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MESTO SEREĎ 
Nám. republik) 1176/10, Sereď 

Č:íslo: 8114/UPaSP 1232/2009 -·· · ·-- - - ·-- - - ··-- · ·- ·--=v~S~e-re-:d-i,-d-ň_a_l_2 . ....,..0-1._2_0_10-

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 
- žiadosť o stavebné povolenie na stavbu " Priemyseln)· park - Logistické centrum 
a ľahká priemyselná výroba Sereď " - prekládky a prípojky inžinierskych sietí 

Toto rozhodnu!íe sa stalo právoplatným 
dňa ... ?.-.f...: .. Z ..... gt'/..~12. ...... .. ..... , ........ . 
v Seredi, dňa .•. 7.~ .. ~~· .. t.'.~.;:.~: .. ....... : .. . 

STAVEBNÉ POVOLENIE 

(VEREJNÁ VYHLÁŠKA) 

l 

Stavebník REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO : 36 865 940 
v zastúpení K-D.I.S., s.r .o., Ľ. Fullu 20, 841 05 BratislaYa, podal dňa l 0.12.2009 žiadosť 
o stavebné povolenie na líniovú stavbu " Priemyselný park - Logistické centrum a l'ahká 
priemyselná výroba Sereď " - objekty : SO O 11.1 Terénne úpravy a príprava územia, SO 
601 Rekonštrukcia vedeni VVN ll O kV- západná vetva, SO 602 Rekonštrukcia vedení VVN 
110 kV- východná vetva, SO 6Jl Rekonštrukcia vedení VN 22 kV, SO 621 Spínacia stanica 
VN 1, SO 622 Spínacia starúca 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 692 Preložk.a 
diaľkového kábla ZSE a.s., 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, líniová stavba v kú. Sereď 
a kú. Vlčkovee, na umiestnenie ktorej bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Sereď pod 
č.: 6797!ÚPaSP 1192/2008 dňa 20.11 .2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23 .12.2008. 

Mesto Sereď, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.l zákona č. 50/1976 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 znení zmien a doplnení. 
prerokoval žiadosť investora podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní a po 
preskúmaní žiadosti rozhodol takto : 
podl'a § 66 stavebného zákona a § l O vyhlášky č.453/2000 Z.z., k-torou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona 

povoľuje 

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

objekty: 
-SO 011.1 Terénne úpravy a príprava územia 
-SO 601 Rekonštrukcia vedení VVN 110 kV- západná vetva 



. so 602 

. so 611 
-so 621 
-so 622 
-so 623 
-so 624 
-so 625 
-so 626 
-so 692 
-so 721 
-so 731 
-so 732 
-so 733 
-so 734 
-so 735 
-so 736 
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Rekonštrukcia vedení VVN 110 kV- východná vetva 

Rekonštrukcia vedení VN 22 kV 
Spínacia stanica VN l 
Spínacia stanica VN 2 
Spínacia stanica VN 3 
Spínacia stanica VN 4 
Spínacia stanica VN S 
Spínacia stanica VN 6 
Preložka diaľkového kábla ZSE a.s. 
Vonkajšie rozvody STL plynovodu- verejná čast' 
Prípojka plynu l 
Prípojka plynu 2 
Prípojka plynu 3 
Prípojka plynu 4 
Prípojka plynu 5 
Prípojka plynu 6 

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

IČO: 36 865 940 

líniová stavba v k. ú. Sercd' a k.ú. Vlčkovcc. 

(Parcelné čísla stavebn}•ch pozemkov: SO 601 : 1745, 1821/110,397711.394011 k.ú Sereď. 

1265/52, 1265/59 k.ú. Vlčkovce, SO 602:3992/57,3924/43, 392417, SO 611: 3940/1 ,3924/7, 

3924/43, 3992/57, 3992/58, 4058/3, 3992/5, 397711, so 62 1: 399215, so 622: 4085/3, so 
623: 3977/1, so 624: 3940/1, so 625: 3924/7, so 626: 3924/43, so 692: 3977/1 , so 721: 

3977/1, 3940/1, 3924/7, so 731: 3992/5, so 732: 4058/3, so 733: 3977/ l, so 734: 3940/ 1, 

SO 735: 3924/7, SO 736: 3924143 všetky v k.ú. Sereď) . 

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši vybudovanie prekládok a prípojok 

inžinierskych sietí pre stavbu plánovaného priemyselného areálu. 

Pre uskutočnenie stavby ·sa určujú tieto záväzné podmienky: 

l . Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom 

konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Stavba bude umiestnená v katastrálnom území Sereď a Vlčkovce v súlade 

s podmienkami určenými v územnom rozhodnuti. 

3. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať predpisy týkajúce sa 

bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať oa ochranu zdravia osôb na 

stavenisku. 

4. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej sprá'1' 

a organizácií: 

Mesto Sereď 
č. 5814/ÚPaSP 854/2009- stanovisko zo dňa 12.11.2009 

S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme za splnenia tejto podmienky: 
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• Odporúčame prehodnotiť povrchovú úpravu peších trás z dôvodu dislokácie 
riešeného územia a s ohľadom na praktické skúsenosti s navrhovan)'m materiálom 
(odcudzenia, zarastanie burinou, ..... ). 

Mesto Scred' 
č. ŽP 6025/09 zo dňa 23.11.2009 
Dodržať podmienky rozhodnutia súhlasu na v)'rub stromov č. ŽP 6025/09 zo di1a 
23.11.2009. 

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. 

Krajské riaditeflstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave 
č. j. KRHZ-559-112009 zo dňa 22.09.2009 
Z hJ>adiska protipožiarnej bezpečnosti nemá pripomienky. Všetky zmeny oproti 
posúdenému projektu stavby žiadame predložiť na vyjadrenie. Nami opcčíatkovanú 
projektovú dokumentáciu žiadame predložiť pri kolaudácii. 

Obvodný úrad životného prostredia Galanta, Odbor kvality žiyotného prostredia 
č. j.A 2009/01216/0P zo dňa 20.08.2009 
Vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia: 
• Z hľadiska OPaK nemáme námietky k stavbe "Priemyselný park - Logistické 

centrum a ľahká priemyselná výroba Sered'", umiestnenej mimo zastavaného územia 
mesta Sereď, kde podľa zákona o OPaK platí prvý stupeň ochrany za dodržania 
podmienok, ktoré sme uviedli v našom vyjadrení pod č. A 2008/01877 OÚŽP 
1794/08/0P/HA zo dňa 31.10.2008 k vydaniu územného rozhodnutia pre predmetnú 
stavbu. 

Obvodný úrad životného prostredia Galanta, Odbor ŠSZŽP 
č. j.A 2009/01217/00 zo dňa 7.9.2009 
Vyjadrenie z hJ'adiska ochrany ovzdušia: Predložená projektová dokumentácia sa 
nedotýka záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia vykonávanej tunajším úradom. 

Obvodný úrad životného prostredia Galanta, Odbor ŠVSaOH 
č, j. A2009/01219/0V zo dňa 09.09.2009 
Z hľadiska ochrany vodných pomerov je uvažovaný zámer možný za týchto 
podmienok: 
• Pri súbehu, resp. križovaní vedení inžinierskych sietí s vodovodným, prípadne 
kanalizačným potrubím bude dodržaná STN 73 6005 "Priestorová úprava vedení 
technického vybavenia". 

• K zrušeniu časti závlahového potrubia predložiť stanovisko š.p. Hydromeliorácie 
Bratislava a požiadat' KÚŽP Trnava o vydanie povolenia na odstránenie časti 
vodnej stavby. 

Obvodný úrad životneho prostredia Galanta, Odbor ŠVSaOH 
č. j.A 2009/01218/0H zo dňa 31.08.2009 
Z hJ'adiska odpadového hospodárstva je potrebné dodržať nasledovné podmienky: 
• Zhromažďovať odpady z výstavby utriedené podľa druhu a odovzdať ich len osobe 

oprávnenej na nakladanie s nimi. 
• Zabezpečiť prednostne ďalej využitie odpadov, nevyužiteľné druhy zneškodniť 

skládkovaním na riadnej skládke. 
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• Zdokumentovať nakladanie s odpadmi z výstavby pri kolaudačnom kom. 

Predložiť doklady o odovzdaní odpadov k zhodnoteniu a doklady o zneškodnet 

nevyužitých odpadov na príslušnej riadenej skládke. 

• Nakladať s nebezpečným odpadom je držiteľ oprávnený len na základe súhlasu 

podľa § 7 ods. l písm. g) zákona č . 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

• Za zaradenie odpadov z prevádzky zodpovedá držiteľ. V zmysle § 19 zákona 

o odpadoch je povinný odpad triediť a zabezpečovať prednostne jeho zhodnotenie. 

O produkcii odpadov je povinný viesť a uchovávať evidenciu o množstve 

a druhoch odpadov, s ktor)•mi nakladá o ich zhodnotení a zneškodnení podľa § 9 
vyhlášky č.283/2001 Z.z. 

• V prípade, že držiteľ nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných 

odpadov alebo s viac ako l tonou ostatných odpadov je povinný zasielať 

Obvodnému úradu životného prostredia Galanta Hlásenie o vzniku odpadu 

a nakladaní s ním každoročne, do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roku. 

• Ako pôvodca komunálnych odpadov je povinný jeho zneškodnenie vykonávať 

spôsobom uplatňovaným na území mesta Sereď . 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Galanta 

č. j . A2009/01958 zo dňa 19.8.2009 

Predmetná stavba sa priamo dotýka ochrany záujmov cesty Ill/05180. S preloženou 

projektovou dokumentáciou stavby súhlasíme za predpokJadu dodržania nasledovných 

podmienok: 

• práce realizovať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky na ceste , 

• na použitie prenosného dopravného značenia na predmetnej ceste počas realizácie 

stavby na zabezpečenie pracovných miest, ako aj ku kolaudácii stavby, je potrebné 

požiadať náš úrad o určenie, ktorého vydanie je podmienené súhlasom OR PZ ODI 
Galanta 

• projektovú dokumentáciu predložit' na vyjadrenie správcovi cesty t .j. SaÚC TSK 
Trnava, · 

• posúdenie vpi~ navrhovanej stavby na bezpečnosť cestnej premávky pri náleží 

OR PZ ODI Galanta. 

Západoslovenská vodárenská spoločnost', a.s. Nitra, OZ Galanta- Šal'a 
č. j. 2732/2009 zo dňa 10.09.2009 

Podmienkou pre začatie výkopových prác na verejnom priestranstve je vytýčenie 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie prevádzkovateľom. Vytýčenie Vám 

zabezpečíme po obdržaní záväznej objednávky. 

Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

č. j. CZ 72432/2009 zo dňa 22.7.2009 
zo dňa 1.12.2009 

• Západoslovenská . energetika a. s. ako správca VVN vederú po posúdení 

dokumentácie pre stavebné povolenie stavebného objektu SO 601 rekonštrukcia 

vedení VVN ll O kV západná vetva a SO 602 rekonštrukcia vedení VVN ll O kV 

východná vetva, spracovaného spoločnosťou EDWIN s.r.o. súhlasí s návrhom 

technického riešenia. 
• Realizácia prác sa bude vykonávať v súlade so Zmluvou o vykonaní preložky 

elektroenergetického zariadenia zo dňa 13.10.2009 a Zmluvou o spolupráci zo 

dňa 24.11 .2009. 
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SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
č. j. OTDaGIS-Vi-912/2009 zo dňa 18.9.2009 
Vyjadrenie pre stavebné konanie- SO 71 O, SO 720, SO 730 prípoj ka plynu DN l OO, 
PN25: 
Súhlasíme s predloženou PD pre účely stavebného konania. 
Realizačný projekt uvedených SO zašlite na posúdenie vrátane platnej žiadosti 
o pripojenie mimo domácnosť. 

Slovak Telekom, a.s. , Karadžičova 10, Bratislava 
č.: 13867 09 Galanta zo dňa 13.8.2009 
Počas realizácie stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky ochrany 
telekomunikačn ý ch zariadení: 
Existujúce zariadenia sú chránené pásmom(§ 67 zákona č. 610/2003 Z.z.). V káblovej 
ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 
Údaje o technickom stave zariadení je možné poskytnút' po náležite zdôvodnenej 
potrebe pri ich vytyčovaní. Vyzývame Vás preto, aby si Vami poverený zástupca 
dostavil (podľa stránkových dní na W\:VW.t-com.sk) na zakreslenie existujúcich 
zariaderri do Vašich podkladov. Poverený zástupca pri zak:resľovaní predloží toto 
vyjadrenie, splnomocnenie na zakresľovanie a svoj občiansky preukaz (OP). 
V zmysle § 69 ods.7 zákona č.61 0/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 
tejto povinnosti zodpovedá projektant. 
Žiadateľ je pri akých.kol'vek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené 
zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že 
zabezpečí: 

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na 
povrchu terénu, 
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 
s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli 
na jeho ochranu stanovené, 
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 
odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu 
terénu, 
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 
(napr. hÍbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy 
zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek 
ohrozeniu a poškodeniu, 
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), 
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 1212 9, 
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že 
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez nášho 
vedomia), 
-v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia. (\vww.t-com.sk), 
- v prípade premiestnení a telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať 
projektovú dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je 
potrebné podať osobitne.(www.t-com.sk), 
-podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať na 
tel: 0903 559 277- Tábor Peter, 
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- oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom, z dô\ 
kontroly TKZ na tel. čísle uvedenom vyššie, 
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zv)•šiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je totl. 
možné vykonať len so súhlasom správcu siete. 

Žiadame dodržať platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 
v plnom rozsahu. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu 
musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 
stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich pozemných kábioch 
a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení 
a zariadení. 

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušcnim 
povinností podľa § 66 zákona č. 610/2003/Z.z. o elektronických komunikáciách 
v platnom znení. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak 
Telekom a. s. na základe samostatnej objednávky do troch týždi'lov od jej doručenia. 

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho 
vydania. Objednávku zašlite na adresu: Slovak Telekom a.s. Horná 77, P.O.BOX 4, 
97408 Banská Bystrica 8, alebo odovzdajte technikovi pri vytyčovaní trasy káblov . 

Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie stavby a pre rozsah 
prác vyznačených alebo vymedzených v predmete žiadosti. 

V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnos( je povinný 
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkupových prác 
je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom 
záujmom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. 
rádiové zariadenia, rádiové trasy. televízne káblové rozvody, Slovak Telekom a.s .. 
tým to upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 

Orange Slovensko a.s. Bratislava - Michlovsk-ý, spoJ. s r.o. ľiešt'any 
č. BA- 2232/2008 zo dňa 16.10.2008 
Pri realizácii Varni plánovanej stavebnej akcie dôjde ku stretu TKZ 
prevádzkovatePa Orange Slovensko a.s. Bratislava. Existujúce TKZ sú chránené 
ochratmým pásmom. ·v káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky 
rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE posk)1neme po 
zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 
Pri projektovani stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia 
zákona o elektronických komunikáciách č. 610/2003 Z.z. o ochrane sietí a zariadeni. 
Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených 
plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaní.m. 
Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť 
samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s. Mechanická 
ochrana a preklád.ky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Prekládku 
prevádzkovanej optiqkej trasy prevedie oprávnená servisná organizácia podľa 
schválenej cenovej kalkulácie Orange. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme 
optickej trasy oznámiť správcovi TKZ. 
Pri akýchkol'vek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené TKZ, ste 
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že 
zabezpečíte: -pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy TKZ priamo 
na povrchu terénu, -preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné 
práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou TKZ a upozornenie pracovníkov 
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vykonávajúcich zemné práce na maznu polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného 

uloženia TKZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach 

výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne 

nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej l m (v 

ochrannom pásme l ,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy TKZ, - aby odkryté 

TKZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu, - pred záhrnom 

previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové 

dosky, fólia, markety), - aby bezodkladne oznámili každé poškodenie TKZ na tel. č. 

033/77 320 32, mob. 0907 721 378,- overenie výškového a stranového uloženia TKZ 

ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedárne za zmeny priestorového 

uloženia TKZ vykonané bez nášho vedomia),- pred záhmom obnažených miest TK.Z 
prizvať pracovnika servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodeni trasy. 

dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu TKZ. 
Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť 

Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na 

objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii TKZ. 

Technická inšpekcia, a.s. pracovisko Nitra 
č. j. 4960/4/2009- odborné stanovisko k PD zo dňa 12.08.2009 

Z hľadiska požiadavjek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek 

bezpečnosti technických zariadení uvádzan1e zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné 

doriešiť a odstrániť v procese výstavby: 

• Pre STL prípojky treba doplniť výkres vyhotovenia zvislej časti pre posúdenie 

podľa STN 38 6415 čl. 3.20.7. 

Trnavský samosprávny kraj, sekcia hospodárskej stratégie 

č. j. 5692/2009/SHS-002 zo dňa 21.08.2009 

TTSK, ako vlastník cesty č.III/05180 dáva k predloženej projektovej dokumentácii 

nasledovné stanovisko: 
• S návrhom riešenia projektu pripojenia predmetnej stavby na cestu č.III/05180 

súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok: 

• pri realizácii predmetnej stavby žiadame dodržať platné ustanovenia § 18 zákona 

č.135/1961 Zb .. o pozemných komunikáciách (cestn}· zákon) v znení neskorších 

predpisov, 
• v prípade nepredvídaných zásahov do telesa cesty IIl/05180 je stavebník povinný 

požiadať v dostatočnom predstihu príslušný cestný správny orgán o povolenie jej 

zvláštneho užívania, 
• zariadenia na odvod vody na cestnom pozemku cesty III/05180 nesmú byť 

stavebnou činnosťou zásadne porušené, v prípade nemožnosti iného riešenia, je 

stavebník povinný upraviť existujúce, resp. vybudovať nové odvodnenie v zmysle 

predloženej projektovej dokumentácie, 

• pred realizáciou napojenia jednotlivých stavebných objektov (SO 121)na cestu 

III/05180 požadujeme krajnicu tejto cesty zarezať v celej šírke napojenia, aby sa 

zabránilo jej odtŕhaniu, 
• prípadné križovanie inžinierskych sietí s cestou č. IIV05180 požadujeme riešiť 

kolmo na os komunikácie uložením do chráničiek, ktoré budú vložené pod cestné 

teleso pretláčaním, 
• obmedzenie cestnej premávky na ceste č. III/05180 žiadame navrhnúť 

v nevyhnutne krátkodobom rozsahu a projekt dočasného dopravného značenia 

predložiť príslušnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie, 
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• pozdÍžny spád pripojovacej účelovej komunikácie nesmie klesat' smerom kt 

III/05180, 

• z dôvodu zvýšenej stavebnej činnosti a presunov ťažkej automobilovej technik) 

v uvedenej lokalite dôjde s istou pravdepodobnosťou aj k značnej devastácii 

vozovky cesta III/05180. Na základe uvedeného požadujeme po ukončení prác (do 

kolaudácie predmetnej stavby) realizovať rekonštrukciu cesty III/05180 

spevnerum krajníc a obnovou asfaltového koberca v celom úseku medzi SO 1 21 

(križovatka K6) a SO 111 (križovatka K4) na náklady stavebníka, 

• projekt požadujeme predložiť tiež Správe a údržbe ciest Trnavského 

samosprávneho kraja na vyjadrenie a ich pripomienky žiadame zapracoval' do 

projektu. 

Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, TrnaYa 

č. j. 00005/09/SÚC Tt-1516/5106 zo dňa 10.09.2009 

Podľa predloženej PD sa našich záujmov dotýka iba "Úpravy cesty JIV05180, SO 121, 

ktorý rieši vybudovanie okružnej križovatky K6, na ceste III/05180 a rekonštrukciu 

priľahlých úsekov cesty III/05180. 
S navrhovaným riešením súhlasíme. Začatie prác žiadame oznámiť nášmu majstrovi 

strediska Sereď, č.t. 03117892264. Práce musíte organizovať tak, aby cesta III/05180 

zostala obojstranne prejazdná. 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 

č.l1470/2009/SCDPK-32361 zo dňa l 0.08.2009 

Povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme rýchlostnej cesty Rl pre 

reaHzáciu prek.Jádky 2x110 kV vzdušného vedenia č. 8818/8877 v km cca 141,03 1 

a2x110 kV vzdušného vedenia č. 8865/8866 vkm cca 141,176, ktoré budú 

demontované a ich nová trasa bude viesť v km cca 140,746 a v km cca 140,779. 

Realizácia stavby je možná za dodr7..ania týchto podmienok: 

• Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie "Priemyselný park -

Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, p.č.3 924/7, 3924/43, 

3940/1, 3977/1, 3992/5, 3992/57 a 4058/3" vypracovanej spoločnost'ou pavand, 

s.r.o., Znievska 32, 851 06 Bratislava. 

• V prípade zmeny projektovej dokumentácie je žiadateľ povinný podať novú 

žiadosť. 

• Žiadateľ vopred oznámi začiatok a ukončenie prác v ochrannom pásme Rl NOS

Stredisku správy a údržby rýchlostných ciest l Galanta, Matúškovská cesta 886, 

924 Ol Galanta riaditeľovi Ing. Michalovi Lužicovi tel. 0311782 63 06 a bude so 

riadiť jeho pokynmi. 
• Žiadatel' zabezpečí, aby počas stavebných prác v dotknutom území nedošlo 

k poškodeniu rýchlostnej cesty Rl ani jej súčasti. V prípade vzniku ško~y na 

majetku NDS je stavebník povinný túto skutočnosť oznámiť NDS-SSĽR l 

Galanta a bezodkladne zabezpečiť odstránenie škody na vlastné náklady, pripadne 

prckonzultovať spôsob a postup pri odstránení škody. 

• Žiadateľ požiada pred demontážou existujúcich vedení a montážou nových vedení 

nad rýchlostnou cestou RI ministerstvo v zmysle § 3 ods. q) a § 7 zákona č. 

l 35/1961 Zb. o určenie použitia dopravného značenia počas uzávierky 

a o čiastočnú uzávierku. 
• Žiadate!' zabezpečí, aby počas realizácie stavby zhotoviteľ neohrozoval plynulosť 

a bezpečnost' premávky a dodržal zákaz pohybu peších a státie vozidiel stavby na 

Rl okrem úseku vymedzeného uzávierkou. 
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• Po ukončení prác v ochrannom pásme rýchlostnej cesty Rl žiadateľ zabezpečí, aby 
stavbou narušený terén bol uvedený do predošlého stavu. 

• Žíadatel' po ukončení prác prizve NDS - oddelenie majetkovej správy na 
kolaudačné konanie, kde odovzdá PD skutočného vyhotovenia stavby spolu 
s geodetickým zameraním l x v papierovej forme a l x v digitálnej forme (formáte 
DGN). 

Národná dial'ničná spoločnost', a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava 
č. j.: 7347/33 525/4210/2009 zo dňa 17.09.2009 

NDS nemá námietky voči predloženej PD za predpokladu, že investor dodrží 
podmienky NDS uvedené v liste č. 7347/25 225/4210/2009 zo dňa 13.07.2009 
a podmienky rozhodnutia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o povolení 
výnimky zo zákazu činností v ochrannom pásme rýchlostnej cesty Rl ,. km cca 
141,031, v km 141,176, v km 140,746 a v km 140,779 vydaného pod č. 

11470/2009/SCDPK-32361 zo dňa 10.08.2009. 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Picšt'any, Šal'a 
č. j.: CZ 22435/2009 zo dňa 09.09.2009 
Vyjadrenie k PD rekonštrukcie vedeni VVN ll O kV: 
• Stožiare VVN 110 kV vedenia žiadame umiestniť min. 6 m od brehovej čiary 

vodného toku Derňa. 
• Skutočné umiestnenie stožiarov pri vodnom toku Derňa žiadame odsúhlasiť na 

tvare miesta s technickým pracovníkom Správy povodia dolného V áh u Šaľa. 

• Zahájenie stavby žiadame oznámiť na tel.č. 03117702200. 
• V priebehu výstavby dodržať ustanovenia§ 47zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. 

• Po ukončení stavby do termínu kolaudácie stavby žiadame odovzdať správcovi 
vodného toku Derňa miesta skutočného križovania VVN ll O kV vedenia 
s vodným tokom Derňa v súradnicovom systéme v elektronickej a v tlačenej 
forme. 

5. Stavba bude dokončená najneskôr do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti 
stavebného povolenia. 

6. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ bude určený vo výberovom konaní. 
Najneskôr do 15 dní po skončení v)•berového konania stavebník oznámi stavebnému 
úradu zhotoviteľa stavby a pri loží doklad o jeho odbornej spôsobilosti. 

7. Stavebník zodpovedá za súlad priestorovej polohy stavby s overenou dokumentáciou. 
pred začatím stavby musí stavebrúk zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou 
alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 
Geodetické zameranie predloží investor stavebnému úradu pri kolaudácii stavby. 

8. Pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky dotknuté inžinierske siete ich správcami 
a dodržať ochranné a bezpečnostné pásma. 

9. Križovania a súbehy vedení inžinierskych sietí riešiť v súlade s STN 73 6005 -
Priestorová úprava vedenia technického vybavenia. 

1 O. Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe 

a účastníkoch výstavby. 

ll. Stavebnľk je povilUl)' oznámiť začatie stavby stavebnému úradu. 
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12. Po ukončení výstavby stavbou narušený terén je stavebník povinný uviesť 
pôvodného stavu. 

13. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať 
len na záldade kolaudačného rozhodnutia, podľa § 76 ods. l stavebného zákona. 

Stavba nesmie byt' :začatá pokiaľ stavebné povolen.le nenadobudlo právoplatnosť. 
Stavebné povolenie stratí platnost', ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
nebude stavba začatá. 
Toto rozhodnutie je podl'a § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov 
účastníkov konania. 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : námietky neboli vznesené. 

Odôvodnenie 

Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania podľa § 61 
ods. 4 stavebného zákona účastníkom konania verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom 
štátnej správy a známym účastníkom konania jednotlivo oznámerum číslo: 8114/ÚPaSP 
1232/2009 zo dňa ll. 12.2009 a z dôvodu, že sú mu známe pomery staveniska, bolo v zmysle 
§ 61 ods.2 stavebného zákona upustené od miestneho zisťovania. Verejná vyhláška bola 
vyvesená na úradnej tabuli mesta Sereď a obce Vlčkovce v termíne od 11 .12.2009 do 
28.12.2009. 

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

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

Obvodný pozemkový úrad v Galante vydal rozhodnutie podľa § 17 ods. l a 6 zákona č. 
220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 
Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov pod č. GA 2009/00369-02 SP zo dňa 15.1.2009. 

Krajský pamiatkový úrad Trnava vydal rozhodnutie č. TT-0811 662/8803/Grz zo di1a 
12.11.2008. 

Mesto Sereď vydalo rozhodnutie - súhlas na výrub stromov a krovitých porastov pod č. 
ŽP 6025/09 zo dňa 23 .11.2009. 

Svoje stanoviská si ďalej uplatnili: Mesto Sereď, Krajské riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Trnave, SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, ZSE a.s., Bratislav~, Zs VS, 
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, odbor S SZZP, Správa a údržba ciest TISK Trnava, Obvodný úrad pre cestnú 
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Jpravu a pozemné komunikácie Galanta, Trnavský samosprávny kraj, sekcia hospodárskej 
~tratégit: Trnava, Západoslovenská vodárenská spoločnosť. a.s. Nitra, Technická inšpekcia. 
a.s., Nitra., Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR, Národná dial'ničná spoločnosť, 
a.s., Bratislava, Slovenský vodohospodársky podnik. š.p., OZ Piešťany, správa povodia 
dolného Váhu ~aľa. 
Ich pripomienky a stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok stavebného 
povolenia. 

K žiadosti o stavebné povolenie boli priložené: 
- Výpisy z listov vlastníctva číslo: 5621, 5765, 5796, 3550, 4829 vydané Katastrálnym 
úradom v Trnave, Správa katastra Galanta dňa ll. a 14. I 2.2009 a výpisy z listov vlastnicn:a 
číslo: 1646 a 1764 vydané Katastrálnym úradom v Trnave, Správa katastra Trnava dňa 
16.12.2009. 
- Zmluva č.HM/25/11 0/2009 uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka medzi: 
Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, Bratislava a REBOD, a.s. Hlavná 483/90, Nová 
Dedinka, Green Field Property a.s. Námestie SNP 4/1476, Piešťany. 
- Plnomocenstvo - REBOD, a.s. Ing. Peter Pisko, Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, 
ktorým splnomoci1uje firmu K-D.I.S. s.r.o., Ľudovíta Fullu 20, 841 OS Bratislava zastúpenú 
konateľom Ing. Jánom Krajčim, na vykonávanie kompletnej inžinierskej činnosti pre sta\'bu 
"Priemyselný park- Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Scred'". 
- Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava l pre spoločnosť REBOD SK, a.s. 
Nová Dedinka, IČO: 36 865 940, ktorá vznikla splynutím obchodných spoločností REBOD. 
a.s. Hla,•ná 483/90, 900 29 Nová Dedinka IČO: 35 928 409 a REALKAN, a.s ., Platanová alej 
3/2437, 945 Ol Komárno, IČO: 35 951 681, ktoré boli zrušené bez likvidácie. Na základe 
schváleného projektu splynutia Obchodná spoločnosť REBOD SK, a.s., sa stáYa ich 
univerzálnym právnym nástupcom. 

Projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné povolenie vypracovali: 
Ing. Andrej Sýkora, PhD., autorizovaný stavebn)• inžinier, číslo oprávnenia: 1439• A+ l, 
Pozemné stavby, PA V AD s.r.o., Znievska 32, 851 06 Bratislava 
Ing. Peter Musil, číslo oprávnenia: 0666• A *2-3 Inžinierske stavby, PA VAD s.r.o .. Znievska 
32, 851 06 Bratislava 
Ing. Marián Šabík, číslo oprávnenia: 0893*Z•2-3 Inžinierske stavby, Enermont s.r.o .. 
Hraničná č.l4, 827 14 Bratislava 
Ing. Stanislav Sersen, číslo oprávnenia: 0711 *Z*2-3 Inžinierske stavby, EDWIN. Ružová 
dolina 10, 821 09 Bratislava 
Ing. Michal Martinák, číslo oprávnenia: 31 04* A "'2-2 ln7inierske stavby. PL YNSA s.r.o, 
Poštová 67, 900 27 Bernolákovo 

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

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

145/1995 z. z. o správnych poplatkoch v hodnote 116,00 €, bol zaplatený dúa 21.12.2009. 

Toto rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou a musí byt' vyvesené po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta Sered1 a obce Vlčkovce. 
Za deň doručenia sa považuje posledný cieň Yyvesenia tohto rozhodnutia. 
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Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podat' odvolanie podľa § 53 a § 54 záko1, 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajsk)· 
stavebný úrad v Trnave, Kollárova B, 917 Ol Trnava, podaním na Mesto Sercd', Nám. 
republiky 1176/10, 926 01 Sereď' ( 15. deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia). 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom (§ 47 ods. 4 zákona č. 71/1976 Zb. 
o správnom konaní- správny zákon) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkoY. 

Príloha pre stayebníka : 
Overená dokumentácia stavby. 

Vyvesené dňa : 
(pečiatka, podpis) 

//~L CU.U-i(j 
l 
Mgr. Vladimír Vranovič 

primátor mesta 

Zvesené dňa : 
(pečiatka. podpis) 
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Doručí sa: 

l. REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka 
2. K~D.l.S., s.r.o., Ľ.Fullu 20, 841 05 Bratislava 
3. Green Field Property, a.s., Nám. SNP 411476, 921 Ol Piešťany 
4. Slovenský pozemkový fond, Búdková ul. č.36, 817 15 Bratislava 
5. Mesto Sereď, Námestie Republiky 1176/10,926 Ol Sereď 
6. Obec Vlčkovce, starosta obce, 919 23 Vlčkovcc 
7. Rimskokatolícka cirkev- Rimskokatolícky farský úrad Sereď, ul. Kostolná l O, Sereď 
8. Národná diarničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
9. Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie, P.O.BOX 128. 

Starohájska 10, Trnava 
1 O. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 
ll. SPP~distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 26 
12. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 21 1 
13. PA VANO s.r.o., Ing. Andrej Sýkora, PhD., Znievska 32,851 06 Bratislava 
14. PA V AND s.r.o., Ing. Peter Musil, Znievska 32, 851 06 Bratislava 
15. PL YNSA s.r.o, Ing. Michal Martinák, Poštová 67, 900 2 7 Bernolákovo 
16. Enennont s.r.o., Ing. Marián Šabík, Hraničná č.14. 827 14 Bratislava 
17. Ing. Stanislav Sersen, EDWIN, Ružová dolina l O, 821 09 Bratislava 

Na vedomie: 

l. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Vajanského 22. 917 77 Trnava 
2. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Kollárova 8, 917 Ol Trnava 
3. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Mierové nám č. 1, 

924 O l Galanta 
4. Správa a údržba ciest TT samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 
5. Obvodný úrad životného prostredia, odbor ŠVSaOH, Mierové nám.č.l, 

924 O l Galanta 
6. Obvodný úrad životného prostredia, odbor ŠSZŽP, Mierové nám.č.l, 924 01 Galanta. 
7. Obvodný pozemkový úrad v Galante, Mierové nám. č. l, 924 Ol Galanta 
8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3. 

921 80 Piešťany v 

9. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ, P. Pázmanya 4, 927 Ol Saľa 
l O. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 

949 60 Nitra, adresa na doručenie: Zs VS, a.s.,Trnavská 32, 862 29 Bratislava 
ll. Slovak Telekom, a.s., Horná 77, P.O.BOX 4, 974 08 Banská Bystrica 
12. Mesto Sereď, oddelenie investičnej výstavby 
13. Katastrálny úrad v Trnave, Správa katastra Galanta- po právoplatnosti 



DOšL O 1 7. JAN. 1011 --
MESTO SEREĎ 

Nám. republiky 1176, Sered' 

Císlo: 8102/UPaSP 1186/2011 V Seredi dňa 11.1.2012 

Vec: REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka 
- predÍženie platnosti stavebného povolenia a povolenie zmeny stavby pred jej 
dokončením 
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ROZHODNUTIE 
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.:'-5"7 ,/,·l/._~ . l ;·' ,: ' r ,,., . 

Mesto Sereď vydalo pre stavebníka REBOD SK, a . .s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová 
Dedinka, IČO: 36 865 940 dňa 12.01.201 O pod č. 81 14/ÚPaSP 1232/2009 stavebné 
povolenie pre stavbu: 
" Priemyselný park - L ogistické centrum a ľahká priemyselná výroba 
Sereď'", objekty: 
S O O 11.1 Terénne úpra vy a príprava územia 
SO 60 l Rekonštrukcia vedení VVN ll O kV- západná vetva 
SO 602 Rekonštrukcia vedení VVN 110 kV- východná vetva 
SO 611 Rekonštrukcia vedení VN 22 kV 
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 S 
SO 626 Spínacia stanica VN 6 
SO 692 Preložka diaľkového kábla ZSE a.s. 
SO 721 Vonkajšie rozvody STL plynovodu- verejná časť 
SO 731 Prípojka plynu l 
SO 732 Prípoj ka plynu 2 
SO 733 Prípojka plynu 3 
SO 734 Prípojka plynu 4 
SO 735 Prípojka plynu 5 
SO 736 Prípojka plynu 6 
líniová stavba v k.ú. Sered' a k. ú. Vlčkovce 
(parcelné čísla stavebných pozemkov: SO 601: 1745, 1821/1 10, 3977/1, 3940/1 k.ú Sereď, 
1265/52, 1265/59 k. ú. Vlčkovce, SO 602: 3992/57, 3924/43, 3924/7, SO 611: 3940/1, 3924/7, 
3924/43, 3992/57, 3992/58, 4058/3, 3992/5, 3977/1, so 621: 3992/5, so 622: 4085/3, so 
623 : 3977/1, so 624: 394011, so 625: 3924/7, so 626: 3924/43 , so 692: 3977/1 , so 721: 
3977/1 , 394011, 3924/7, so 731: 3992/5, so 732: 4058/3, so 733: 3977/J , so 734: 3940/1, 
SO 735: 3924/7, SO 736: 3924/43 všetk')' v k.ú. Sereď), ktoré sa stalo právoplatným dila 

22.2.2010 . . 
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Mesto Sereď, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.l zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov 
na žiadosť stavebníka zo dňa 16.12.2011 v zmysle § 69 stavebného zákona a podľa § 46 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konarú (správny zákon) rozhodol takto: 

predlžuje 

platnosť uvedeného stavebného povolenia do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

Mesto Sereď, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods .l zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov 
prerokoval žiadosť v súlade s ust. § 68 ods. 2 stavebného 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 takto : 

povoľuje 

zmenu stavby " Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba 
Sered' " - objekty : SO 011.1 Terénne úpravy a príprava územia, SO 601 Rekonštrukcia 
vedení VVN 110 kV - západná vetva, SO 602 Rekonštrukcia vedení VVN 110 kV -
východná vetva, SO 611 Rekonštrukcia vedení VN 22 kV, 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 692 Preložka 
diaľkového kábla ZSE a.s., SO 721 Vonkajšie rozvody STL plynovodu - verejná časť, SO 
731 Prípojka plynu l, SO 732 Pripojka plynu 2, SO 733 Pripojka plynu 3, SO 734 Prípojka 
plynu 4, SO 735 Prípojka plynu 5, SO 736 Prípojka plynu 6, pred jej dokončením, líniová 
stavba v k.ú. Sereď a k.ú. Vlčkovce. 

Zmena stavby pred jej dokončením sa povol'uje v tomto rozsahu: 

- termín dokončenia stavby, podmienka č.5 stavebného povolenia sa mení takto: 
stavba bude dokončená najneskôr do 31.3.2015. 

Odôvodnenie : 

Stavebník REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 36 865 940, 
podal dňa 16.12.2011 na Mesto Sered' žiadost' o,PredÍženie platnosti stavebného povolenia 
a povolenia zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu " Priemyselný park - Logistické 
centrum a J'ahká priemyselná výroba Sered' " - objekty : SO 011 .1 Terénne úpravy 
a príprava územia, S O 60 l Rekonštrukcia vedení VVN ll O k V - západná vetva, SO 602 
Rekonštrukcia vedení VVN ll O kV- východná vetva, SO 61 I Rekonštrukcia vedení VN 22 
kV, 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 692 Preložka dial'kového kábla ZSE a.s., SO 721 Vonkajšie rozvody SIL 
plynovo.du-verejná čast', 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, 
líniová stavba v k. ú. Sered' a k. ú. Vlčkovce (parcelné čísla stavebných pozemkoY: SO 601: 
1745, 1821/11 O, 3977/ 1, 3940/1 k. ú Sered', 1265/52, 1265/59 k. ú. Vlčkovce, SO 602: 
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3992/57, 3924/43, 392417, so 611: 3940/1' 392417, 3924/43, 3992/57, 3992/58, 4058/3, 
3992/5, 397711, so 62 l: 3992/5, so 622: 4085/3, so 623: 397711' so 624: 394011' so 625: 
3924/7, so 626: 3924/43 , so 692: 3977/l) so 721: 3977/1' 394011 ) 392417, so 731: 3992/5, 
SO 732:4058/3, SO 733:3977/1, SO 734:394011, SO 735: 392417, SO 736: 3924/43 vš~tky v 
k. ú. Sereď). 

Stavebné povolenie na stavbu vydalo Mesto Sereď dňa 12.01.2010 pod č. 8114/ÚPaSP 
1232/2009, ktoré sa stalo právoplatným dňa 22.2.20 l O. 
Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o predÍžcní platnosti stavebného povolenia 

a povolenia zmeny stavby pred jej dokončením. 
Stavebný úrad posúdil dôvody, pre ktoré nebola stavba začatá a pretože predpoklady, za 
ktorých bolo stavebné povolenie vydané zostali nezmenené, vyhovel žiadosti o pn.:dÍžcnie 
jeho platnosti a zároveň povolil zmenu stavby pred jej dokončením. Zmenou stavby nic sú 
ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené zúujmy 
účastníkov. . 

Poplatky: 
Za vydanie rozhodnutia bol uhradený správny poplatok podľa zákona č. 1451199 5 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote l 16,00 €, bol dňa zaplatený 
22.12.2011. 

Toto rozhodn utie bude doručené verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta Scrcd' a úradnej tabuli obec Vlčkovce. 
Za deň doručenia sa považuje posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Proti tom uto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podl'a § 53 a § 54 z:'ikona 
č.7111967 Zb. o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský 
stavebný úrad v Trnave, Kollárova 8, Trnava, podaním na Mesto Sercd', Nám. 
republiky 1176/10, Scred' ( 15. deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia). 

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

Vyvesené dňa : 
(pečiatka, podpis) 

:: 
Ing. Martin Tomč•ínyiú 

primátor mesta 'l 
Zvesené dňa : 
(pečiatka, podpis) 
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Doručí sa: 
l . REB OD SK, a. s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka 
2. Green Field Property, a.s., Nám. SNP 1476/4, 921 Ol Piešťany 

3. Slovenský pozemkový fond, Búdková ul. č.36, 817 15 Bratislava 

4. Mesto Sereď, Námestie Republiky 1176/10, 926 Ol Sereď 
5. Obec Vlčkovce, 919 23 Vlčkovce č.l5 
6. Rímskokatolícka cirkev- Rímskokatolícky farský úrad Sereď, ul. Kostolnú l O, Sereď 

7. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 82 1 09 Bratislava 

8. Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej s tratégie, P.O.BOX 128, 
Starohájska l O, Trnava 

9. Západoslovenská energetika, a.s., Čulcnova 6, 816 47 Bratislava 
l O. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

ll. Slovak Telekom, a.s., Horná 77, P.O.BOX 4, 974 08 Banskú Bystrica 

12. PAV AND s.r.o., Ing. Andrej Sýkora, PhD., Znicvska 32, 851 06 Bratislava 

13. PA YAND s.r.o., Ing. Peter Musil, Znicvska 32, 851 06 Bratislava 

14. PL YNSA s.r.o, Ing. Michal Martinák, Poštová 67, 900 27 Bernolákovo 

15. Enermont s.r.o., lng. Marián Šabík, Hraničná č.l4, 827 14 Bratislava 

Na vedomie: 
l. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Vajanského 22, 917 77 Trnava 

2. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová l, 917 Ol Trnava 

3. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Mierové nám č. l, Galanta 

4. Správa a údržba ciest TT samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

5. Obvodný úrad životného prostredia, Mierové nám.č.1 ,Galanta, odbor ŠYSaOH 

6. Obvodný úrad životného prostredia, Mierové nám.č. 1 ,Galanta, odbor KŽP 

7. Ob vodn)' pozemkový úrad v Galante, Mierové nám.č. I , 924 O l Galanta 

8. Hydromcliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 21 1 
9. Západoslovenská vodárenská spoločnost' a.s., OZ, P. Pázmanya 4, 927 Ol Šal'a 

l O. Západoslov. vodárenská spo l očnosť, a. s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 

adresa na doručenie: Zs VS, a.s.,Trnavská 32, 862 29 Bratislava 

ll. Mesto Sereď, oddelenie rozvoja mesta 
12. Katastrálny úrad v Trnave, Správa katastra Galanta - po právoplatnosti 



MESTO SEREĎ 
Nám. republiky 1176, Sereď 

Císla: 3034/UPaSP 181/2015 

Vec: REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka 
- povolenie zmeny stavby pred jej dokončením 

V Seredi di1a 31.3.2015 

...... _ , ... _-
l '-

' .. 

POVOLENIE ZMENY ST A VBY 
pred jej dokončením 

Stavebník REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 36 865 940, 
v zastúpení Ing. Jurajom Juritkom, podal dňa 13.3.2015 na Mestský úrad v Seredi, 
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku žiadosť o zmenu stavby pred jej 
dokončením "Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba 
S~red"' - objekty: SO 011.1 Terénne úpravy a príprava územia, SO 601 Rekonštrukcia 
vedení VVN ll O k V - západná vetva, SO 602 Rekonštrukcia vedení VVN ll O k V -
východná vetva, SO 611 Rekonštrukcia vedení VN 22 kV, 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 692 Preložka 
diaľkového kábla ZSE a.s., 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, líniová stavba v k. ú. Sered' 
a k.ú. Vlčkovce (parcelné čísla stavebných pozemkov: SO 601: 1745, 18211110, 3977/1, 
394011 k.ú Sereď, 1265/52, 1265/59 k.ú. Vlčkovce, SO 602: 3992/57, 3924/43, 3924/7, SO 
611: 394011, 3924/7, 3924/43, 3992/57, 3992/58, 4058/3, 3992/5, 3977/1, so 621 : 3992/5, so 622: 4085/3, so 623: 3977/1, so 624: 3940/1 , so 625: 3924/7, so 626: 3924/43, so 
692: 3977/1, so 721: 3977/1, 3940/1, 3924/7, so 731 : 3992/5, so 732: 4058/3, so 733 : 
3977/1, SO 734: 3940/1, SO 735: 3924/7, SO 736: 3924/43 všetky v k.ú. Sereď). 

Stavebné povolenie na stavbu vydalo Mesto Sered' pod č. 8114/ÚPaSP 1232/2009 zo dňa 
12.01.2010, ktoré sa stalo právoplatným dňa 22.2.2010 a predÍženie platnosti stavebného 
povolenia a povolenie zmeny stavby pred jej dokončením vydalo Mesto Sereď pod číslom 
81 02/ÚPaSP 1186/2011 zo dňa 11.1.2012, ktoré sa stalo právoplatným dňa 20.2.2012. 

Mesto Sereď, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.l zákona č. 5011976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení n~skorších predpisov 
prerokoval žiadosť v súlade s ust. § 68 ods. 2 stavebného 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 takto : 
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povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením 

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

SO 011.1 Terénne úpravy a príprava územia 
SO 601 Rekonštrukcia vedení VVN 110 kV- západná vetva 
SO 602 Rekonštrukcia vedení VVN 110 kV- východná vetva 
SO 611 Rekonštrukcia vedení VN 22 kV 
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 692 Preložka diaľkového kábla ZSE a.s. 
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 
líniová stavba v katastrálnom území Sered' a katastrálnom území Vlčkovce 
(parcelné čísla stavebných pozemkov: SO 601: 1745, 1821/11 O, 397711, 394011 k. ú Sereď, 
1265/52, 1265/59 k.ú. Vlčkovce, SO 602: 3992/57, 3924/43, 3924/7, SO 611 : 3940/1, 3924/7, 
3924/43, 3992/57, 3992/58, 4058/3, 3992/5, 397711, so 621: 3992/5, so 622: 4085/3, so 
'623: 3977/1, so 624: 394011, so 625: 3924/7, so 626: 3924/43, so 692: 397711, so 721: 
3977/1, 3940/1, 3924/7, so 731: 3992/5, so 732: 4058/3, so 733: 3977/1, so 734: 3940/1, 
SO 735: 3924/7, SO 736: 3924/43 všetky v k.ú. Sereď). 

Zmena stavby pred jej dokončením sa povol'uje v tomto rozsahu: 
zmena termínu dokončenia stavby: stavba bude dokončená najneskôr do 31.3.2018. 

Ostatné podmienky stavebného povolenia vydaného Mestom Sereď pod č. 8114/ÚPaSP 
1232/2009 zo dňa 12.01.2010, ostávajú v platnosti. 

Odôvodnenie 

Stavebník REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 36 865 940, 
v zastúpení Ing. Jurajom Juritkom, podal dňa 13.3.2015 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie 
územného plánovania a stavebného poriadku žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením 
"Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď'"- objekty: SO 
011.1 Terénne úpravy a príprava územia, SO 601 Rekonštrukcia vedení VVN 110 kV -
západná vetva, SO 602 Rekonštrukcia vedení VVN 110 kV - východná vetva, SO 611 
Rekonštrukcia vedení VN 22 kV, 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 692 Preložka diaľkového kábla ZSE a.s., 
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, líniová stavba v k. ú. Sereď a k.ú. Vlčkovce 
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(parcelné čísla stavebných pozemkov: SO 601: 1745, 1821/110, 3977/1, 3940/1 k.ú Sereď, 
1265/52, 1265/59 k. ú. Vlčkovce, SO 602: 3992/57, 3924/43, 3924/7, SO 611: 3940/1, 3924/7, 
3924/43, 3992/57, 3992/58, 4058/3, 3992/5, 3977/1, so 621 : 3992/5, so 622: 4085/3, so 
623 : 3977/ 1, so 624: 3940/ 1, so 625: 392417, so 626: 3924/43, so 692: 3977/1, so 721: 
3977/1, 3940/1, 392417, so 731: 3992/5, so 732: 4058/3, so 733 : 3977/1, so 734: 3940/1 , 
SO 735: 392417, SO 736: 3924/43 všetky v k.ú. Sereď). 

Stavebný úrad preskúmal žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením v zmysle 
§ 68 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a zistil, že 
zmenou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva 
a oprávnené záujmy účastníkov. 

Stavebník REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 36 865 940, 
požiadal o zmenu termínu dokončenia stavby z finančných dôvodov. 

Počas stavebného konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby. 

Poplatky : 
Za vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením bol uhradený správny poplatok 

podľa zákona č . 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
v hodnote l 0,00 €. 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č . 71/1 967 
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, podaním na Mesto Sereď, 
Nám. republiky 1176/10, 926 Ol Sereď. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

Vyvesené dňa : 
(pečiatka, podpis) 

#4~«:1 Ing;iVÍa~tin Tomč~ i 
primátor mes 

Zvesené dňa : 
(pečiatka, podpis) 

) 
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Doručí sa: 
l. Ing. Juraj Juritka, Za panskou záhradou 5513/46, 902 03 Pezinok 

Na vedomie: 
l. REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka 
2. Green Field Property, a.s., Nám. SNP 1476/4, 921 Ol Piešťany 
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková ul. č.36, 817 15 Bratislava 
4. Mesto Sereď, Námestie Republiky 1176110,926 Ol Sereď 
5. Obec Vlčkovce, 919 23 Vlčkovce č.l5 
6. Rímskokatolícka cirkev - Rímskokatolícky farský úrad Sereď, ul. Kostolná l O, Sereď 
7. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
8. Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie, P.O.BOX 128, 

Starohájska 10, 917 Ol Trnava 
9. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
10. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 26 
ll. Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
12. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 
13. PAV AND s.r.o., Ing. Andrej Sýkora, PhD., Znievska 32, 851 06 Bratislava 
14. PA V AND s.r.o., Ing. Peter Musil, Znievska 32, 851 06 Bratislava 
15. PL YNSA s.r.o, Ing. Michal Martinák, Poštová 67, 900 27 Bernolákovo 
16. Západoslovenská distribučná, Ing. Marián Šabík, Čulenova 6, 816 4 7 Bratislava 
17. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Vajanského 22, 917 77 Trnava 
18. Krajskýpamiatkovýúrad Trnava, Cukrová l, 917 Ol Trnava 
19. Okresný úrad Galanta, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Nová Doba 1408/31, 

924 3 6 Galanta 
20. Správa a údržba ciest TT samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 
21. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 

924 36 Galanta 
22. Okresný úrad Galanta, Pozemkový a lesný odbor, ul. 29. augusta 10,924 Ol Galanta 
23. Západoslovenská vodárenská spoločnost', a.s., P. Pázmanya 4, 927 Ol Šaľa 
24. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Trnavská 32, 862 29 Bratislava 
25. Mesto Sereď, oddelenie rozvoja mesta 
26. Verejná vyhláška 
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