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NNáámmeessttiiee  rreeppuubblliikkyy  11117766//1100,,    992266  0011  SSeerreeďď  

Číslo: 16983/ÚPaSP 630/2017                                                           V Seredi  dňa 17.08.2017  
 
 
 
Vec: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518  
         - žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením 
 
 
 
 
 
 

POVOLENIE   ZMENY   STAVBY  
pred jej dokončením 

 
 
 
     Stavebník Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 
36361518, v zastúpení Ing. Petrom Mekelom konateľom spoločnosti LiV – EPI, s.r.o. 
Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, v zastúpení Ing. Vladimírom Čurgalim konateľom 
spoločnosti Enaco, s.r.o., Petzwalova 551/42, 949 12 Nitra, podal dňa 29.05.2017 na 
Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku žiadosť 
o zmenu stavby pred jej dokončením „ Priemyselný park a logistické centrum Sereď, SO 
603 – TR 110/22 kV PP a LC Sereď “, na pozemkoch parc.č. 3992/94, parc.č. 3992/134, 
3992/136 katastrálne územie Sereď.               
   
     Na stavbu vydalo stavebné povolenie Mesto Sereď pod č.: 7943/ÚPaSP 1208/2009/2010 
dňa 14.04.2010, právoplatné dňa 13.05.2010. Rozhodnutie o predĺžení platnosti uvedeného 
stavebného povolenia a povolenie zmeny stavby pred jej dokončením vydalo Mesto Sereď 
pod č. 1588/ÚPaSP 107/2012 dňa 16.2.2012, rozhodnutie pod č. 2754/ÚPaSP 160/2014 dňa 
10.3.2014 a rozhodnutie pod č. 2993/ÚPaSP 177/2016 dňa 1.3.2016.                   
       
     Mesto Sereď, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 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 a rozhodol takto : 
 

povoľuje zmenu stavby 
 

  „ Priemyselný park a logistické centrum Sereď,  
    SO 603 – TR 110/22 kV PP a LC Sereď “ 

 
pred jej dokončením, ktorá je umiestnená na pozemkoch parc. č. 3992/94 (LV č. 6327), 
parc.č. 3992/134, 3992/136 (LV č. 5621), 3992/57 (LV č. 6389) katastrálne územie Sereď. 
Umiestnenie zariadenia staveniska počas realizácie stavby bude umiestnené na pozemkoch 
3992/57 (LV č. 6389), 3992/134, 3992/135 (LV č. 5621) katastrálne územie Sereď. 
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Stavebné objekty, ktorých sa zmena týka: 
SO 603.1 Budova spoločných prevádzok 
SO 603.1.1 Prípojka vodovodu 
SO 603.1.2 Prípojka splaškovej kanalizácie + žumpa 
SO 603.1.3 Elektronická požiarna signalizácia/EPS/a Poplachová signalizácia narušenia/PSN/   
SO 603.2 Stanovište transformátorov, tlmiviek a odporníkov                      
SO 603.3 Rozvodňa 110 kV 
SO 603.3.1 Káblové kanály                      
SO 603.3.2 Hlavná uzemňovacia sieť  
SO 603.4 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy 
SO 603.5 Bezpečnostné areálové oplotenie 
SO 603.6 Príprava územia 
SO 603.7 Pracovné osvetlenie 
SO 603.8 Areálové osvetlenie                 
Prevádzkové súbory: 
PS 603.04 Transformátory, tlmivky a odporníky 
PS 603.09 Rozvodňa 110 kV 
PS 603.10 Rozvodňa 22 kV 
PS 603.30 Automatizovaný systém riadenia 
PS 603.50 Vlastná spotreba 
PS 603.60 Zariadenia ASDR   
 
Projekt stavby rieši zmenu stavby pred jej dokončením nasledovných objektov:   
SO 603.1 Budova spoločných prevádzok (zmena konštrukčného systému budovy) 
SO 603.1.1 Prípojka vodovodu (posunutie bodu napojenia, skrátenie prípojky na 5 m) 
SO 603.2 Stanovište transformátorov, tlmiviek a odporníkov (zmena konštrukcie stanovíšť, 
zrušenie prestrešenia stanovíšť, oddelenie stanovíšť transformátorov)  
SO 603.3 Rozvodňa 110 kV (zmena konceptu rozvodne z klasickej na zapúzdrenú, rozdelenie 
portálov na dva samostatné, zmena povrchu rozvodne na betón, zmena zakladania 
z klasického plošného na zakladanie na pilótach) 
SO 603.3.1 Káblové kanály (zmena trasovania káblových kanálov, zmena prierezu 
betónového káblového kanála)                      
SO 603.4 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy (zmena tvaru komunikácie 
vplyvom zmeny dispozície rozvodne, zokruhovanie komunikácie okolo technológie 
rozvodne) 
SO 603.5 Bezpečnostné areálové oplotenie (zmena oplotenia z pletivového z plotových 
panelov na betónové skladané, zmena vstupnej brány z otváravej na posuvnú s el.pohonom, 
zmena nadstavca) 
SO 603.6 Príprava územia (zmena skladby násypu) 
SO 603.7 Pracovné osvetlenie a SO 603.8 Areálové osvetlenie (zmena dispozície osvetlenia).                                  

   
 
Pre uskutočnenie zmeny stavby pred dokončením sa určujú tieto podmienky: 
 

1. Zmenu stavby realizovať v zmysle schválenej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
časť tohto rozhodnutia. 
 

2. Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta vydalo záväzné stanovisko k projektovej 
dokumentácii k zmene stavby pred dokončením pod č. 7000/ÚPaSP 388/2017 dňa 
25.04.2017. Mesto Sereď súhlasí so zmenou stavby pred jej dokončením a realizáciou 
stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie. 
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3. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:  
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante 
č. ORHZ-GA1-575-001/2017                                                               zo dňa 02.05.2017 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante s riešením protipožiarnej 
bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.     

 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra, OZ Galanta so sídlom v Šali  
č. 29905/2017                                                                                       zo dňa 02.05.2017 
Na stavbu bolo vydané vyjadrenie zo dňa 22.10.2009 pod číslom 3338/2009, ktoré 
týmto stráca platnosť. 
Popis: Predložená projektová dokumentácia rieši novú transformačnú stanicu 110/22kV, 
ktorá bude zásobovať priemyselný park a logistické centrum Sereď, ako aj okolité obce 
elektrickou energiou z rozvodnej siete 110 kV. Zásobovanie areálu pitnou vodou je 
riešené z verejného vodovodu PVC DN 100 pomocou navrhovanej vodovodnej prípojky 
DN 25.  Meranie spotreby vody riešené osadením vodomernej zostavy s fakturačným 
vodomerom do navrhovanej vodomernej šachty na pozemku investora. Odvádzanie 
splaškových vôd riešené do izolovanej žumpy s objemom 8 m3. Dažďové vody zo strechy 
objektu, z komunikácie a zo spevnenej plochy budú odvádzané do vsakovacích objektov. 
Vyjadrenie vodovod: 
Pripojením stavby na verejný vodovod a s dodávkou vody súhlasíme za nasledovných 
podmienok: 
- Vlastníkom vodovodnej prípojky je stavebník. 
- Dimenzia a materiál vodovodnej prípojky: navrhovaná DN 25 (d32 x 4,4mm – 1“), 

materiál LDPE, dĺžka 5,0 m. 
- Spôsob určenia dodaného množstva vody: Určeným meradlom – navrhovaným 

vodomerom DN 20 prevádzkovateľa verejného vodovodu v navrhovanej vodomernej 
šachte. Minimálne vnútorné rozmery vodomernej šachty 1200x900x1800 mm. 

- Vodovodnú prípojku a vodomernú šachtu žiadame realizovať v súlade s „Technickými 
podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú 
kanalizáciu“ ZsVS, a.s., uverejnenými na www.zsvs.sk/zakaznici/. 

- Vodomerná šachta (ďalej len „VŠ“) je súčasť vnútorného vodovodu, buduje sa za 
účelom zabezpečenia prístupu k vodomeru na obsluhu, montáž, demontáž, odčítanie 
pretečeného množstva a zriaďuje ju vlastník pripájanej nehnuteľnosti na svoje 
náklady. 

- Vodovodná prípojka a vodomerná šachta nie sú súčasťou verejného vodovodu, k ich 
povoleniu na cudzom pozemku stavebník musí preukázať stavebnému úradu, že má 
k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje 
zriadiť na ňom predmetnú stavbu. 

- V zmysle § 27 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch je zakázané 
prepojiť rozvody z vlastného zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na 
verejný vodovod alebo s verejným vodovodom. 

- Vodu pre požiarne účely z verejného vodovodu zabezpečujeme v rozsahu kapacity 
vodovodnej prípojky. Ako prevádzkovateľ verejného vodovodu podľa §15, ods. 7, 
písm. f) zákona č. 442/2002 Z.z. musíme umožniť prístup k verejnému vodovodu 
a odber z neho hasičským jednotkám pri požiarnom zásahu cez svoje existujúce 
zariadenia, v rámci existujúcich kapacitných možností týchto zariadení a verejného 
vodovodu. 

- Potreba pitnej vody: Údaje o množstve dodávanej vody:  Qr = 40 m3/rok 

http://www.zsvs.sk/zakaznici/
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- V záujmovom území sa nachádza diaľkové vodovodné potrubie, preto je potrebné 
požiadať o vyjadrenie správcu uvedeného vodovodného potrubia ZsVS, a.s. – ÚPD, 
Nábrežie za hydrocentrálou č.4, 949 60 Nitra. 

Vyjadrenie kanalizácia: 
V predmetnej lokalite sa verejná kanalizácia v správe ZsVS a.s., nenachádza.  
- Proti odvádzaniu dažďových vôd zo strechy objektu, z komunikácií a spevnených 

plôch do vsakovacích objektov námietky nemáme. 
- S odvádzaním splaškových vôd do izolovanej žumpy súhlasíme. 

 
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie  
č. OU-GA-OSZP-2017/005798/OV                                                          zo dňa 25.04.2017 
Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženým zámerom súhlasíme za týchto   
podmienok: 
1. K odberu vody z verejného vodovodu a vybudovaniu vodovodnej prípojky požiada 

investor stavby o stanovisko správcu verejného vodovodu. 
2. Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd, pri ktorých je možná 

kontaminácia ropnými látkami je možné v zmysle § 37 vodného zákona len na základe 
predchádzajúceho zisťovania (hydrogeologického posudku) a na základe povolenia 
tunajšieho úradu v zmysle § 21 ods. 1, písm. d) vodného zákona, ktoré súvisí s 
povolením vodnej stavby — dažďovej kanalizácie. Hydrogeologický posudok musí 
byť vypracovaný oprávnenou osobou a bude súčasťou podkladov k žiadosti o 
povolenie na uskutočnenie vodnej stavby. Hydrogeologickým posudkom musí byť 
deklarovaná vsakovacia schopnosť podložia a prehodnotený vsakovací systém pre 
odvádzanie požadovaného množstva vôd. 

3. Veľkosť vsakovacieho systému navrhnúť na základe vypočítaného množstva vôd z 
povrchového odtoku a záverov hydrogeologického posúdenia vsakovacích kapacít 
horninového prostredia danej oblasti a predchádzajúceho zisťovania. Predchádzajúce 
zisťovanie bude vykonané v zmysle § 37 vodného zákona a odborne spôsobilou 
osobou. 

4. K vybudovaniu novej žumpy sa vyžaduje v stavebnom konaní všeobecného 
stavebného úradu súhlas tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1, 
písm. c) vodného zákona k jej realizácii. K žiadosti investor predloží projekt žumpy. 

5. K stavebnému konaniu doloží investor stavby doklad o zmluvnom zabezpečení 
vývozu obsahu žumpy. 

6. Záchytná havarijná vaňa pod transformátorom vyžaduje súhlas tunajšieho úradu podľa 
§ 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona, ktorý bude súčasťou podkladov pre stavebné 
konanie všeobecného stavebného úradu. K žiadosti o vydanie súhlasu predložiť 
projekt stavby s určením objemu záchytnej havarijnej vane a výpis z obchodného 
registra investora stavby. 

7. Záchytná havarijná vaňa pod transformátorom bude izolovaná a nepriepustná, o čom 
bude po vykonanej skúške vodotesnosti v kolaudačnom konaní preukázaný atest, resp. 
predložené certifikáty, preukazujúce vodotesnosť betónovej konštrukcie základovej 
vane ako prefabrikovaného výrobku. 

   
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie  
č. OU-GA-OSZP-2017/007263/OV                                                          zo dňa 24.05.2017 
Súhlas k uskutočneniu stavby „SO 603.2 – Stanovište transformátorov, tlmiviek 
a odporníkov“ a „SO 603.1.2 – Žumpa“. 
Súhlas sa vydáva za splnenia týchto podmienok: 
1. Olejová vaňa bude vybudovaná izolovaná a nepriepustná, o čom po vykonanej skúške 

vodotesnosti bude preukázaný atest v súlade s STN 75 0905. 
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2. Žumpa bude vybudovaná izolovaná a nepriepustná, o čom bude po vykonanej skúške 
vodotesnosti preukázaný atest v súlade s STN 75 0905, ktorý je investor povinný 
predložiť pri kolaudácii stavby. 

3. Investor je povinný zmluvne zabezpečiť likvidáciu obsahu žumpy prostredníctvom 
oprávneného subjektu. 

 
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie  
č. OU-GA-OSZP-2017/005833/OO                                                          zo dňa 10.04.2017 
Predložená projektová dokumentácia sa nedotýka záujmov štátnej správy ochrany 
ovzdušia vykonávanej tunajším úradom.  
 
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie  
č. OU-GA-OSZP-2017/005791                                                                zo dňa 24.04.2017 
Pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi 
v odpadovom hospodárstve je potrebné, aby boli splnené podmienky: 
1. Pôvodca odpadov z realizácie stavby je povinný prednostne ich využiť pri vlastnej 

činnosti, recyklovať, zhodnotiť alebo zneškodniť. Odpady, ktoré nebudú využité, je 
potrebné zhodnotiť alebo zneškodniť spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, 
životné prostredie a je v súlade so zákonmi o odpadoch a ďalšími všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.  

2. Pôvodca má tiež zabezpečiť kontrolu triedenia stavebných odpadov priamo v mieste 
jeho vzniku. 

3. Pri zhromažďovaní nebezpečných stavebných odpadov je pôvodca povinný dodržiavať 
ustanovenia § 8 ods. 2 až 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a odpad odovzdať osobe oprávnenej nakladať 
s nebezpečnými odpadmi podľa zákona o odpadoch. 

4. Pri kolaudačnom konaní predloží investor stavby doklady o spôsobe a množstve 
všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby (sprievodné listy 
NO, vážne lístky, faktúry a pod.) v zariadeniach oprávnených podľa zákona o 
odpadoch. 

 
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie  
č. OU-GA-OSZP-2017/005812                                                                zo dňa 10.04.2017 
Z hľadiska OPaK nemáme námietky k realizácii stavby - zmena stavby pred dokončením 
„Priemyselný park a logistické centrum Sereď SO 603 – TR 110/22kV PP a LC Sereď na 
uvedených parcelách v k. ú. Sereď podľa predloženej projektovej dokumentácie. 
 
Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  
č. OU-GA-OCDPK-2017/005790                                                           zo dňa 27.04.2017 
Navrhovaná stavba je v dotyku s cestou III/1332. 
S predloženou projektovou dokumentáciou stavby súhlasíme za predpokladu dodržania 
nasledovných podmienok: 
- na osadenie stavebných objektov – SO 603.1.3, 603.3 v ochrannom pásme cesty 

III/1332 je potrebné požiadať tunajší úrad o záväzné stanovisko – výnimku podľa § 11 
odst. 2, zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov, 

- na zásah do telesa cesty III/1332 (pretlak) z dôvodu realizácie stavby je potrebné 
v predstihu (14 dní) požiadať tunajší úrad o povolenie zvláštneho užívania ciest 
v zmysle ustanovenia § 8 cestného zákona, 

- práce realizovať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 
na predmetnej ceste, 
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- projektovú dokumentáciu stavby predložiť na vyjadrenie správcovi cesty SaÚC TTSK 
Trnava, 

- posúdenie vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky navrhovanej stavby prináleží OR 
PZ ODI Galanta. 

 
Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  
č. OU-GA-OCDPK-2017/009197                                                           zo dňa 11.07.2017 
Výnimka zo zákazu činností v ochrannom pásme cesty III/1332 v km cca 0,500 na pravej 
strane staničenia v k.ú. Sereď sa povoľuje za týchto podmienok: 
1. výnimka sa povoľuje iba na stavbu „Priemyselný park a Logistické centrum Sereď SO  

603 – TR 110/22 kV PP a LC Sereď“, 
2. stavebné objekty navrhovanej stavby osadiť podľa priloženej projektovej 

dokumentácie, 
3. dodržať podmienky vyjadrenia SaÚ TTSK Trnava pod č. 484/2017/SÚCTt-149 3366 

zo dňa 27.04.2017, 
4. dodržať podmienky stanoviska OR PZ ODI Galanta pod č. ORPZ-GA-ODI1-44-

139/2017 zo dňa 15.06.2017, 
5. na použitie prenosného dopravného značenia na ceste III/1332 počas realizácie stavby 

je potrebné požiadať náš úrad o určenie, 
6. na použitie trvalého dopravného značenia v rámci areálu trafostanice je potrebné 

požiadať mesto Sereď o určenie, 
7. toto povolenie nenahrádza povolenie stavebného úradu vydané v zmysle zákona č. 

50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, 
8. výnimka platí na dobu neurčitú, 
9. zariadenie staveniska bude vytvorené dočasne počas realizácie stavby, 
10. v prípade dopravného záujmu, resp. záujmu správcu komunikácie, ktorý vyvolá 

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

 
Správa a údržba ciest TTSK Trnava  
č. 484/2017/SÚCTt-149  3366                                                           zo dňa 27.04.2017 
Našich záujmov sa dotýka zásah do telesa cesty III/1332, ktorá je v našej správe a údržbe. 
Zariadenie elektrickej prípojky realizovať pretláčaním alebo podvŕtaním cesty III/1332 
kolmo na os vozovky v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. Montážne jamy situovať 
tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky cca 1,5 m od okraja vozovky. 
Zriadenie vodovodnej prípojky realizovať v zmysle predloženej projektovej dokumentácie 
mimo vozovky cesty v zelenom páse.  
Stavebné práce žiadame realizovať v čase mimo zimnej údržby ciest. Počas realizácie 
stavby nesmie byť na ceste III/1332 skladovaný žiadny materiál ani zemina z výkopov. 
Premávka na ceste nesmie byť ohrozená ani obmedzená. Prípadné poškodenie cesty 
III/1332 a jej súčastí žiadame uviesť do pôvodného stavu. Začatie a ukončenie prác 
žiadame nahlásiť Ing. Fodorovi majstrovi strediska v Seredi na č.t. 031/789 22 64, ktorý 
bude dozerať na dodržanie nami stanovených podmienok a podmienok správnych 
orgánov. 
   Na každý zásah do telesa cesty je potrebné si vyžiadať povolenie od cestného správneho 
orgánu t.j. Okresného úradu Galanta, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

 
Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava 
č. 4869/2016-1.7/jm – záväzné stanovisko                                              zo dňa 27.07.2017 
Stavebné objekty predmetnej stavby sú z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom, 
záverečným stanoviskom MŽP SR č. 4869/2016-1.7/jm zo dňa 14.07.2016, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 31.08.2016 a jeho podmienkami.  
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Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia  
č. OU-GA-OKR-2017/005817-2                                                           zo dňa 18.04.2017 
Po preštudovaní a posúdení uvedenej projektovej dokumentácie Odbor krízového riadenia 
Okresného úradu Galanta so zmenou stavby pred dokončením súhlasí.                
 
Krajský pamiatkový úrad Trnava 
č. KPUTT-2017/11857-2/34416/HOR                                                     zo dňa 05.05.2017 
Podmienky záväzného stanoviska KPÚ Trnava č. TT-09/1622/6576/Ho zo dňa 05.11.2009 
sú naďalej záväzné pre potreby realizácie danej stavby.   

 
Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava  
stanovisko k PD                                                                                    zo dňa 09.05.2017 
Stavba rieši výstavbu elektrickej stanice PP Sereď. V ES bude vybudovaná nová rozvodňa 
R110kV, transformátory T101 a T102, dvojsystémová skriňová rozvodňa R22 kV, vlastná 
spotreba, bilančné meranie, riadiaci informačný systém a prenosové zariadenia. 
V stavebnej časti sa nachádza nová montovaná BSP, stanoviská transformátorov T101, 
T102, stanoviská tlmiviek L1 a L2, vnútorné komunikácie, vnútorné a vonkajšie 
oplotenie. Celkové realizované prevádzkové a stavebné objekty súvisia s požiadavkami 
technológie a požiadavkami prevádzky vybudovať elektrickú stanicu pre bezobslužnú 
prevádzku.  
Po preštudovaní projektovej dokumentácie a po internom rokovaní v Západoslovenskej 
distribučnej, a.s. Vám oznamujeme, že s vydaním stavebného povolenia súhlasíme. 
Súhlasné stanovisko podmieňujeme zapracovaním nasledovných podmienok do ďalšieho 
stupňa projektovej dokumentácie: 
1. Pri spracovaní projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a pri realizácii stavby je 

nutné spolupracovať s kompetentnými pracovníkmi Západoslovenskej distribučnej, 
a.s.: Ing. Karol Vörös – úsek správy VVN (tel.:02-5061 2634), Ing. Milan Anderle – 
tím služieb pre ES Križovany (tel.: 0905 718 157), Ing. Šimlaštík – tím správy VVN 
(tel.: 02-5061 2095), Ing. Norbet Szinghoffer – tím merania a dát (tel.: 02-5061 2634, 
Ing. Banas – tím rozvoja DS (tel.: 02-5061 2836), Ing. František Jánoš – tím ochrán 
a automatik (tel.: 02-5061 2650), Ing. Petr Skalický – tím riadiaceho centra VVN (tel.: 
02-5061 2220), Jaroslav Beragg – tím SCADA a komunikácie (tel.:02-5061 2121),Ing. 
Ján Kútik – tím IT/TELCO (tel.: 02-5061 2309). 

Vypracovanú projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby žiadame predložiť na 
schválenie na tím správy zariadení VVN Západoslovenskej distribučnej, a.s. 
     
SPP - distribúcia, a.s. Bratislava 
č. TD/NS/0257/2017/Či                                                                           zo dňa 26.04.2017 
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete súhlasí s vydaním stavebného povolenia na 
predmetnú stavbu (bez plynofikácie) za dodržania nasledovných podmienok: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY :  
- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby 
konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D, 
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej 
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu, 
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- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený 
a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie SPP-D, 
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 
ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, 
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 
150 000,- €, 
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme. 
 
Slovak Telekom, a.s., Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
č. 6611710183                                                                                          zo dňa 10.04.2017 
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti 
Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. 
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) 
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti 
rušeniu. 
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred 
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. 
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 
zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí :  
Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, + 421 0902719875. 
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 
tejto povinnosti zodpovedá projektant.  
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 
s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 
prekládku SEK. 
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zaradení. 
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI 
SLOVAKIA s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti 
podľa § 68 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v platnom znení. 
V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné 
práce a požiadať o nové vyjadrenie. 

mailto:martin.moravcik@telekom.sk
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Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. 
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 
prevádzkovateľov ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové 
rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť  vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do 
troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: 
Juraj Červenka, juraj.cervenka@telekom.sk, +421 903722608 
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho 
vyjadrenia. 
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 
tohto vyjadrenia. 
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 
žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo 
využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre 
územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát 
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 
15. prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK; situačný výkres obsahujúci 
záujmové územie žiadateľa.  
Dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK. 
 
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 
č. BA-1111/2017                                                                                    zo dňa 11.04.2017 
Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Bratislava. 
Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE 
trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE 
poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. Dodržať podmienky vyjadrenia 
o existencii PTZ – ORANGE SLOVENSKO a.s. č. BA-1111/2017 zo dňa 11.4.2017. 
   Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona 
o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení 
sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ 
nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené 
práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom 
odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s.. 
Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. 
Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy 
o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. 
Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.  
   Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením 
právnej povinnosti podľa §66 zákona č. 351/2011 a TZ.  
   Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange 
Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na 
objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ. 

 

mailto:juraj.cervenka@telekom.sk
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Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Nitra 
č. 2385/4/2017                                                                                         zo dňa 28.04.2017 
Po posúdení predloženej dokumentácie Technická inšpekcia , a.s. podáva toto odborné 
stanovisko konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnotechnickými požiadavkami. 
Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky 
až po vykonaní skúšok podľa § 12, vyhlášky č. 508/2009 Z.z.  
  

     Ostatné podmienky stavebného povolenia vydaného Mestom Sereď pod č.  
7943/ÚPaSP 1208/2009/2010 dňa 14.04.2010, ostávajú v platnosti. 
  
 
 

O d ô v o d n e n i e  
 
      Stavebník Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 
36361518, v zastúpení Ing. Petrom Mekelom konateľom spoločnosti LiV – EPI, s.r.o. 
Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, v zastúpení Ing. Vladimírom Čurgalim konateľom 
spoločnosti Enaco, s.r.o., Petzwalova 551/42, 949 12 Nitra, podal dňa 29.05.2017 na Mestský 
úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku žiadosť o zmenu stavby 
pred jej dokončením „ Priemyselný park a logistické centrum Sereď, SO 603 – TR 110/22 kV 
PP a LC Sereď “, na pozemkoch parc.č. 3992/94 (LV č. 6327), parc.č. 3992/134, 3992/136 
(LV č. 5621) katastrálne územie Sereď.    
     Na stavbu vydalo stavebné povolenie Mesto Sereď pod č.: 7943/ÚPaSP 1208/2009/2010 
dňa 14.04.2010, právoplatné dňa 13.05.2010. Rozhodnutie o predĺžení platnosti uvedeného 
stavebného povolenia a povolenie zmeny stavby pred jej dokončením vydalo Mesto Sereď 
pod č. 1588/ÚPaSP 107/2012 dňa 16.2.2012, rozhodnutie pod č. 2754/ÚPaSP 160/2014 dňa 
10.3.2014 a rozhodnutie pod č. 2993/ÚPaSP 177/2016 dňa 1.3.2016.      
V stavebnom povolení bola stavba umiestnená na pozemku parc.č. 3992/57 k.ú. Sereď, 
geometrickým plánom č. 2-22/2017 parc.č. 3992/57 bola delená na parc.č. 3992/57, 3992/134, 
3992/135, 3992/136.  
 
     Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad oznámením č. 16983/ÚPaSP 630/2017-oz. zo 
dňa 07.06.2017 oznámilo začatie stavebného konania zmeny stavby pred jej dokončením 
podľa § 68 stavebného zákona a  z dôvodu, že sú mu známe pomery staveniska, bolo 
v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona upustené od miestneho zisťovania.    
 
     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 požiadal o zmenu stavby pred jej dokončením z dôvodu zmeny konštrukčného 
systému budovy spoločných prevádzok, posunutia bodu napojenia vodovodnej prípojky 
a skrátenia prípojky, zmeny konštrukcie stanovíšť, zrušenie prestrešenia stanovíšť, oddelenie 
stanovíšť transformátorov, zmeny konceptu rozvodne 110 kV z klasickej na zapúzdrenú, 
rozdelenie portálov na dva samostatné, zmena povrchu rozvodne na betón, zmena zakladania 
z klasického plošného na zakladanie na pilótach, zmeny trasovania káblových kanálov, zmena 
prierezu betónového káblového kanála, zmeny tvaru komunikácie vplyvom zmeny dispozície 
rozvodne, zokruhovanie komunikácie okolo technológie rozvodne, zmeny oplotenia 
z pletivového z plotových panelov na betónové skladané, zmeny vstupnej brány z otváravej 
na posuvnú s el. pohonom, zmeny nadstavca, zmeny dispozície osvetlenia. 
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     Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 
vydalo záväzné stanovisko k zmene stavby pred dokončením podľa § 38 ods.4 zákona č. 
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov pod č. 4869/2016-1.7/jm zo dňa 27.júla 2017.   
Stavebné objekty predmetnej stavby sú z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom, 
záverečným stanoviskom MŽP SR č. 4869/2016-1.7/jm zo dňa 14.07.2016, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 31.08.2016 a jeho podmienkami. 
 
     Svoje stanoviská si uplatnili: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
v Galante, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek OV, OO, 
OH, OPaK, Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia,  Okresný úrad Galanta, odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Správa a údržba ciest TTSK Trnava, 
Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 
Nitra, OZ Galanta so sídlom v Šali, SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, Slovak Telekom, a.s., 
Bratislava, Orange Slovensko, a.s., Bratislava, Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Nitra, 
Krajský pamiatkový úrad Trnava,   Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, 
Bratislava, eustream, a.s., Bratislava, Energotel, a.s. Bratislava, Transpetrol, a.s., Bratislava, 
prevádzka Šahy, Slovnaft, a.s. Bratislava, produktovod Kľačany, Ich pripomienky 
a stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.   
 
     Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie č. OU-
GA-OSZP-2017/007980/OV/NE zo dňa 28.06.2017 – uskutočnenie vodnej stavby „SO 
603.1.4 – Dažďová kanalizácia“ budovanej v rámci stavby „ Priemyselný park a logistické 
centrum Sereď, SO 603 – TR 110/22 kV PP a LC Sereď “ 
 
V konaní o zmene stavby boli priložené: 
Nájomné zmluvy o nájme pozemku za účelom umiestnenia zariadenia staveniska počas 
realizácie stavby: 
- Zmluva o nájme pozemku ev.č. nájomcu: 17/696/121678097/NZ, zo dňa 7.7.2017, 
(pozemok parc.č. 3992/57 zapísaný na LV č. 6389), zmluvné strany Mountpark Logistics EU 
Sered 02 SK s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava (prenajímateľ) a Západoslovenská 
distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava (nájomca).    
- Zmluva o nájme pozemku ev.č. nájomcu: 17/801/121678097/NZ, zo dňa 7.7.2017, 
(pozemok parc.č. 3992/134 a 3992/135 zapísané na LV č. 5621), zmluvné strany REBOD SK, 
a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, (prenajímateľ) a Západoslovenská distribučná, a.s. 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava (nájomca). 
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve:   
- Zmluva o budúcej kúpnej zmluve ev.č. budúceho kupujúceho: 17/579/121678097/ZBZ_KZ 
zo dňa 15.8.2017, na pozemok parc.č. 3992/136, zapísaný na LV č. 5621, zmluvné strany 
REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, (budúci predávajúci) 
a Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava (budúci kupujúci).   
 
     Hlavný inžinier projektu stavebnej časti: Ing. Vladimír Mihálik, autorizovaný stavebný 
inžinier, reg.č. 5308*11, Konštrukcie pozemných stavieb. 
     Hlavný inžinier projektu technologickej časti: Ing. František Gebhardt, autorizovaný 
stavebný inžinier, reg.č. 5619*I4, Technické technologické vybavenie budov.  
  
     Počas stavebného konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby. 
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     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 800,00 €. 
 
 

P o u č e n i e  
 
     Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia 
na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 01 Trnava, 
podaním na Mesto Sereď so sídlom na Mestskom úrade v Seredi, Nám. republiky č. 1176/10, 
926 01 Sereď.  
     Podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu  má právo podať 
odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad 
povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu (§ 29 ods.12, § 37 ods.1 a § 19 
ods.1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Podľa § 140c ods. 9 
stavebného zákona je odvolanie možné podať v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia 
tohto rozhodnutia. 
     Podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku je toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 
 
 
 
 

                                                                                              -podpísané- 
          Ing. Martin Tomčányi 
           primátor mesta                                                                                         
  
 
 
 
 
Príloha pre stavebníka :  
Overená dokumentácia stavby.                    
 
 
 
 
 
 
Doručí sa :  

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:36361518 
2. Ing. Vladimír Čurgali, Enaco, s.r.o., Petzwalova 551/42, 949 12 Nitra, IČO:47793091 
3. REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO:36865940  
4. Mountpark Logistics EU Sered 02 SK, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, 

 IČO: 50794302 
5. Liv-EPI, s.r.o., Ing. Vladimír Mihálik, Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, 

IČO:35745401 
6. Liv-EPI, s.r.o., Ing. František Gebhardt, Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava 
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Na vedomie: 
1. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Parková 1607/10, Galanta, 

IČO:00151866 
2. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava, IČO:31755194 
3. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 

924 36 Galanta – úsek OPaK, IČO:00151866 
4. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31,  

924 36 Galanta – úsek OH   
5. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31,  

924 36 Galanta – úsek OV   
6. Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta 
7. Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a PK, Nová Doba 1408/31,  

924 36 Galanta, IČO:00151866 
8. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO:37847783 
9. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné 

prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO:42181810  
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská 2352/62, Galanta, IČO:00610917 
11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť  a.s., Nitra, OZ Galanta, P. Pázmanya 4,  

927 01 Šaľa, IČO:36550949 
12. SPP - distribúcia, a.s., ul. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO:35910739 
13. ENERGY ONE s.r.o., Čachtická 13, 831 06, Bratislava, IČO:31366937 
14. Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:35763469 
15. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO:35697270 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zverejnenie rozhodnutia č. 16983/ÚPaSP 630/2017 zo dňa 17.08.2017  – podľa § 42 ods. 6 
stavebného zákona – odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti 
 
Mesto Sereď – úradná tabuľa: 
 
Vyvesené dňa : .................................                                 Zvesené dňa : .............................. 
 
 
Internetová stránka www.sered.sk: 
 
Zverejnené dňa : ..................................        Ukončenie zverejnenia dňa : ............................. 

http://www.sered.sk/
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