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Názov materiálu:   
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Materiál obsahuje:   
1. Pozemok na Parkovej ulici  

Súhlas s uložením inžinierskych sietí  
- žiadosť  
- snímok z mapy 
- návrh na uznesenie 
-  dôvodová správa 

Pozemok na Poštovej ulici 
2. Súhlas s  uložením inžinierskych sietí 

- žiadosť 
- snímok 
- návrh na uznesenie 
- dôvodová správa 

3. Pozemok na Priemyselnej ulici 
Súhlas s  uložením inžinierskych sietí 
- žiadosť 
- snímok 
- návrh na uznesenie 
- dôvodová správa 

4. Pozemok na Trnavskej ulici  
Súhlas s  uložením inžinierskych sietí  
- žiadosť  
- snímok 
- návrh na uznesenie 
- dôvodová správa 

5. Pozemok na Trnavskej ulici  
Súhlas s  uložením inžinierskych sietí  
- žiadosť  
- snímok 
- návrh na uznesenie 
- dôvodová správa 

 
 



6. Pozemok na ul. M. R. Štefánika  
Súhlas s  uložením inžinierskych sietí  
- Žiadosť 2 
- snímok 
- návrh na uznesenie 
- dôvodová správa 

7. Pozemok na Fándlyho ulici  
Zriadenie vecného bremena  
- žiadosť  
- Situácia  
- návrh na uznesenie 
- dôvodová správa 
 
 
 

Predkladá: 
                  JUDr . Ing. Daniela Vargová  
                   vedúca právneho a majetkového referátu MsÚ 
 
 
Vypracovala: 
                      Darina Nagyová 
                      právny a majetkový referát   



Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  12. 09. 2019 prerokovalo a  
 
 
súhlasí,   
      
v súlade s §-om 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, s umiestnením 
elektrickej prípojky a istiacej skrine PRIS č. 650304 na pozemkoch vo vlastníctve mesta, na 
časti parcely č. 1139/1 - zastavaná plocha a nádvorie,  zapísanej Okresným úradom 
v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ na  LV č. 591 
pre k. ú. Sereď a na  časti parcely č. 919/2 – ostatná plocha,   zapísanej Okresným úradom 
v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcela registra „E“ na  LV č. 
4806 pre k. ú. Sereď“,  z dôvodu rekonštrukcie nehnuteľnosti s. č. 2878 na parcele č. 1139/16, 
pre stavebníka Jaroslava Bartoša, bytom Vinohrady nad Váhom č. 720, v prospech 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava.  

 
 

 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa: 

 
     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, 
návrh na umiestnenie  elektrickej prípojky  a istiacej skrine na  pozemkoch vo vlastníctve 
mesta:  
 
    Listom zo dňa 03. 07. 2019 požiadal Jaroslav Bartoš  o súhlas s umiestnením  istiacej 
skrine a elektrických rozvodov na pozemkoch vo vlastníctve mesta, nachádzajúcich sa v k. ú. 
Sereď, na Parkovej ulici. 
 
  
Zdôvodnenie žiadosti: 
     O súhlas s umiestnením prípojok požiadal z dôvodu rekonštrukcie nehnuteľnosti s. č. 2878, 
ktorej je vlastníkom a potreby jej napojenia na elektrickú sieť. K stavebnému povoleniu 
potrebuje preukázať, v súlade so stavebným zákonom,  súhlas vlastníka dotknutého pozemku. 
     Podľa § 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, o zriadení vecného 
bremena k nehnuteľnému majetku mesta, rozhoduje mestské zastupiteľstvo.  
 
 
 
Stanovisko odborných útvarov: 
 
Oddelenie rozvoja mesta: 
„ORM súhlasí s umiestnením istiacej skrinky  a rozvodov.“ 
 
 
Odd. ÚP a SP: 
„Pozemok parc. reg. č. 1139/1, 42 k. ú. Sereď na Parkovej ulici je  podľa Územného plánu 
mesta Sereď súčasťou plochy, ktorá je funkčne určená ako plochy dopravy – komunikácie 
obslužné, označenej funkčným kódom DKO. 
   Oddelenie ÚP a SP nemá pripomienky k zriadeniu vecného bremena podľa predloženej 
žiadosti, k umiestneniu istiacej skrine na pozemku parc. č. 1139/1, 42 k. ú. Sereď k objektu na 
pozemku parc. č. 1139/16 k. ú. Sereď 
 



Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava v zast. 

(stavebník) Jaroslav Bartoš, Vinohrady nad Váhom 720, 92S SS 
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Mesto Sereď 

tľ- 2w1o;o1~-- - .~;ý 
Nám. Republiky 10 

926 01 Sereď 

V Seredi, 03.07.2019 

VEC: Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518 v zast. Jaroslavom Bartošom bytom 

Vinohrady nad Váhom 720, 925 55, (stavebník) si Vás dovoľuje požiadať o zriadenie vecného 

bremena na nehnuteľnosti s pare. číslom: 1139/1,42 z dôvodu rekonštrukcie nehnuteľnosti 

na parcele 1139/16, kat. územie Sereď. 

Vecné bremeno bude zaťažovať_ chodník kde bude umiestnená istiaca skriňa PRIS č. 65 03 04 

(majetok ZSDis) na parcele 1139/1,42. 

Za kladné vyjadrenie mojej žiadosti vopred ďakujem. 

S pozdravom 

Jaroslav Bartoš 

v 
Príloha: LV3631 

Katastrálna mapa 
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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  12. 09. 2019 prerokovalo a  
 
 
súhlasí,   
      
v súlade s §-om 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, s umiestnením 
vodovodnej prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta, z dôvodu pripojenia pripravovanej 
stavby „byt  s polyfunkciou“ na  Poštovej ul.“,  na časti parcely č. 919/2 - ostatná plocha, 
evidovaná Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na mape určeného operátu ako 
parcela registra „E“ na LV č. 4806   pre k. ú. Sereď a na časti parcely č. 578 - zastavaná 
plocha a nádvorie,  evidovaná Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na mape 
určeného operátu ako parcela registra „E“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, pre žiadateľa 
Miroslava Višvardu, bytom v Seredi, Vonkajší rad 762/5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa: 

 
     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, 
návrh na umiestnenie  vodovodnej prípojky  na  pozemkoch vo vlastníctve mesta:  
 
    Listom zo dňa 17. 07. 2019 požiadal Miroslav Višvarda  o súhlas 
s umiestnením  vodovodnej šachy a vodovodnej prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta, 
nachádzajúcom sa v k. ú. Sereď. 
  
Zdôvodnenie žiadosti: 
     O súhlas s umiestnením vodovodnej šachty a prípojky na parcelách č. 919/2 a 578  
požiadal z dôvodu pripravovanej výstavby bytu s polyfunkciou na parcele č. 241/2, ktorej je 
vlastníkom. K stavebnému povoleniu potrebuje, v súlade so stavebným zákonom, preukázať  
súhlas vlastníka dotknutého pozemku. 
     Podľa § 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, o zriadení vecného 
bremena k nehnuteľnému majetku mesta, rozhoduje mestské zastupiteľstvo.  
 
 
 
Stanovisko odborných útvarov: 
 
Oddelenie rozvoja mesta: 
„Nemáme námietky a odporúčame zriadenie vecného bremena z dôvodu vybudovania 
vodovodnej prípojky a vodovodnej šachty pre byt s polyfunkciou.“ 
 
 
Odd. ÚP a SP: 
„Oddelenie nemá pripomienky k zriadeniu vecného bremena podľa predloženej žiadosti, nie 
je v rozpore s Územným plánom mesta Sereď“ 

 

Odd. životného prostredia: 
„nemá námietky a súhlasí s nájmom pozemku vo vlastníctve mesta časti parcely registra „E“ č. 919/2 
k. ú. Sereď na umiestnenie  a vybudovanie vodomernej šachty (1,20 m x 1,50 m) a so zriadením 
vecného bremena na parcelách „E“ č. 919/2 a č. 578, spočívajúceho v uložení vodovodnej prípojky, 
ktorý bude slúžiť pre stavbu „Byt s polyfunkciou“ v meste Sereď, ul. Poštový, k. ú. Sereď, č. p. 241/2 
na základe žiadosti zo dňa 17.07.2019 pod p. č.24609/2019 investorom Miroslavom Višvardom, 
Vonkajší rad 762/5, 926 01 Sereď za podmienok: 
 

- Uloženie vodovodnej prípojky nebude realizované v zelenom páse resp. v zeleni na vyššie 
spomínaných parcelách, ale na jej položenie sa využije existujúci chodník pri budovách. 
Dôvodom je detské ihrisko „Chrobáčik“ a dreviny, ktoré by boli stavebnou činnosťou 
poškodené.   

V prípade umiestnenia a vybudovania vodomernej šachty sa pri stavebnej činnosti riadiť kapitolou 4 
STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie 
a Arboristického štandardu „Ochrana drevín pri stavebnej činnosti.“ 
 



/ 
Miroslav Višvarda, Vonkajší rad 762/5, Sereď, 

Mestský úrad v Seredi 

Nám.republiky 1176/10 

926 01 Sereď 

MESTSK)-' {JRAD 
SERED 

'-'-=------~ 

Dátum: 1 7 -07- 2019 

Vec: Žiadosť o nájom pozemku na umiestnenie vodomernej šachte a k uloženiu 

vodovodnej prípojky do pozemku mesta 

Touto cestou Vás žiadam o nájom pozemku vo vlastníctve mesta 

časť parcely registra „E" č.919/2 v k.ú. Sereď na vybudovanie 

a umiestnenie vodomernej šachty (1,20 m x 1,50 m}. 

Zároveň žiadam o súhlas so zriadením vecného bremena na parcelách 

registra „E" č.919/2 a č.578, spočívajúceho v uložení vodovodnej 

prípojky, ktorá bude slúžiť pre stavbu „Byt s polyfunkciou" v meste 

Sereď, ul.Poštová, k.ú. Sereď, č.p.241/2. 

Názov stavby: Byt s polyfunkciou 

Miesto stavby: č.p.241/2, ul.Poštová, k.ú.Sereď 

Číslo parcely: č.p. 241/2 

Investor: Miroslav Višvarda 

Vonkajší rad 762/5, 926 01 Sered' . 

Za kladné vybavenie vopred ďakujem. 

S pozdravom 

V Seredi 17.7.2019 •••••••••• L - • r • • •. e ••••• e. --;-,.,;•,. e. e. e. e e e e e e e 

M. 1 v·v / ,.d 1ros av 1svar a 





Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  12. 09. 2019 prerokovalo a  
 
 
súhlasí,   
      
v súlade s §-om 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, s umiestnením 
elektrickej prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta, z dôvodu zásobovanie elektrickou 
energiou pre navrhovaný areál Agrall a pre vedľajší areál Dipex, v existujúcom 
priemyselnom parku, na časti parciel č. 4061/22 - ostatná plocha a 4061/109 - ostatná 
plocha, evidovaných Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor, na katastrálnej mape 
ako parcely registra „C“ na LV č. 591  pre k. ú. Sereď, pre spoločnosť agrall, s.r.o. so sídlom 
v Bajči, č.  Hlavná 504, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa: 

 
     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, 
návrh na umiestnenie  elektrickej prípojky  na  pozemkoch vo vlastníctve mesta:  
 
    Listom zo dňa 19. 08. 2019 požiadala spoločnosť agrall, s. r. o. Bajč,  o súhlas 
s umiestnením  káblovej VN prípojky na pozemky mesta.  

Zdôvodnenie žiadosti: 
     O súhlas s umiestnením prípojky spoločnosť požiadala z dôvodu zabezpečenia zásobovania 
elektrickou energiou pre navrhovaný areál Agrall a pre vedľajší areál Dipex, v existujúcom 
priemyselnom parku. Prípojka bude zaťažovať zelený pás na parcele  4061/22 a 4061/109. 
    Výstavba a prevádzka navrhovaných rozvodov VN, NN a stanice nemá nepriaznivý vplyv na 
životné prostredie. Nie je zdrojom nečistôt ovzdušia, vody, pôdy ani ohrozenia živočíchov.  
    Z hľadiska požiarnej a civilnej ochrany výstavba a prevádzka riešeného vedenia  pri 
dodržaní platných noriem, predpisov a zákonov nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo.    
Nebezpečné odpady pri montáži a prevádzke  nevznikajú.                                                     
     K stavebnému povoleniu stavebník potrebuje, v súlade so stavebným zákonom, preukázať  
súhlas vlastníka dotknutých pozemkov. 
     Podľa § 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, o zriadení vecného 
bremena k nehnuteľnému majetku mesta, rozhoduje mestské zastupiteľstvo.  
 
 
 
Stanovisko odborných útvarov: 
 
Oddelenie rozvoja mesta: 
„Nemáme námietky a odporúčame zriadenie vecného bremena par. č.: 4061/22 a 4061/109 
z dôvodu vybudovania VN prípojky.“ 

 
Odd. ÚP a SP: 
„Nemáme pripomienky k predloženej žiadosti, nie je v  rozpore s Územným plánom mesta 
Sereď.“ 
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Mesto Sereď 
Nám. Republiky 10 
926 01 Sereď 

~1.11115 
~ 

vybavuje: Ing. Tibor Kostoláni, tel.: 0917/ 300 151 

VEC: Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Spoločnosť AGRALL s.r.o., Hlavná 504, 946 54 Bajč, IČO: 44 874 774 v zast. konateľom 

Ing. Tiborom Kostolánim, si Vás dovoľuje požiadať o zriadenie vecného bremena na parcele číslo: 

4061/109, 4061/22 z dôvodu vybudovanie VN prípojky podľa Stavebného povolenia č. 

13905/ÚPaSP 791 /2019 zo dňa 17 .12.2018 v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s., IČO: 

36361518. 

Vecné bremeno bude zaťažovať zelený pás medzi chodníkom a cestou na parcele č. 

4061/22 a parcelu č. 4061/109. 

Za kladné vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme. 

v Bajči, dňa 12.8.2019 

S pozdravom 
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U 1. Priem ys e 1 ná 

PS-01 TRANSFORMACNA STANICA DO 630kVA S TRAFOM 100kVA, 22/0,42kV 
O TS Bet6nová bloková stanica do 630kVA, nadzemná s vnútorným ovládaním 

typu EH4 z dodávky Haramia 
rozmery : cca 3200x271 Ox3250(2650+600)mm /dxšxv/ 

HIP PROJEKTU ING. LENGYEL TIBOR 

VYPRACOVAL ZODP. PROJEKTANT KRESLIL 

ING. MILAN BEZECNÝ ING. MILAN BEZECNÝ ING. MAREK GALGOCI 

INVESTOR: Agrall s.r.o. Bajč a Dipex s.r.o . Sereď 

STAVBA: Novosta':ba viacúčelovej haly AGRALL 
Sereď - ul. Priemyselná, č. p. 4061/105 a 107 

OBJEKT: PS 01 Trafostanica 100kVA, 22/0,42kV 
OBSAH VÝKRESU: Umiestnenie TS 

PROJEKT PRE 
STAVEBNÉ POVOLENIE 

A REALIZÁCIU 

PROFESIA ELEKTR O VÝKRES č. : 

DÁTUM 04/2018 2 
REVÍZIA -

FORMÁT 1 A4 

MIERKA 1:200 
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NAPÄŤOVÉ SÚSTAVY 

VN : 3 AC 50Hz 22.kV, slef IT 
NN : 3PEN AC SOHz 2J0/400V. sieť TN-C 

3PEN AC SOHz 230/400V. sieť TN-C (TS - spoločné spotreba) 

Ochrana pred zasahom elektrickYm prúdom 

VN : podľa STN EN 6193~1 a 50522 
živé časti - krytom . zábranou, prekážkou a umlestnenlm mimo dosahu, čl. 6.2.1 
nežive časti - uzemnenlm na spoločnú uzemňovac!u sústavu, STN EN 61936-1 kap.10, IEC 61140 a čl. 7 STN 50222 

NN : podľa STN 332000-4-41 
živé časti (základni ochrana) - základnou iZoláciou, zábranami a klylmi, v súlade s prílohou A 
netivé časil (pri poruche) - samočinnYm odpojením napájania, čl. 411.3.2 

- ochra nné uzemnen!e a ochranné pospájanie, čl. 4 11.3.1 
- doplnková ochrana p rťl dovým chráničom (RCO) 441.3.3 

Legenda 

PS 01 TRANSFORMAČ:NA STAN.CA 100kVA, 22/0,42kV 

O TS Nav!hovanä betónod blokovä stanlea do 630kVA, nadzemná 
svnútomýmovládan!m typu EHS z dodbky Haramia 
rozmery : cca 3200x271c>x3250(2650+600)mm /dxixvl 

• 

SO H KAaLOVÁ PRiPOJKA VN 

Exist. käblové VN rozvody 22kV typu 3x {NA2XSJF12Y 1x240 RM/25), 

Navrtiov1nä káblové prípojka VN (slučk•) typu 3x (NA2XS2Y 1x240 RMJ25), 1 I 
trasa v zemi cca 145m. kible cca 970m lNVEST CIA ZSD, a.s. 

Navrtiované korugované chráničky DN200, podľa tendra ZSO 

Navrhov1né laiblove VN spojky 221<.V typu Raychem 

SO 07 AREÁLOVY ROZVOD NN 

Navrho'Janý hl. prívod NN typu AY'i<:ť-J 311.95+70 pre l!rmu Agrall, trua cca 65m 

mi ~lavrhovanii pr:po1ková skriňa ne&i projekt vnútorných rozvodov haty 

R-SR3 

Pozri technickú správu 

ING. LENGYEL TIBOR 

ING. MILAN BEZECtlfí° ltlG. MILAN BEZECNi' ING MAREK GALGOCI 

ZSD, l'l&. - Ô.denova 6. Sro:isl<fVa a Agra II u.o. Saje • ().pex u.o. 5ereď 

PROJEKT PRE 
STAVEBNÉ POVOLENIE 

A REALIZÁCIU 

Novostavba viacúčelovej haly AGRALL 
Sered" - u l. Priemyse lmi.č. p.40611 105a1.~DAl\I.,. 04/20\S 
SO 06 Káblové prlpojka VN 
SO 07 AreálovY rozvod NN RIO\llZIA -
PS 01 Trafostanica 100kVA. 22/0.42kV . FOlUMl 4 A4 

o~vYKREsu: Situácia - káblové prípojka VN 1 MiEllKA 1 1:500 



 

k.ú. Sered – priemyselný park 

 

 

 

 

 

 



Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  12. 09. 2019 prerokovalo a  
súhlasí , 
    
v súlade s §-om 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, s umiestnením 
elektrickej prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta, na časti parcely registra „E“ č. 
1894/100 - ostatná plocha,  zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na LV 
č. 4806 pre k. ú. Sereď,  z dôvodu pripojenia pripravovanej stavby rodinného domu na 
parcele č. 2374/5, k zdroju elektrickej energie, pre spoločnosť DeveIOP, s.r.o. so sídlom 
Vinohrady nad Váhom č. 695. 

 
 



Dôvodová správa: 

 
     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, 
návrh na umiestnenie  elektrickej prípojky  na  pozemku vo vlastníctve mesta:  
 
    Listom zo dňa 09. 08. 2019 požiadala spoločnosť DeveIOP s. r. o . Vinohrady  nad Váhom, 
zastúpená konateľom, Ondrejom Pavlovičom,  o súhlas s umiestnením  elektrickej prípojky na 
pozemku vo vlastníctve mesta, nachádzajúcom sa v k. ú. Sereď, na Trnavskej ulici. 
 
  
Zdôvodnenie žiadosti: 
     O súhlas s umiestnením prípojok spoločnosť požiadala z dôvodu výstavby rodinného domu 
na parcele 2374/4 a potreby jej napojenia na elektrickú sieť. K stavebnému povoleniu 
potrebuje, v súlade so stavebným zákonom, preukázať  súhlas vlastníka dotknutého pozemku. 
     Podľa § 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, o zriadení vecného 
bremena k nehnuteľnému majetku mesta, rozhoduje mestské zastupiteľstvo.  
 
 
 
Stanovisko odborných útvarov: 
 
Oddelenie rozvoja mesta: 
„Nemáme námietky a odporúčame realizáciu podľa  návrhu umiestnenia inžinierskej siete – 
elektriny.“ 
 
Odd. ÚP a SP: 
„Nemáme pripomienky k predloženej žiadosti, nie je v  rozpore s Územným plánom mesta 
Sereď.“ 
 
 



DevelOP s.r.o. 

IČO 50 743 651 

695 
MESTSKÝ ÚRAD 

SEB.EÚ 

92555 Vinohrady nad Váhom Dátum: 09 -08- 2019 
"'.'""ci"/.}{9.JlLo/~~:;,10 
č1~.l o . - · / :-;_p1..,u: 
Poílohy/ / l v~ b.: 1„ u.il: : 7111 listy: 

Vec: Žiadosť o umiestnenie sietí 

Žiadosť o umiestnenie sietí - elektrika na pozemku v kat. území Sereď, LV č. 4806 pare. č. 

1894/100 z dôvodu výstavby rodinného domu. 

Ondrej Pavlovič 
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LEGENDA: 
VEREJNÉ INŽINIERSKE SIETE : 
-~-~- Verejný vodovod 

-~-~- Verejné vedenie NN vedené vzduchom 

Verejný STL plynovod -- -uu- --

- )---+ - )---+ - Verejný splašková gravitačná kanalizácia 

NAVRHOVANÉ PRiPOJKY: 
- ~ - ~ - Vodovodná prípojka 

- ~ - ~ - Prípo jka NN vedená v zemi 

- ~ - ~ - Prípojka splaškovej gravitačnej kanalizácie 

NAVRHOVANÉ AREÁLOVÉ VEDENIA: 

- ~ - ~ -

Areálový rozvod NN vedený v zemi 

Areálový rozvod vody 

- >-+ - )ii-.+ -
Areálová splašková gravitačná kanalizácia 

OBJEKTY NA PRÍPOJKÁCH : 

~ RE Elektromerový rozvádzač pre 2 merania 

1- 1 R S Rozvádzač RD 

© R š Revízna kanalizačná šachta 

IU8ll VŠ Vodomerná šachta (2x fakturačné meradlo) 

Q Spevnená plocha 

Q Zelená plocha 

@'.D Dekoračná štiepka a kôra 

ÁRCHITEKTúRA 
Projektant : 

Vypracoval : 

Kreslil: 

Investor: 

Názov stavby: 

Miesto stavby: 

Obsah: 

Ing. LUKÁS MIŠOVIČ / / 1 "'\J 
lna. LUKÁŠ MIŠOVIČ. lna. JURAJ KÝSELICA 
Ing. LUKÁŠ 1'1-'-ŠOVIČ , Ing. JURAJ KYSELICA 

DevelOP s.r.o., Vinohrady nad Váhom č . 695, 

925 55 Vinohrady nad Váhom. IČO: 50 743 651 

RODINNÝ DOM "AXIS 2" 
NOVOSTAVBA ---- -
SEREĎ 
katastrálne územie: Sereď 
pard.: 2374/~ S-

SITUÁCIA 

BILANCIE PLÔCH : 
Plocha pozemku 346,0 m2 

Zastavaná plocha 120,8 m2 

IZP na pozemku 0,349 

IZP max. 0,4 

Plocha spevnených plôch 75,0 m2 

Plocha zelene 150,2 m2 

KZ na pozemku 0,434 

KZ min. 0,4 

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENI 

ATELIER KM, s.r.o. 
Boleráz).721, 919 08 Boleráz 

1( 0: 41 404 183 

Dátum : 06/2019 Stupeň : S.P. 

Zákazka č.: Formát : 2xA4 

Čfslo výkresu : Mierka 

1 1:250 
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LEGENDA: 
VEREJNÉ INŽINIERSKE SIETE : 

- - =-- -- ~ --
-- -"---+ -- -"---+ 

-- )--7 ~- )--7 ~-

Verejný vodovod 

Verejné vedenie NN vedené vzduchom 

Verejný STL plynovod 

Verejný splašková gravitačná kanalizácia 

NAVRHOVANÉ PRIPOJKY: 
- ~ - ~ - Vodovodná prípojka 

- -"---+ - -"---+ - Prípojka NN vedená v zemi 

- >--+ - >--+ - Prípojka splaškovej gravitačnej kanalizácie 

NAVRHOVANÉ AREÁLOVÉ VEDENIA: 

-- ~ -- ~ --

-~-~-

Areálový rozvod NN vedený v zemi 

Areálový rozvod vody 

Areálová splašková gravitačná kanalizácia 

OBJEKTY NA PRÍPOJKÁCH : 

~ RE Elektromerový rozvádzač pre 2 merania 

1-1 R S Rozvádzač RO 

© RŠ 
[2 VŠ 

Revízna kanalizačná šachta 

Vodomerná šachta ( 2x fakturačné meradlo) 

Q Spevnená plocha 

Q Zelená plocha 

Q Dekoračná štiepka a kôra 

1 l 

BILANCIE PLÔCH : 
Plocha pozemku 346,0 m2 

Zastavaná plocha 120,8 m2 

IZP na pozemku 0,349 

IZP max. 0,4 

Plocha spevnených plôch 75,0 m2 

Plocha zelene 150,2 m2 

KZ na pozemku 0,434 

KZ min. 0,4 

---------



k.ú. Sereď parc.registra „E“ č. 1894/100 -Kasárenská ul. 
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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  12. 09. 2019 prerokovalo a  
 
 
súhlasí,   
      
v súlade s §-om 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, s umiestnením 
elektrickej prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta, časti parcely registra „E“ č. 1894/100 – 
ostatná plocha,  zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na LV č. 4806 
pre k. ú. Sereď,  z dôvodu pripojenia pripravovanej stavby rodinného domu na parcele č. 
2374/4 na elektrickú sieť, pre Lukáša Švrčka, bytom v Seredi, Tehelná 2929/13. 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa: 

 
     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, 
návrh na umiestnenie  elektrickej prípojky  na  pozemku vo vlastníctve mesta:  
 
    Listom zo dňa 14. 08. 2019 požiadal Lukáš Švrček, bytom v Seredi o súhlas s umiestnením  
elektrickej prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta, nachádzajúcom sa v k. ú. Sereď, na 
Trnavskej ulici. 
 
  
Zdôvodnenie žiadosti: 
     O súhlas s umiestnením prípojok požiadal z dôvodu pripravovanej výstavby rodinného 
domu na parcele 2374/4, ktorej je vlastníkom a potreby jej napojenia na elektrickú sieť. 
K stavebnému povoleniu potrebuje, v súlade so stavebným zákonom, preukázať  súhlas 
vlastníka dotknutého pozemku, parcely č. 1894/100. 
     Podľa § 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, o zriadení vecného 
bremena k nehnuteľnému majetku mesta, rozhoduje mestské zastupiteľstvo.  
 
 
 
Stanovisko odborných útvarov: 
 
Oddelenie rozvoja mesta: 
„Nemáme námietky a odporúčame realizáciu podľa  návrhu umiestnenia inžinierskej siete – 
elektriny.“ 
 
Odd. ÚP a SP: 
 
„Nemáme pripomienky k predloženej žiadosti, nie je v  rozpore s Územným plánom mesta 
Sereď.“ 
 
 



Švrček Lukáš 

Tehelná 2929/13, 

92601 Sereď 

 

Vec: Žiadosť o umiestnenie sietí plyn a elektrika 

MESTS-KÝ URAD 
SEREÚ 

Dátum: 1 4 -08- 2019 

Žiadosť o umiestnenie sietí plyn a elektrika na pozemku v kat. území Sereď, LV č. 4806 pare. 

č. 1894/100 z dôvodu výstavby rodinného domu. 

Lukáš Šv ek 

\J 
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k.ú. Sereď parc.registra „E“ č. 1894/100 (Kasárenská ul. ) 
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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  12. 09. 2019 prerokovalo a  
 
 
súhlasí,   
      
v súlade s §-om 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, s umiestnením 
elektrickej prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta, časti parcely registra č. 556/1 - 
zastavaná plocha a nádvorie,  zapísanej Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na 
LV č. 591 pre k. ú. Sereď,  z dôvodu pripojenia  bytového domu s. č. 3080/14,16  k vodovodnej 
šachte,  pre Stavebné bytové družstvo Sereď, v prospech vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov bytového domu č. 3080/ 16,14. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa: 

 
     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, 
návrh na umiestnenie  elektrickej prípojky  na  pozemku vo vlastníctve mesta:  
 
 
    Listom zo dňa 05. 08. 2019 požiadalo Stavebné bytové družstvo Sereď, zastupujúce 
a konajúce v mene a na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici 
M. R. Štefánika 3080/14,16, o súhlas mesta s umiestnením vodovodnej prípojky na pozemku 
vo vlastníctve mesta, nachádzajúcom sa  za bytovým domom 3080. 
 
Zdôvodnenie žiadosti: 
     O súhlas s umiestnením prípojky požiadalo SBD  z dôvodu rekonštrukcie vodovodných 
rozvodov k bytovému domu na ul. M.R. Štefánika 3080, vchody 14 a 16. K stavebnému 
povoleniu potrebuje preukázať, v súlade so stavebným zákonom,  súhlas vlastníka dotknutého 
pozemku. 
     Podľa § 11 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, o zriadení vecného 
bremena k nehnuteľnému majetku mesta, rozhoduje mestské zastupiteľstvo.  
 
 
 
Stanovisko odborných útvarov: 
 
Oddelenie rozvoja mesta: 
„Podľa PD bude vybudovanie vodovodnej prípojky a umiestnenie vodomernej šachty 
prebiehať na par. č.: 556/1 pre bytový dom M. R. Štefánika 3080/14, 16 par. č.:252 a 253. 
Súhlasíme s vybudovaním vodovodnej prípojky a umiestnením vodovodnej šachty za splnenia 
podmienky:  
Po ukončení prác na vybudovanie vodomernej šachty, ktorá podľa PD bude umiestnená 
v parkovacej ploche nepríde počas užívania k obmedzeniu parkovacích miest. Parkovacie 
miesta musia zostať plne funkčné na parkovanie vozidiel.“ 
 
 
Odd. ÚP a SP: 
 
„Nemáme pripomienky k predloženej žiadosti, nie je v  rozpore s Územným plánom mesta 
Sereď.“ 
 
 



Stavebné bytové družstvo Sereď, D. Štúra 2946, 926 01 Sereď, IČO 30997755 zastupujúci a 
konajúci v mene a na účet vlastníkov bytov a NP BD M.R. Štefánika 3080/14,16 

Vec: 

Mestský úrad v Seredi 
Nám. republiky 1176/10 
926 01 Sereď 

Žiadosť o nájom pozemku na vybudovanie vodovodnej prípojky a na umiestneniu 
vodomernej šachty: 

Touto cestou Vás žiadame o súhlas o zriadení vecného bremena na uloženie vodovodnej 
prípojky a súhlas pre vybudovanie vodomernej šachty na pozemku mesta Sereď, na parcele 
č . 252 a 253, ktorá bude slúžiť pre bytový dom M.R. Štefánika 3080/14,16. 

Názov stavby: Vybudovanie vodovodnej prípojky do BD 
Miesto stavby: M.R. Štefánika 3080/14,16 
Číslo parcely: 252,253 k.ú. Sereď. LV 3697. 
Investor: Vlastníci bytov a NP v bytovom dome M.R. Štefánika 3080/14 16 zastú ení 
správcom SBD Sereď, D. Štúra 2946, 92601 Sereď. 

S pozdravom 

MESTSKÝ ÚRAD 
SEREĎ 

Dátum : o 5 -08- 2019 
Po<l-.;;i",JJ1/J /'f;;islo 
l:islo: 1/20 S;}i!"u: 
Priluh'jľ / } \'~ ba' uj ~: y listy: 

~-1.-

-·-: 

Miroslav Kolóny/ 
riaditeľ 
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DOMOVÝ VODOVOD 

PRÍPOJKA DN50 
PElOO, PNlO, D63x5,8 

~ - - ----:1 
~ 

6700 
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BYTOVÝDOMč.16 

p . č. 253 

NOVA VODOVODNA 

PRÍPOJKA DN50 
PE 100. PN 1 O. D63x5.8 

L=2,5 m 
VEREJNÝ ' 

VEREJNÁ KANALIZÁCIA BETÓN DN3.QQ__) 

__ ~EREJNÝ PLYNOVOD __ 

BYTOVÝ DOM č.14 

p . č. 252 



k.ú. Sereď – parc.č. 556/1  - ul. M.R.Štefánika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1D LlATINA DN 100 

LEGENDA 
VEREJNÝ VODOVOD LIATINA DNlOO 

NOVÉ VODOVODNÉ POTRUBIE PElOO, PNlO, D63x5,8 

l - NOVA VODOMERNA ŠACHTA POJAZpNA OD FIRMY KLARTEC - ŽB MONOLITICKÝ, MIN.VNÚTOR.i"IÉ ROZMERY, 

MIN."VNÚTORNÉ ROZMERY 2050xl400xl800, KOMÍN S ROZMERMI 800x600- VÝŠKA500 mm, LIATINOVÝ POKLOP 

600x600 mm, ULOŽENIE ŠACHTY NA VYPIESKOVANÚ ŽB PLA Th'U 
2 - ZASÚVADLOVÝ uzA VER so ZE!v1NOU SÚP RA \/OU NA VEREJNOM VODOVODE LIATINA DN lOO - PRÍPOJKA D63 

POZNÁMKA 
PRED ZAHAJENÍM 'lÝKOPOVÝCH PRAC JE POTREBNÉ OVERii' SKUTOČ'NÚ HLBKU A POLOHU JESTVUIÚCICH 

INŽINIERSKYCH SIETÍ. PRÍPADNÉ, KOLÍZIE TREBA RIEšii' PRELOŽKOU ZA ÚČASTI SPRAvcu DANi'CH SIETÍ. 

VODOMERNA ŠACHTA JE UMIESTNENA V PARKOVACEJ PLOCHE- JE V PREVEDENÍ POJAZDNOM. VODOMERNA 

ZOSTAVA .TE ULOŽEN;\ V ŠACHTE A NAPA.JA DVA VCHODY BYTOVÉHO DOMU č. l4 A č .1 6. DOMOVÝ VODOVOD 

VSTÚPI DO VCHODU č.16 DO MIESTNOSTI NA ODKLADANIE BICYKLOV A TU JE UKONČENÝ VODARENSKÝM 

ŠUPÁTKOM DN50 S MOŽNOSi'OU VYPÚŠi'ANIA ZVISLEJ VETVY. DOI\10VÝ ROZVOD STUDENEJ VODY NE JE 

PREDMETOM TOHTO PROJEKTU. 

ÚDAJE O POLOHE, HLBKE, MA TERLÁ..L Y A DilvlENZIE VEREJNÉHO VODOVODU BOLI ZISTENÉ NA VODARŇACH 

V ŠALI PRED SPRACOVANÍM PROJEKTU. TA.KTIEŽ BOL ZISTENÝ ÚDAJ O HÍ.BKE VEREJNEJ KANALIZACIE 
PRECHADZAIÚCE.T CESTOU A KRIŽUIÚCEJ VODOVODJ\i'Ú PRÍPOJKU. 

Situácia - voda 

Zodp.projektant Vypracoval Kre-slil 
Ing.Dubnická Ing.Dubnická Ing.Dubnická 

Druh projektu Zdravotná t~chnika 

Investor SBD Sereď, D. Štúra 2946, Sereď 926 01 

Názov a miesto stavby 

Vybudovanie vodovodnej prípojky 
M. R. Štefa.nika 3080/14, 16, Sereď 926 01 

Stavinvent s.r.o. 
ul. 8. mája 1818/67, 926 01 Sereď 
IČ0:36 856 045 DIČ: : 2022514483 

Stupeň PS 

Dátum 6/2019 
Fonnát 2A4 
Č.zák. 09/06/2019 
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Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  12. 09. 2019 prerokovalo a 

s c h v a ľ u j e: 

v súlade s §-om 11, ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, 
zriadenie  vecného bremena  na časti zaťažených nehnuteľností: 

- parcela č. 3478/12 – ostatná plocha, 
- parcela č. 3478/13 – ostatná plocha, 
- parcela č. 3478/15 – ostatná plocha,  

všetky  zapísané Okresným úradom v Galante, katastrálny odbor na katastrálnej mape 
ako parcela registra „C“ na LV č. 591 pre k. ú. Sereď, 

-  parcela č. 1066/4 – zastavaná plocha a nádvorie,  zapísaná Okresným úradom 
v Galante, katastrálny odbor na mape určeného operátu ako parcely registra „E“ na 
LV č. 591 pre k. ú. Sereď, 

 v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena - vyznačenie 
práva uloženia inžinierskych sietí č. 11-7/2019,  zo dňa 29. 07. 2019, vyhotovenom 
GEOREAL Sereď, Novomestská 34/23. 
      Vecné bremeno bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena,  ako vlastníka 
zaťažených nehnuteľností,  strpieť  na zaťažených nehnuteľnostiach: 
a) zriadenie a uloženie inžinierskych sietí – vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky   
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 

akékoľvek iné stavebné úpravy a ich odstránenie.  
       Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú,   za jednorazovú odplatu vo výške 100,00 €, 
v prospech  spoločnosti  LU Invest spol. s r.o., Opoj 377. 
 
Náklady, spojené s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností, hradí oprávnený 
z vecného bremena.   
 

 



Dôvodová správa: 
 
 
     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,  
návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta: 
 
  Uznesením č. 40/2019, Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 07. 02.2019 
schválilo umiestnenie inžinierskych sietí – elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky na 
pozemku mesta v k. ú. Sereď, v prospech spoločnosti LU Invest spol. s.r.o., na parcelách č. 
3478/12, 3478/13 , 3478/15 a 1066/4,  ktoré sú vo vlastníctve mesta.  
        Predmetom vecného bremena je  povinnosť strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach, 
v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom, zriadenie a uloženie inžinierskych sietí, 
súvisiacich so výstavbou dvoch rodinných domov.  
       Spoločnosť dala vypracovať geometrický plán na vyznačenie práva uloženia 
inžinierskych sietí na pozemkoch v k. ú. Sereď, súvisiacich so stavbou a znalecký posudok na 
určenie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena. 
 
 
 Príjem do rozpočtu mesta:    
     V súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania  s majetkom mesta Sereď, §  11  sa 
vecné bremeno zriaďuje za odplatu. Výška odplaty sa určí podľa znaleckého posudku, 
vyhotoveného na náklady oprávneného z vecného bremena. Znaleckým posudkom č. 
139/2019, vyhotovený znalcom  Ing. Rómeom Tanuškom, bola stanovená jednorazová výška 
odplaty 100 eur.   
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