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ROZHODNUTIE 
Obvodný 1irad tivotDAo pt01ttedia Oa1amta, ako prlslulný orPn ~ vodac:i spmy 

podľa § 61 piam. al a cl z6k. NR SR. l. 36412004 Z. z. o voclä a o ZIDale d1rcma SNR. l. 
37211990 Zb. o prie&tupkod1 v mad n~ predpisov (-vodný úkon) a f S oda. l zák.~ 
S2Sfl003 Z. z. o Ntnej spnive stamsttivolti o !ivotn6 prostredie a o zmcDC a doplnad 
nieklorýah dkODOv alpeci41ny stavebný mad podl'a l 120 ák:. e. S0/1976 Zb. o 6nmoom 
plavam a smw=baom poriadku (lltawbat dkon). v só1ade 10 Dk. ~. 71/1967 Zb. o 
spdVDom kDoarú v mad neskodich predpisov rozhodol po vykoDIDom kDDanf tak, k 

povoPuje 
JR 

llEBOD SK, u., Blava G.l.M, 'oo 29 Nov' Dedinka 
IČ0:~865M 

v Dlt6peal K-D.LS. Lr.o., R hUa 20. Ml 05 Bnew... 
IČO: :U U'7 t61 

l. aalmto&aale vocbaej ltllvby: 

.,SO 380 Ple&rpivada ltuJ.a aplalkovýda vN. SO 401 Predibaie poclluJmiiBilmciou 
Rl, SO 402 PnloiJre ~a.o vodcwoda DN QM), SO 410 VodOYod pitDt-venjDi 

lat, SO 421 Plfpojka vody, SO 470 Úpnv. podzem•Mla úvlahcwMie potnlda, 
SO SliSpWkaft haaiWda pwtta&ID6-verejú lat, 
SO 520 Splallwri kan•Wcia ~' -vcnjai &at* 

ako UDtovej Jtlnrby na poM'Dirodt pare. l lllvnl, liM/201, 111241l0l, lllS/201, 
t840fJI4, 11411201, t1411J02, ''nn, 3J24142, 3~. 3mn, 399215, l99l/4s, 3m/57, 

3992158, 3995, 4015110. ~ k. á. &.nd' 1 obec Seni' 

podl'a § 26 ods. l vodnalo dkona a § 66 stavebn6ho z'knna, pod)'a projektovej 
dokumeot6cie 

,.LoptieW ceDtnuD al'lllaki prianyHIDi výroba -Senci'" 

spmcovanej IDa. Pavlom Pkiokým a Ina. Andrejom Sýkorom, PhD. - H.I.P. Project manaaer, 
PAVAND s.r.o., .blievsb 32, 8S1 06 Bratialava azodpovedným projektantom IDg. Jáom 
Heribaaom, PR.ONODA s.r.o., Cypricbova 22, 831 54 Bmtislava, autorizovaným stavebným 
intioierom, felistrov.mým pod čislom 0620 • A •2-2 v kategórii ID..tinierske stavby, v termíne 
07.2009. 
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N 1 stavbu bolo vydané Mestom Serecf územné rozhodnutie- rozhodDUtie o umiestDmú stavby 

ct& 20.11.2001 pod a.Jom 6798/ÚPaSP 1191/2008, ktor6 sa stalo ~ dk 

23.12.2008. 

A. PODMIENKY POVOLENIA: 

Povoleaie podl._ l 26 ods.l • l vodaalo dkou • l 66 n.ftba61ao dkDDa v 1'6.1ade 10 

úk. !. 7l/1M7 Zb. o apriwom lmUDf v ZDIIIll n•korifeh predpllov ta vzt'ahuje na 

a:tlmto&eale vodnej atavby v tomto rozsahu: 

• SO 401.• Pretl'&ale pod kem.Dialk4eioa Rl 

Stavebný objeld SO 401 zalrlla k:ril.lmnie vodovodn6bo potrubia (ome&m&o alm objekt 

401.a) a výtlaWbo spl.alkoWbo potrubia (oma&mh ako objekt 401.b) pre navrbovm6 

nLoiPJtick6 cmdrum a falti priCIIl)'IIGIDi výroba Sereď" V km 142,6S4 Jýddoltllcj 

kommrilcMje R.l v úseku Tmava- Nitra. 
ICJif.ovaaie vodovodu je na zéklede po&daviok ~vatcfa vodovodu aavrtm.U dvollli 

potnbiaad BDPE DN 200 v dwcla WIIOitabrfcJa pntli&D#cll ocel'trt1cla clrialf.laida 

DN 350 (377*10) tÚf.kr kaldej 31,0 m. Pred kDmuDikWou R.l a za !ou sá ~ 

annadme laabty Alt a Ál2. kde osovt VIJdialclloat potrubf bola D&Vdm.1Di 972 mm. 

!Ciytie cbr6Diay vocloYOcbJ pod pow:hom as:fBltovej &Isti Rl je 2,51 d 2, 77 m. 

V~ chnmiaw:h budil oaadcDé HDPB potrubia DN200 PNI O Mnmých "tupo .. 

a naadmfm nak:J.zujchobjfmbch ,.RAcr . 
.. 

' • SO .ClO Veclovod ptblý-verejú &at 

Nmiwvaaý vodovod p ce16 preclmBtn6 územie bude napojený u existujúcu vodovodnú siet' 

mesta Screcr Da Poľnej ulici. V rimci objektu SO 410 sa uvrhuje vybudovať vetva nl", ktoré 

je b1avJJ1m prívociDým potrubfm DN 200, Wtft ,.2" a vetva "3", ldmé sá rozvodD6 potrubia 

DN ISO pri hlaw.ých kcnmmiln'ci4cb. are6lu l.ogistidcalo cemra a ľahkej priemyselnej 'Výroby. 

Nisledne sa kcmce 1;1cbto vetiev Dlp6Jij6 na vodovod SO 411, ktmt je navdLovmý vdmci 

stavby • .Priemyaelný park-Logisticti oeatNm a rabkA pricm)'ICW. výroba Se:recru. 

Vetya "1" aBDPE DN 200, PN ll celkovej dJiky lDl,tm, z toho 210m bude uealizo'YIId 

pomocou pov.!itia teclmológie hori.zonWnebo riaden6ho vttania (milaotuneloVIDia) 

vťahovaním HDPB pottubia so zvýlcnou povrdlovou oohnmou a 38 m IIDPB potrubia bude 

v dvoch~ ocel'ovýah clriDiWdl. osadených na klzných objfmbch. 

Só&Bfou vmy ,.,l" s6 ej dve IIJIUdlhne lacbty AŠI a AŠ2. 

Yma .2" z BDPE DN 150, PN 10 dilky 475,0 m. 

Vetya .3,. z BDPE DN lSO, PN It cdt.ky 6241,0 m. 

PrepC?,j .. Pl" z HDPE DN 100 dlik, 98,0 m. 

treui..P?." z BDPE DN 100 4Úiky 10,0 m. 

Spolu bade zrealizovaných l 424 m YodoYCMiaých potnabi yerejaBlo vodovodu. 
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S6čut'ou SO 410 bude ej U kl podzemných bydnDtov ald!iacidl ako kalnlk a ako ~ 
a 93 m ocofových chréničiek DN 200 al DN 300 vlofených do otvorenej ryhy v miestach 
kňtoYiiiii D&'Yihovaaých Jamnmilckii. 

• 80 420 Prfpojka vody- verejú &Iť 

Bud4 zrealizovd dve vodoYoda6 prfpojk;y z BDPE polrabla 63x5,1 (DN SO) na tlak DN 
lO. Jedna prfpojkaje navdmutá v d.IJ8 1,0 ID a druhá v dilke 29,0 ID. 

~· pof.iamej vody Die je sóQst'ou navmovmej stavby vuc:jDého vodovodu. 

Výpočet potreby vody pe celkový výhľadový odber: 

Areál Zame&fnanoi Q, ~ Qa, K. Qb 
(obyvatelia) 

l počet lis - lia - lia 
la 600 0.42 1.6 0,._61 1,.8 1,10 
lb 700 l .At 1.6 0~78 1.8 1_._40 
2a 700 0.49 1.6 0.78 1.1 1,_40 
2b 600 0.42 1.._6 0.67 1.8 1,20 
43 1700 1.11 1.6 1.19 1.8 340 s soo 0.35 1__.6 o.s6 1.8 1,00 
6 350 0_.24 1.6 0,39 1.8 O _JO 
7 100 [0.07 1.6 o. u 1.8 0.20 
s_polu 5250 tOM 

RD Nový 100 0,17 2,0 0.34 1,8 0,60 
Maler 
Celkom 5350 11,10 

• SO ~ PnJolka dlal'koYibo vodevodu DN 600 

Vzbl'adom u to, fz trasa diarkoriho vodovodu je vedá ,,laíf.om" cez predm.etoý lllál,je na 
zélclade po!iadavky prevéd7bvatel'a potl'eb.B pred výstavbou LogistickQw centra zrealizovať 
prclofJtu potrubia DN 600 okrajom tohto areálu. 
V rr6lamosti je vypracovani. spololmosťou HYCO PROJEK.T Bratislava, a.s. dolcumalt.6cia 
,,Privodn6 dial'kovodné potrubie Galmta - S meď", ktoni ttio retonltrukciu navrlwje ako 
zrealizovanie nov6ho potrubia DN 400 z tvárnej liatiny DN 400 ('IVL 1), postablj6cej 
dimeDZie namiesto DN 600. Z toho d6vodu je aj v objekte SO 482 aavrluau~ potrubie 
TVLT DN 400 na tlak PN 10. Celkori dlika uvrhova11ej pnlolky abtujlkeho potnbia 
DN 600 u DN 400 je 1183,0 m. 
Na truc dlal'kovQao vodovodu 16 11avrlmuti Jachty A9 al All, pričom lachta č. 9 a č. ll 
je vzdulnlková a lachta č. lO a č. 12je kalnfková 
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• SO 510 Splalkori kaDa'tiricia- p11.-lta&é, verejll' &st 

Nawhov.- tecbnick6 rielcmie SJ*íva v odkmalizovaoí daného mmi• kombiDiciou 

gravita&lých st&k a ~vacfch stanic, ldoJé Déslednc &:rpajú splašky do CJdstujúc:ej 

gravitačnej bnalizéme DN 400 mesta Scrccf a n4s1edne ua vybudovanú ČOV Doln6. Streda. 

Súvisiacou stavbou, z ktorej budú splalkov6 vody kenaliádou SO Sl l napojca6 na predmetn\\ 

lcana)irkiu Logi.stickjbo ceatra je .,Priem}'!elný park - Logistidté cadrum a rabki 

priemyBe1Di výroba Sered"' a k;anaJj7Jida ul axistujW:ej roclinaej 2AsCavby Novf Majer. 

NavdlovaM. paviW splallrn\fi bna]izécia je vecleuá :popri nawbovaaýdl verejnýdl 

kolmmiJWUch 1ak, aby & v ~velcj miere umofilovala neakmtie napojeaie vlettfch 
producentov na verejnú siet. 

V rámoi SO Sl O boli navňuwt6 pavita&J6 stoky Sl, Sl-l a Sl-2 z potrubia PVC DN 300 SNI. 

Stoka 81 Z8ČÚUl DapOjaúm aa Da DIMhovaDó eapaciu stanicu Cs l v mieste pri navmovanej 
kruhowj cestDcj krilovatb.. Trasa je veclmi popri D&Vrbovaoej koanmiWcii IIDmOUl ku toku 

Deda d za cfalliu navrhovm6. lr:rubová laif.oVIdku, kde konal lachtou §ll, do ktorej bude 

uDstaiA výhl'adovt pdp>jka z Pri~ padal. IC.uaUáda bade ..,t.udDftlli 

z potnbla PVC DN 300 SNI dltJr, 506,0 DL 

Stpka 81·1 a6fD&111p0jCDfm Da D&VJbowmi &q.ciu staDic:u ČSl . 1iua je vedcaá kolmo cez 

D&V!bovam1 Jamumt"Hciu a je~ v :rohu uavrhova6ho a:re6lu ,.la .. LogiBtick6ho parku. 

ale m6le al6fJt' aj pre D&pOjeaie &llti Prlemysoln6ho parku. ICa•eiWeia bade yYbadovaú z 

potrabla PVC DN 300 SNI CÚIIIJ 27-IJ m. 

Stoka Sl-2 zaana DlpOjemm sa na II&VItumm:61adrtu Sl stoky Sl pri navrhovanej kruhovej 

cesmej Jaif.oVIdke. Trua je vedeini popri DllVIbovaDej kDrmmikkU smerom k c:xistuj6cej 

rodinnej zúlavbe Nový~- a :tona lachtou !10 JRd Dlmbovmou kruhovou Jai!ovatk.ou. 

Do tejto lcmK:o'vej Iadny sa D&Wbuje ZIIÚitiť vftla&lé potrubie z &Isti PrlemyBelnalo padaL 

JCanaiWda lnacle Y)'badovu' z potrabk PVC DN 300 SNI dBJ et,l m. 

Spolu bude zreaJimvaných 1024 m gratlta&aýcla potnlbl verejaej kiMIRAcie. 

Só&utou gmita&lýcll ~k sú ~ t,pizovo' lwlallzam' ladaty s monolitickým dDom 

a Jachtovými akrufami primDeru 1.0 m. v po&e 24 kl. 

• SO 380 P~vacla atulca 1plalkm1dl v&d 

Pre&:rpávacia staica VČSI Je uvdulati z &rpacej lae.bty a anut6meJ ladaty (mernej 

ladlty). čerpacia lachta bude ako poclmnM kruhové n6dd z prefabrikovaných akru!f 

priemeru 1600 mm, reaJizovaDá sp6sobom "BJNJt'mej studne". Oceľcwý poklop pozostivajúci 

z troch časti bude osadený minimAJne 300 mm nad okolitý ter6n, aby nebol prejazdný. Vo 

vnú1ri lacb1y bad1i osadeD6 dve poaom' katovi ierpadl' 1 drtea.fm aleho drtiaám 

"Coatn block" 11s*Dom, pričom jedno čerpadlo bude vtdy ako l OO % rezerva. Čelpadli sú 

oavdm~ u mDim'IDe ~6 lllllof.stvo 151/a. 



• SO 520 Splalkori kanalldda- vftla&i, vereja6 bst' 

Vrémci objektu a mmhuje vybudovať hla~ výtlačné potrubie "VČSl", cez kto~ budú 
p~ vledr:.y spl&1kov~ odpa.dov6 vody z -'lu Logistickaao cemra a n6sledu aj 
z Prianyseln&o parku do vaejnej bnalideie v Seredi na Pol'Dej ulici. ZaNna napojemm sa 
na potrubie ~ zumatWnej laclrty VČSl aje truoVIIDé popri navmovaoej 
komunik6cii smerom k rýdalostnej komunilc4cU Rl a néaledne do Semie, popri navrhoWDom 
vodo'vode wtYe VL 
S:pla~ková baalidclll .. Yýtlafú bude z potrubiA BDPE DN 150 •• tlak PN 10 celkoYeJ 
dlžky 1316,0 m, z toho 340 m bude realizovmé pomocou tedmol6gie ~o 
riadeMho vl1ania (mikrotuDeloVIZĎa) vtabovmlm HDPE potrubia so zvflenou povnmovou 
ocbraDou a 38 m HDPB potrubia bude v ocefowj cbrini&e osadeD6 na klm1da objfmkach. 
Siil&ltom Yetvy "VČSl" Je aJ 11 kt koatroblých Ucbt Úl al :du priamo u potnab( 
Yýdab. 

• SO 401.b pretM&Die pod komnalk4clou IU 

Stavebný objekt SO 401 zaht6a bifnvanie vodovodnBlo potrubia (()'11lalSeDQto ako objekt 
401.a) a vftlačn&.o splalkov6ho potrubia (om•&mAo ako objekt 401.b) pre DaWbovaa6 
,.Logúti~ centr11m. a lahk! priem.yae)ni výroba saecr• v km. 142,654 rýchlostnej 
komunikécie Rl v 'liseku Tmava-Nitra. 
Prdl'l!acic jamy só spol~ tie isté ako pre vodovod a majú najblif.tiu stmu výkopu totofnú 
so &talou výkopu pre llJlVIhovad armatmne lachty A§ l a AŠ2. 

ltxil.o\'&Die bnaHrkio je umm1d6 Jedafm poCnbfm BDPE DN 150 v Jedaej pnd6haej 
OccP-.ej clarúHke DN 300 diiiQr 31,0 m. 
V preti4&Lcej chrúli&e bude osadelll6 HDPE potrubie DNlSO PNJO zvénmé na .. tupo" 
8 osadmfm Da klmýah objím\adt "RACI"'. 

Qp = 3,13 ~.s-l 

• SO 470 Úprava pod.nm•Qao ávlahov61ao potrabia 

Uujmov6 6zcmie bolo vyu!fvlsM ako poľnohospod.mka p6da so 7lellizovaným zAvlahn\'ým 
S)'ltáDom. Temo sa vlak v priebehu 12- lS rokov nevyu!íval a investor DeUVduje s jeho 
ďallím vyuf;itfm, je preto navrlmuti jeho DUienie na celom .záqjmovom 6zemi. Samo~ 
odstránenie bude pozostévaf z prerulenía jednotlivých pri vodných potnlbí a icll ukončeoie za 
existujúcim polievacfm Dadzemným vývodom v b«hnovej skrufl (hydrantom). 

R!!kpt alebo llkmoup6 vetyy dylab z A'LC: 

B14--l 

Bl.f..l-1 
BlS--2 

odatrillea' v jtltv1tj6com roaabu l. &tavby, t.j. 791,3 .m DN 2SO 
(v dmei 2. stavby bude zruleM zvylné wť v cúfJce 909,2 m) 
V dmci l.a 2. stavby bude zruleni celt vetva B14-2 v dÍžke 1701,5 m 
CMtltrúea.6 v celom roaaha vetvy, t.j. 315,0 m DN 2~ 
ukon!en6 v bn 0.6840 za c:xistujócim hydrantom na pozemku parc. č. 40BS/20, 
zvytok potrubia bude mefunkčne:ný po KÚ= km 1.064 t.j. akntený o 380t0 m 
DN225 
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ukon&mé v km 0.6903 za existujócim hydrantom na poumku č. p. 408SflO. 
zvylok potrubia bude mefimk&acaý po KÚ- km 0,9920. tj. •kritmf o 301,7 
mDN208. 

B. PLATNOSŤ POVOLENIA 

l. Povolenie na uskutobenic vodnej .!itaWy podľa § 26 ods. l vodDBlo úkona Die je 
&ulovo obmedzené a udef\Ve sa na do~ :poW ktorej bude vodná stavba od6vodDenA. 

2. Povolenie strtca platnost' po dvoch rokooh odo clfta nadobudnutia privoplatnosti 
tohoto rozhodmrtia, ak stavba DCbude za&lt6. 

C. POVINNOSTI INVESTORA : 

l. Realizovať voclmí stavbu v s6lade s ovc:rmým projektom stavby. ktorý je podkladom a 
m=oddelitd'Dou s6east'ou tohto l'O'lhodnutia. 

2. Zmeny. ktmé by sa ula\pJ; v priebe1m výstavby ako Duto6 a v zaalnej miere by :me:uill 
teclmicti ridenie, je potrebn6 vopred pmrokovat' s tunajl!m úradom. 

3. Naviazat' kóty objektov DB IWml Divcla&m siet'. 
4. Pred zeätim ~ pdc vytý6it vletky podzeaun6 iDtiDicnko siete a podzemné 

vedeDia a rozvody ich spnivcami. 
S. Krif.ovlmia a sdbahy vedeDf iDiiDienkych sietí ridiť v s6lade a STN 73 6005 "Priestorové 

úp1ava wdam tecluricJcl.bo ~·. 
6. Dodrfať podmieaky vyjadnmia NérodDej diarniblej spolo&losti. LS. Bratislava ZO dňa 

• 06.07.2009 pod iS. 7347124420142100009 a rozboclnutia MiiUstaBtva dopravy, p6lt 
a telekamunik6.cif SR.. sekcie cestDej dopravy a pozemných komtmik6cif zo dk 10.08.2009 
pod č. 114711.2009/SCDPK-32.364 &tlmoveD6 pns zvWtn.e td:mm:ie týchlostnej oesty a to: 
1. Staba bude realizovan4. podla projeldovej dolmmerrf4cie .,Lopti.~ ceutrum a fabtá 

priemy&elné výroba Seled', pJ!. 3992/SI a 4085/10" 'YIJIBCOV&Dej spolo&aosťou 
paVBIId, s.r.o., Znievska 321 851 06 Bratislava. Stavebný objekt, ktorý krimje 
Jjdllostnú cestu Rl bude realizovant ptedé&tnfm 

2. V pdpade zmeny projektovej dok:umeatécie je tiadatef povinný podať now !iadosť. 
3. Žiadate)' pred realidciou pmc :r.abezFlí vytýčenie vletkých in!inienkych sietí 

v dotk:nutých únmiacb opÁVDtaOD osobou a prijme opatrenia, aby tieto neboli počas 
zvlMmeho u!fv&Dia polkocl~. 

•· Žiadateľ uzatvori 1 NérociDou dial'oi&lou spolo&losťou, a.s. Mlynské Nivy 4S, 821 09 
Bratislava DDluvu o odplatnom wcnom bremene na trvalo vybudova objekty 
umielltna!6 na majetku NOS najnes.k&' do kolaudaWbo konania. 

s. Žiadatd' ptedloti návrh mlluvy spolu so malec:tým pollldkom na ur&oic vleobecnej 
ceny (odplaty) vem&o 1nem.éDa DBjneskbr do kolaudaňn6ho koDIDia. 

6. N6klady spojené s vypncoV81Úm maltdého posudku, ktorý ma cenu za 1 m1 a ktorú 
bude NDS povaf.ovať za minimélnu ZD.éla v plnej výlke žiadateľ. Po vypracovani 
malerJcého posudku tia.dateľ písomne predlo!l ponuku na odpaltu za zriadenie 
vecnAo bremena. 

1. Žiadateľ vopred om6mi začiatok a ukončenie prác NDS - Stredisku správy a úddby 
rýchlostných ciest 1 Galmta, Matálkovská cesta 886, 924 Ol Galanta riaditeľovi Ing. 
Michalovi Lužicovi tel. 03tn&2 63 03. mobil 0903 714 624 a bude sa riadiť jeho 
pokynmi. 
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Žiadatel' Dbezpea, aby počas realiztcie stavby zhotoviteľ neohrozoval plynulosť 
a bc2:pe&losť JRIDAvky a dodrf.al zékaz pohybu petich a sWie vozidiel stavby na Jýchlos1neJ oerte Rl. 

Žiadatcf abezpečf, aby po&as stavebných pdc pri krif.ovaní Rl v dotknutom území ned.ollo k pollmdeniu tejto cesty mi jej só&asti. V pripade vzniku lkody na majetku NDS je Blavebmk poviDný túto skuto&lost' ozúmiť NDS.SSÚR l Galanta a bemdkl•dne zabezpečit'. odst:rúemo lkody na vlastM dklady, prlpadne 
pmkoozultovať sp6sob a postup pri odstDnad lkocly. 

10. Žiadatef ~ aby po uko.n&mf stavebnej aiDnoati bol tcr6n aaruleaý výstavbou \I'Y1MIImt do p6vocWho stavu. 
11. Žiadateľ po~ pdc prizve NDS- oddelalie majetkovej sprivy Da kDiandai!a6 konmde, kde odovzdá PD ~o vyhotovenia stavby spolu s geodetickým 

DlllcraDÚil] x v papierovej fotme a 1 x v digitélnej forme (fonnét DON). 7. lJJromaf.d'ovať odpady z výstavby utriecleú podfa druhu a odovzdať ich leD osobe opréVDCIDCj D& nakladanie l aimi, 
8. ~ prednoatne cfallie vyu!itic odpadov, nevyulitol'né odpady melkodniť skládkovanlm ua riadeoej sklédb.. 
9. Zdok:umentowt' aakJectanie s odpadmi z vý81avby pri ko~DDID Jamuú. Predlofiť 

doklady o odovzdanf odpadov k zhoclootmiu a doklady o mdk.odnem nevyu!itých odpadov DlL prlslulnej riadenej akiMke. 
l O. NakJadať s nebezpe&J.ým odpadom je drtitd oprávnený leo na úklade súhlasu podla § 7 ods. l ptam. &) z6koDa a. 223/2001 Z. z. o odpadodl a o zmene a dopiDalf niektorých mtonov v mad IUISkmtfch predpisov. 
ll. Za zmdaaie odpadov zprev6dzky zodpovedá ich dr!itcf. V zmysle § 19 zikollll ... o odpadoch je povimlý odpad triediť a ~vet predDOstne jaho zhod.Doteaie. - O produkcii odpadov je povimlý viest' a uchovávať evidenaiu o JDDO!Jtve a clnahoch odpadov a ktoxými nak1ed4 o ich zhodaotaú a :molk:.odnem podľa§ 9 vyh161ky č. 28312001 Z. z. 
12. V pdpade, f.e drtitel' Mkled' ro&lc v .-6hme s viac ako SO kg ~ odpadov alebo viac eko l tonou ostatných odpadov je povilmý zasielať Obvodnému madu fivotD6ho prostredia Galllda Hlúeuie o vzoiku odpadu a nakladani s nim kaf.doro&le, do 31. jmu.úa nasledujliceho bleacl4meho rotu. 
13. I>ochf.at' ustaD.oveDia § 47 ábDA NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prúocly a krajiny. Sóhlas na nevyhnutný výrub stromov, Iap. krov s plochou velou ako lO m1 vyd!va a podmienky ich odstr4Denia UIWje Mestský úrad v Seredi v zmysle § 47 ods. 3 zékoDa o OPaK a § 17 ods. 7 jeho vykonAvaccj vyblélky Mžp SR č. 241.2003 Z. z. v .zne:nf ncskortfch predpilov. 
14. VJetky zmeny opro1i posúdenánu projektu stavby predlotiť na vyjadrenie Kraj*=u 

riaditeľstvu Hasi~ z4chnmn6o zboru v Tmave. Projektová dokumemáciu pre stavebné povolenie oJ*jatkovanú Krajským riaditeľstvom v Tmave pn:dlo!iť pri kolmMMcii. 
IS. Doddať podmienky zéchrann6ho archeologického výskumu lňen~ rozhodnutím Krajskalo pamiatkovBlo úradu Trnava, vyd&Dého dňa 11.11.2008 pod č. koD.BDÍa TT-0811663/8 804/0rz. 
16. Overiť a relpektovať jestvujúce zariadenia v spri.vc SPP, a.s. Bratislava, dodrf.ať platné 

normy a legislatívu. 
17. Investor je povinný pri akýchkoľvek pdcach, ktoJými m6!u byť ohrozeaé alebo polrodcné zariadenia Slovak Teldcom, a.s., Bratislava a TKZ plCVédzkovatcľa ORAN OB 
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SLOVENSKO u . vykonať vletky objektíwe ~bm4 ~ opalralia tým. f.e 
zabezpea: 

• p!eCl zňtlm zanuýdl pr6c vytý&nie a vymalXmie polohy ariadt:Df prl.amo Da povrchu 
termu, 

• ~ obomémeDic zmnntnanoov, ktori budú vy)c.oDiVIl' ~ price, 
a ~u polohou a~ polohou toho zariadmúa a tid s podmienkami, ktoré 
boli na jeho odmmu lta.oveaé. 

• upozornenie ZIIIDCitDaac:ov vylamivaj6cirh :r.cmM pdce D8. momú polohovú odchýlku 
±30 cm skuto&J.Qao ulof.aú.a Driadeaia od vyma&mej polohy DB poVICbu tcmm, 

• l1pO'ZIDIDaňe zamMtnancov, aby pri pdaldl v miestach výskytu vedeul a Zllriadení 
pncovali s aajvlaou opatmosfou a be:lpxlmíene&Je aDpOufJvali 118Yhodn6 DAradie 
(napr.~ stroje) vo vzdialeDOSti l,S m Da kaf.d6 stranu od~ polohy 
zariadenia, aby boli odb7t' mdadenia riadne ~proti akánukol'vck ohrozeDiu 
a polkocleniu, 

• 7lndDcmie IZIDiay pod k6lami pred jeho zakrytím (zasypaafm), 
• bezodklaciD6 omémefaie bfMho polkodenia Driada1ia ua ~efónDe efalo 12129 a kddé 
polkDden~ TKZ Da tel. 6falo: 033m 320 32, 0907 121 371 

• owrade ~ ulolania ariadaúa ru&lými sondami (z dbvodu, feST DeZOdpovedA 
m ZIDCil)' priestoroftbo ulof.aúa VJkguan6 baz ich 'ftldomia), 

• vpripad.e poliadaWy DlpOjeuia lokality, resp. objektu u VSST je potrebo' podať si 
fiadolt' o ur&me bodu aapojeoia. 

• v prípade prcmiestDenia 1e1Mommjlra&M9to vedtmia je potl'elm vypra.covat projektovú 
dobuaezdciu. Ži8dosť o vyjadrmlie k projektovej doknm"'ltécii je potn:bllé podať 
~ 

. .... • pcuiiDialky oc:bnay TKZ badá doplaea6 pri vytýleaf, ktori poladaje Br, u. 
ojednat' u teL~ 0t035592'7'7 TDor Peter, 

• 01116mtt' alrDnhDte pdc aajmaej S praccmaýdt dDf pred zúypom, z cllvodu 
Jumti'O)y TKZ aa t.J. Hale avedellom ~ 

• v prfpade, le pohl 'Yf*-.by je pttnbú aýlit, alebo zallit kl'yde telef6all)'eb 
kiblov, tote je mala' \')'but' ICil .. sťihl111om ..,mca d.te 

• PD ochnmy OK ()rup oddbluJt a ..manej orplllrMie. 
18. Podmienkou pre za&ltie výkopovýcll pr6c Dll verejnom priestr~~D~tw je vytýealie 

'Yaeju6bo Yodovodu a WR.inc! kanaliĎOie ~ľom. Vytý&nie za~ ZsVS, 
LS. Nitra. OZ Oalanta po obddanf dvllzDej objcdúvky. 

19. Pri reali?Jil.nýdl pdcach alcceptovať zákon č. 44212001, § 19- Púma ocbrmy verejn6bo 
vodovodu a bnaJirAcie" a SlN 73 600S ,.Priestorové úprava vedení technictibo • ...a.--:" "'l"_.,.~a. 

20. Ak investor uvaluje so 'bVS, L&. Nitra llc.o prevédzlcovateľom novovybudo'YBD6bo 
vodovodu a novovybudovanej splallcovej bnalimcie_ je potrebú prcdnostDe riellt tieto 
vdahy fmmou zmluvy o preridzkoVIIDf. Uzatvorenie Dllluvy o prevádzkoVBIÚ je 
podmicaen6: 
• vDDyale STN 75 6101 čl. 7.2.3 pri návmu stokovej sie sa zo staw.lmo-tecbnických 

a prevédzlcových d~vodov, ako aj z dôvodov obmedunia nepriazni~ '6&k.ov 
stokovej siete na tivoto6 prostledie oclporú&t navmovať sklon luú v ~ vyp~taný 
podľa vztahu ImiD."" 1500/D, ako budúci prc.m\dzkovateľ pof.aduje uvedený odporúbný 
minimálny &klon navrhovanej gravitačnej lcanaJidcie pri realiúcii stavby akceptovať 

• na vykontYBDie dohľadu dodr!iavaaia predpísaných technologických postupov v rmysle 
projtlctu aS1N 1S 6101 aSTN EN 1610 dodávateľom stavby, pravidelne prizývať 
zMtupcu Zs VS, LS. pri reali7Acii vc:rejDej kaDalizécie 
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1 
• geodetické zameranie ~jnalo vodovodu a va'ejoej bnatiúcic spracovať v~ mK vo výlkovom sy&time B.p.v., v 3. tr. premosti l. ribor údajov odovzdať VO 

f'onM!e DON na kolaud'lhlom kODaDi stavby. 
t 21. ha1izáoia pripojeaia na verejný vodovod a verejnú k.analizéciu musi byt' vykOil&Di pod 

odborným dohl'adom pracovDikov ZaVS, Ls. Nitra, OZ OaJanta, v 6zkej spolupúci s VPS 
Semf. 

22. Kanaliúciu SO 520 - výtW potrubie v úseku od krif.ovaoia. a cestou Rl po Poľnú ulicu z priestmových d6vodov je mofD6 'Viest' len v telese miestnej komllllilmcie PriemyaelnA. 
V d'aiJom stupni je potrebn' podrobne spracoval' tento Dab do miestnej komunik4cie so 
zreteľom bc:qodmi~ achovuúa pmjmlnosti. Mesto Seted' od:poróča projektovo 
zvéfiť a premk:ovat mof.nost' zdstaúa tohto stavdm&o objektu do bnali:rkie na ulici 
PrianyselDi (DN 300). 

:23. Odporá&L sa prnhodnntiť povrcboW ópraw pelfch tr6s z d6vodu. dWolcA.cie rielen6ho 6%emia a s obradom na prakDck6 ak:6aenosti s nav!hova.ným m.aterWom (ociMvtmnie, UJas1Bnle buriDou, ... ). 
24. Staveim' výrobky pou!i~ na stavbe musia sp.llat' vlastaosti podľa úknua č. S2112001 Z. 

z. o lltllwbnýdl výrobkodl. 
2S. Vykonaf tlllmvú sk6lku voclovodMho potrubia a temostn6 sla1Jky kmaJizsl!nl.bo potrubiL 
26. Ku kolancl-mhnu koDollliu mvby predlotiť výsledky laborat6mych rozborov vzoriek 

vody odobmtých z vodovodu predmetDej stavby a geodeti~ zamaanie objdaov vodnej 
stavby. 

27. Do doby .lmlaud6cic stavby vypraoovat' ~poriadok wdnej stavby. 
28. Po ukoJM!eDi pr6c predlotif tuDajliemu liradu Divrh na kolaudéciu stavby podľa § 26 ._ ods. 3 vodnalo z4kana a § 76 &tavebnAo dkona. 

N6miedce Nérodn.ej dial'ni&tej spolof.Dosti, LS., Mlynslc6 Nivy 4S, Bratislava zo d6a 
19.01.2010 pod č. 6164/2 026/40201!2010 sa vyhovelo vbodoch 6.1 d 6.11 včasti C. 
Povinnosti investora. 

D. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

l. Uveden6 povolenie je viaDné na investora stavby, t.j . .REBOD SK. u., m.w' 483,-,0, 
Novj Dedlnb1 JOO lt, IČO: 3' ~5 t40. 

2. 'I'ullljlf '6md mMe udelcaé povokmie zmcaiť, alebo zrulit' z vlasto&o podnetu, alebo na úvm po vykonanom konani poclfa § 24 vodniho zákona 
3 •• Stavba bude xealizovaoé dodávateraky na základe výberového konaoiL Zhotoviteľ bude omémcoý tuujliemu \lradu do l O dDf od uakutočne.nia 'Yýberov&o konania. 
4. Termin za&dia stavby : po udobadnutf privoplabloltt rozlaodlluda. 

Termín ulcon&nia stavby : 11.1010. 

POPLATKY: 

Poplatok za vydanie tohto rozhodnutia bol stanovený vo výlke 66 e, v súlade so :dkonom č. 145/1995 Z. z. o sprévnych poplatkoch v znení neskortích predpisov, ktorý investor uhradil 
fonnou kolkových znémok. 
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Od&vodaeale: 

Navrbovatl:l REBOD SK, a.a., BIJmaA 413190, HOD Nové Dedinka, DStópalý DB úklade 
plnt:j moci spolo&lost'ou X- D.I.S. s.r.o. I!. Fullu 20, Bratislava 841 OS, zut6penou Jug. 
Jmom ICJaj&o, JamatcJ'om spolo&.osti, potiada1 dia 10.12.2009 ~11 1b'ad o vydanie 
povolenia Da uskutomeaie vodnej stavby ,.,l..ogiltleW catnna al'abW prlemyJelaé výnba 
Sered"'-Objekty vedúllo hospoäntva. 

Obvodn;t mad tivom&o pmstredia Gs1anta, odbor titnej vodoej správy a odpadov6ho 
.hospodmtva, ako prlalulnt lpeciilny stavebný órad. nm4mil D&tie Sbmlm.6bo .konania 
v B6lade s ustancmofm § 61, ods. 4 slaVebdho dkoua účutnfkom kmuuúa vcnjnou 
~ d6a 22.12.2009 a clobutým orgénom a orprrizk46m jednotlivo om4men(m zo 
dňa 0.5.01.2009. Na dkl..te aJcntohnsti, le 6radu IB dobre zn4me podmienky stavmilb bolo 
v a6ladc s ust. § 61 ods.2 stavebDébo :dlama upusta16 od miestaebo zi.st'ovmia. 
Verejllé yYhWka bol a vyvesaaá. na madnej tabuli Mesta Saed' v tmnfne od 29.12.2009 do 
13.1.2010. 

Podkladom k vydaoiu povolada bol projaki stavby, spracovaný IDg. Pavlom 
Pftioký.m aiDa. ADdrejom Sýkorom. PbD. ·Hl.P. Project IIUIIIoiPf, PAVAND s.r.o., 
zmevaka 32. ISl 06 Bratislava azoclpowduým projektautom JDa. Iéaom Hmibenom, 
PR.OJVODA s.r.o., Cypdc:hova 22, 831 54 Brati.slava, autorizovmým stavebným iatinierom. 
resimo~ pod ~lom 0620 • A •2·2 v kafes6rii IDf.iDianke stavby, v tam.fne 07.2009. 

Naltavbu bolo vydan.6 .Mestom Senci' 6v:ma6 rozhodnutie- rozhodnutie o umiastnmí stavby 
dfta 20.11.2001 pod ~ 679BIÓPaSP 1191/2008, ktore sa stalo privopl.mým d6a 

. 23.12.2001 .. 

Vyjadnloie podla § 28 z6k. č. 36412004 Z. z. o vod6ch vydal Obvodný únd fivotného 
pl08tredia Ga1.aata. odbor lt6tDej vodn.Dj sprivy a odpadového hospodénttva dňa 09.09.2009 
pod č. A2009/01213/0V. 

~ JtaDovisko k projektovej dok:umm*'cii pre stavebné povoleDie ,.Losisticti cc:ntrum 
a ľahká pdemYJClDA ~ba Saed"' vydalo Mesto Saecf eMa 12.11.2009 pod č. 5113/ÚPaSP 
IS3fl009 a z4vlzD6 sbmovildm podra § 140b stavcbMho z6koDa • s6blas k vydaniu povolenia 
Da Uilwto&lcnie vodnej stavby lpcciélnym stavebným 6radom dňa 3.122009 pod e. 
79S41ÚPaSP 119112009. 

Investor pmilo!il: 
• k6piu ~ IDIIJJY vydaná Spmvou katastra Galanta &11.12.2009 

výpisy z listu vlastzúctva č. 5621, 5765, 5796, 8S7, 5270, 4829, 4879, 4806, ~ 
Spr6vou b1astm Galanta dJla 11.12.2009, dňa 14.12.2009, a výpis z listu vlastníctva č. 
5134 doplnmý d6a 27.1.2010 
výpis z obchodného registra vydaný Ok:remjm súdom Bratislava I dňa 01.12.2009 pre 
spoločnosť REBOD, a. s., Nová Dedinka a d6a 08.12.2009 pre spoločnosť Green Field 
Property a.s., Pielťany 
výpis z obchocinQlo registra Vlofka číslo 4926/B vydaný dh 11.12.2009 Obesn.ým 
sódam Bmtislava I pre RHBOD SX, a.s .• Novt !)Minka, podľa ldorQw sa obchodnA 
spoloi!nosť REBOD SK, a.s. stáva UDiverúlnym privnym nútupcom mdených 
spolo&JosU (spoloknská zmluva zo dňa 3.12.2009). 
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- ,,Plnú moc" - splDomoc:nenic konateľa spolo&losti RBBOD, a.s. Ing. Tom61a Mikka 
a konateľa spolo&losti ~ Ficld Property IDg. Jozefi. ňurila ua vykonávanie 
kompletDej in!inicrskej ~innosti pre stavbu "Loaisti~ centrum a ľahká prie.nl)'XIDA 
vjroba serccr• spol~ou K- D.I.S. s.r.o. Bratislava 

- poverenie spoločnosti Green Field Property, a.s. Pidťany zo dňa 15.11.2009 pre 
spoločnosť REB OD, a,9. Nové Dedinka. aby ju zastupoval ako stavelmfka na vydanie 
~ho povolenia pre stavbu "Logistické centrum a rabká priemyseln! výroba 
Sered"' 

- maluvu č. HM!lSfll Ofl009, ktorä bola umtvormú medzi poskytovatel'om 
Hydromeliortcie, l.p. Bratislava a objedúvateľom RBBOD, a.s. Nové DediDka 
a <ben Field Property a.s. Pidfany o majctkoprtvnom vysporiadani časti objektu 
rúrovej siete ztvlahovAo sy&tbu 

- "zmluvu o ~ :kňpuj zm1uvet4. uzavretej medzi vlutuflrom pozemku, ktorej sa 
predmetat stavba dotýka a investorom, tj. RBBOD, a.s. Nem J)edinh 

Ministcmvo dopmvy, p6lt a ~lekomunikécií SR, selccla cestnej dopravy a pozemných 
komuoikécif Bratislava vydalo rozhodnutie na zvWtne uf.ivanie rýohlostnej cesty Rl dňa 
10.08.2009 pod čJ. 11471/2009/SCDPK-32364. 

Núodné dial'ni&lé spoločnost, a.s. Bratislava vydala vyjadlaňe kDSP časť preklédky 
a prlpojky iD!inienk:ych sietí a komunUclcie voDkajlcj infr:altruldúey dňa 16.09.2009 pod č. 
7l47/33 52414210fl009 a vyjadrcaie k zvlibemu utfvaniu rýchlostnej cesty Rl v km 
142,654 ctila 06.09.2009 pod č. 7347124420/4210/2009. Dia t9.0t.2oto pod a. 
~16412026/40201fl010 pxlala Démiedcu kza&diu stavelm&o konmia o povolan vodnej 

• stavby. ktorej bolo vyhovené zapmcovanfm podmienok vo výrokovej časti romodnutia. 

Krajský pamiatkový '6rad Tmava vydal rozhodnutie o m&mL podmieook 7Achrannéb.o 
archeologick6ho výskumu dňa 12.11.2008 pod č. konania IT -081166318804/0n. 

Mesto Scred.' vydalo romodnutie k liadosti o vydanie S\1blasu na výrub stromu dňa 
23.11.2009 pod č. ŽP 6025/09. 

K dokume.otécii pre stavebn6 povolenie si svoje stanoviskA uplatnili: .Krajské riaditeľstvo 
HaZZ v Trnave dh 22.09.2009 pod ~.p. KRHZ-.S60-lll009, ZApadoslovmJ.Jká vodárenská 
spoločnosť, a.s. Nitra dh 21.1.2009 pod ~.S.SS7N-891/2009 a ZApadoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., OZ Galanta dňa l 0.09.2009 pod ~. 2731fl009 TccbnickA inlpekcia, Ls. 
pracovisko N'rtra dňa 12.08.2009 pod č. 4957/412009 a dňa 07.09.2009 pod č. 50821412009, 
Obvodný úrad livotného prostredia Galanta z hľadiska odpadového hospodéntva dh 
31.08.2009 pod č. j. A2009/01212/0H, z hľadiska ochrany ow.dulia dňa 7.9.2009 pod ~. 
A2009/0121.S/OO a z hľadiska oclmmy PaK dňa 17.08.2009 pod č. A2009f0121410P, 
ZápadosloVCilSká cnagetika, a.s. Brati&lava dňa 1.12.2009 pod zaačkou 

cz72394/2009flll/09, Slovenský plynúenslcý priemysel, a.s. Bratislava dAa 18.9.2009 pod a. 
TDaOis-Vi-91212009, Slovak Telekom, a.s. Bratislava dňa 12.8.2009 pod č. 138S7 09 a dňa 
13.8.2009 pod č. 13866 09 a MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Pielťany dňa 30.03.2009 pod č. 
BA-222212008. 

Pripomienky a stanoviské účastníkov konania a dotknutých orgAnov boli skoordinované a 
zapracované do podmienok tohoto rozhodnutia. 
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Vzbfadom na vyllie ~ akuto&losti a k tomu, f.e predmetným rozbodnutfm nie sú 
ohroan61Di poltodcn6 vodohospod4nb Zllujmy a prtva iných, vyhovel ora'n ltlltnej voduj 
spd;vy fiadosti a rozhodol1Bk, ako sa uv6dza vo v1roku tohto I'OĎlOdDUtiL 

Toto ndaedautie 18 doruluje vletJ~tm 6&81Dikom koaula yerejaoa "fb.Wima, ldori 
bucle l'J"IIfiÚ 15 dnlaa 6radaeJ tabllli Melta Seni. 

POUČENIE: 

Proti tomuto rozhodnutiu mofno podať ocholanie v lahotc lS dDf odo dAa dorui5enia 
tohto JOZbodnutia, podľa §§ Sl a S4 zék. 6, 71/1967 Zb. o sprivnom Jamanf (sprtvo.y 
poriadok) v mat.fllCikmt(ch pmdpi.sov JJa Obvodný órad f.ivotúho prostredia Galanta. Toto 
rozhodnutie podľa ust l 73 ods. 17 vodD6ho Dkona nie je preskóm•trfD6 s6dom 

Daru!uje sa : 

i. th/ 
RNDr. P'ÁÚ~ BELOVIOOV Á 

pxednostb 6radu 

l. REB OD, LS. HJavuá 483/90, 900 29 Novi Dedinka 
2. IC-DJ.S., s.r.o., E. Fullu 20, 841 OS Brmillava 
3. On:en Fielcl Property, Ll., N6m. SNP 411476,921 Ol Pielt'my 
4. lDa.ADdre.i Sýkora. PhD.,IDg. Pavel P&ioký, Pavand, s.r.o., Znievsb 32, BSt 06 

Biatialma 
S. Ing. Já HmO.O. PR.OJVODA s.r.o., Cyprichova 22, 831 S4 Bratislava 
6. SloveDJkt pomakový fond, BWtkova ul, 6. 36, 117 1S Bratislava 
7. Mesto Saecf, zaab1peu6 primätarom. Nlim.estie republiky 1176/1 O, 926 O l Sereď 
8. R(mslmbtolfcka cúbv - RfmslcobtoUclcy farakt \\rad Sered', ul. KostolnA IO, 

926 Ol Sered' 
9. Tmavský IIIDOiprtvny kraj, Sekcia hospodánkej &tra~gie, P.O. Box 128, 

Stlllohijllb l O, 917 Ol Tmava 
10. Nmodn! dial'niW spolo6Dost', a.s. ~Divy 45,121 09 Bratislava 
11. MiDistr:ntvo dopnV)', pMt a mJekom,miHcií SR, Nún. slobody 6, 81 O OS 

Brati.alava l 
12. Hydromdiodcle, l .p. Vrakunski 29, 825 63 Bratislava 211 
13. ZApadMJ.ovenakA vodúaWci spolo&losť, as., N6.brdie za hydrocen1r6.J.ou 4, 949 

60Nitra 
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Na vedomie: 

l. Rqiouélny Wad verejnAo mmvotnfctva, Hodská č. 2352/62, Galanta 

2. Slovcnský pozemkový fond. RO. Mierov~ D4m č. l, 924 OO Galanta 
3. Krajský pamiatkový úrad Tmava, Kollérova 8, 917 Ol Tmava 
4. Krajak6 riaditeľstvo HuičskQao a úchranného zboru, VajenskBio 22, 917 77 

Tmava 
S. S}riva a Mdba TrSK, Bulhar:ská 39, 918 53 Tmava 
6. Obvodný 6rad pre ccstnli dopraw a~ komunikácie, Mierové n.ém. č. l, 924 

360alanta 
7. O~ riaditeľstvo PZ, ODI. Hlawá 13, 924 Ol Oa1anta 
8. UpadosloVImllci enerptib, as., ČUleaova 6, 116 47 Bntislava 

9. Slcmmký vodohospodérsky pxbrik, l .p. OZ Pielt'my, N,br. l Krasku 83413, 921 

80 Pielt'any 
l 0. Sloveaskt pl)'DéRmký priemysel - distrilNcia. LS.Mlynaké nivy 44/b, 125 ll 

Bratislava 26 
ll. Slovak Telekom, LB., Ka.rad!ičova l O, 125 13 BratiJlava 
12. Onmse Slovensko a.s., Prievozski 6/A. 821 09 Bmtislava 
14. Msú serecr, odd. ÚPaSP 
15. OÚŽP Galau~ odbor JCŽP 
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:_. OBVODNÝÚRAD 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA GALANTA 

ODBOR ŠTÁTNEJ VODNEJ SPRÁVY A ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 
_ _ _ _ _ ____ _ _ Mierové námestie č. l, 924 01 ~alanta_ 

Číslo: A2012/00158/0V/BE V Galante, dňa 07.02.2012 

Toto ,, lzhoťnt:;: , · r.· w ~'-u-''~ . .. ·.!·' ·~t .. _Ä t;l. 
• • y · · ·~· • • ~ ,._• ... •·~ eJ};;"' r , (' v o~ .~ ·· .. ~ ..... :S •'/ . 

OdjJt:l .. .... . .. , .•. . , ............ _,,,.,, 

Vec: REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90,900 29 Nová Dedinka, IČO: 36 865 940 
"Logistické centrum a l'ahká priemyselná výroba - Sered"' 

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

ROZH ODNUTIE 

Obvodn)· úrad životného prostredia Galanta, odbor štátnej vodnej správy a odpadového 
hospodárstva. ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad vydal pod 
číslom A2010/00353/0V/BE, A2009/01727/0V/BE, dňa 27.01.20 10 povolenie na 
uskutočnenie vodnej stavby: 
SO 380 Prečerpávacia stanica splaškových vôd 
SO 401 Pretláčanie pod komunikáciou Rl 
SO 402 Preložka diaľkového vodovodu DN 600 
SO 410 Vodovod pitný - verejná čast' 
SO 420 Prípojka vody 
SO 470 Úprava podzemného závlahového potrubia 
SO 51 O Splašková kanalizácia gravitačná -verejná čast' 
SO 520 Splašková kanalizácia výtlačná- verejná časť 

ako líniovej stavby na pozemkoch parc. č. 18221222, 1824/201, 1824/202, 1825/201, 
1840/284, 1841/201, 1841/202, 3977/1, 3924/42,392417, 3977/1, 3992/5, 3992/45, 3992/57, 

3992/58, 3995, 4085/1 O, v k. ú. Sereď, obec Ser ed' 

budovanej v rámci stavby: 

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

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.3.2010. 

Navrhovateľ REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka. zastúpený Renátou 
Bódišovou, predsedom predstavenstva, podal dňa 04.01.20 12 na tunajší úrad žiadosť 
o predÍženie platnosti uvedeného stavebného povolenia a o predÍženie termínu dokončenia 
stavby. 
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Obvodný úrad životného prostredia Galanta, odbor štátnej vodnej správy a 
odpadového hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona 
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a § 61, písm. a) a c) zákona NR SR č . 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a 
špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

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

predlžuje 

platnosť stavebného povolenia č. A2010/00353/0V/BE, A2009/01727/0V/BE zo dňa 
27.01.2010 

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

do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, 

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

povoľuje zmenu stavby 

"Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba- Sered"'- objekty: 
"SO 380 Prečerpávacia stanica splaškových vôd, SO 401 Pretláčanie pod komunikáciou Rl, 
SO 402 Preložka diaľkového vodovodu DN 600. SO 41 O VodO\: od pitný - verejná časť, SO 
420 Prípojka vody, SO 470 Úprava podzemného závlahového potrubia, SO 51 O Splašková 
kanalizácia gravitačná - verejná časť, SO 520 Splašková kanalizácia výtlačná- verejná čast"' 

pred jej dokončením 

ako líniovej stavby v k. ú. Sereď. 

Zmena stavby pred jej dokončením sa povoľuje v tomto rozsahu: 

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

Termín ukončenia stavby: 111/2015. 

Ostatné časti rozhodnutia A2010/00353/0V/BE, A2009/01727/0VJBE zo dňa 27.01.2010 
Obvodného úradu životného prostredia Galanta, odboru štátnej vodnej správy 
a odpadového hospodárstva zostávajú v platnosti. 
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POPLATKY: 

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

Odôvodnenie: 

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

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

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

Za deň doručenia sa považuje posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia. 

Poučenie 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podat' odvolanie v lehote 15 dní odo dňa 

doručenia tohto rozhodnutia podl'a §53 a§ 54 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Obvodný úrad životného prostredia 
Galanta. 
Toto rozhodnutie nie je podl'a § 73, ods. 17 vodného zákona preskúmateľné súdom. 
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RNDr. Katarína Ivánová 
prednostka úradu 
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Doručuje sa: 

(D REBOD SK, a.s. Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka 
2. Green Field Property, a.s., Nám. SNP 4/1476, 921 Ol Piešťany 
3. Ing.Andrej Sýkora, PhD., Ing. Pavel P~tioký, Pavand, s.r.o., Znievska 32. 851 06 

Bratislava 
4 . Ing. Ján Heriban, PROJVODA s.r.o., Cyprichova 22, 831 54 Bratislava 
5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova ul. č. 36, 817 15 Bratislava 
6. Mesto Sereď, zastúpené primátorom, Námestie republiky 1176/1 O, 926 O I Sereď 
7. Rímskokatolícka cirkev - Rímskokatolícky farský úrad Sereď, ul. Kostolná l O, 

926 Ol Sereď 
8. Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie, P.O. Box 128, 

Starohájska 1 O, 917 Ol Trnava 
9. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava 
10. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Nám. slobody 6, 810 05 

Bratislava I 
11. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 
12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 

60 Nitra 

Na vedomie: 

l. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská č. 2352/62, Galanta 
2. Slovenský pozemkový fond, RO, Mierové nám č. l, 924 OO Galanta 
3. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Culaová l, 917 Ol Trnava 
4. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Vajanského 22, 91 7 77 

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

36 Galanta 
7. Olaesné riaditeľstvo PZ. ODI, Hlavná 13,924 Ol Galanta 
8. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
9. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3. 921 

80 Piešťany 
l O. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia. a. s. Mlynské nivy 44/b. 825 ll 

Bratislava 26 
11 . Slovak Telekom, a. s., Karadžičova l O, 825 13 Bratislava 
12. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
13 . MsÚ Sered', odd. ÚPaSP 
14. OÚŽP Galanta, odbor KŽP 



DOS~ tJ Vl'll,o. z 5 ~03- 2015 

OKRESNÝ ÚRAD GALANTA 
odbor starostlivosti o životné prostredie 

Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta 

Císlo: OU~GA-OSZP~20 15/003273/0V /BE V Galante dňa 16.03.2015 

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

- žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením 

ROZHODNUTIE 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán 
štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. l zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a§ 61 , písm. a) a c) zákona NR 
SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 37211990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 
5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov 

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

povoľuje 

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

zmenu stavby 

"Logistické centrum a l'ahká priemyselná výroba - Sered'"- objekty: 

"SO 380 Prečerpávacia stanica splaškových vôd, SO 401 Pretláčanie pod komunikáciou Rl, 
SO 402 Preložka diaľkového vodovodu DN 600, SO 41 O Vodovod pitný - verejná časť, SO 
420 Prípojka vody, SO 470 Úprava podzemného závlahového potrubia, SO 510 Splašková 
kanalizácia gravitačná- verejná časť, SO 520 Splašková kanalizácia výtlačná - verejná čast"' 

pred jej dokončením 

ako líniovej stavby v k. ú. Sereď. 

Zmena stavby pred jej dokončením sa povoľuje v tomto rozsahu: 
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Mení sa : Bod D. Všeobecné ustanovenia: 
č. 4. Termín ukončenia stavby: marec/2018. 

Ostatné časti rozhodnutia A2010/00353/0V/BE~ A2009/01727/0V/BE zo dňa 27.01.2010 
a rozhodnutia A2012/00158/0V/BE zo dňa 07.02.2012 Obvodného úradu životného 
prostredia Galanta~ odboru štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva zostávajú 
v platnosti. 

POPLATKY: 

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

Odôvodnenie: 

Obvodný úrad životného prostredia Galanta, odbor štátnej vodnej správy a odpadového 
hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad vydal pod 
číslom A2010/00353/0V/BE~ A2009/01727/0V/BE, dňa 27.01.2010 povolenie na 
uskutočnenie vodnej stavby: 
SO 380 Prečerpávacia stanica splaškových vôd 
SO 401 Pretláčanie pod komunikáciou Rl 
SO 402 Preložka diaľkového vodovodu DN 600 
SO 410 Vodovod pitný- verejná časť 
SO 420 Prípojka vody 
SO 470 Úprava podzemného závlahového potrubia 
SO 51 O Splašková kanalizácia gravitačná- verejná čast' 
SO 520 Splašková kanalizácia výtlačná -verejná čast' 

ako líniovej stavby na pozemkoch parc. č. 1822/222, 1824/201, 1824/202, 1825/201, 
1840/284, 1841/201, 1841/202,3977/1,3924/42,392417,3977/1,3992/5,3992/45, 3992/57, 

3992/58,3995, 4085/10~ v k. ú. Sereď, obec Sereď 

budovanej v rámci stavby: 

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

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.3.2010. 

Na základe žiadosti REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka Obvodný úrad 
životného prostredia Galanta, odbor štátnej vodnej správy a odpadového hospodárstva 
rozhodnutím zo dňa 07.02.1012 pod č. A2012/00158/0V/BE, ktoré nadobudlo 
právo platnost' dňa 8.3.2012 predÍžil platnosť stavebného povolenia a povolil zmenu stavby 
pred jej dokončením v časti týkajúcej sa zmeny termínu začatia stavby a termínu ukončenia 
stavby: III/20 15. 
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Navrhovateľ REBOD SK, a.s., so sídlom Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, na základe 
"Plnomocenstva" udeleného Renátou Bódišovou, predsedom predstavenstva zastúpený Ing. 
Jurajom Juritkom, , podal dňa 13.03.2015 na tunajší úrad žiadosť o zmenu ~tavby pred jej 
dokončením - predlženie termínu dokončenia stavby. Ako dôvod predlženia termínu 
ukončenia stavby uviedol finančné dôvody. 

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

SO 420 Prípojka vody a 
SO 402 preložka diaľkového vodovodu DN 600. 

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

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

Poučenie 

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

RNDr.E).~OVÁ 
vedúca odboru úradu 
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Doručuje sa: 

l. REBOD SK, a.s. Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka 
2. Green Field Property, a.s., Nám. SNP 4/1476,921 Ol Piešťany 
3. Ing. Andrej Sýkora, PhD., Ing. Pavel Petioký, Pavand, s.r.o., Znievska 32, 851 06 

Bratislava 
4. Ing. Ján Heriban, PROJVODA s.r.o., Cyprichova 22, 831 54 Bratislava 
5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova ul. č. 36, 817 15 Bratislava 
6. Mesto Sereď, zastúpené primátorom, Námestie republiky 1176/1 0,926 Ol Sereď 
7. Rímskokatolícka cirkev - Rímskokatolícky farský úrad Sereď, ul. Kostolná 10, 

926 Ol Sereď 
8. Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie, P.O. Box 128, 

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

Bratislava I 
11. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 
12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 

60 Nitra 

Na vedomie: 

1. Regionálny úrad verejného zdravot'1íctva, Hodská č . 2352/62, Galanta 
2. Slovenský pozemkový fond, RO, Mierové nám č. l, 924 OO Galanta 
3. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová l , 917 Ol Trnava 
4. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Vajanského 22, 917 77 

Trnava 
5. Správa a údržba TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 
6. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Hlavná 13, 924 Ol Galanta 
7. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábr. L Krasku 834/3, 921 

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

Bratislava 26 
l O. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova l O, 825 13 Bratislava 
ll . Orange Slovensko a. s., Prievozská 6/ A, 821 09 Bratislava 
13. MsÚ Sered', odd. ÚPaSP 
14. Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová 

Doba č. 1408/31 , 924 36 Galanta 
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