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Číslo: 798/17398 ÚPaSP 217/2018

V Seredi,

dňa23.05.2018

Radovan Teplý

Vec:
„Prestavba objektu a zmena účelu na zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľ
skej služby" - záväzné stanovisko

Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta, vydáva podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
záväzné

č.

stanovisko

k stavebným úpravám stavby a k zmene účelu stavby „Prestavba objektu a zmena účelu na
zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby" na pozemkoch pare. č.
20012, 201/3 , 20112, 201 /4, 200/1, 200/3 k. ú. Horný Čepeň v lokalite ulica Homočepeňská,
Sereď:

Mesto

Sereď

súhlasí s realizáciou predmetnej stavby za nasledovných podmienok:

1. Predmetné územie je podľa Územného plánu mesta Sereď funkčne určené ako plochy bývania, označené funkčným kódom BI-19. Podľa predloženej projektovej dokumentácie,
ktorú vyhotovila Ing. arch. Dana Gálová, termín vyhotovenia 02/2018, ide o stavebné
úpravy existujúcej stavby funkčne určenej ako výrobňa pečiva a existujúcich spevnených
plôch. Stavebnými úpravami a prístavbou existujúcej stavby a úpravou spevnených plôch
príde k zvýšeniu plochy zelene na úkor spevnených plôch.
2. Pri výrube stromov je stavebník je povinný požiadať orgán ochrany prírody a krajiny
(Mesto Sereď) o súhlas na jeho výrub. Súhlas na výrub stromov a kríkov vydáva Mesto Sereď v súlade s § 47 a 48 zákona SNR č . 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
a doplnení neskorších predpisov formou rozhodnutia, určí bližšie podmienky vykonania
výrubu a nariadi primeranú náhradnú výsadbu.
3. Uskutočniť sadové úpravy nezastavaných plôch areálu ku kolaudácii stavby.
4. Odpady vznikajúce pri realizácii stavby musia byť zneškodňované v zmysle zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a vykonávacích Vyhlášok MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonávaní niektorých
ustanovení zákona o odpadoch á Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov a VZN mesta Sereď č. 7/2017 zo dňa 14.12.2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
5. Požadujeme vybudovanie ohradeného priestoru na smetné nádoby pre jednotlivé zložky
odpadov.
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6. Spaliny z vykurovacích zariadení musia byť odvádzané tak, aby spÍňali základné
požiadavky pre zabezpečenie rozptylu znečisťujúcich látok, v súlade s prílohou č. 9
Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o ovzduší v platnom znení.
7. Mesto Sereď ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie
podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov nemá námietky a súhlasí s realizáciou stavby podľa
predloženej projektovej dokumentácie za splnenia podmienok:
a) v prípade prekrytia inžinierskych sietí požadujeme rešpektovať vyjadrenia ich
správcov,
b) v prípade vydania povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie požadujeme
podať rozkopávkové povolenie, ktoré je potrebné vybaviť v dostatočnom časovom
predstihu u správcu komunikácie - MsÚ Sereď, oddelenie rozvoja mesta, kde budú
stanovené podmienky realizácie,
c) v prípade zásahu do cestného telesa cesty III. triedy č. 1320 podlieha samostatnému
povoľovaciemu konaniu. Príslušným povoľujúcim cestným správnym orgánom je
Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
d) osadenie trvalého dopravného značenia na miestnej komunikácií podlieha súhlasu
ODI Galanta, na cesty III. triedy č. 1320 na určenie dopravného značenia
a zariadenia je povoľujúcim cestným správnym orgánom Okresný úrad Galanta,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a na miestne komunikácie je
Mesto Sereď,
1
e) vybudovanie parkovacích miest a ich napojenie na miestnu komunikáciu Je
podmienené súhlasom ODI Galanta a cestného správneho orgánu mesta Sereď.
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Vybavuje:

Ing. Anna Halabrínová, ved. odd. ÚPa SP
e-mail: anna.halabrinova@sered.sk
Ing. Michal Klinka, ref. odd. rozvoja mesta
e-mail: michal.klinka@sered .sk

PaeDr Bc. Daniela Vašková Kasáková, ved. ref. ŽP
e-mail: daniela.vaskova-kasakova@sered.sk

