
Mestský úrad v Seredi 
Nám. republiky 1176/10 
Sereď 

Naša značka 
sektor BI 

Vaša značka 

t o/J~-u 
Vybavuje 
Ing. Štefan Andrássy 
11'0903/ 729 982 

v Šamoríne dňa 
12.07.2017 

l 
e: ste{anandrassv@gmail. com 

Vec: Návrh na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby: 
PRIEMYSELNÝ PARK LOGISTICKÉ CENTRUM A ĽAHKÁ PRIEMYSELNÁ 

VÝROBA SEREĎ 

Meno, priezvisko a adresa navrhovatel'a : REBOD SK, a.s. Hlavná 483/90, Nová 
Dedinka 90029 v zastúpení andrássy s.r.o, Vodárenská 32 Šamorín 
Druh a stručný popis stavby : 
Na pôvodnú dokumentáciu je vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. 6797/ÚPaSP 1192/2008 dňa 
20.11.2008, právoplatné dňa 23.12.2008. V roku 2014 bola vypracovaná dokumentácia k zmene územ
ného rozhodnutia, ktorá riešila v Areáli l zmenu objektu SO 311 i nadväzných objektov a výstav
bu nového Areálu 312 s objektom SO 312.02 (LH) a nadväzných objektov namiesto pôvodného SO 
312 (DC 12) a v infraštruktúre územia nový objekt SO 125 Chodník pre cyklistov. Na dokumentáciu 
Zmena DÚR 03.2014 bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby (zmena rozhodnutia o umiestnení 
stavby), ktoré nadobudlo právoplatnosť v 08.2014. Pre jednotlivé objekty boli následne vydané sta
vebné povolenia. 
Objekt SO 312.02 (LH), nadväzné objekty v areáli 3 12 a objekty infraštruktúry územia priemyselného 
parku (komunikácie vonkajšej infraštruktúry, prekládky inž. sietí (najmä vedenia VVN, VN), verejné 
časti inž. sietí vrátane prípojok k jednotlivým areálom) boli v priebehu rokov 2015- 2016 zrealizované 
a sú skolaudované. 

Dokumentácia Zmena DÚR 05.2017 rieši: 
• zmenu v areáli 2, menovite: 

• v sektore BI výstavbu výrobného areálu (objekty SO 32l.OIA, SO 321.oiB, SO 321.01C 
a nadväzujúce objekty) namiesto pôvodného objektu SO 321 (DC21 ), 

• v sektore B2 zmenu pôdorysných rozmerov a situovania objektu SO 322 (DC22) a nadväzných 
objektov (zvyšok areálu 2 po odčlenení pozemku pre sektor B l). 

• zmenu výšky objektov hál vo všetkých sektoroch priemyselného parku 
(objekty DCll, DC22, DC31-35, DC4l-46, DC51-54, DC61): 
• pôvodná výška hál nad úrovňou podlahy 1.NP: 
• pôvodná maximálna výška haly nad terénom (v mieste nakladacích rámp): 
• pôvodná svetlá výška hál po spodnú hranu strešných väzníkov: 

• nová výška hál nad úrovňou podlahy l.NP: 
• nová maximálna výška haly nad terénom (v mieste nakladacích rámp): 
• nová svetlá výška hál po spodnú h r anu strešných väzníkov: 

12,5 m 
13,7 m 
10,0 m 

14,5 m 
15,7 m 
12,0 m 

Areál 2 je v rámci tejto PD rozdelený na dva samostatné sektory B1 a B2. 
V sektore B1 (plocha pozemku 111.500 m2

) sa uvažuje s vybudovaním výrobného areálu (tri haly 
CMS I, CMS II, CMS lll). 
V sektore B2 {plocha pozemku 65.682 m2

) bude umiestnená logistická hala DC22. 

Popis zmien je zachytený v nasledujúcich kapitolách. Sektor B1 je podrobnejšie popísaný 
v samostatnej prílohe projektovej dokumentácie 

andrássy s.r.o. 
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Miesto stavby : 
Pozemok parc. č. 392417,3924/43,3924/51,3940/1,3977/1,3992/5,3992/57, 4058/3 kat. úz. 
Sereď, V obci Sereď, doterajšie využitie pozemku, na ktorom sa 
navrhuje umiestnenie stavby .poľnohospodárske využitie 

Vlastnícke právo : 
Navrhovateľ má k pozemku, na ktorom sa navrhuje umiestniť stavba : 

• vlastnícke právo, list vlastníctva č .. 5765 
• iné právo, .LV 6382 súhlas 

Zoznam účastníkov konania (právnických a fyzických osôb a ich adresy) : 
REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka v zastúpení andrássy s.r.o, 
Vodárenská 32 Šamorín 
PAVAND, s.r.o., Znievska 32, 851 06 Bratislava 
ATRl OS architects, s.r.o., Kutuzovova ll , 831 03 Bratislava. 
Sereď Logistics and Industry, s.1:o., Radlinského 2, Bratislava 811 07 
zoznam parciel, susedov, tvorí samostatnú prílohu 

Zároveň ako dotknutá osoba v súlade s ustanovením § ll zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov (ďalej len "zákon"), poskytuje mestu Sereď ako prevádzkovateľovi súhlas so 
spracovaním všetkých v tejto žiadosti uvedených osobných údajov za účelom bezpečnej a zámenu 
vylučujúcej identifikácie dotknutej osoby s tým, že je oprávnený tento súhlas písomne odvolať 
v prípade preukázatel'ného porušenia zákona zo strany prevádzkovatel'a. 
Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázatel'ného účelu spracúvania osobných údajov 
dotknutej osoby. 

Pn1ohy ku žiadosti : ······~··'········p~d~~ ............... . 
• doklady s uvedením vlastníckych alebo iných práv k pozemkom, ktorých sa územné 
rozhodnutie týka, originál kópie z katastrálnej mapy 

situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením 
predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb na okolie (kópia z katastrálnej 
mapy) 

dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou 
osobou resp. osobou s príslušným odborným vzdelaním 

záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo 
rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané 

rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 
orgánov štátnej správy a obce 
(záväzné stanovisko obce k investičnej činnosti, 
rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 
vyjadrenie Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Galante 
vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia v Galante - OV, OH, OPaK, OO 
vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu v Trnave, Sládkovičova ll 
vyjadrenia správcov sietí 

doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona č.l45/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov (položka č. 59) 



andrássy 

Naša značka 
sektor BI 

Vaša značka 
-111 

19342/ ÚPaSP 81712017-prer 

Vec : Doplnenie žiadosti 

Mestský úrad v Seredi 
stavebný úrad 
Nám. republiky 1176/10 
Sereď 

Vybavuje v Šamoríne dňa 
Ing. Štefan Andrássy 19.09.2017 
110903/ 729 982 
@: stefan. andrassv@gmail. com 

REBOD SK, a.s. mavná 483/90, Nová Dedinka 90029 v zastúpení andrássy s.r.o, 
Vodárenská 32 Šamorín Vám na základe vý&:~ď342/ÚPaSP 817/201 ~-prerpre stavbu 

Priemyselný park - Logistické centrum a~iemyselná výroba SERED - zmena 05.2017 

dopÍňame 
v tlačenejforme Ministerstvom životného prostredia vydané Rozhodnutie 
a v elektronickejforme 

http://www.enviroportal.sk/Sk SK/eialdetail/priemvselnv-park-logislicke-centrum-lahka
priemyselna-vyroba-sered-zme 

S pozdravom 

Príloha : rozhodnutie 
výzva 

andrássy s.r.o. 

.............. /...P;d~bJ······ · ·· · ···· ·· 
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