060 m sú predmetom samostatnej st~vby 
"Logistické centrum a ĽPV". Vonkajší vodovod tak vytvorí okruh o celkovej dlžke 
potrubia 3320 m. Vodovod bude napojený na verejnú mestskú vodov<;>dnú sieť 
pomocou vetvy "Vl" z HDPE potrubia PN l O profilu DN 200 o celkovej dlžke 1220 
m (stavba "Logistické centrum a ĽPV ... "). 
V budúcnosti sa uvažuje s prepojením okruhového vodovodu "V2'' s vodovodným 
potrubím DN 100 (smerom do Serede) v investorstve ZsVS, a.s. Nitra - k RD na 
Novom Majeri. 
Napojenie samostatných areálov je riešené pomocou vodovodných prípojok, na konci 
ktorých budú vybudované vodomerné šachty. 
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5. Zdrojom vody pre protipožiarne účely budú lokálne zdroje - studne, v kombinácii 
s automatickými tlakovými stanicami a podzemnými nádržami ( 45 m3

) a areálové 
rozvody vody k jednotlivým objektom. Navrhovaný vodovod ,,V2" bude slúžiť na 
zabezpečenie vody pre požiarne účely pre zástavbu rod. domov v lokalite Nový Majer. 

6. Odkanalizo-vanie areálu predpokladá odkanalizovanie navrhovaného priemyselného 
parku aj existujúcej zástavby rodinných domov. Technické riešenie spočíva 
v odkanalizovaní daného územia kombináciou gravitačných stôk a prečerpávacích 
staníc, ktoré následne prečerpávajú splašky do existujúcej gravitačnej kanalizácie DN 
400 mesta Sered' v lokalite ul. Poľná a vybudovanej ČOV Dolná Streda. Navrhovaná 
splašková kanalizácia bude rozdelená na verejnú časť a vnútroareálové časti. 
Trasa kanalizácie je vedená popri plánovaných verejných komunikáciách. V rámci 
stavby je navrhnuté gravitačné PVC potrubie DN 300 s celkovou dÍžkou 1720 m, dve čerpacie stanice (VVČS2 a VČS3) a výtlačné potrubia s celkovou dÍžkou 1130 m. 
Miesto napojenia výtlaku je na rohu Pornej ulici v koncovej gravitačnej šachte. 
Križovanie rýchlosJnej komunikácie Rl je navrhnuté pretláčaním v oceľovej 
chráničke DN 300 dlžky 52 m (predmetom stavby "Logistické centrum a ĽPV ... "). 

7. Dažďové vody zo striech budú odvádzané do retenčných nádrží gravitačne, vo 
výnimočných prípadoch prečerpávaním. Voda zo spevnených plôch a parkovísk bude 
odvádzaná cez odlučovač ropných látok a následne prečerpávaná do retenčných 
nádrží. Retenčné nádrže budú zároveň aj vsakovacie nádrže. 
Dažďové vody v blízkosti toku Derňa budú odvádzané jednak do retenčných nádrží, 
uvažuje sa však aj s vypúšťaním pomocou škrtiaceho objektu do recipientu. Povolené 
JlUložstvo vypúšťaných vôd bude určené na základe stanoviska správcu vodného toku. 
Vzhl'adom na konfiguráciu terénu je navrhnuté v západnej časti územia využiť 
existujúcu zemnú priehlbeň, ktorá je meandrom vodného toku, ako "veľkú retenčnú 
nádrž", slúžiacu aj pre zaústenie zemného rigola vedúceho od areálov č. L-II. 
Odvodnenie verejných komunikácií (bez parkovísk) je navrhnuté formou povrchových 
vsakovaco - retenčno - vyparovacích rigolov, alebo rozliatím na okolitý terén. 

8. Napojenie stavby na elektrickú energiu - pre zabezpečenie požadovaných nárokov 
na dodávku elektrickej energie pre územie priemyselného parku sa uvažuje 
s výstavbou rozvodne 110/22 kV. Novokoncipovaná transformovňa 110/22 kV bude 
realizovaná ako distribučná) s vyvedením výkonu do priestoru samotnej stavby na 
úrovni 22 kV účelovým káblovým rozvodom. 
Napojenie jednotlivých areálov priemyselného parku na zdroj elektrickej energie bude 
pomocou 22 kV vedení. Vedenia budú zaslučkované v spínacích staniciach VN, kde 
budú merania spotreby elektrickej energie jednotlivých areálov. Spínacie stanice VN 
budú miestami prerozdelenia výkonu pre jednotlivé transformačné stanice, vstavané 
v objektoch priemyselného areálu. 

9. Zásobovanie riešeného územia plynom - bude vybudovaním VTL pripojovacieho 
plynovodu DN l OO, PN 2,5 MPa, vybudovaním VTL/STL regulačnej stanice, 
vybudovaním STL plynovodu D315, PN 300 kľa, a vybudovaním STL plynovodu 
D225, PN 300 kľa v navrhovanom areáli, pre odberné miesta s celkovou 
predpokladanou maximálnou spotrebou 4695 m

3
/h. 

Pri spracovaní d'alších stupňov PD bude potrebné overiť a rešpektovať existujúce 
plynárenské zariadenia, dodržať platné predpisy, normy a legislatívu. 

10. Jednotlivé haly pre logistiku a ľahký priemysel budú vykurované zemným plynom 
plynovými kotlami, vykurovacími infražiaričmi a inštalované budú vetracie 
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vzduchotechnické jednotky na zemný plyn. V areáli bude umiestnených 20 k.,_ 
dieselagregátov ako náhradné zdroje elektrickej energie. 

ll. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej spráyy 
a organizácíí: 

Mesto Sered' 
č. 6795/ÚPaSP 1188/2008 zo dňa 23.10.2008 
- Umiestnenie stavby bude zrealizované podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie 
pre územné rozhodnutie- situácia- zastavovací výkres č. B.2 v mierke l :2500. Areál 
priemyselného parku - logistického centra a ľahkej priemyselnej výroby bude 
umiestnený na pozemkoch parc.č. 392417, 3924/43, 3940/1, 397711, 3992/5, 3992/57, 
4058/3, k.ú. Sereď a objekty technickej infraštruktúry -líniová stavba. Dokumentáciu 
pre stavebné povolenie žiadame predložiť na vyjadrenie. 
- S navrhovaným dopravným riešením súhlasíme. Ako zásadnú podmienku uvádzame 
nevyužívať pre nákladnú dopravu prístup do územia od Trnavskej cesty z oboch strán 
Poľnej ulice. V etapizácii žiadame postupovať tak, aby komunikácie boli vybudované 
v predstihu a mohli byť využívané počas výstavby komplexu. 
- Počas výstavby a následnej prevádzky uvedeného areálu je potrebné dodržiavať 
všetky právne predpisy a nariadenia týkajúce sa zneškodňovania odpadov (zák. NR 
SR č. 223/2001 o odpadoch a VZN č.l/2001 o nakladaní s komunálnymi a drobnými 
stavebnými odpadmi). Vzniknuté odpady separovať a odovzdať na využitie do 
zariadení na to určených. Nebezpečné druhy odpadov odovzdať na zhodnotenie resp. 
zneškodnenie oprávnenej organizácii. Komunálny odpad zneškodňovať v súlade 
s vyššie uvedeným VZN mesta Sereď. 
- Spaliny z vykurovacích zariadení musia byt' odvádzané tak, aby spÍňali základné 
požiadavky pre zabezpečenie rozptylu znečisťujúcich látok, v súlade s prílohou č.6 
vyhlášky MŽP SR č.706/2002 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č.575/2005 Z.z. 
k zákonu č.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v platnom znení. 
- Vzhľadom na skutočnosť, že počas realizácie investičného zámeru dôjde k výrubu 
drevín (stromov a krovitých porastov), investor je povinný v súlade so zákonom 
č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny požiadat' orgán ochrany prírody a krajiny 
(Mesto Sereď) o súhlas na ich výrub. Súhlas na výrub vydá Mesto Sereď v súlade s 
§4 7 a §48 zákona o ochrane prírody formou rozhodnutia, v ktorom určí bližšie 
podmienky vykonania výrubu a nariadi primeranú náhradnú výsadbu. 
-Žiadame realizovať izolačnú zeleň v súlade s vodným tokom Derňa a okolo obytnej 
zóny v lokalite Nový Majer v súlade so záväznou časťou územného plánu mesta 
Sereď. 
- Investor zabezpečí skvalitnenie mikroklimatických a krajinotvorných ukazovateľov 
v navrhovaných plochách doplnením areálovou ochrannou a hygienickou zeleňou (v 
rámci sadových úprav jednotlivých výrobných a logistických areálov), čo bude mať 
pozitívny vplyv na ráz krajiny a životné prostredie. V riešených lokalitách zachovať 
interakčné prvky v súlade s návrhom riešenia Miestneho územného systému 
ekologickej stability mesta Sereď (Interakčné prvky v extraviláne lP 34). 

Vybudovanie rozsiahlych spevnených plôch bude príčinou odvodnenia 
a vysušovania územia, môže viesť k zmene mikroklimatických podmienok a bude mať 
negatívny vplyv na už výrazne narušenú ekologickú stabilitu širokého okolia mesta 
Sered). Z uvedeného dôvodu žiadame realizovať opatrenia na zadržanie zrážkových 
vôd z navrhovaných veľkých spevnených plôch a striech budov v riešených lokalitách 
f~rmou budovania retenčných nádrží. Plochy retenčných nádrží riešeného areálu 
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zosúladiť s návrhom riešenia Miestneho územného systému ekologickej stability 
mesta Sereď (Interakčné prvky v extraviláne lP 36). 
- Umiestnenie funkčne-prevádzkového celku "Priemyselný park - Logistické centrum 
a ľahká priemyselná výroba Sered"' je v súlade s platnou územnoplánovacou 
dokumentáciou mesta Sereď. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 
č. 1405/2008 Pa, Ad zo dňa 24.10.2008 
l. Počas výstavby dopravu riešiť mimo obytnú zónu mesta Sereď a miestnu časť Nový 
Majer. 
2. Výstavbu dopravného napojenia územia časovo zosúladiť s výstavbou objektov. 
3. Dopracovať projektovú dokumentáciu o návrh líniovej zelene v časti územia 
v kontakte s obytnou zónou a zosúladiť tak návrh s územným plánom mesta Sereď. 
4. Pri kolaudácii: a) predložiť laboratórne rozbory vzoriek vôd zo stavieb, b) predložiť 
výsledky objektivizácie osvetlenia vnútorných priestorov pracoviska, c) objektívnymi 
meraniami preukázať účinnosť vykonaných opatrení na obmedzenie ožiarenia 
z radónu. 
5. Po uvedení stavby do prevádzky vykonať objektívne merania hluku vo vonkajšom 
prostredí. V prípade, že nebudú dodržané prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku 
podra vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o pripustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí (ďalej len vyhláška 
MZ SR č.549/2007), vykonať účinné opatrenia. 
Upozornenie: 
l. Uvedenie objektov do prevádzky je podmienené vybudovaním navrhovaného 
dopravného napojenia územia. 
2. V prípade návrhu iného dopravného napojenia územia je potrebné preukázať 
dodržanie ustanovení vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z .. 

Krajské riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave 
č. KRHZ - 900 -1/2008 zo dňa 07 .l 0.2008 
Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti nemá pripomienky. Všetky zmeny oproti 
tomuto projektu žiadame predložiť na vyjadrenie. 

Obvodný úrad životného prostredia Galanta, odpadové hospodárstvo 
č. A2008/01881 OÚŽP 1798/08/0H zo dňa 21.10.2008 
Za nakladanie s odpadmi zodpovedá investor stavby, ktorý je povinný z hľadiska 
odpadového hospodárstva splniť nasledujúce podmienky: 
-Ďalší stupeň projektovej prípravy stavby doplniť o oblasť odpadového hospodárstva, 
ktorá bude riešiť odpady vznikajúce pri výstavbe navrhovaných stavebných objektov. 
- Návrh musí zabezpečiť oddelené zhromažďovanie odpadov podľa druhu, 
s odporúčanými spôsobmi ako s nimi nakladať. 
- Pri návrhu zohľadniť prednostne využitie odpadov pri vlastnej výstavbe, prípadne 
odporučiť využiteľné druhy odpadov k ďalšiemu zhodnoteniu cestou iného. 
- Zneškodniť nevyužiteľný odpad na príslušnej riadenej skládke odpadov s tým, že 
doklady o zneškodnení je pôvodca odpadov povinný predložiť pri kolaudácii stavby 
spolu s dokladmi o zhodnotení využiteľných odpadov. 
- Za zaradenie odpadov z prevádzky zodpovedá ich držiteľ. V zmysle § 19 zákona 
o odpadoch je povinný odpad triediť a zabezpečovať prednostne jeho zhodnotenie. 
p produkcii odpadov je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve a druhoch 
odpadov, s ktorými nakladá o ich zhodnotení a zneškodnení podľa § 9 vyhlášky č . 
283/2001 Z.z .. 
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-V prípade, že ročne nakladá v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov 
s viac ako l tonou ostatných odpadov je povinný zasielať orgánu štátnej sprá 
odpadového hospodárstva Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s nim. 
- Ako pôvodca komunálnych odpadov je povinný jeho zneškodnenie vykonávať 
spôsobom uplatňovaným na území mesta Sereď. 

Obvodný úrad životného prostredia Galanta, ochrana vôd 
č. A2008/01882 OÚŽP 1799/08/0V zo dňa 10.11.2008 
Z hľadiska ochrany vodných pomerov sú k predloženému návrhu tieto pripomienky: 
- Všetky podlahy v objektoch, v ktorých sa budú skladovať, resp. sa bude 
manipulovať s nebezpečnými látkami, horľavinami, resp. kvapalnými odpadmi, 
musia mať zabezpečenú podlahu voči účinku skladovaných látok a vybudované 
požadované záchytné havarijné nádrže. 
-K vybudovaniu skladov nebezpečných látok investor požiada tunajší úrad o udelenie 
súhlasu podľa ust. § 27 ods. l písm. c/ vodného zákona. 
-Veľkosť vsakovacích objektov bude navrhnutá na základe vypočítaného množstva 
vôd z povrchového odtoku a záverov hydrogeologického posúdenia vsakovacích 
kapacít horninového prostredia danej oblasti. 
- Vody z povrchového odtoku, u ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré 
môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemných vôd (vody z povrchového odtoku 
manipulačných a parkovacích plôch) možno vypúšfať do podzemných vôd len po 
predchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení. Investor zabezpečí 
spracovanie predchádzajúceho zisťovania, v rozsahu ust. § 37 ods. l vodného zákona 
ešte pred spracovaním dokumentácie pre stavebné konanie. 
- Dažďové vody zo spevnených plôch a parkoviska, u ktorých sa predpokladá 
znečistenie ropnými látkami budú prečisťované v odlučovačoch ropných látok 
s požadovaným prietočným množstvom a výstupnou koncentráciou NEL nižšou ako 
0,5 mg/l . 
- Uvažovaný zámer bude prerokovaný so správcom verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie. K napojeniu na verejný vodovod a odvedeniu splaškových odpadových 
vôd do verejnej kanalizácie investor predloží súhlas správcu verejného vodovodu, 
verejnej kanalizácie. 
- K vypúšťaniu vôd z povrchového odtoku do recipientu Derňa je investor povinný 
požiadať o stanovisko SVP š.p. OZ Piešťany. 
- Technické riešenie výustného objektu je investor povinný odsúhlasiť so SVP š.p. 
OZ Piešt'any, Správa dolného Váhu Šal'a. 
- K zrušeniu časti závlahového potrubia predložiť stanovisko š.p. Hydromeliorácie 
Bratislava a požiadat' KÚŽP Trnava o vydanie povolenia na odstránenie časti vodnej 
stavby. 
- Vodný zdroj - studne na požiarne účely, vsakovacie zariadenia, vodovod, 
kanalizácia, ORL, retenčné nádrže, sú vodnou stavbou, preto investor požiada tunajší 
úrad o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby podľa ust. § 26 vodného 
zákona a o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd - odber podzemných vôd 
podl'a § 21 ods. l, písm. b l) a o vypúšťanie vôd z povrchového odtoku podľa ust. § 21 
ods. l , písm. d) vodného zákona. 

Obvodný úrad životného prostredia Galanta, ochrana prírody a krajiny 
č. A 2008/01879 OÚŽP 1796/08/0P/HA zo dňa 31.10.2008 z hľadiska OPaK nemáme námietky k stavbe s podmienkou, že: 
: od brehovej čiary regionálneho biokoridora č. 36 Derňa bude dodržaná ochranná 
vzdialenosť 30 m. V tomto priestore sa nebudú vykonávať žiadne terénne úpravy, 
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technické diela, stavby cesty, ploty, atď ... Priestor bude využitý na výsadbu izolačnej 
línie výsadbou geograficky pôvodných druhov drevín - stromov a krov, 
-budú dodržané 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 Om2 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, 
- v súvislosti so snahou OPaK o zmiernenie negatívneho vplyvu priemyselného areálu 
na životné prostredie dotknutého územia, požadujeme z uvažovanej plochy areálu 
vyčleniť pre výsadbu drevinovej vegetácie /stromy a kry/ dostatočný priestor 
/odporúčaná výmera je cca 20-30%/. Výsadbu je vhodné umiestniť popri oplotení po 
obvode areálu z vnútornej i vonkajšej strany, okolo prístupových a miestnych 
komunikácií, v kontakte s parkoviskami a pod .. Oplotenie môže slúžiť ako opora pre 
lianovité druhy rastlín ako napr.: brečtan vždyzelený, plamienok platný a chmeľ 
obyčajný. Keďže sa riešený areál nachádza mimo obytného územia obce, výsadba 
podľa návrhu odborníka bude pozostávať z domácich geograficky pôvodných druhov 
drevín, napr.: zob vtáčí, lieska obyčajná, kalina obyčajná, bršlen európsky, .. . 
- ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude obsahovať konkrétny návrh výsadby 
drevín s uvedením druhov, ich počtu a miesto výsadby v rámci areálu, 
- prekládka elektrického vzdušného vedenia VN bude realizovaná západne od toku 
Derňa tak, aby tok nebol vzdušným vedením križovaný, 
- v rámci rekonštrukcie VN vzdušného vedenia, je nutné na podperných bodoch 
vzdušného vedenia VN z dôvodu eliminácie smrtiacich účinkov týchto objektov na 
vtáctvo aplikovať izolačné hrebeňové zábrany proti sadaniu vtákov v zmysle § 4 ods. 
4 zákona o OPaK, 
- hÍbka retenčných nádrží bude najmenej cca l m pod hladinou spodnej vody tak, aby 
po jej obvode mohli rásť vlhkomilné rastliny- napr .. trsť obyčajná, ktorá má vysoké 
dočisťovacie schopnosti, 
- retenčná nádrž - odrezané rameno toku v juhozápadnej časti riešeného areálu sa 
nebude upravovat' (možno ho zrevitalizovat' prehÍbením) a zostane mimo oplotenia 
tak, aby mohlo plniť ekostabilizačnú funkciu v dotknutom území. Po jeho obvode 
bude vytvorená izolačná vegetačná línia výsadbou alebo podporou prirodzeného 
náletu geograficky pôvodných druhov, minimálne s 3 radmi stromov a krov. 
Obvodný úrad životného prostredia, ochrana ovzdušia 
č. A2008/01880/0ÚŽP1797/08/00 zo dňa 3.10.2008 
Z hľadiska ochrany ovzdušia s vydaním úzenmého rozhodnutia súhlasíme za týchto 
podmienok: 
l. projektová dokumentácia pre stavebné konanie bude obsahovať časť ochrana 
ovzdušia v zmysle platných právnych noriem na úseku ochrany ovzdušia, ktorá bude 
obsahovať najmä: 
-kategorizáciu pre všetky zdroje znečist'ovania ovzdušia podl'a prílohy č.2 vyhl. MŽP 
SR č. 706/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov 
-výkresovú časť (v rezoch výšku komínových telies od úrovne terénu, prevýšenie nad 
atikou strechy a pod.) 
- menovité tepelné príkony jednotlivých plynových spotrebičov a dieselagregátov 
- upresniť technológiu strojovne pre SHZ (aké čerpadlá sa použijú na čerpanie vody 
z požiarnych nádrží). 
2. investor požiada tunajší úrad, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o udelenie 
súhlasu na povolenie stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia v súlade s § 22 
ods. l písm. a) zákona o ovzduší. 
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Žiadosť okrem všeobecných náležitostí podania a projektovej dokumentácie bu.._ 
obsahovať preukázanie voľby najlepšej dostupnej techniky a odôvodnenie riešenia 
najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia. 
Upozornenie: v prípade, že do navrhovaných hál budú navrhnuté technológie, ktoré 
sú zdrojmi znečisťovania v zmysle § 3 ods. 2 zákona NR SR č. 478/2002 Z.z. 
o ochrane ovzdušia a podľa prílohy č.2 vyhl. MŽP SR č. 706/2002 Z.z. v zneni 
neskorších predpisov, tunajší úrad požaduje spracovanú projektovú dokumentáciu 
k takýmto zdrojom na vyjadrenie. 

Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava 
cz 117943/2008/211/08 zo dňa 14.11.2008 
Predmetom stavby v časti jej elektrifikácie je zabezpečenie zdrojového krytia nárokov 
zástavby výrobno-logistickými objektmi, s predpokladanými nárokini na úrovni 20 
MW súčasného výkonu v maxime súboru. Stavba v pozícii zámerov zástavby je 
v priamej kolízii s trasami vzdušných vedení VN ako i VVN, ktoré budú súčasťou 
rozsahu prekládok v rámci uvoľnenia staveniska. 
Novokoncipovaná transformovňa ll 0/22 kV bude realizovaná ako distribučná, 
s vyvedením výkonu do priestoru samotnej stavby na úrovni 22 k V účelovým 
káblovým rozvodom. Preusporiadaním napájania v jestv. rozvodoch 22 kV sa so 
zaústením do novokoncipovane TR 110/22 kV uvažuje s vývodmi pre VN 1050 /smer 
Trnava/, VN l 050 /smer l 026-Kráľová/, VN 206 /smer Trnava/, VN 281 /smer 
Šulekovo/, nový 22 kV prívod mesto Sereď, VN 140 /smer mesto Sereď/, VN 140 
/smer Sládkovičovo/. 
So zreteľom na uvedené, technický rozsah elektrifikácie stavby bude detailne 
rozpracovaný a v kontexte zadaných princípov premietnutý do PD v ďalšom 
projekčnom stupni, pre stavebné povolenie. S PD pre územné rozhodnutie predmetnej 
stavby súhlasíme. 

SPP- distribúcia, a.s. Bratislava 
č. DSAiz-Šim-P/566/2008 zo dňa 23.10.2008 
S realizáciou PD "priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba 
-Sereď, č.p. 3924/7,43, 3940/1, 3977/1, 3992/5,57, 4058/3" súhlasíme. Zásobovanie 
riešeného územia plynom je možné vybudovaním VTL pripojovacieho plynovodu 
DNlOO, PN 2,5 MPa, vybudovaním VTLISTL regulačnej stanice, vybudovaním STL 
plynovodu 0315, PN 300 kPa, a vybudovaním STL plynovodu D225, PN 300 kPa 
v navrhovanom areáli, pre odberné miesta s celkovou predpokladanou maximálnou 
spotrebou 4695 m3/h. 
Vzťah k vybudovanému plynárenskému zariadeniu bude potrebné majetkoprávne 
vysporiadať s SPP-distribúcia a. s., až potom bude možné pripojiť navrhované odberné 
miesta. 
Žiadatel' je povinný uzatvoriť "Zmluvu o budúcej zmluve", v ktorej bude požiadavka 
na výkon kontrolnej činnosti vykonávanej Technickou inšpekciou (TI) počas 
výstavby PZ. 
Pri spracovaní d'alších stupňov PD bude potrebné overiť a rešpektovať naše 
jestvujúce zariadenia, dodržať platné predpisy, normy a legislatívu. 

Západoslovenská vodárenská spoločnost', a.s. Nitra, OZ Galanta- Šal'a 
č. 4146/2008 zo dňa 21.10.2008 
Naše predbežné súhlasné stanovisko k predloženému zámeru podmieňujeme 
nasledovným: 
- Ak investor uvažuje so ZsVS a.s. Nitra ako prevádzkovateľom resp. majiteľom 
verejnej časti vodovodu a kanalizácie je potrebné prednostne vyriešiť tieto 
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majetkoprávne vzťahy formou zmluvy o prevádzkovaní resp. o odpredaji. Postupovať v zmysle predloženého riešenia, napojenie z mestskej časti verejného vodovodu DN 150 PVC potrubím DN 150, ktorého prietok postačuje na požadované množstvo dodávky vody. Pri tomto riešení žiadame prepojenie verejného vodovodu s existujúcim verejným vodovodom DN 100 v lokalite Veľký Majer. - Pri prechode pod diaľničným cestným telesom žiadame zdvojenie vodovodného potrubia DN 150 a vybudovanie annatúmych šachiet na obidvoch stranách prechodu. Materiál potrubia požadujeme HDPE l OO DN 150. - V prípade, že sa nestaneme prevádzkovateľom resp. majiteľom vodovodu, alternatívnym riešením je zriadenie vodomernej šachty s fakturačným meraním v blízkosti bodu napojenia na verejný vodovod. 
Odber pitnej vody zo skupinového vodovodu Sereď, v požadovanom množstve 7,90 1/s bude z bilančného hľadiska možný. 
Odvádzanie splaškových vôd verejnou kanalizáciou a čistenie splaškových vôd na ČOV Sered' v požadovanom množstve 7,90 l/s bude možné. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie. 
Slovak Telekom, a.s. Bratislava 
č.: GA-1950/08 

zo dňa 3.10.2008 - Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia. -Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať na tel.: 0903/559277, p. Peter Tábor 
- Oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom, z dôvodu kontroly TKZ na tel.:0903/559277 
- prípadnú kolíziu tel. káblov s plánovanou výstavbou riešiť nasledovne: dodržať STN 736005, 
-treba dodať ďalší stupeň PD na odsúhlasenie (tik. prípojka), - treba požiadať o bod napojenia. 
Orange Slovensko a.s. Bratislava- Michlovský, spol. s r.o. Piešt'any č. BA- 2232/2008 zo dňa 16.10.2008 Pri realizácii Vami plánovanej stavebnej akcie dôjde ku stretu TKZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Bratislava. Existujúce TKZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 610/2003 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prek.ládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prek.ldky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. V záujmovom území sa nachádzajú siete ORANGE. 
Krajský pamiatkový úrad Trnava 
Č. TT-08/1662/8803/Grz zo dňa 12.11.2008 Dodržať podmienky záchranného archeologického výskumu uvedené v rozhodnutí č . TT-08/1662/8803/Grz zo dňa 12.11.2008. 
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Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešt'any 
č. CZ 30560/210/2008 zo dňa 10.11.2008 Priemyselný areál sa nachádza v k.ú. Sereď na pravej strane rýchlostnej komunikácie Rl. Zo západnej strany je navrhovaný areál ohraničený v dÍžke cca 2,5 km vodným 
tokom Derňa, ktorý je v našej správe. Mimo areálu rieši PD preložky trasy vzdušných el. vedeni, komunikácie vonkajšej infraštruktúry a úpravu komunikácie Ill/05180. 
Trasa preložky zdvojenej vzdušnej VN linky ll O kV (SO 601) je vedená súbežne 
s vodným tokom Derňa, pričom obidve linky križujú 3x vodný tok. Jedna linka križuje tok aj štvrtý krát. S týmto návrhom, ktoré je v dÍžke cca 165 m vedeného na tokom, 
nesúhlasíme. Dažďové vody z areálu budú odvádzané do retenčných nádrží a vsakovacích systémov, ktoré sú navrhované samostatne pre každý sektor pp. 
Dažďové vody zo spevnených plôch a komunikácií budú prečisťované v odlučovačoch 
ropných látok. Z retenčnej nádrže RN 2, ktorá je situovaná v blízkosti toku, budú daž' dové vody v určenom množstve vypúšťané do toku Derňa regulovaným odtokom. Ako správca toku Derňa máme k predloženej PD tieto pripomienky: 
-na výustné objekty dažďových vôd uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena so správcom toku, 
- oplotenie areálu, retenčné nádrže dažd'ových vôd a inž. siete súbežne s tokom 
umiestniť za ochranné pásmo, t.j. vo vzdialenosti min. 6,0 mod ľavostrannej brehovej 
čiary toku Derňa, 
-zmeniť trasu VN linky 110 kV v úseku od RN l po výustný objekt SO 502 tak, aby križovanie toku bolo približne kolmo na os toku, 
- v PD pre stavebné povolenie riešiť retenčné nádrže dažďových vôd tak, aby odtok z RN do koryta toku Derňa bol z celého areálu max. Q = 150 Vs, 
- PD pre stavebné povolenie na objekty areálu v dotyku s tokom Derňa žiadame 
predložiť na vyjadrenie Správe povodia dolného V áh u Š al' a. 
Obvodný úrad v Galante, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia 
č.A2008/03332-2- záväzné stanovisko zo dňa 10.11.2008 Súhlasí so spôsobom riešenia kolektívnej ochrany ukrytím budúcich zamestnancov 
objektu a osôb prevzatých do starostlivosti a s vydaním územného rozhodnutia na 
stavbu súhlasí. 
V ďalšom stupni projektovej dokumentácie treba vypracovať projektovú 
dokumentáciu ochrannej stavby s dodržaním zásad uvedených v prílohe č . l , vyhlášky 
MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických 
požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. 
Okresné riaditel'stvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Galanta 
Č. ORP·9-299/DI-2008 zo dňa 28.10.2008 Okresný dopravný inšpektorát s predloženým návrhom projektu stavby po prehodnoteni dopravno-bezpečnostnej situácie v danej lokalite v zásade súhlasí za 
podmienok, že v ďalšom štádiu: 
-investor predloží projekt dočasného dopravného značenia na vyjadrenie Okresnému 
riaditeľstvu PZ, Okresnému dopravnému inšpektorátu /ODI/ Galanta, 
- investor predloží projekt trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia, 
ktorým bude komplexne riešiť organizáciu dopravy v danej lokalite na vyjadrenie ODI 
Galanta (napojenie na existujúcu sieť komunikácií, parkovanie, zásobovanie), 
- ODI v Galante požaduje, aby bol včas informovaný o prípadných zmenách 
v súvjslosti s predmetnou stavbou. 

.. 
\ 

l 
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Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Galanta 
č. A2008/02361- vyjadrenie 

zo dňa 07.10.2008 

Predmetná stavba sa dotýka ochrany záujmov cesty III/05180. S predloženou PD pre 

umiestnenie stavby súhlasíme za predpokladu dodržania nasledovných podmienok: 

- stavebné objekty osadiť za ochranné pásmo cesty (20m od osi vozovky), 

- dopravné pripojenie komunikácie (vetva 9) na cestu III/05180, ako aj úpravu 

križovatky (okružná), navrhnúť v ďalšom stupni dokumentácie v zmysle STN 73 61 O l, 

STN 736110 a TP 04/2004, - na dopravné napojenie komunikácie (vetva 9) na cestu III/05180 je potrebné 

požiadať tunajší úrad o záväzné stanovisko v zmysle ustanovenia § 3b zákona č. 

135/1961 Zb. (cestný zákon) pred vydaním územného rozhodnutia, 
-projektovú dokumentáciu predložiť na odsúhlasenie SaÚC TSK Trnava, 

- posúdenie vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky navrhovanej stavby prináleží OR 

PZ ODI Galanta, 
- v ďalšom stupni dokumentácie doplniť projekt prenosného a trvalého dopravného 

značenia na cestu Ill/05180, - SO 121 úprava cesty Ill/05180 bude povoľovať tunajší úrad, ako špeciálny stavebný 

úrad pre cesty II. a III. triedy. V d'alšom stupni dokumentácie, žiadame projekt predložiť na vyjadrenie. 
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Galanta 
č. A2008/02654- záväzné stanovisko 

zo dňa 06.11.2008 

Zriadenie trvalého dopravného napojenia v rámci realizácie stavby "Priemyselný park 

- Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sered"' k ceste Ill/05180 sa 

povoľuje za predpokladu dodržania nasledovných podmienok: 
l. Napojenie sa bude realizovať podľa priloženej projektovej dokumentácie, ktorá 

bude prevzatá do dokumentácie pre stavebné povolenie a bude navrhnutá podľa STN 

736102 a 736110. Dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame predložiť na 

vyjadrenie. 
2. Spádové pomery budú riešené spádom od cesty, aby nedošlo k stekaniu vody na 

cestu a nebolo narušené odvodnenie cesty. 3. Pri realizácii napojenia nesmie prísť k poškodeniu asfaltovej časti vozovky. 

Prípadné znečistenie vozovky musí byť bez prieťahov okamžite odstránené. 

4. Počas budovania dopravného napojenia k ceste III/05180, bude premávka na ceste 

usmerňovaná prenosným dopravným značením, ktoré bude spracované v DSP a na 

ktorého použitie bude na tunajšom úrade vyžiadané určenie. 
5. V ďalšom stupni dokumentácie, doplniť projekt dopravného značenia na cestu 

III/05180, ako súčasť DSP a na použitie ktorého musí byť vyžiadané určenie na 

tunajšom úrade. 
6. Dodržať podmienky vyjadrenia TSK SHS Trnava pod č. 4839/2008/SHS-009 zo 

dňa 28.10.2008. 
7. Dodržať podmienky vyjadrenia OR PZ ODI Galanta pod č. ORP-9-299/DI-2008 zo 

dňa 28.10.2008. 
Trnavský samosprávny kraj, sekcia hospodárskej stratégie, Trnava 
č. 4839/2008/SHS-009 

zo dňa 28.10.2008 

Trnavský samosprávny kraj, ako vlastník cesty č. III/05180, dáva k predloženej PD 

pre vydanie územného rozhodnutia nasledovné stanovisko: 
- pri realizá~ii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č. Ill/05180 boli vykonané 

v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov 

-
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- rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty III. triedy mimo zastavané územie v kategórii C 7,5/70 v zmysle STN 73 6101 
- všetky zásahy do cesty č. IIl/05180, spôsobené výstavbou logistického centra, požadujeme rozpracovať v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie - v prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa požadujeme cestu uviesť do pôvodného stavu 
- rozšírenie cesty č. III/05180 po ukončení stavby spolu s majetkoprávne vysporiadanými pozemkami investor odovzdá do majetku Trnavského samosprávneho kraja 
- projekt predložiť Správe a údržbe ciest Trnavského samosprávneho kraja na vyjadrenie a ich pripomienky žiadame zapracovať do projektu. 
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Trnava 
č.6446/2008 

zo dňa 5.11.2008 Dopravne bude areál napojený na sieť komunikácií vybudovaných v rámci stavby "Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba" a na cestu III/05180, ktorá bude zrekonštruovaná a novou okružnou križovatkou "K6" bude prepojená na komunikácie vonkajšej infraštruktúry areálu. 
Našich záujmov sa dotýkajú zásahy do cesty III/05180 a dopad výstavby a užívania areálu na cesty Ill/05128 a III/05180, ktoré sú v našej správe a údržbe. S umiestnením stavby a úpravami cesty III/05180 súhlasíme s podmienkou, že v zmysle cestného zákona č. 135/1961 Zb. § 19 zahrniete do riešenia stavby potrebné úpravy ciest Ill/05180 a III/05128, ktoré budú dotknuté výstavbou, aby počas výstavby a po uvedení stavieb do užívania vyhovovali predpokladanej premávke. V ďalšom stupni PD, ktorý žiadame predložiť a žiadame vyznačiť hranice majetkovej správy. Pri navrhovaní umiestnenia objektov žiadame dodržať ochranné pásmo cesty III/05180. 

Naviac zabrané pozemky musia byť majetkoprávne vysporiadané a rozšírenie cesty po ukončení stavby musíte odovzdať do majetku Trnavského samosprávneho kraja. 
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava č. 2008/01810/Ja- stanovisko zo dňa 14.10.2008 - predmetom predloženej DÚR je 2. etapa stavby logistického centra a ľahkej priemyselnej výroby pri rýchlostnej komunikácii Rl v k. ú. Sereď, - napojenie na cestu I/62 veľkou okružnou križovatkou vrátane tejto križovatky je predmetom DÚR stavby ,.Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sered"' (l.etapa), pričom 2.etapa bude využívať už vybudované dopravné napojenie s okružnou križovatkou, 

- v dokumentácii chýba dopravnoinžinierske posúdenie a zdôvodnenie navrhovaného typu križovatky na ceste I/62 s uvažovaním výhľadových inte?Zít priemyselného parku v definitívnej podob~, čo je potrebné doplniť ešte v rámci DUR, . - nakol'ko predložená DUR sa dotýka aj rýchlostnej cesty Rl, musí byť DUR predložená na vyjadrenie na MDPT SR, ktoré vykonáva štátnu správu vo veciach dial'nic a rýchlostných ciest a Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. ako majetkovému správcovi RI, · 
- zároveň musí byť predložená na vyjadrenie aj na Obvodný úrad pre CD a PK Galanta, ktorý vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy a Trnavskému samosprávnemu .kraju ako ich majetkovému správcovi. 
K 1. etape stavby, ktorej predmetom je aj navrhované komunikačné napojenie vybudovaním vel'kej okružnej križovatky na ceste l/62 zaujme tunajš~ úrad osobitné vyjadrenie. Z dokumentácie priamo nevyplýva plánované smerovanie dopravy do 
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a z priemyselného parku. V prípade, že bude využívaná novovybudovaná miestna komunikácia Priemyselná ulica, odporúčame v mimo úrovňovej križovatke Rl a 1/62 dobudovať chýbajúce odbočovacie smery. 
Slovenská správa ciest, Bratislava 
č. 41911/3120/2008-Lo 

zo dňa 22.10.2008 Dopravné napojenie stavby je navrhnuté účelovými a miestnymi komunikáciami, ktoré sa napájajú na cestu III/05180 Sereď - Nový Majer malou okružnou križovatkou. 
K predloženej dokumentácii máme nasledovné pripomienky: l. V dokumentácii je potrebné zosúladiť označenie kategórie cesty III/05180 podľa S1N 73 61 Ol a kategórii a funkčných tried navrhnutých miestnych komunikácií podľa S1N 73 611 O. Odporúčame miestne komunikácie v priemyselnom parku riešiť ako obslužné (funkčná sk. C). 

2. Geometrické prvky malej okružnej križovatky musia zodpovedať TP 04/2004 a je potrebné ich v situácii zakótovať (šírky vjazdov/výjazdov, veľkosť deliacich ostrovčekov a pod.). 
3. V dokumentácii odporúčame doplniť riešenie pešej, resp. cyklistickej dopravy vo vzťahu k zastavanému územiu mesta Sereď. 4. Pri zásahu do ochranného pásma rýchlostnej cesty Rl je potrebné požiadať MDPT SR o výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme a do ochranného pásma cesty III. triedy príslušný Obvodný úrad pre cestnú dopravu a PK. 5. Z hľadiska dotyku jednotlivých objektov navrhnutej stavy s rýchlostnou cestou Rl je nutné požiadať o stanovisko a dokumentáciu odsúhlasiť s Národnou diaľničnou spoločnosťou a.s. 

6. Konkrétne podmienky dopravného napojenia a umiestnenia inžinierskych sietí v dotyku s cestou III/05180 je potrebné odsúhlasit' s odborom dopravy úradu VÚC TISK Trnava a s príslušnou regionálnou správou ciest II. a III. triedy. S vydaním územného rozhodnutia stavby súhlasíme s podmienkou rešpektovania našich pripomienok, pripomienok odboru dopravy úradu VÚC TISK Trnava a pripomienok príslušnej správy ciest II. a III. triedy. 
Národná dial'ničná spoločnost', a.s., Bratislava č. 9777/39814/4210/2008 

zo dňa 28.10.2008 č. 9777/39592/4210/2008 
zo dňa 24.10.2008 NDS z hľadiska vlastníka a správcu CMV Rl (I/51) dáva k predloženej projektovej dokumentácii stavby pre územné konanie nasledovné vyjadrenie: l. V zmysle zákona č . 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov je investor povinný pred vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby požiadať cestný správny orgán, ktorým pre diaľnice a CMV je Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR (ďalej len "MDPT SR"), o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme CMV Rl vo vyššie uvedenom rozsahu. 

2. Na práce súvisiace s demontážou existujúcich vedení nad CMV je investor stavby povinný pred ich realizáciou požiadať MDPT SR v zmysle cestného zákona o čiastočnú uzávierku CMV a určenie použitia dopravného značenia počas uzávierky. 3. Navrhnuté vzdušné vedenie bude realizované tak, aby výška križovania CMV bola minimálne 7,00 m nad niveletou cesty. 4. Umiestnenie stožiarov VVN vedení musí byť navrhnuté tak, aby vzdialenosť priemetu medzi stožiarom a krajom vozovky CMV bola väčšia ako výška stožiaru. 
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5. Stavba bude unúestnená podľa predloženej PD "Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sered'" na parc.č. 3924/7, 3924/43, 3940/1, 3997/I, 3992/5, 3992/57, 4058/3 k.ú. Sereď, ktorú spracovala spoločnosť Pavand s.r.o., Znievska 32, 851 06 Bratislava z 09/2008. 
6. V prípade zmeny resp. doplnenia stavby, ako aj ďalšie stupne PD požadujeme vopred predložiť na posúdenie s tým, že budú v plnom rozsahu rešpektované naše oprávnené požiadavky. 
7. V prípade zastupovania investora je potrebné predložit' NDS oprávnenie splnomocňujúce zastupovať investora v predmetnej akcii. 
8. Po ukončení prác investor zabezpečí, aby výstavbou narušený terén bol uvedený do predošlého stavu. 
9. Osvetlenie areálu a objektov požadujeme navrhnúť (realizovať), tak aby nespôsobovalo oslnenie vodičov na CMV Rl . 
10. Začiatok a ukončenie prác pri križovaní CMV ako aj v ochrannom pásme CMV investor (zhotoviteľ) vopred oznámi NDS - Stredisku správy a údržby rýchlostných ciest l , Matúškovská cesta 886, 924 Ol Galanta riaditel'ovi Ing. Michalovi Lužicovi tel. 031/7826306 mobil 0903 714 624. 
ll . Počas výstavby investor zabezpečí, aby bol dodržaný zákaz pohybu peších po CMV, státia vozidiel stavby na CMV a svojou činnosťou nebude ohrozovať plynulosť a bezpečnosť premávky na nej. 
12. Počas stavebných prác nad CMV nesmie dôjsť k poškodeniu CMV a jej súčastí. V prípade vmiku škody na majetku NDS je investor povinný ju bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámi NDS - SSÚR l Galanta, pripadne prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody. 
13. Po ukončení stavby prizve NDS - oddelenie majetkovej správy na kolaudačné konanie, kde odovzdá PD skutočného zhotovenia stavby spolu s geodetickým zameraním Ix v papierovej forme a l x v digitálnej forme (formáte DGN). 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Bratislava č. 121479/2008-2331/z.50508 zo dňa 5.11.2008 Stavbu "Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď parc.č. 3924/7, 3924/43, 3940/1, 399711, 3992/5, 3992/57, 4058/3, k.ú. Sered'" podľa predloženého projektu navrhujete umiestniť pri ceste I/51 (Rl) v km. 140,883 po 142,536. Cesta I/51 (Rl) v tomto úseku je umiestnená podľa platného územného plánu mesta Serede v území určenom na zastavanie. V zmysle § ll ods. l zákona č. 135/1961 Zb. sú cestné ochranné pásma mimo územia zastavaného alebo určeného na súvislé zastavanie. Na základe daných skutočností nie je potrebné povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/51 (Rl) pre danú stavbu. 
Zároveň upozorňujeme, že pri objekte SO 601 Rekonštrukcia vedení VVN 110 kV nová trasa vedeni bude križovať cestu I/51 (Rl) a preto je potrebné požiadať ministerstvo o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií. 

Hydromeliorácie, štátny podnik, Bratislava 
č. 5587-3/110/2008 zo dňa 11.11.2008 Parcely č. 3924/7, 3924/43, 3940/1, 3997/1, 3992/5, 3992/57 a 4058/3 v k.ú. Sereď, na ktorých je plánovaná stavba "Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba - Sered'" sa nachádzajú v záujmovom území vodnej stavby Závlaha pozemkov Váhovce - Veľká Mača III" (evid . č. 5203 145) v správe " Hydromeliorácie, š.p. 

- V 'prípade, že sa preukáže odborným posúdením možnosť zrušenia časti potrubia bez náhrady novým potrubím (musí sa jednať o prebytočný majetok), žiadateľ pred 
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začatím stavebného konania majetkoprávne vysporiada so správcom vodnej stavby príslušnú časť rúrovej siete. Postupovať sa bude podľa Smernice č. 3680/2008-250 MP SR vydanej dňa 22.9.2008 vo Vestníku MP SR čiastka 19/2008. Uzatvorenie zostávajúcej časti rúrovej siete bude vykonané podľa štátnym podnikom schválenej dokumentácie na náklady žiadateľov. Uzatvorenie a odpredaj časti rúrovej siete nesmie mať za následok znefunkčnenie zostávajúcej časti vodnej stavby. Odborné uzatvorenie bude vykonané za účasti zástupcu Hydromeliorácií, š.p. a bude hradené v plnej výške žiadateľom. 
- V prípade, že sa preukáže odborným posúdením nutnosť preložky časti podzemnej rúrovej siete tak, aby vodná stavba zostala naďalej funkčná a prevádzky schopná žiadateľ pred začatím stavebných prác zrealizuje preložku potrubia podľa schválenej PD. Úhrada preložky bude hradená v plnej výške žiadatel'om. Odovzdanie a prevzatie realizovanej preložky bude vykonané za účasti zástupcu Hydromeliorácií, š.p. Vybudovaná preložka bude správcovi vodnej stavby odovzdaná bezodplatne po jej kolaudácii. 
- Ak nebude možné zrušetúe resp. preložka časti rúrovej siete, žiadateľ bude rešpektovať jestvujúce závlahové potrubie vodnej stavby a dodrží ochranné pásmo od osi závlahového potrubia, ktoré bude stanovené správcom vodnej stavby. V ochrannom pásme neumiestnovať stavby trvalého charakteru, ani vysádzať stromy a kríky. Zároveň požadujeme vlastníka pozemkov k právu prístupu k vodnej stavbe za účelom vykonania nevyhnutných opráv. 
Všetky inžinierske siete realizovať v zmysle ustanovení S1N 73 6961 "Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami" z r. 1983. V prípade poškodenia majetku štátu, ku ktorému majú Hydromeliorácie š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady žiadateľa - investora. Majitelia pozemku si nebudú uplatňovať u správcu závlahy náhradu škody na majetku, spôsobené poruchou na závlahovom potrubí a pri jej odstraňovaní. 
-Žiadateľ predloží ďalšie stupne projektovej dokumentácie na odsúhlasenie správcovi vodnej stavby. 

V prípade vydania rozhodnutia o odňatí parciel v záujmovom území závlah z PPF, žiadame orgán štátnej správy o zaslanie rozhodnutia za účelom upresnenia údajov o pôde pod závlahou. 
Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame predložiť na odsúhlasenie. 
LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica, OZ Palárikovo 
č. 2922/2008-130 zo dňa 03.11.2008 - nemáme námietky voči vydaniu územného rozhodnutia danej stavby za predpokladu. že neprichádza k stretu záujmov s našou organizáciou - žiadna časť stavby sa nenachádza na pozemkoch v našej správe (majetok SR) ani obhospodarovaní (LP neštátnych subjektov - k vydaniu súhlasného vyjadrenia obhospodarovateľa je potrebné predložiť písomný súhlas dotknutých vlastníkov nami obhospodarovaných pozemkov dotknutých stavbou) 
-v prípade situovania stavby v ochrannom pásme lesa (50m) bude investor povinný zabezpečiť udelenie príslušnej výnimky v rozsahu dojednanom podľa obvyklého postupu našej organizácie daného listom "Výňatok z postupu výnimkového konania ... " zo 16.04.2008 (budovanie zábezpeky sa vzťahuje na všetky časti nadzemných stavieb a ich častí osadených k KN-C hranici LP bližšie ako výška dospelého stromu v danej lokalite - d9poručuje sa konzultovať s obhospodarovateľom lesa). Výnimku udeľuje príslušný OLU 
-prípadné priame zásahy do integrity LP v ďalšom stupni spracovania PD požadujeme doriešiť v súlade s platnou legislatívou 
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- ďalšie písomnosti týkajúce sa predmetnej veci žiadame doručovať priamo na náš OZ 
v Palárikove vrátane príloh, ktorý má plné kompetencie konať v obvode svojej 
teritoriálnej pôsobnosti. 

12. Pred začiatkom výkopových prác je potrebné požiadať o vytýčenie všetkých správcov 
inžinierskych sietí. Križovania a súbehy vedení inžinierskych sietí riešiť v súlade 
s srn 76 6oo5 . 

13. Krajský pozemkový úrad v Trnave udelil súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy 
na iné účely za dodržania nasledovných podmienok: 
- Z plochy trvalého odňatia pôdy vykonať skrývku humusovitého horizontu. HÍbku 
skrývky a jej umiestnenie určí Obvodný pozemkový úrad v Galante na základe návrhu 
Pôdnej služby, nakoľko lokalita je kontaminovaná rizikovými látkami - chróm, nikel, 
NEL (nepoláme látky); ohrozujúce zdravie ľudí a zvierat (Rozhodnutie OPÚ Galanta 
č. GA2008/00746-06 zo dňa 02.júla 2007). 
• Zabezpečiť stanovisko Obvodného úradu životného prostredia v Galante na 
posúdenie investičného zámeru na životné prostredie, zák. č. 24/2006 Z.z. 
- Pred vydaním stavebného povolenia treba požiadať Obvodný pozemkový úrad 
v Galante o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel 
v zmysle § 17 zák. NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane využívani poľnohospodárskej 
pôdy spolu s geometrickým plánom na odčlenenie pozemkov určených na zástavbu. 
• Pri realizácii záberov poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel 
minimalizovať jej zábery, nenarušovať organizáciu poľnohospodárskej pôdy 
v poľnohospodárskej krajine, neobmedzovať obrábateľnosť pozemkov, zabraňovať 
drobeniu pozemkov . 
• Obvodný pozemkový úrad v Galante v rozhodnutí o trvalom odňatí pôdy na 
nepoľnohospodársky účel stanoví ďalšie podmienky a úlohy, ktoré nie sú uvedené 
v tomto súhlase. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené. 

Toto rozhodnutie platí podl'a ustanovenia § 40 ods.l stavebného zákona dva roky odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí platnost', ak v tejto lehote bude podaná 
žiadost' o stavebné povolenie na stavbu, umiestnenú týmto rozhodnutím. 

Podl'a § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych 
nástupcov jeho navrhovatel'a a ostatných účastnikov územného konania. 

Odôvodnenie 

Navrhovate!' REBOD, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 35 928 409 
v zastúpení K-D.I.S. , s.r.o., Ľ. Fullu 20, 841 05 Bratislava, podal dňa 13.10.2008 návrh na 
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká 
priemyselná výroba Sered"', areál priemyselného parku - logistického centra a ľahkej 
priemyselnej výroby na pozemkoch parc.č. 392417, 3924/43, 3940/1, 3977/1 , 3992/5, 
3992/57, 4058/3, k.ú. Sered', objekty technickej infraštruktúry- líniová stavba v k. ú. Sereď 
a k. ú. Vlčkovce. 

Mesto Sered', ako príslušný stavebný úrad oznámil ~čatie územného konania podľa § 36 
ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou č. 6797/UPaSP 1192/2008 zo dňa 16.10.2008, 
ktorá boÍa vyvesená na úradnej tabuli Mesta Sereď a úradnej tabuli obce Vlčkovce v termíne 
od 17.10.2008 do 3.1 1.2008. 
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Na základe predložených podkladov pre územné konanie tunajší stavebný úrad posúdil 
návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie 
zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hl'adiskám 
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu 
v zmysle§ 47 stavebného zákona a§ 4 vyhl. č. 532/2002 Z.z. o všeobecných požiadavkách na 
výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Krajský pozemkový úrad v Trnave udelil pod č. KPÚ-B2008/00438 dňa 30.07.2008 
súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely v zmysle § 13 ods.2 a § 14 zák. NR 
SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane 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 rámci návrhu - Zmeny územného plánu mesta 
Sereď Zmeny a doplnky č. 02/2007. 

Obvodný úrad životného prostredia Galanta vydal dňa 19.11.2008 Záverečné stanovisko 
číslo A 2008/01671 OÚŽP 1588/EIA podl'a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
z posúdenia navrhovanej činnosti "Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď-
2.etapa". 

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia vydalo Mesto Sereď v zastúpení primátorom 
mesta záväzné stanovisko dňa 23.10.2008, pod č. 6795/ÚPaSP 1188/2008. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vydal záväzné stanovisko 
pod č.: 1405/2008 Pa, Ad zo dňa 24.10.2008. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Bratislava vydal rozhodnutie č. PÚ-08/1606-
6/7603/Brk zo dňa 29.10.2008. 

Krajský pamiatkový úrad Trnava vydal rozhodnutie č. Tf-08/1662/8803/Grz zo dňa 
12.11.2008. 

Svoje stanoviská si ďalej uplatnili: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
v Trnave, SPP- distribúcia, a.s. Bratislava, ZSE a.s., Bratislava, ZsVS, a.s. Nitra, OZ Galanta 
- Šaľa, Slovak Telekom a.s., Bratislava, Orange Slovensko, a.s. Bratislava - Michlovský, 
spol. s r.o., Piešťany, Obvodný úrad životného prostredia Galanta, odbor ŠVSaOH - odpadové 
hospodárstvo, ochrana vôd, odbor ŠSZŽP - ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny, 
Obvodný úrad v Galante, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Slovenský 
vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Okresné riaditeľstvo PZ - Okresný dopravný 
inšpektorát Galanta, Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Trnava, 
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Galanta, Trnavský samosprávny 
kraj , sekcia hospodárskej stratégie Trnava, Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné 
komunikácie, Slovenská správa ciest Bratislava, Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
Bratislava, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Bratislava, Hydromeliorácie, 
š.p., Bratislava, LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica, OZ Palárikovo. Ich 
pripomienky boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia. K návrhu boli priložené doklady: - List vlastníctva č. 5765 a list vlastníctva č. 5621 vydané Katastrálnym úradom v Trnave, 

Správa katastra Galanta, register parciel "C" dňa 9.10.2008. - Plnomocenstvo - REBOD, a.s. Ing. Peter Pisko, Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, 
ktorým splnomocňuje firmu K-D.I.S. s.r.o., Ľudovíta Fullu 20, 841 05 Bratislava zastúpenú 
konateľom Ing: Jánom Krajčim, na vykonávanie kompletnej inžinierskej činnosti pre stavbu 
"Priemyselný park- Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sered'". 
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Autorom predloženej dokumentácie k návrhu na vydanie územného rozhodnutia je Ing. 
Andrej Sýkora, PhD., autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 1439*A*1, Pozemné stavby, 
PAV AND, s.r.o., Znievska 32, 851 06 Bratislava. 

Toto rozhodnutie s výkresom situácie bude doručené verejnou vyhláškou a musí byt' 
vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Sereď a úradnej tabuli obce Vlčkovce. 
Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia. 

Vyvesenie oznámenia oznámi mestský úrad a obecný úrad spôsobom v mieste obvyklým. 

Poplatky: 
Za vydanie územného rozhodnutia bol uhradený správny poplatok podľa zákona č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote 500,-Sk bol zaplatený dňa 22.10.2008. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podat' odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský 
stavebný úrad v Trnave, Kollárova 8, Trnava, podaním na Mesto Sereď, Nám. 
republiky 1176/10, Sered' ( 15. deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia). 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom (§ 47 ods. 4 zákona č. 7111976 Zb. 
o správnom konaní- správny zákon) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

Príloha: 
l x situácia s vyznačením navrhovanej stavby 

(pre navrhovateľa a k spisu) 

Vyvesené dňa : 
(pečiatka, podpis) 

Mgr. Vladimír Vranovič 
primátor mesta 

Zvesené dňa : 
(pečiatka, podpis) 
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Joručí 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 OJ Piešťany 
4. Slovenský pozemkový fond, Búdková ul. č.36, 817 15 Bratislava 
5. Mesto Sereď, Námestie Republiky 117611 O, 926 Ol Sereď 
6. Obec Vlčkovce, 919 23 Vlčkovce 
7. Rímskokatolícka cirkev- Rímskokatolícky farský úrad Sereď, ul. Kostolná l O, Sereď 
8. LESY Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica, Odštepný závod Palárikovo, 

Remeselnícka 48, 941 11 Palárikovo 
9. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
10. Slovenská správa ciest, P.O.Box 64, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 
ll. Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravy, P.O.BOX 128, Starohájska 10, Trnava 
12. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 
13. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 

921 80 Piešťany 
14. Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 
15. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ, P. Pázmanya 4, 927 Ol Šaľa 
16. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 26 
17. Slovak Telekom, a.s., Horná 77, P.O.BOX 4, 974 08 Banská Bystrica 
18. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 

Na vedomie: 
l. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská 2352/62, Galanta 
2. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Vajanského 22, 917 77 Trnava 
3. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava l 
4. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Kollárova 8, 917 Ol Trnava 
5. Správa a údržba ciest TI samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 
6. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Kollárova 8, 917 Ol Trnava 
7. Krajský pozemkový úrad v Trnave, Vajanského 22, P.O.BOX 35, 917 Ol Trnava 
8. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Mierové nám č. l, Galanta 
9. Obvodný úrad životného prostredia, Mierové nám.č.l,Galanta 

-odbor ŠVSaOH, - odbor ŠSZŽP 
l O. Obvodný úrad, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Mierové nám.1, Galanta 
ll. Okresné riaditeľstvo PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát, Hlavná 13, Galanta 
12. Obvodný pozemkový úrad v Galante, Mierové nám. č. l, Galanta -po právoplatnosti 
13. Katastrálny úrad v Trnave, Správa katastra Galanta- po právoplatnosti 
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MESTO SEREĎ 
Nám. republiky 1176/10, Sereď 

Císlo: 12540/UPaSP 399/2014 V Seredi, dňa 11.7.2014 

Vec: REBOD SK, a.s., IDavná 483/90,900 29 Nová Dedinka, IČO: 36 865 940 
- návrh na zmenu územného rozhodnutia na stavbu ,, Priemyselný park - Logistické 

centrwn a ľahká priemyselná výroba Sereď " 

to rn.,honnrrtiP. sa stalo právoplatnýrr ~ 
1'111 ' 1 .. . 1.$: .!.'..b .!'r .. .......... .. 

Seredi, dňa .... /?.:: .. !..:· .. !':!;./' .. . 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE .1'ý' ~"®~~ 
(VEREJNÁ VYHLMKA) ~s~ý,)}-

Navrhovateľ 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 28.5.2014 na Mestský 
úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku návrh na vydanie 
zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby " Priemyselný park - Logistické centrum a l'ahká 
priemyselná výroba Sereď ". Areál priemyselného parku - logistického centra a ľahkej 
priemyselnej výroby bude umiestnený na pozemkoch parc.č. 3924/7, 3924/43, 3924/51, 
3940/1 , 3977/1, 3992/5, 3992/57, 4058/3, k.ú. Sereď. Objekty technickej infraštruktúry -
líniová stavba v k. ú. Sereď a k. ú. Vlčkovce. 

Územné rozhodnutie na stavbu " Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká 
priemyselná výroba Sereď", pod č. 6797/ÚPaSP 1192/2008 zo dňa 20.11.2008, právoplatné 
dňa 23.12.2008. 

Z podnetu navrhovateľa REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 
36 865 940, Mesto Sereď, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v mení neskorších predpisov, 
posúdil návrh na zmenu podľa § 37 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené 
dotknutými orgánmi štátnej správy a vyjadrenia účastníkov konania a vo veci rozhodol takto: 
na základe výsledkov konania podľa § 41 ods. l stavebného zákona vydáva 

zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby 

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

na pozemkoch parc.č. 3924/7, 3924/43, 3924/51, 3940/1, 3977/l, 3992/5, 3992/57, 4058/3, 
k. ú. Sereď, LV č. 5765 a 5621. Objekty technickej infraštruktúry- líniová stavba v k. ú. Sereď 
a k. ú. Vlčkovce. 

Umiestnenie stavby na pozemku sa mení a stavba sa umiestňuje tak, ako je vyznačené na 
situačnom výkrese, ktorý je priložený k tomuto rozhodnutiu a tvori jeho neoddeliteľnú súčasť. 
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Zmena sa týka rozdelenia pôvodného areálu č.l na parcele č. 3992/5 k.ú. Sereď na dva 
samostatné areály: 
·Areál l obsahuje halu DC ll (SO 311) 
·Areál 312 obsahuje halu LH 312.02 (SO 312.02) (pôvodne Hala DC12- SO 312) 

Dokumentácia k územnému rozhodnutiu rieši stavbu priemyselného areálu logistického 
centra v katastri mesta Sereď, pri rýchlostnej komunikácii Rl Trnava- Nitra. V areáli budú 
umiestnené haly a objekty technickej infraštruktúry. 
Dokumentácia pre územné rozhodnutie- zmena DÚR 03.2014 rieši v Areáli l zmenu objektu 
SO 311 (Hala DCll) i nadväzných objektov aml.Šenie objektu SO 312 (Hala DC12), 
v novom Areáli 312 objekt SO 312.02 (Hala LH) s nadväznými objektmi, v Areáli 2 zmenu 
pôdorysných rozmerov objektov SO 321 (Hala DC21) a SO 322 (Hala DC22) 
a v i.nfrdtruktúre územia nový objekt SO 125 Chodník pre cyklistov. 
Areál l na pozemku na parcele č. 3992/5 k.ú. Sereď sa rozdelil na dva samostatné areály 
Areál l a Areál 312. Pôvodný Areál l sa územne zmenšil na 123.756 m2

, čím sa zrušila hala 
DC12 (SO 312) a bude tu umiestnená tvarovo a rozmerovo modifikovaná hala DC11 (SO 
311). Zo zvyšku územia pôvodného areálu bude vytvorený nový Areál 312 s plochou 128.701 
m2

, kde bude umiestnená logistická hala LH (SO 312.02). 
Areál2- zmeny pôdorysných rozmerov objektov hál DC21 (SO 321) a DC22 (SO 322) boli 
vyvolané zmenou trasovania prístupovej komunikácie - vetvy l - z cesty 1/62 k navrhovanej 
križovatke K2. 

Nový objekt SO 125 Chodník pre cyklistov vznikol z dôvodu zachovania jestvujúcej 
cyklotrasy v súbehu s upravovanou komunikáciou (objekt SO 122, vetva 12). 

SO 126 Dočasná komunikácia 
Táto dočasná komunikácia sa vybuduje z dôvodu prístupu vozidiel stavby na územie areálu 
312 počas jeho výstavby. Bude dlhá 100 m. Je napojená na existujúcu cestu lll/05180 
smerom na Nový Majer. 

Nové stavebné objekty pre areá131l: 
SO 125 Chodník pre cyklistov 
SO 126 Dočasná komunikácia 
SO 312.01 Terénne úpravy a príprava územia 
SO 312.02 Logistická hala 
SO 312.03 Vrátnica 
SO 312.04 Zázemie kamionistov 
SO 312.05 Nádrž a strojovňa SHZ 
SO 312.07 Rozvod pitnej vody 
SO 312.08 Rozvod požiarnej vody 
SO 312.09 Studne 
SO 312.1 O Kanalizácia spl~ková areálová 
SO 312.11 ČOV + prečerpávacia stanica 
SO 312.12 Kanalizácia dažďová zo striech 
SO 312.13 Kanalizácia z komunikácií a spevnených plôch+ ORL 
SO 312.14 Vsakovanie dažďových vôd 
SO 312.15 Vnútroareálové rozvody VN 22 kV 
SO 312.16 Vnútroareálové rozvody NN 
SO 312.17 Vonkaj§ie osvetlenie 
SO 312.1 g Slaboprúdové rozvody 
SO 312.19 Regulačná stanica plynu STLJNTL 
SO 312.20 Areálový rozvod NTL 



SO 312.21 Komunikácie a spevnené plochy 
SO 312.22 Sadové úpravy 
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SO 312.23 Dieselgenerátor a palivové hospodárstvo 
SO 427 Prípojka vody 7 
SO 522 Spl~ková kanalizácia (výtlačná) 
SO 627 Meracia stanica VN7 
SO 637 Prlpojka VN 22 kV 
SO 737 Prípojka plynu 7 

Účelové jednotky objektu SO 312.02 LH 
SO 312.02 LH: Zastavaná plocha: 50.525 m2 

Podlažná plocha: 52.363 m2 

z toho: l.NP: 50.525 m2 

2.NP (vstavky a prístavky): 1.838 m2 

Úroveň podlahy l.NP: ±0,0=127,95 m.n.m. B.p.v. 

Kapacitné, prevádzkové a najmä časové riešenie Areálu 312 si vyžiadalo aj zmenu napojenia 
tohto areálu na inžinierske siete -vodu, kanalizáciu, plyn a elektrinu. 

Napojenie na vodovod a kanalizáciu 
Celková koncepcia napojenia územia PP na vodovod a kanalizáciu sa nemení. Nad tento 

rámec z dôvodu časového postupu stavby sa pre potreby Areálu 312 vybudujú nasledovné 
pripojenia: 
Vodovod 
Areál 312 bude napojený na verejný vodovod Zs VS vedený v ceste Sereď-N. Majer. Na tento 
vodovod sa napoji prípojka vody (SO 427- Prípojka vody 7), na začiatku ktorej (v blízkosti 
pripojenia na verejný vodovod) bude umiestnená vodomerná šachta s vodomerom. 
Zdrojom vody na hasenie požiarov budú studne (4 ks). Zo studní sa bude če.rpať voda do 
nádrže Stabilného hasiaceho zariadenia (SO 312.05). 
Kanalizácia 
Splaškové vody z Areálu 312 odkanalizované spl~ovou kanalizáciou areálovou (SO 312.1 O) 
budú cez areálovú ČOV apreče.rpávaciu stanicu (SO 312.11) prečerpávané do verejnej 
výtlačnej spl~kovej kanalizácie (SO 522) D63 a prostredníctvom nej cez yÝUStný objekt (SO 
50 l) do recipientu Derňa. 
Dažďové vody zo striech objektov a spevnených plôch (komunikácií, parkovísk) budú 
odvádzané do vsakovacieho systému. Dažďové vody z komunikácií budú zachytávané 
systémom uličných vpustí a odvádzané do areálovej dažďovej kanalizácie. Dažďová 
kanalizácia bude z PVC rúr DN 200 až DN 600. Odvod dažďových vôd z parkoviska bude 
riešený cez lapače ropných látok podľa PD. 

Napojenie na elektrickú energiu 
Pre zabezpečenie požadovaných nárokov na dodávku elektrickej energie pre územie 

priemyselného parku sa uvažuje s výstavbou rozvodne ll 0/22 kV. 
Napojenie jednotlivých areálov priemyselného parku na zdroj elektrickej energie bude 
pomocou 22 kV káblových vedení, zaslučkovaných v meracích staniciach VN, kde budú 
merania spotreby elektrickej energie pre jednotlivé areály. 

Nad tento rámec z dôvodu časového postupu stavby sa pre potreby Areálu 312 vybuduje 
nasledovné pripojenie: Pre zabezpečenie požadovaných nárokov na dodávku elektrickej 
energie pre areál 312 sa tento napoji VN 22kV káblovou prípojkou z existujúceho vedenia 
č . l40. Kábel sa privedie do meracej stanice VN7 umiestnenej na hranici pozemku areálu 312. 
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V meracej stanici VN7 sa osadia VN rozvádzače pre napojenie areálovej prípojky VN, bude 
tu rezerva pre pripojenie rozvodne TR 110/22kV, ktorá sa vybuduje v budúcnosti s ďalším 
rozvojom územia. 

Napojenie na plynovod 

Zásobovanie územia zemným plynom zabezpečí prípojka VTL plynu (SO 700) z verejnej 
distribučnej siete, ktorá sa napoji ako kolmá odbočka na distribučný VTL plynovod DN 300, 
PN4 MPa. Za bodom napojenia na distribučný VTL plynovod bude osadená regulačná stanica 
plynu VTL/STL (SO 710). Od regulačnej stanice plynu budú vedené vonkajšie rozvody sn 
plynovodu (SO 720, SO 721) ako podzemné potrubie vedľa spevnených plôch k jednotlivým 
sektorom areálu. 

Pre potreby Areálu 312 sa vybuduje nasledovné pripojenie: Zásobovanie areálu 312 
zemným plynom zabezpečí vetva Vonkajších rozvodov sn plynovodu SO 720 vedená od 
regulačnej stanice VTL/STL (SO 710) po okružnú križovatku K4 aj prechodom popod ňu. 
V tomto mieste sa na SO 720 napojí SO 737 - Prípojka plynu 7. Prípojka bude viesť od 
okružnej križovatky K4 pozdÍž cesty IW05810 v smere do Nového Majera a ďalej popri 
Dočasnej komunikácii (SO 126) po hranicu areálu 312. 
Plynová prípojka bude dimenzie D90 s prevádzkovým tlakom do 300 kPa. STL prípojka D90 
sa pred vstupom do areálu 312 zredukuje na profil D50. Objekt Logistickej haly (SO 312.02) 
bude napojený na prípojku plynovodu za hlavným uzáverom cez doregulovaciu . stanicu, 
v ktorej sa zreguluje tlak plynu z STL na NTL. 

Celkové riešenie územia logistického centra a technické riešenie ostatných stavebných 
objektov ostávajú bez zmeny. 

Pre zmenu umiestnenia a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

l. Navrhovaná zmena umiestnenia stavby " Priemyselný park - Logistické centrum 
a l'abká priemyselná výroba Sereď " - Areál 312 bude umiestnený na pozemku 
parc.č. 3992/5 v k. ú. Sereď, objekty technickej infraštruktúry- líniová stavba v k.ú. 
Sereď tak, ako je vyznačené na situácii- zastavovací plán, výkres č. B.2, z 03.2014, 
v mierke l :2500, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 

2. Mesto Sereď súhlasí so zmenou územného rozhodnutia a s umiestnením stavby podľa 
predloženej projektovej dokumentácie, ktoní vyhotovil, Ing. Andrej Sýkora, PhD., 
autorizovaný stavebný inžinier, Znievska 32, Bratislava, dátum vyhotovenia 03/2014 za 
týchto podmienok: 

- SO 126 Dočasná komunikácia bude časovo obmedzená len na dobu výstavby 
logistického areálu 312. 

- Užívanie logistického areálu 312 a vydanie kolaudačného rozhodnutia je podmienené 
kolaudačným rozhodnutím na prístupovú komunikáciu do priemyselného parku 
z cesty I/62. 

3. Stavebník- vlastník pozemku je povinný pred začatím stavebného konania na stavbu 
,,Logistický sklad - areál 312" na parcele č. 3992/5 v k.ú. Sereď majetkovoprávne 
vysporiadať so správcom vodnej stavby príslušnú časť rúrovej siete - závlahovej vetvy 
"B 14-2-1" DN 225 stavby "Závlaha pozemkov Váhovce- V. Mača ill." (evid.č. 5203 
145) v správe Hydromeliorácie, š.p. 

4. Pred začiatkom výkopových prác je potrebné požiadať o vytýčenie všetkých správcov 
inžinierskych sietí. Križovania a súbehy vedení inžinierskych sietí riešiť v súlade s srn 
73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 
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5. Podmienky vvplívajúce zo stanovísk dotknutých orgánov §tátnej správv a organizácii: 

Krajské riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave 
č. KR.HZ-IT-OPP-243-001/2014 zo dňa 17.04.2014 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave posúdilo v súlade s § 27 písm. a) zákona č. 314/200 l Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 ods. l vyhlá§ky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v mení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavby a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 
č. 566/2014 Pa, Ad, Rj zo dňa 30.04.2014 S návrhom žiadateľa na zmenu územného konania stavby " Priemyselný park -logistické 
centrwn a ľahká priemyselná výroba- Sereď'' sa súhlasí. 
Požaduje: 
l. V projektovej dokumentácii pre stavebné konanie riešiť: 
a) oddychové miestnosti a kapacitu zariadení na osobnú hygienu pre plánovaný počet zamestnancov v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a STN 73 

4108 Šatne, umyvárne, záchody 
b) so zreteľom na charakter prevádzky (chladiarenské a mraziarenské sklady) zabezpečiť pre pracovníkov v prevádzke, v zmysle Vyhl~ky MZ SR číslo 544/2007 Z. z. o 

podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou chlado~ ohrievareň. 
Upozornenie: Pre územné konanie stavby " Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba- Sereď", parc.č. 3924/7,3924/43,3940/1,3977/1, 3992/5,3992/57,4058/3, k. ú. 
Sereď vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante záväzné 
stanovisko č. 1405/2008 Pa, Ad zo dňa 24.10.2008. V tomto záväznom stanovisku boli 
určené požiadavky nasledovne: 
l. Počas výstavby dopravu riešiť mimo obytnú zónu mesta Sereď a miestnej časti Nový 

Majer. 
2. Výstavbu dopravného napojenia územia časovo zosúladiť s výstavbou objektov. 
3. Pri kolaudácii 

a) predložiť laboratórne rozbory vzoriek vôd zo stavieb, 
b) predložiť výsledky objektivizácie osvetlenia vnútorných priestorov pracoviska, 
c) objektívnymi meraniami preukázať účinnosť vykonaných opatrení na obmedzenie 

ožiarenia z radónu. 
4. Po uvedení stavby do prevádzky vykonať objektívne merania hluku vo vonkajšom prostredí (posúdenie stacionárnych zdrojov hluku). V prípade, že nebudú dodržané 

prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku podľa vyhlá§ky MZ SR č. 549/2007 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o pripustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom 
prostredi (ďalej len vyblMka MZ SR č. 549/2007 Z. z.), vykonať účinné opatrenia. 

Upozornenie: 
l. Uvedenie objektov do prevádzky je podmienené vybudovaním navrhovaného 

dopravného napojenia územia a protihlukovej steny. 
2. V prípade návrhu iného dopravného napojenia územia je potrebné preukázať dodržanie 

ustanovení vyblMky MZ SR č. 549/2007 Z. z. 
Tieto požiadavky ako i záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
so sídlom v Galante č. 1405/2008 Pa, Ad zo dňa 24.10.2008 zostáva v platnosti. 
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Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OPaK 
i!. OU-GA-OSZP-2014/004461 zo dňa 16.04.2014 
Parcely dotknutého územia sa nachádzajú v katastrálnom území mesta Sereď, mimo 
zastavaného územia mesta, na ktorom v zmysle§ 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny plati prvý stupeň územnej ochrany. Parcely nezasahujú do žiadneho 
územia chráneného z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny. 
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemáme námietky k zmene umiestnenia predmetnej 
stavby v k. ú. Sereď na parcelách podľa predloženej projektovej dokumentácie. 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie- OV 
i!. OU-GA-OSZP-2014/004409 zo dňa 29.04.2014 
Z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasíme s predloženou dokumentáciou stavby za 
týchto podmienok: 
l. Investor odsúhlasí uvažovaný zámer so správcom verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie, t.j. Zs VS, a.s. Nitra, OZ Galanta so sídlom v Šali. 
2. Pri realizácii stavby bude dodržaná S1N 73 6005 ,,Priestorová úprava vedení 

technického vybavenia". 
3. Ďalší stupeň PD, v ktorom budú riešené novonavrhované objekty vodnej stavby, 

vybudované nad rámec povolenia, vydaného orgánom štátnej vodnej správy (SO 702 -
Vodovod pitný, SO 427 -Prfpojka vody 7, SO 312.07 - Rozvod pitnej vody, SO 
312.10 Splašková areálová kanalizAcia a ČOV, SO 522- Verejná výtlačná splašková 
kanalizácia a SO 501 - Výustný objekt) investor predloží tunajšiemu úradu na 
vyjadrenie, v ktorom úrad stanoví podmienky, za splnenia ktorých je možné následne 
vydať povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a povolenie na osobitné užívanie vôd. 
Projektová dokumentácia objektov vodnej stavby v rozsahu pre stavebné povolenie, 
musí byť spracovaná projektantom oprávneným na projektovanie vodnej stavby. 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OH 
i!. OU-GA-OSZP-2014/004404 zo dňa 22.04.2014 
Pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi 
v odpadovom hospodárstve je potrebné, aby boli splnené nasledovné podmienky: 
I. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a 

demolačných prác a výstavby, údržby, rekonštrukcie a demolácie komunikácň 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 vlastnej 
činnosti. Odpady, ktoré nebudú využité alebo zhodnotené, je potrebné zneškodniť v 
súlade so zákonom o odpadoch. 

2. Pri kolaudačnom konaní predloží investor stavby doklady 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 nimi 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 10 t nebezpečných odpadov alebo 
l OOt 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. 
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Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OO 
~. OU-GA-QSZP-2014/005242/00 zo dňa 02.06.2014 Súhlas na umiestnenie stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia Súhlasom sa určujú tieto podmienky: 
l . Požiadať Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie odbor o súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. l písm. a) zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov na povolenie stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia. K žiadosti vypracovanej podľa § 17 ods. 2 zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov priložiť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie doplnenú o časť ochrana ovzdušia, vypracovanú podľa platných zákonov a vyhlášok na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia, s uvedením menovitých tepelných príkonov jednotlivých spaľovacích jednotiek a vo výkresovej časti rezy s výškami komínov, resp, výduchov s prevýšeniami nad atikou strechy. 

2. Každá zmena v technológii s vplyvom na množstvo a zloženie emisií do ovzdušia podlieha súhlasu orgánu ochrany ovzdušia. 
V logistickej hale LH 312.02 budú skladové priestory vykurované l ks kotla Buderus Logano plus GE615 s menovitým tepelným výkonom 745 kW a l ks kotla Buderus Logano plus GE615 s menovitým tepelným výkonom 1150 kW. Kancelárske priestory budú vykurované 2 ks tepelných čerpadiel (vzduch-voda) s celkovým vykurovacím výkonom 87,5 kW a chladiacim výkonom 78,5 kW. Objekt vrátnice a zázemie kamionistov bude vykurované klimatizačným zariadením typu Monosplit (vzduch-voda) s kondenzačným agregátom s funkciou vykurovania aj chladenia s výkonom 4 a 3,4W. Ostatné objekty haly budú vykurované elektricky. 

Nábradným zdrojom energie bude dieselagregát Caterpillar CAT3512B-IID s menovitým výkonom štvortaktného naftového motora 1688 kW. Súčasťou priestorového celku zdroja bude mechanicko-biologická ČOV na komunálne odpadové vody s počtom 250 EO na jeden reaktor. 

Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia 
~. OU-GA-OKR-2014/004392-2 zo dňa 11.04.2014 Okresný úrad Galanta z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany vydáva nasledovné vyjadrenie k predloženej dokumentácii: 
Po preštudovaní a posúdení predloženej projektovej dokumentácie pre zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby odbor krízového riadenia Okresného úradu Galanta dospel k záveru, že s plánovanými zmenami o umiestnení stavby súhlasí. Úlohy a požiadavky civilnej ochrany treba zabezpečiť a podrobnejšie rozpracovať v ďalších stupňoch PD tak, ako sú uvedené v "Súhrnnej technickej správe'' bod 2.4.4. 
Západoslovenská distribulné, a.s. Bratislava 
č. CD 13376/2014 zo dňa 23.6.2014 - vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie 
K predmetu aktualizácie územnej zástavby pôvodne v r. 2008 vyčleneného územia PPLogistické centrum a ľahká priemyselná výroba sme v 03/2014 zaujali stanovisko v rámci konzultácie, s prvotným definovaním podmienok umiestnenia areálu a technických podmienok pripojenia jeho odberu najestv. distribučné 22 kV siete energe~. . Striktnou podmienkou pre umiestnenie areálu stavby bolo rešpektovarue trasy Jestv. 2xll0 kV vedenia vrátane jeho ochranného pásma, s platnosťou aj pre čiastkové stavebné objekty novokoncipovanej zástavby. 
K predloženému spracovaniu návrhu PD pre územné rozhodnutie predmetnej stavby máme nasledovné stanovisko: 
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l. V zmysle projekčného zákresu vzájomná vzdialenosť príslušného krajného vodiča 
jestv. ll O kV vedenia a SO oplotenia areálu je doddaná v celej dÍžke súbehu ich 
vertikálnych priemetov, ochranné pásmo predmetného zariadenia v danej trase je 
rešpektované. 

2. Bilančné pripojenie novokoncipovaného odberu je riekné v zmysle prvotných 
podmienok z 03/2014, vlastnou odberateľskou, krátkou 22 kV káblovou prípojkou, z 
jestv. rozvodu vzdušného vedenia VN 140. Predmetná 22 kV prípojka zostane v 
majetku, správe a užívaní investora Pripojenie zo vzdušného vedenia VN 140 bude 
realizované cez ÚO, zvislého vyhotovenia na prípojnom podpernom bode hlavného 
vedenia. Samotné pripojenie bude zmluvne ošetrené v ,,zmluve o pripojení ... ", na 
podklade žiadosti o pripojenie podanej najneskôr k termínu podania žiadosti o 
prerokovanie PD pre stavebné povolenie predmetnej stavby. 

3. 22 kV prlpojka odberu stavby bude zaústená do prívodovej, slučkovej časti vlastnej 
meracej stanice 22 kV, jej odberateľská časť bude pozostávať z pozdÍžneho delenia s 
primárnym meraním spotreby el. energie a príslušného počtu vývodov areálového 
rozvodu 22 kV. Umiestnenie meracej stanice ako objektu bude medzi areálovým 
oplotením a komunikáciou, s priamym prístupom pracovníkov energetiky. 
Neobsadená jedna rezerva z dvojice prívodových skrfň rozvádzača 22 kV meracej 
stanice tvorí predprípravu na definitívne zaslučkovanie do distribučných rozvodov 22 
kV, koncipovaných v súčasti vyvedenia výkonu z TR 110/22 kV Sereď. 

4. Bilančne vedenie VN 140 bude v samostatnej stavbe prekládky čiastočne trasovo 
upravené v mieste kolízie s navrhovaným kruhovým objazdom, v rámci riešenia 
prístupovej komunikácie zo smeru št. cesty Sereď - Veľká Mača - Senec. Upravená 
časť vedenia VN 140 v križovaní prístupovej komunikácie po prekládke v celej d.Ížke 
zachováva jeho súčasný charakter vzdušného vedenia, aplikuje sa dimenzia 3xl1 0/22 
AlFe. 

So zreteľom na vyššie uvedené, s predloženou PD pre územné rozhodnutie stavby 
"Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď" súhlasíme. 

SPP - distribúcia, a.s. Bratislava 
~. TD/l019./NRIPK/2014/PL zo dňa 14.5.2014 
S navrhovanou stavbou súhl asime za predpokladu dodržania nižšie uvedených 
podmienok 
Všeobecné podmienky: 
- Realizácia predmetnej stavby sa musí vykonať, tak aby nevznikla možnosť poškodenia 
plynárenského zariadenia a aby pri prevádzkovaní nemohlo nastať vzájomné 
ovplyvňovanie, prípadne poškodenie. 
-Realizácia navrhovanej stavby musí byť vykonaná v súlade: Zákona NR SR č. 251/2012 
Z.z. v znení neskorších dodatkov, vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. a súvisiacimi 
normami, technickými pravidlami. 
- Dodržať ochranné a bezpečnostné pásma (ďalej "OP" a "BP") jestvujúcich a 
navrhovaných plynárenských zariadeni (ďalej ,,PZ") v súlade§ 79 a§ 80 Zákona NR SR č. 
251/2012 Z.z .. 
- Pred zahájením zemných prác investor zabezpeči vytýčenie všetkých existujúcich 
plynárenských podzemných vedení v zá~jmovej obi~. . . . , . 
- V záujme predchádzania poškodzovarua plynárenských zanadenf SPP - d1stribuc1a, a.s., 
vykonáva bezplatne prvé vytyčovanie plynárenských zariadení pre drobné stavby, ktoré 
rozsahom nepresiahne l hodinu a dfžku l OO m. . 
- Nasledujúci stupeň projektovej dokumentácie (ďalej len "PD") pre stavebné povoleme 
žiadame predložiť na posúdenie SPP - distribúcia, a. s .. 
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- Zásobovanie riešeného územia plynom s predpokladanou spotrebou cca 225 m3 lh ( 4344 m3 lh pre celý priemyselný park) z hl'adiska kapacity distribučnej siete bude možné z exist. VTL plynovodu DN300, PN 2500 kPa, vedeného pozdÍž rýchlostnej cesty Rl . - Nasledujúci stupeň projektovej dokumentácie žiadame doplniť o vyjadrenie SPP -distribúcia, a.s. Bratislava k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia budúceho odberateľa plynu k distribučnej sieti. 
- Technické podmienky pripojenia OPZ budú určené po dodani žiadosti o pripojenie (žiadosť o TPRS). 
- V nasledujúcom stupni PD rozdeliť plynofikáciu na dva samostatné stavebné objekty: plynárenské zariadenie a na odberné plynárenské zariadenie, v zmysle vyhlášky MPSV aR SR č. 508/2009 je regulácia a merania súčasťou prípojky. 
Umiestnenie stavby: 
- K umiestneniu predmetnej stavby nemáme pripomienok, požadujeme dodržať Ochranné pásmo a Bezpečnostné pásmo existujúcich plynárenských zariadeni (zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike§ 79 a§ 80)a príslušné technické normy. 
- Práce vykonávané v ochrannom pásme plynárenského zariadenia oznámiť prevádzkovateľovi 7 dní pred ich zahájením a tieto realizovať výhradne ručne. 
Západoslovenská vodárenská spololnosť, a.s. OZ Galanta so sfdlom v Šali 
č. 21425/2014/4 zo dňa 05.05.2014 Stavba: 
-Zmena napojenia Areálu 312 na inžinierske siete- vodu a kanalizáciu. Bod napojenia vodovodnej prípojky je na vetve V3-1 navrhovaného rozšíreného verejného vodovodu (SO 412) v dÍžk.e cca 100,00 m nešpecifikovanej dimenzie s koncovým hydrantom, ktorý bude napojený na existujúci verejný vodovod PVC DN 110 Nový Majer. -Zmena odkanalizovania Areálu 312 - spldkovou areálovou kanalizáciou (SO 312.10) cez areálovú ČOV a PČS (SO 312.11) do verejnej výtlačnej spldkovej kanalizácie d 63 (SO 522), ktorá je zaústená do recipientu Derňa. 
- Zmena zabezpečenia vody na požiarne účely - vodou z vlastných studní. Vyjadrenie vodovod: 
- S navrhovaným spôsobom napojenia Areálu 312 pomocou rozšíreného verejného vodovodu vetvy V3-l s koncovým hydrantom nesúhlasíme. 
- Pripojenie Areálu 312 na existujúci verejný vodovod PVC DN 110 Nový Majer navrhujeme riešiť vodovodnou prlpojkou. 
- Meranie žiadame umiestniť do vodomernej šachty na začiatok vodovodnej prípojky v blízkosti pripojenia na verejný vodovod. 
- Proti zabezpečeniu vody pre požiarne účely z vlastných studní námietky nemáme. - V zmysle § 27 ods. 7 zákona 44212002 Z.z. je zakázané prepojiť rozvody z vlastného zdroja vody s vodovodnou prlpojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom. 
-Údaje o množstve dodávanej vody: 
Qp= 0,4681 Vs Qm = 0,6553 Vs Qh = 1,3477 Vs Qr = 14 445 3/rok 
Vyjadrenie kanalizácia: 
- V núeste stavby v súčasnosti verejnú kanalizáciu nevlastníme ani neprevádzkujeme. -Proti odvádzaniu odpadových vôd po prečistení vo vlastnej ČOV do recipientu Derňa námietky nemáme. 
Pokyny pre stavebnika: 
Ďalší stupeň projektovej dokwnentácie žiadame predložiť na vyjadrenie. 
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Slovak Telekom, a.s. Bratislava 
č. 14-16773614-GA zo dňa 24.4.2014 
Spresňujúce podmienky: K ďalšiemu stupňu stavebného konania požadujeme predložiť 
PD so zakresleným existujúcim TKZ v správe ST, a.s. podľa vytýčenia v teréne. 
Počas realizácie stavby žiadame doddať podmienky ochrany telekomunikačných (vrátane 
rádiových) zariadení uvedené vo vyjadrení č. 14-16773614-GA zo dňa 24.4.2014. 
Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať na tel.: 
0903722608 Juraj Červenka. 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK §.p. Pie§ťany 
č. CZ 11408/210/l014 zo dňa 05.05.2014 
- vyjadrenie k zmene rozhodnutia o umiestnení stavby 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod 
Piešťany ako správca vodného toku Derňa k predloženej dokumentácii stavby (Zmena 
DÚR 03.2014) uvádza nasledovné: 
-S umiestnením výustného objektu na ľavej strane vodného toku Derňa v rkm 31,170 (SO 
501) a vypúšťaním vyčistených splaškových odpadových vôd do toku Derňa, v množstve 
1,34775 l.s-1 súhlasíme za podmienky odkanalizovania Areálu 312, po dobudovaní 
systému verejnej splaškovej kanalizácie v danom území, do existuj. kanalizácie mesta 
Sereď. 

- S vypúšťaním splaškových odpadových vôd z areálovej ČOV do recipientu Derňa 
súhlasíme najviac na obdobie 10 rokov od kolaudácie predmetnej stavby. Avšak 
podotýkame, že s vypúšťaním splaškových odpadových vôd z ďalších plánovaných 
objektov, umiestnených v tomto priemyselnom parku, do toku Derňa súhlasiť nebudeme. 
- Pri riešení celkového územia priemyselného parku žiadame rešpektovať podmienky 
z vyjadrenia našej organizácie, vydaného podm. CZ 30560/210/2008 zo dňa 10.11.2008. 
- Vzhľadom na prietok recipientu a vysoké znečistenie vodného toku žiadame osadiť typ 
ČOV bez možnosti obtokovania a s maximálnym znečistenún na výstupe v ukazovateli 
BSKs 20 mg/l. 
- Ďalši stupeň PD k stavebným objektom SO 522 a SO 501 žiadame predložiť našej 
organizácii na vyjadrenie. 

HYDROMELIORÁCIE, §.p. Bratislava 
č.1848-2/120/2014 zo dňa 13.05.2014 

Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám 
omamujeme, že parcela č. 3992/5 v k. ú. Sereď, určená na stavbu "Logistický sklad- areál 
312" sa nachádza v záujmovom územní vodnej stavby nZávlaha pozemkov Váhovce
V.Mača ll." (evid.č. 5203 145) v správe Hydromeliorácie, š.p. Stavba závlahy bola daná 
do u.žfvania vr. 1987 s celkovou výmerou l 793 ha. 

Na parcele č. 3992/5 sa nachádzajú podzemné rozvody závlahovej vody- vetva "B14-
2" DN 250 a vetva "Bl4-2-1" DN 225 uvedenej závlahy. 

Jednotlivé stavebné objekty stavby "Logistický sklad - areál 312" sa dotknú 
podzemného závlahového potrubia nasledovn~: , . 
- SO 312.01 Terénne úpravy a priprava úzenua- su navrhnuté na závlahoveJ vetve "Bl4-
2-l" DN 225 uvedenej závlahy 
_ SO 312.06 Oplotenie - bude križovať závlahovú vetvu "B14-2-l" DN 225 uvedenej 
závlahy 
_ SO 312.1 O Kanalizácia splašková areálová- bude križovať závlahovú vetvu "Bl4-2-1" 

DN 225 uvedenej závlahy , . . 
- SO 312.21 Komunikácie a spevnené plochy (časť parkovac1ch rmest pre kanuóny a 
osobné vozidlá)- budú križovať závlahovú vetvu "B14-2-1" DN 225 uvedenej závlahy 
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- SO 312.22 Sadové úpravy - sú navrhnuté na závlahovej vetve "B14-2-1" DN 225 
uvedenej závlahy 
- SO 522 Kanalizácia výtlačná do recipientu - časť uvedeného stavebného objektu na 
parcele č. 3992/5 sa nachádza v záujmovom území uvedenej závlahy -podzemného 
závlahového potrubia sa nedotkne, časť stavebného objektu mimo parcely č. 3992/5 bude 
križovat' závlahovú vetvu "814-2" DN 250 uvedenej závlahy 
-podľa "Celkovej situácie stavby" časť C- VVN určené na zrušenie, krajný vodič VVN, 
OP VVN križujú závlahovú vetvu "8 14-2" DN 250 uvedenej závlahy -so 312.02, so 312.03, so 312.04, so 312.05, so 312.07, so 312.08, so 312.09, so 
312.11, so 312.12, so 312.13, so 312.14, so 312.15, so 312.16, so 312.17, so 
312.18, SO 312.19, SO 312.20, SO 312.23 sa nachádzajú v záujmovom území uvedenej 
závlahy - podzemného závlahového potrubia sa nedotknú 

V prílohe zasielame situáciu v Ml : 5000 s orientačným vyznačením časti záujmového 
územia závlahy, podzemného závlahového potrubia, riešenej parcely a stavebných 
objektov, ktoré sa dotknú podzemného závlahového potrubia. 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. 

Žiadame správny orgán, aby vo svojom rozhodnutí zaviazal stavebníka - vlastníka 
pozemku pred začatím stavebného konania na stavbu "Logistický sklad - areál 312" na 
parcele č. 3992/5 v k.ú. Sereď majetkovoprávne vysporiadať so správcom vodnej 
stavby príslušnú časť rúrovej siete- závlahovej vetvy "B 14-2-1" DN 225 stavby "Závlaha 
pozemkov Váhovce - V. Mača III." (evid.č. 5203 145) v správe Hydromeliorácie, š.p. 
Postupovať sa bude podľa § 45a ods. l a 3 zákona č. 9211991 Zb. o podmienkach prevodu 
majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v súlade so Smernicou 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k činnosti 
rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu. Podmienkou je, 
že uzatvorenie a odpredaj časti rúrovej siete nesmie mať za následok znefunkčnenie 
zostávajúcej časti rúrovej siete. 

Do majetkovoprávneho vysporiadania žiadame závlahovú stavbu - podzemné 
závlahové potrubie- vetvu "814-2-1" DN 225 stavby "Závlaha pozemkov Váhovce- V. 
Mača Ill." (evid.č. 5203 145) v správe Hydromeliorácie, š.p. re§pektovať. 

Podzemné závlahové potrubie - vetvu "B 14-2" DN 250 stavby "Závlaha pozemkov Váhovce - V. Mača III." (evid.č. 5203 145) na parcele č. 3992/5 žiadame pri návrhu a 
realizácň stavby taktiež rešpektovať, vrátane ochranného pásma 5 m od osi potrubia. Križovanie stavebného objektu SO 522 Kanalizácia výtlačná do recipientu (mimo parcely 
č.3992/5) so závlahovou vetvou "B14-2" DN 250 žiadame navrhnúť v zmysle ustanovení 
STN 73 6961 "Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami 
a vedeniami" z r. 1983. 

Dokumentáciu k stavebnému konaniu na stavbu "Logistický sklad - areál 312" na 
parcele č. 3992/5 v k.ú. Sereď, vrátane detailu križovania SO 522 so závlahovým 
potrubím žiadame predložiť na odsúhlasenie. 

Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
č. OU-GA-OCDPK-2014/006073 zo dňa 26.06.2014 Navrhovaná dokumentácia rieši stavbu priemyselného areálu logistického centra v katastri 
mesta Sereď, pri rýchlostnej komunikácii Rl Trnava Nitra. Navrhovaný areál sa priamo 
dopravne napája na prístupovú komunikáciu (SO 102), ktorá vyúsťuje na cestu I/62. 
Navrhovaný areál 312, bude dočasne dopravne napojený komunikáciou SO 126 na cestu 
III/05180 a po výstavbe areálu bude komunikácia zlikvidovaná. 
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S predloženou zmenou projektovej dokumentácie pre umiestnerue stavby súhlasíme za 
predpokladu dodržania nasledovných podmienok: 

na osadenie stavebného objektu SO 126 Dočasná komwllkácia v ochrannom pásme 
cesty III/05180, je potrebné požiadať tunajší úrad o záväzné stanovisko - výnimku 
podľa § ll odst. 2, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predp'isov, 
na dopravné napojenie dočasnej komunikácii na cestu Ill/05180 je potrebné požiadať 
tunajší úrad o záväzné stanovisko v zmysle ustanovenia§ 3b zákona č. 135/1961 Zb. 
(cestný zákon) pred vydaním územného rozhodnutia, 

- posúdenie vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky navrhovanej stavby prináleží OR 
PZ ODI Galanta, 
SO l 02 Prístupová komunikácia k ceste 1162, bude do otvorenia areálu 312 
skolaudovaná a dočasná komunikácia (SO 126) bude odstránená, 
S0126 Dočasná komunikácia a SO 102 Prístupová komunikácia, bude povoľovať 
mesto Sereď, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, 
projektovú dokumentáciu predložiť na vyjadrenie správcovi cesty SaÚC TISK, 
Bulharská 39, Trnava a vlastníkovi cesty Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej 
politiky, Starohájska l O, Trnava, 
zmenu projektovej dokumentácie pre umiestnenie stavby predložiť na vyjadrenie 
mestu Sereď. 

Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný in§pektorát, Galanta 
č. ORPZ-GA·ODI1·16·069/2014 zo dňa 19.06.2014 
Okresný dopravný inšpektorát Galanta s predloženým návrhom stavby ,, Priemyselný park 
- Logistické centrwn a ľahká priemyselná výroba Sereď, Areál 312" a napojenie na 
S0122 Komunikáciu vetva 12 v zmysle predloženej projektovej dokumentácii 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, a projekt trvalého dopravného značenia, ktorým 
bude komplexne riešená situácia dopravy v danej lokalite vrátane napojenia na jestvujúce 
cestné siete, 
- Okresný dopravný inšpektorát Galanta žiada aby bol včas informovaný o prípadných 
zmenách v súvislosti s predmetnou stavbou. 

Trnavský samosprávny kraj, Správa a údržba ciest TTSK 
č. 225/2014/SÚCTt-027 4783 zo dňa 27.06.2014 
S napojením dočasnej prístupovej komunikácie SO 126 z dôvodu výstavby areálu 312 
súhlasíme za dodržania týchto podmienok: 
- prístupovú cestu realizovať v zmysle predloženej dokumentácie z betónových panelov 

pri napojením dočasnej komunikácie nesmie byť narušená asfaltová časť vozovky 
zriadením dočasnej komunikácie nesmú byť narušené odtokové pomery na odtok 
zrážkových vôd . 
pri realizácii stavby dodržať vyjadrenie č. 156/2010/SUCTt zo dňa 7. 12. 2010 

- stavebné práce žiadame realizovať v čase mimo zimnej údržby ci~st . . . počas realizácie stavby nesmie byť na ceste lll/05180 skladovany žiadny matenál aru 
zemina z výkopov 

- premávka na ceste nesmie byť ohrozená ani obmedzená 
prípadné poškodenie cesty III/05180 a jej súčastí žiadame upraviť v zmysle STN 
736101 

- prípadné znečistenie cesty musí byť okamžite odstránené 
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- po dokončení výstavby areálu 312 požadujeme SO 126 odstrániť, vykonať spätnú 
úpravu 

- začatie a ukončenie prác žiadame nahlásiť nášmu pracovníkovi p. Scherhauferovi 
cestmajstrovi strediska v Seredi na č. t. 031/7892264, ktorý bude dozerať na dodržanie 
nami stanovených podmienok a podmienok správnych orgánov. 

Na každý zásah do telesa cesty je potrebné si vyžiadať povolenie od Okresný úrad 
Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Galanta. 

Trnavský samosprávny kraj, SHS, odbor dopravnej politiky 
č. 05577/2014/0DP-002 zo dňa 23.06.2014 
Predmetná dokumentácia rieši dočasné pripojenie účelovej kom\IDikácie na cestu 
111105180 (cesta na Nový Majer), ktoré bude využívané len počas výstavby areálu 312. 
TISK, ako vlastník ciest Il a III. triedy na území samosprávneho kraja v zmysle 
ustanovení § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov, Vám prostredníctvom Odboru dopravnej politiky k 
predloženej žiadosti zasiela nasledovné stanovisko: Z hľadiska ochrany záujmov ciest vo 
vlastníctve TISK je povolenie umiestnenia predmetnej stavby a následné vydanie 
stavebného povolenia miestne prislwným stavebným, resp. špeciálnym stavebným 
úradom, okrem iného, možné len za dodržania ustanovení § 4 a § 7 Vyhlášky č. 532/2002 
Z. z. Ministerstva životného prostredia SR, 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. 
Nakoľko bude realizáciou stavebného objektu SO 126 Dočasná komunikácia do značnej 
miery dotknutá ochrana záujmov cesty III/05180, požadujeme dodržanie aj nasledovných 
podmienok: 

Pri realizácii predmetnej stavby žiadame dodržať platné ustanovenia § 18 cestného 
zákona. 

- V prípade zásahu do telesa cesty IW05180 (pripojenie dočasnej účelovej 
komunikácie) je stavebník povinný požiadať v dostatočnom predstihu príslušný cestný 
správny orgán - Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií - o povolenie jej zvláštneho užívania. 
Stavebnou činnosťou nesmie byt' ohrozená cesta llU05180 z hľadiska svojej stability, 
odvádzania dažďových vôd a bezpečnosti cestnej premávky. 

- Zariadenia na odvádzanie vôd z telesa cesty IIU05180 nesmú byť stavebnou činnosťou 
porušené. V prípade nutnosti zásahu do nich je stavebník povinný upraviť existujúce, 
resp. vybudovať nové odvodnenie v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. 

- Pred realizáciou dopravného napojenia SO 126 na cestu IW05180 žiadame krajnicu 
tejto cesty zarezať v celej šírke napojenia, aby sa zabránilo jej odtr'haniu. 
Križovanie inžinierskych sietí s cestou III/05180 požadujeme riešiť pretláčaním kolmo 
na os komunikácie s uložením do chráničiek. 
Obmedzenie cestnej premávky na ceste IW05180 žiadame navrhnúť v nevyhnutne 
krátkodobom rozsahu a projekt dočasného dopravného značenia predložiť príslušnému 
dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie. 
PozdÍžny spád pripojovacej účelovej komunikácie nesmie klesať smerom k ceste 
111105180. 

- Nakoľko z dôvodu zvýšenej stavebnej činnosti a presunov ťažkej automobilovej 
techniky počas výstavby areálu 312 dôjde k značnej devastácii vozovky cesty 
III/05180 požadujeme po ukončení prác na areáli 312 (do kolaudácie predmetnej 
stavby) zrealizovať aj rekomtrukciu cesty IW05180 v rozsahu stanovenom 
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podmienkami stavebného povolenia č. A2010/00078 zo dňa 14.1.2010 na náklady 
stavebníka. Táto podmienka vyplýva aj z ustanovení § 19 cestného zákona. 

- Po dokončení výstavby areálu 312 požadujeme SO 126 Dočasná komunikácia 
odstrániť, vykonať spätnú úpravu terénu a v ďalšom využívať ako prístupovú 
komunikáciu výhradne SO 102 Prístupová komunikácia, resp. SO 122 Komunikácie 
vonkajšej i.n:f.rdtruktúry. Po ukončení prác žiadame vyzvať zástupcu správcu cesty 
IW05180 k prevzatiu predmetného úseku. 

- Predmetnú dokumentáciu požadujeme predložiť na vyjadrenie tiež Správe a údržbe 
ciest TISK a jej pripomienky žiadame rešpektovať. 

Za dodržania vyššie uvedených podmienok so zmenou územného rozhodnutia pre 
uvedenú stavbu súhlasíme. 

Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii 
~. OU-GA-OCDPK-2014/007171 zo dňa 04.07.2014 
Závämé stanovisko - povoľuje výnimku zo zákazu činností v ochrannom pásme cesty 
III/05180 v km cca l ,050 ľavej strane staničenia nasledovne: 

osadenie stavebného objektu - SO 126 Dočasná komunikácia v rámci umiestnenia 
stavby "Priemyselný park - Logistické centrum a priemyselná výroba Sereď"' podľa 
priloženej projektovej dokumentácie. 

Výnimka sa povoľuje za týchto podmienok: 
l. výnimka sa povoľuje iba na stavebný objekt SO 126 Dočasná komunikácia v rámci 

umiestnenia stavby "Priemyselný park - Logistické centrum a priemyselná výroba -
Sereď", 

2. stavebný objekt navrhovanej komunikácie osadiť podľa priloženej projektovej 
dokumetácie, 

3. dodržať podmienky vyjadrenia SaÚC TISK Trnava pod.č. 225/12014/SÚC Tt-027 
4783 zo dňa 27.06.2014, 

4. dodržať podmienky vyjadrenia Trnavského samosprávneho kraja, SHS, Odbor 
dopravnej politiky, Starohájska 10, Trnava pod.č. 055771214/0Dp-002 zo dňa 
23.06.2014, 

5. dodržať podmienky stanoviska OR PZ ODI Galanta zo dňa ORPZ-GA-ODil -16-
06912014 zo dňa 19.06.2014, 

6. dodržať podmienky závämého stanoviska vydané mestom Sereď pod.č. 12540/ÚPaSP 
399/12014 -ZS zo dňa 20.06.2014, 

7. toto povolenie nenahrádza povolenie stavebného úradu vydané v zmysle zákona č. 
50/1976 Zb. stavebný zákon v zneni neskorších predpisov, 

8. výnimka na SO 126 platí do doby výstavby logistického areálu 312, 
9. v prípade dopravného záujmu, resp. záujmu správcu komunikácie, ktorý vyvolá 

kolíziu s takto unúestnenou stavbou, je majiteľ uvedenej stavby povinný na výzvu 
orgánu štátnej správy stavbu odstrániť, resp. preložiť na vlastné náklady. 

Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii 
~. OU-GA-OCDPK-2014/007173 zo dňa 04.07.2014 Záväzné stanovisko - povoľuje zriadenie dočasného dopravného napojenia SO 126 
Dočasnej komunikácie areálu 312 v rámci realizácie stavby ,,Priemyselný park -
Logistické centrum a priemyselná výroba Sered'" na pozemku parc.č. 399215 k. ú. Sereď 
k ceste III/05180 v km cca 1,050 na ľavej strane v smere staničenia. 
Zriadenie pripojenia sa povol'uje za predpokladu dodržania nasledovných podmienok: 
l. Dočasné napojenie komunikácie sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie, 

ktorá bude prevzatá do dokumentácie pre stavebné povolenie a bude navrhnutá podľa 
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STN 736102,136110 a 136101. Dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame predložiť na vyjadrenie. 
2. SO 126 Dočasná komunikácia bude časovo obmedzená len na dobu výstavby logistického areálu 312. Spádové pomery dočasnej komunikácii, budú riešené tak, aby nedošlo k stekaniu vody na cestu a nebolo narušené odvodnenie cesty. 3. Pri realizácň nesmie prísť k poškodeniu asfaltovej časti vozovky a napojenie realizovať so zarezaním asfaltovej časti vozovky podľa TP 3/2008 - realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia, rozkopávky v čase mimo zimnej údržby. Prípadné mečistenie vozovky musí byť bez prieťahov okamžite odstránené. 4. Počas budovania dočasného dopravného pripojenia k ceste IIJ/05180, bude premávka na ceste usmerňovaná prenosným dopravným mačením, ktoré bude spracované v DSP a na ktorého použitie bude na tunajšom úrade vyžiadané určenie. 5. Dodržať podmienky vyjadrenia SaÚ TTSK -Trnava pod. č.(.225/2014/SÚCTT-027 4783 zo dna27.06.2014. 

6. Dodržať podmienky záväzného stanoviska mesta Sereď' pod.č. 12540/ÚIPaSP 399/2014- zs zo dňa 20.06.2014. 
7. Dodržať podmienky vyjadrenia Trnavského samosprávneho kraja, SHS, Starohájska 10, Tmavapod.č. 05577/2014/0DP-002 zo dňa23.06.2014 8. Dodržať podmienky stanoviska OR PZ ODI Galanta pod.č. ORPZ-GA-Dll-16-069/2014 zo dňa 19.06.2014. 
9. Užívanie logistického areálu 312 a vydanie kolaudačného rozhodnutia je podmienené kolaudačným rozhodnutím na prístupovú komunikáciu (SO l 02) do priemyselného parku z cesty J/62. 
Iné podmienky: 
- navrhovanú dočasnú komunikáciu SO 126 a prístupovú komunikáciu SO l 02, bude povoľovať mesto Sereď, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie. 

Ostatné podmienky územného rozhodnutia vydaného Mestom Sereď ~. 6797/ÚPaSP 1192/2008 zo dňa 20.11.2008 o umiestneni stavby zostávajú platné v plnom rozsahu. 
Rozhodnutie o námietkach účastnikov konania: neboli vznesené. 

Toto nové rozhodnutie o umiestneni stavby platí podl'a ustanovenia § 40 ods.l stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestrati platnost', ak v tejto lehote bude podaná žiadost' o stavebné povolenie na stavbu, umiestnenú týmto rozhodnutím. 
Podl'a § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovatel'a a ostatných účastnikov územného konania. 

Odôvodnenie 
Navrhovateľ 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 28.5.2014 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku návrh na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestneni stavby " Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď ". Areál priemyselného parku - logistického centra a ľahkej priemyselnej výroby bude umiestnený na pozemkoch parc.č. 3924/7, 3924/43, 3924/51, 3940/1, 3977/1, 399215, 3992157, 4058/3, k.ú. Sereď. Objekty technickej infraštruktúry -líniová stavba v k. ú. Sereď a k. ú. Vlčkovce. 
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Územné rozhodnutie na stavbu " Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď", pod č. 6797/ÚPaSP 1192/2008 zo dňa 20.11.2008, právoplatné dňa 23.12.2008. 
Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad, oznámil začatie zmeny územného konania podľa § 36 ods.4 a § 41 ods. l stavebného zákona verejnou vyhláškou č. 12540/ÚPaSP 399/2014 zo dňa 2.6.2014, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Sereď v termíne od 5.6.2014 do 20.6.2014. 

Predložený návrh zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby riešil zásobovanie areálu zemným plynom z jestvujúcej regulačnej stanice plynu VTL/STL spoločnosti FM LOGISTIC Sereď. V konaní sa navrhovateľ rozhodol od tejto zmeny pripojenia plynu upustiť a ponechať riešenie zásobovania územia plynom podľa platného územného rozhodnutia, vybudovaním vlastnej regulačnej stanice plynu. 

Nové umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu vo vyhláške č. 53212002 Z.z. o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta, vydalo záväzné stanovisko k zmene rozhodnutia o umiestnení stavby pod č. 12540/ÚPaSP 399/2014-ZS zo dňa 20.06.2014. 
Nový návrh sa dotýka orgánov štátnej správy, ktoré k novému umiestneniu stavby dali stanoviská: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie- OV, OH, OPaK, OO, Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, SPP-distribúcia, a.s. Bratislava, Zs VS, a.s. OZ Galanta so sídlom v Šali, Slovak Telekom a.s., Bratislava, Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Trnavský samosprávny kraj, sekcia hospodárskej stratégie, odbor dopravnej politiky, Trnava, Trnavský samosprávny kraj, Správa a údržba ciest TISK, Trnava, Hydromeliorácie, š.p. Bratislava, slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Piešťany, Ich stanoviská boli zosúladené a zahrnuté do podmienok rozhodnutia. 

Autorom predloženej dokumentácie k návrhu na vydanie zmeny územného rozhodnutia je Ing. Andrej Sýkora, PhD., autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 1439* A *1, Pozemné stavby, PA V AND, s.r.o., Znievska 32, 851 06 Bratislava. 

Zmena územného rozhodnutia sa netýka SO 601 Rekonštrukcia vedení VVN 110 kVzápadná vetva, územia v k. ú. Vlčkovce. 

Toto rozhodnutie s výkresom situácie bude doru~ené verejnou vyhlálkou a musí byť vyvesené po dobu 15 dnf na úradnej tabuli mesta Se~eď. . Za deň doručenia sa považuje posledný deň vyveseDJa tohto rozhodnutia. 

Poplatky: 
Za vydanie zmeny územného rozhodnutia bol uhradený správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 z. z. o správnych poplatkoch v hodnote 2700,00 € bol zaplatený dňa 28.5.2014. 
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Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa§ 53 a§ 54 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Trnava, 
odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 Ol Trnava~ podanim na Mesto Sereď, 
Nám. republiky 1176/10, 926 Ol Sereď (15. deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia). 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

Príloha: 
l x Situácia- zastavovací plán v mierke l :2500 

(pre navrhovateľa a k spisu) 

Vyvesené dňa: 
(pečiatka, podpis) 

Doručí sa: 
l. K~D.I.S., s.r.o., Ľ.Fullu 20, 841 05 Bratislava 

_,.--J / / 
-:~ /4;.-f.l"j 

Ing. Martm ToliÍ'čányi 
primátor mesta 

Zvesené dňa : 
(pečiatka, podpis) 

2. Green Field Property a.s., Nám. SNP 4/1476,921 Ol Piešťany 
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková ul. č.36, 817 15 Bratislava 
4. Mesto Sereď, Námestie Republiky 1176/1 O, 926 Ol Sereď 
5. Rímskokatolícka cirkev- Rímskokatolícky farský úrad Sereď, ul. Kostolná IO, Sereď 
6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava l 
7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ, P. Pázmanya 4, 927 Ol Šaľa 
8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, 

921 80 Piešťany 
9. SPP-distribúcia, as., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 26 
10. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 
Il. Trnavský samosprávny kraj, sekcia hospodárskej stratégie, P.O.BOX 128, 

Starohájska 10,917 Ol Trnava 
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Na vedomie: 
l. REBOD SK, a. s., Illavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka 
2. FM SLOVENSKÁ, s.r.o., Priemyselná l, 926 Ol Sereď 
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská 23 52/62, 924 O l Galanta 
4. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Vajanského 22, 917 77 Trnava 
5. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová l, 917 Ol Trnava 
6. Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová doba 1408/31, 924 36 Galanta 
7. Okresný úrad Galanta, Pozemkový a lesný odbor, ul.29. augusta 10,924 Ol Galanta 
8. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
10. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 
ll. Západoslov. vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 
12. Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Nová Doba 1408/31,924 36 Galanta 
13. Správa a údržba ciest TT samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 
14. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 

924 36 Galanta 
15. Obec Vlčkovce, 919 23 Vlčkovce č. 15 
16. Okresný úrad Galanta, Katastrálny odbor, ul. 29.augusta lO, 924 Ol Galanta 

- po právoplatnosti 

'\ 
\ 
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