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Námestie republiky 1176/10,  926 01 Sereď 

Číslo: 19399/ÚPaSP 847/2017                  V Seredi, dňa 19.9.2017 
 
 
 

  
 
 

 
 

 STAVEBNÉ   POVOLENIE 
 

  
 
 
     Stavebník Sereď Logistics and Industry, s.r.o., Radlinského 2, 811 07 Bratislava, IČO: 
50 780 247, v zastúpení REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Bratislava, IČO: 
36 865 940, v zastúpení andrássy, s.r.o., Vodárenská 32, 931 01 Šamorín, IČO: 
36 728 951, podal dňa 20.7.2017 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania 
a stavebného poriadku žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ Priemyselný 
park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď “ –  stavebný objekt: SO 
124 Spevnené plochy a komunikácie, na pozemku parc.č. 3977/1 k.ú. Sereď, 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 v znení jeho zmeny č. 
12540/ÚPaSP 399/2014 zo dňa 11.07.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.08.2014. 
 
     Mesto Sereď, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a zákona č.135/1961 Zb. 
(cestný zákon)  v znení neskorších predpisov v súlade s § 120 zák.č.50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval 
žiadosť stavebníka podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní 
žiadosti rozhodol  takto : 
podľa § 66 stavebného zákona  a § 10 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona 

p o v o ľ u j e 
 
stavbu :  „ Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď “                                                       
                                                    stavebný objekt 
                                         SO 124 Spevnené plochy a komunikácie  
pre stavebníka:  Sereď Logistics and Industry, s.r.o., Radlinského 2, 811 07 Bratislava  
                          IČO: 50 780 247           
 
na pozemku parc.č. 3977/1 (LV č. 5621) v katastrálnom území Sereď.   
        
     Predložená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši stavebný objekt SO 124 
Spevnené plochy a komunikácie. Objekt rieši  návrh  spevnených plôch pre jazdu nákladnej 
dopravy obsluhujúcu navrhované haly DC31 a DC32, parkovanie osobných a nákladných 
automobilov v areáli ako aj prepojenie peších ťahov pomocou navrhovaných chodníkov. 
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     Hlavné dopravné napojenie areálu hál DC31 a DC32 je pomocou navrhovanej prístupovej  
komunikácie (vetvy „1“) novým vjazdom (samostatné povolenie) na existujúcu malú okružnú 
križovatku K6.   
Vetva „1“ pokračuje priamym úsekom. V rámci daného úseku je komunikácia smerovo 
rozdelená pomocou stredového ostrovčeka so šírkou 5,45m, v ktorom je osadený objekt 
vrátnice. Šírka jedného jazdného pásu je 6,50m a pozostáva z dvoch jazdných pruhov so 
šírkou 3,00m a z vodiaceho pásu 0,50m. 
Prístupová komunikácia sa napája do navrhovanej stykovej križovatky, z ktorej sa doprava 
rozvetvuje smerom na východ a na západ. Východná časť vnútroareálovej komunikácie 
smeruje popri východnej časti haly DC32 k južným spevneným plochám pri fasáde haly 
DC32 ako aj k výhľadovému pokračovaniu areálu.  
Západná časť vedie medzi spevnenými plochami medzi halami DC31 a DC32. Šírka 
komunikácie v danej časti je 8,00m a pozostáva z dvoch jazdných pruhov so šírkou 4,00m. 
Šírky spevnených plôch pri dokoch sú 27,5m (pri hale DC31) resp. 26,65m (pri hale DC32). 
Komunikácia ďalej pokračuje k stykovej križovatke (polomery oblúkov na napojení sú 
12,00m resp. 10,00m) s vnútroareálovou komunikáciu ktorá smeruje popri západným fasádam 
hál DC31 a DC32. Šírka komunikácie je 8,00m resp. 7,00m pri hale DC31.  
Na okrajoch ako aj v strednej časti dlhších strán haly DC32 sú navrhnuté dláždené spevnené 
skladové a manipulačné plochy, ktoré sú čiastočne využívané na parkovanie osobných 
automobilov s počtom 75 parkovacích stojísk, z toho 3 stojiská vyhradené pre osoby 
s obmedzenou schopnosťou pohybu.   
Základný priečny sklon komunikácií je 2,00 % a spevnených plôch 2,5%. Sklon svahov sú 
navrhnuté v sklone 1:2 (max. 1:1,5). 
Pešie ťahy v rámci areálu sú prepojené pomocou navrhovaných chodníkov a koridorov pre 
chodcov v priestore zásobovacieho dvora. Šírka chodníka je min. 1,50m resp. min. 2,00m 
v úsekoch s priamym stykom s komunikáciou. Šírka koridoru pre chodcov je min. 1,50m. 
  
Navrhovaná cementobetónová spevnená plocha – kryt: cementový betón  
Navrhovaný chodník – kryt: betónová dlažba hr.60 mm 
Navrhovaná dláždená spevnená plocha, parkovacie stojiská – kryt: betónová dlažba hr.80 mm 
 

                      
Pre  uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 
 

1. 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. Navrhovaná stavba „ Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná 

výroba Sereď “ –  stavebný objekt SO 124 Spevnené plochy a komunikácie, bude 
umiestnená v  súlade s podmienkami určenými v územnom rozhodnutí. 

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

bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na 
stavenisku.  

 
4. Dopravné napojenie – dopravné napojenie areálu hál DC31 a DC32 je pomocou 

navrhovanej prístupovej komunikácie novým vjazdom na existujúcu malú okružnú 
križovatku K6.  

 
5. Povrchové odvodnenie spevnených plôch je navrhnuté pomocou priečneho 

a pozdĺžneho sklonu do navrhovaných uličných vpustov resp. odvodňovacích žľabov. 
Z telies uličných vpustov a z odtokových vpustov na odvodňovacích žľaboch bude 
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povrchová voda ďalej vedená kanalizačnými prípojkami do dažďovej kanalizácie, 
ktorú rieši samostatný objekt, na ktorý vydá stavebné povolenie orgán štátnej vodnej 
správy Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie.   

   
6. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:              

   
      Mesto Sereď 
      č. 18168/ÚPaSP 776/2017                                                                   zo dňa 09.08.2017 

Mesto Sereď, ako dotknutý orgán vydalo záväzné stanovisko k projektovej 
dokumentácii pre stavebné povolenie na predmetnú stavbu. 
- Mesto Sereď nemá námietky voči uvedenej stavbe podľa predloženej projektovej 
dokumentácii. Projektová dokumentácia je vyhotovená v súlade s Územným plánom 
mesta Sereď. 
- Referát životného prostredia súhlasí s realizáciou predmetnej stavby a požaduje: 
   - Odpady vznikajúce pri realizácii stavby musia byť zneškodňované v zmysle platnej 
legislatívy – zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov 
a VZN č. 17/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi. 
   - Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny“). Ak bude 
počas prípravných prác na stavenisku nevyhnutný výrub stromov, resp. kríkov, je 
stavebník povinný požiadať orgán ochrany prírody a krajiny (mesto Sereď) o súhlas na 
ich odstránenie. Súhlas na výrub stromov a kríkov vydáva mesto Sereď v súlade s § 47 
a § 48 zákona o ochrane prírody a krajiny formou rozhodnutia, určí bližšie podmienky 
vykonania výrubu  a nariadi primeranú náhradnú výsadbu. 
   - Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodené dreviny v súlade s § 47 zákona 
o ochrane prírody a krajiny. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať 
citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. 
Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo 
najskôr zasypať. 
   - Poškodené trávnaté plochy, pri realizácii stavebnej činnosti, je stavebník povinný 
uviesť do pôvodného stavu zatrávnením. 
   - Investor stavby bude dodržiavať Technickú správu – SO 031 Sadovnícke  úpravy 
(v areáli) z 07/2017, kde v sadových úpravách zahŕňa stromy (malé stromy s obvodom 
kmienka cca 8-12 cm na základe výberu investora) v počte 74 ks, kríkovú výsadbu 
v počte 25 ks a založenie trávnika v rovine výsevom cca 40 000 m2 na základe situácie 
sadových úprav. 
- 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, povolenie na ceste III. triedy č. 1332 – 
podlieha samostatnému povoľovaciemu konaniu, podmienené je súhlasom ODI 
Galanta. Príslušným povoľujúcim orgánom je Okresný úrad Galanta, odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií. 

 
      Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave 
      č. KRHZ-TT-OPP-390-001/2017                                                     zo dňa 19.07.2017 
      Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave posúdilo v súlade s § 

27 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov a § 40 a § 40 b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 
121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú 
dokumentáciu „Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba 
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Sereď HALA DC31 a HALA DC32“, a s riešením protipožiarnej bezpečnosti súhlasí 
s týmito podmienkami: 
1. Požadujeme predložiť na odsúhlasenie realizačný projekt pre každú halu 

samostatne - časť Protipožiarne zabezpečenie stavby, Zariadenia na odvod 
dymu a splodín horenia, Elektrická požiarna signalizácia, Hlasová 
signalizácia požiaru, Stabilné hasiace zariadenie, Vzduchotechnika,  
Elektroinštalácia a Architektúra. 

2. Realizačný projekt žiadame predložiť vo vhodnej mierke, s kótami, s legendou a 
všetkými náležitosťami, ktoré majú obsahovať výkresy. Požiadavky na obsah a 
rozsah projektovej dokumentácie predkladanej k stavebnému konaniu sú 
stanovené  v § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 453/2000 Z. z., ktorou za vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

 
      Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP 
      č. 4869/2016-1.7/jm                                                                         zo dňa 16.08.2017 

Záväzné stanovisko k stavebnému konaniu 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.  
Predmetná stavba a uvedené stavebné objekty sú z koncepčného hľadiska v súlade so 
zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov, 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. 

 
      Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OPaK 
      č. OU-GA-OSZP-2017/008995                                                         zo dňa 07.07.2017 

Parcela sa nachádza v katastrálnom území Sereď, mimo zastavaného územia, na 
ktorom podľa § 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platí prvý stupeň územnej ochrany. Parcely 
nezasahujú do žiadneho územia chráneného z hľadiska ochrany prírody a krajiny. 
Z hľadiska OPaK nemáme námietky k realizácii jednotlivých stavebných objektov 
predmetnej stavby na uvedenej parcele v k.ú. Sereď, podľa predloženej projektovej 
dokumentácie. 

 
     Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OH 
      č. OU-GA-OSZP-2017/009033                                                         zo dňa 10.07.2017 

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 zákonom o odpadoch a ďalšími všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 
2. Pôvodca má tiež zabezpečiť kontrolu triedenia stavebných odpadov priamo v mieste 
jeho vzniku. 
3. 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. 
4. Držiteľ odpadov z prevádzky je povinný dodržiavať ustanovenia § 14, pri 
vyhradených prúdoch odpadov ustanovenia štvrtej časti a pri osobitných prúdoch 
odpadov ustanovenia piatej časti zákona o odpadoch. 
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5. Pri zhromažďovaní nebezpečných 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. 
6. Zhromažďovanie nebezpečných odpadov pôvodcom s množstvom väčším ako 1 
tona ročne podlieha udeleniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch. 
7. Pôvodca komunálneho odpadu a z neho vyseparovaných zložiek je povinný zapojiť 
sa do systému zberu týchto odpadov v meste Sereď. 
Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas 
stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom 
stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, sa nevzťahuje zákon o odpadoch. 

 
      Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OV 
      č. OU-GA-OSZP-2017/008981                                                       zo dňa 26.07.2016 

Z  hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasíme s projektovou dokumentáciou stavby 
za splnenia nasledovných podmienok: 
1. SO 423 Prípojka vody 3, SO 443 Vonkajší vodovod požiarny 3, SO 453 Vonkajšie 
potrubné rozvody pre SHZ 3, SO 463 Studňa 3, SO 531 Dažďová kanalizácia zo 
striech, SO 541 Dažďová kanalizácia z komunikácií a spevnených plôch, SO 551 
Vsakovanie dažďových vôd, SO 561 Splašková kanalizácia má podľa § 52 vodného 
zákona charakter vodnej stavby a podlieha povoleniu orgánu štátnej vodnej správy 
podľa § 26 vodného zákona. 
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.Vsakovací systém dažďovej kanalizácie a ORL má podľa § 52 vodného zákona 
charakter vodnej stavby, a podlieha povoleniu orgánu štátnej vodnej správy podľa § 
26 vodného zákona. 
5. K žiadosti o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a na osobitné 
užívanie vôd investor predloží: právoplatné územné rozhodnutie, doklad o vlastníctve, 
resp. inom práve k umiestneniu vodnej stavby na dotknutom pozemku, kópiu 
katastrálnej mapy, záväzné stanovisko obce vydané podľa zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení, súhlas všeobecného stavebného úradu podľa § 120 stavebného 
zákona, stanoviská správcov inžinierskych sietí, vyjadrenia dotknutých orgánov (o.i. 
RÚVZ Galanta k územnému konaniu, Krajský pamiatkový úrad Trnava, OR HaZZ 
Galanta) a účastníkov konania, 2 x projektovú dokumentáciu vodnej stavby, 
vypracovanú oprávnenou osobou v zodpovedajúcej kategórii, predchádzajúce 
zisťovanie podľa § 37 vodného zákona, vypracované oprávnenou osobou 
(hydrogeologický posudok) a správny poplatok. 
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      Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
      č. OU-GA-OCDPK-2017/010223                                                       zo dňa 10.08.2017 

S predloženou projektovou dokumentáciou stavby súhlasíme za predpokladu 
dodržania nasledovných podmienok: 
- z dôvodu presného smerovania nákladnej kamiónovej dopravy z rýchlostnej cesty R1 
k Priemyselnému parku, žiadame doplniť trvalé dopravné značenia na R1 pre výjazd 
vozidiel v križovatke s cestou I/62 mimo zastavaného územia mesta Sereď, 
- na osadenie stavebných objektov v ochrannom pásme cesty III/1332 je potrebné 
požiadať náš 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, priekopa) z dôvodu realizácie kanalizačnej 
prípojky je potrebné v predstihu (14 dní) požiadať tunajší úrad o povolenie zvláštneho 
užívania cesty v zmysle ustanovenia § 8 cestného zákona, 
- práce realizovať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 
na predmetnej ceste, 
- projektovú dokumentáciu stavby predložiť na vyjadrenie správcovi cesty SaÚC 
TTSK Trnava, 
- posúdenie vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky navrhovanej stavby prináleží OR 
PZ ODI Galanta, 
- SO 124 Spevnené plochy a komunikácie bude povoľovať mesto Sereď, ako 
špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie. 
 

      Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
      č. OU-GA-OCDPK-2017/010387                                                         zo dňa 17.8.2017 

Výnimka zo zákazu činností v ochrannom pásme cesty III/1332 v km cca 1,670 – 
1,850 na ľavej strane staničenia v k.ú. Sereď nasledovne: 
- osadenie stavby „Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná 
výroba Sereď“, parc.č. 3977/1 podľa priloženej projektovej dokumentácie. 
Výnimka sa povoľuje za týchto podmienok: 
1. výnimka sa povoľuje iba na stavbu „Priemyselný park - Logistické centrum 
a ľahká priemyselná výroba Sereď, parc.č.3977/1“ 
2.stavebné objekty navrhovanej stavby osadiť podľa priloženej projektovej 
dokumentácie, 
3.dodržať podmienky vyjadrenia SaÚC TTSK Trnava pod.č. 
3906/2017/SÚCTt -2 6382 zo dňa 10.08.2017, 
4.dodržať podmienky stanoviska OR PZ ODI Galanta zo dňa ORPZ-GA-ODI1 
-44-183/2017 zo dňa 27.07.2017, 
5.toto povolenie nenahrádza povolenie stavebného úradu vydané v zmysle 
zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, 
6.výnimka platí na dobu neurčitú, 
7.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. 3906/2017/SÚCTt-2 6382                                                               zo dňa 10.08.2017  
Po preštudovaní Vami predloženej dokumentácie‚ ktorá rieši osadenie stavebných 
objektov SO 331 a SO 332 pri ceste III/1332, ktorá je v našej správe a údržbe Vám 
dávame nasledovné vyjadrenie. 
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S osadením objektov v zmysle predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme. 
Vzhľadom k tomu, že osadenie stavebných objektov SO 331 Hala DC 31 a SO 332 
Hala DC 32 z priestorových dôvodov bude z časti zasahovať do ochranného pásma 
cesty III/1332 je potrebné si vyžiadať v zmysle § 11 odst. 2. zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov od 
Okresného úradu Galanta, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty. 
Počas realizácie stavby nesmie byť na ceste III/1332 skladovaný žiadny materiál ani 
zemina z výkopov. Premávka na vyššie uvedenej ceste nesmie byť ohrozená ani 
obmedzená. Prípadné poškodenie cesty III/1332 a jej súčastí žiadame uviesť do 
pôvodného stavu. Prípadné znečistenie ciest musí byť okamžite odstránené. Začatie a 
ukončenie prác žiadame nahlásiť Ing. Fodorovi majstrovi strediska Sereď na č. t. 0902 
964 754, ktorý bude dozerať na dodržanie nami stanovených podmienok a podmienok 
správnych orgánov. 

 
Krajský pamiatkový úrad Trnava 
č. TT-08/1662/8803/Grz – rozhodnutie                                            zo dňa 12.11.2008  
Dodržať podmienky záchranného archeologického výskumu uvedené v rozhodnutí 
Krajského pamiatkového úradu Trnava č. TT-08/1662/8803/Grz zo dňa 12.11.2008.  
    

            HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik 
            č. 4087-2/120/2017                               zo dňa 15.08.2017 

Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám 
oznamujeme, že na parcele č. 3977/1 v k.ú. Sereď a v záujmovom území stavebných 
objektov stavby „Priemyselný park - logistické centrum a ľahká priemyselná výroba 
Sereď“ neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, 
š.p. 

 
ENERGY ONE, s.r.o., Bratislava 
č. PL08/2016                                                                                        zo dňa 3.8.2017 
ENERGY ONE, s.r.o., ako prevádzkovateľ miestnej distribučnej siete (MDS) v 
lokalite, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Zb. z. a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej iba Zákon o energetike) SÚHLASÍ s vydaním 
stavebného povolenia pri dodržaní nasledovných záväzných podmienok: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
-Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo existujúcich 
plynárenských zariadení, ktoré sa v mieste stavby nachádzajú, podľa § 79 a § 80 
Zákona o energetike. 
-Stavebník je povinný stavbu realizovať podľa odsúhlasenej PD tak, aby nedošlo k 
poškodeniu PZ, resp. technologických objektov a/alebo ohrozeniu ich prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete. 
-Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti 
medzi navrhovanými PZ a existujúcimi/projektovanými nadzemnými objektmi a 
inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005; STN 73 3050. 
-Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím 
vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov 
presné vytýčenie existujúcich podzemných vedení. 
-Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 
stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie existujúcich PZ. 
-Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Stavebného 
zákona, Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Zb. z. a iných všeobecne 
záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem (STN EN; STN) a 
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technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 12007-1; STN 73 6005; TPP 
702 01; TPP 702 12, atď. 
-Stavebník je povinný umožniť zástupcovi EO, s. r.o. Ing. Kamenárovi; tel. č. : 0948 
804 030 vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme 
PZ, tiež je povinný prizvať zástupcu EO, s.r.o. k predpísaným skúškam v zmysle 
uvedených predpisov a noriem. 
-Stavebník je povinný pri realizácii - výstavbe dodržať technické podmienky uvedené 
v tomto vyjadrení vydanom na základe Žiadosti o pripojenie odberného plynového 
zariadenia - kategória mimo domácnosť s ročným odberom do/nad 60.000 m3.rok-1 
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia. 
-Stavebník je povinný minimálne 14 kalendárnych dní pred začatím stavby písomne 
oznámiť na adresu EO, s.r.o. kontaktné údaje, údaje o začatí a ukončení prác a pod. 
-Stavebník je povinný odovzdať písomné Osvedčenie z výkonu kontroly vyhotovené 
subjektom povereným EO, s.r.o. na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude 
možné ukončiť preberacie konanie a majetkovo - právne vysporiadanie stavby.              

 
            Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta so sídlom v Šali 
            č. 49413/2017                                          zo dňa 13.07.2017 

Pre začatím výkopových prác na verejnom priestranstve stavebník zabezpečí na svoje 
náklady vytýčenie podzemných inžinierskych sietí ich správcami, vrátane verejného 
vodovodu a verejnej kanalizácie, a rozkopávkové povolenie od príslušného správcu 
verejného priestranstva resp. cesty. Spätné úpravy zabezpečuje stavebník (žiadateľ) na 
vlastné náklady.        

 
      SWAN, a.s., Bratislava   
      č. 2017/TT/335                                                                         zo dňa 14.8.2017 

Spoločnosť SWAN, a.s., Bratislava ako vlastník optickej siete oznamuje, že podzemná 
sieť našej spoločnosti sa nachádza v záujmovom území. 
V prípade realizácie stavby súhlasíme za nasledovných podmienok: 
- pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V 
súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa 
STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 
3300, 
- realizáciou výkopových prác 1,5m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení 
a zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez 
používania strojových mechanizmov v zmysle §66 a §67 Zákona č. 610/2003 2.z. o 
elektronických komunikáciách, 
- jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej 
objednávky na adresu: miroslav.visnovsky@swan.5k, Miroslav Višňovský mobil 
0905 553 300, 
- vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je 
dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo 
pracovného času /uložením do drevenných žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým 
zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.  
Po splnení daných podmienok spoločnosť SWAN a.s. k vyjadreniu nemá námietky. 

 
      Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava   
      č. 6611724123                                                                          zo dňa 30.8.2017 

V záujmovom území nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
 

  

mailto:miroslav.visnovsky@swan.5k
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     Mesto Sereď 
     č. 19498/2017                                                                                     zo dňa 2.8.2017 

Predložená projektová dokumentácia rieši realizáciu stavby na parcele č. 3977/1, k.ú. 
Sereď, ktorej predmetom je napojenie územia na existujúcu cestnú sieť.  
Mesto Sereď súhlasí s realizáciou stavby podľa priloženej projektovej dokumentácie.     

 
Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Galanta  
č. ORP-GA-ODI1-44-183/2017                                                         zo dňa 27.7.2017 
Okresný dopravný inšpektorát v Galante s predloženým návrhom projektu stavby po 
prehodnotení dopravno-bezpečnostnej situácie v danej lokalite súhlasí za podmienok:  
- v ďalšom štádiu investor predloží projekt trvalého dopravného značenia, ktorým 
bude komplexne riešená situácia dopravy v danej lokalite,  
- v prípade ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zásahu do bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky v danej lokalite, investor predloží projekt 
dočasného dopravného značenia na vyjadrenie stanoviska, 
- napojenie na jestvujúcu cestnú sieť bude v súlade s platnou STN a platnými 
predpismi, 
- Okresný dopravný inšpektorát Galanta žiada aby bol včas informovaný o 
prípadných zmenách v súvislosti s predmetnou stavbou. 
Okresný dopravný inšpektorát si záverom vyhradzuje právo v spolupráci s 
dotknutými orgánmi a organizáciami v prípade potreby riešenia aktuálnej 
dopravno - bezpečnostnej situácie v danej lokalite na prípadné zmeny, úpravy 
alebo doplnenie tohto stanoviska. 

 
Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Galanta  
č. ORP-GA-ODI1-43-095/2017                                                         zo dňa 27.7.2017 
Okresný dopravný inšpektorát v Galante s predloženým návrhom projektu stavby po  
prehodnotení dopravno-bezpečnostnej situácie v danej lokalite súhlasí za podmienok:   
- trvalé dopravné značky budú použité v zmysle platnej STN v reflexnej úprave, 
upevnené na príslušných nosičoch, resp. stĺpikoch a budú v súlade so zákonom č. 
8/2009 Z.z. a s vyhláškou č. 9/2009 Z.z. v platnom znení, 
- Okresný dopravný inšpektorát Galanta žiada, aby bol včas informovaný ku kontrole 
umiestňovania, resp. použitia trvalých dopravných značiek.   
K použitiu odsúhlasených trvalých dopravných značiek je potrebné vydať určenie (v 
zmysle § 3 zákona číslo 135/1961 Zb.), ktoré žiadame zaslať k hore uvedenému číslu.  
Okresný dopravný inšpektorát si záverom vyhradzuje právo v spolupráci s 
dotknutými orgánmi a organizáciami v prípade potreby riešenia aktuálnej 
dopravno - bezpečnostnej situácie v danej lokalite na prípadné zmeny, úpravy 
alebo doplnenie tohto stanoviska.  

 
7. Stavba bude dokončená v termíne do 31.12.2019.   

  
8. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Generálny dodávateľ Goldbeck, s.r.o., 

Dvojkrížna 9, 821 07 Bratislava, IČO: 35 900 733.   
 

9. Stavebník zodpovedá za súlad priestorovej polohy stavby s overenou dokumentáciou,   
pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou 
alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 
Doklad o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri 
kolaudácii.  
 

10. Pred začiatkom výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych 
sietí v priestore navrhovanej stavby ich správcami.  
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11. Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb a označiť 
stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.  

 
12. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby stavebnému úradu.  
 
13. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať 

len na  základe kolaudačného rozhodnutia,  podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona.  
 

14. Kolaudácia je možná až po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na 
podmieňujúce stavebné objekty stavby z hľadiska užívateľnosti stavby ako celku, 
ktoré povoľovali iné stavebné úrady. 

  
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky neboli vznesené. 
                  
Stavba  nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
nebude stavba začatá.  
Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov 
účastníkov konania. 
 

O d ô v o d n e n i e  
        
     Stavebník Sereď Logistics and Industry, s.r.o., Radlinského 2, 811 07 Bratislava, IČO: 50 
780 247, v zastúpení REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Bratislava, IČO: 36 865 940, 
v zastúpení andrássy, s.r.o., Vodárenská 32, 931 01 Šamorín, IČO: 36 728 951, podal dňa 
20.7.2017 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ Priemyselný park - Logistické centrum 
a ľahká priemyselná výroba Sereď “ –  stavebný objekt SO 124 Spevnené plochy 
a komunikácie, na pozemku parc.č. 3977/1 k.ú. Sereď, 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 v znení jeho zmeny č. 12540/ÚPaSP 399/2014 zo 
dňa 11.07.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.08.2014.  
     Mesto Sereď, ako príslušný špeciálny stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania 
podľa § 61 ods.1 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením 
č.19399/ÚPaSP 847/2017 zo dňa 1.8.2017 a  z dôvodu, že sú mu známe pomery staveniska, 
bolo v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona upustené od miestneho zisťovania.                
 
     Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v § 43d a 43e stavebného zákona ako aj 
podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby a všeobecné technické požiadavky na 
výstavbu, určené vyhláškou č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 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.  
 
     Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP vydalo záväzné 
stanovisko k stavebnému konaniu 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 16.08.2017. Predmetná stavba a uvedené stavebné 
objekty sú z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov, 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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     Svoje stanoviská si uplatnili: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
v Trnave, Krajský pamiatkový úrad Trnava, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti 
o životné prostredie – úsek OV, OH, OPaK, Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, 
Okresný úrad Galanta, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Správa a údržba ciest TTSK 
Trnava, Hydromeliorácie, š.p. Bratislava, ENERGY ONE, s.r.o., Bratislava, Západoslovenská 
distribučná, a.s., Bratislava, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta so 
sídlom v Šali,  Slovak Telekom, a.s., Bratislava, SWAN, a.s., Bratislava, Technická inšpekcia, 
a.s., Bratislava, Mesto Sereď, OR PZ v Galante, Okresný dopravný inšpektorát. Ich 
pripomienky a stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok stavebného 
povolenia.        
        
     Projektovú dokumentáciu dopravnej stavby vypracoval: Ing. Viktor Neumann, 
autorizovaný stavebný  inžinier, reg.č. 5771 * I2, Konštrukcie inžinierskych stavieb. 
                   
     Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 
 
     Poplatky:   
     Za vydanie stavebného povolenia bol uhradený správny poplatok podľa zákona č. 
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote 50,0 €.  
  
 
 

  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 Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová Doba 
1408/31, 924 36 Galanta, podaním na Mesto Sereď, Námestie republiky 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. 
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                                                                                                          primátor mesta 
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