
M E S T O    S E R E Ď 
Námestie republiky 1176/10,  926 01 Sereď 

Číslo: 19388/ÚPaSP 792/2017                                                          V Seredi dňa 06.10.2017 
 
 
  
  
 
 
 

 
ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE 

  
 
     Navrhovateľ I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Drieňová 3, 821 01 Bratislava, IČO: 
35 706 686, podal dňa 6.7.2017 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania 
a stavebného poriadku návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „ Parkovisko pre 
osobné automobily – Pečivárne Sereď “, stavebné objekty: SO 01 – Komunikácie 
a spevnené plochy, SO 02 – Dažďová kanalizácia parkoviska, ORL, vsak, SO 03 – Areálové 
verejné osvetlenie, SO 04 – oplotenie parkoviska, na pozemkoch parc.č. 2695, 2696, 2697, 
2698, 2699, 2700, 2701/1, 2702/6, 2703, 2712/1, 2702/4, 2702/5 v k.ú. Sereď,  ul. Trnavská 
cesta. 
 
     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  
posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladil stanoviská dotknutých orgánov, 
posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a vo veci rozhodol takto: 
     podľa § 39, § 39a stavebného zákona a § 4 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  v y d á v a  
   

rozhodnutie o umiestnení stavby 
 

  „Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne Sereď“ 
 

na pozemkoch parc. č. 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701/1, 2702/6, 2703, 2712/1, 
2702/4, 2702/5 k. ú. Sereď,  LV č. 912, 4197, 1710, 1907, 5701. 

      
     Predložená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie rieši parkovisko pre osobné 
automobily určené pre zamestnancov závodu. 
Stavba má nasledovné stavebné objekty: 
SO 01 – Komunikácie a spevnené plochy 
SO 02 – Dažďová kanalizácia parkoviska, ORL, vsak  
SO 03 – Areálové verejné osvetlenie  
SO 04 – Oplotenie parkoviska  
 
    Navrhované parkovisko sa dopravne napája na existujúcu obslužnú komunikáciu, ktorá 
vedie k bývalej hlavnej vrátnici areálu. Navrhovaná účelová komunikácia na parkovisko vedie 
medzi existujúce administratívne objekty. Západne od daných objektov je navrhnuté 
parkovisko pre osobné automobily určené pre zamestnancov závodu. Celkovo je navrhnutých 
146 parkovacích stojísk s kolmým spôsobom radenia.     
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     Navrhovaná účelová komunikácia so šírkou 6,50 m vedie medzi existujúce administratívne 
objekty. Popri komunikácii je navrhnutý chodník so šírkou 2,00 m, ktorý je od komunikácie 
oddelený pomocou cestného obrubníka s vyvýšením max. 0,12 m. za západným okrajom 
existujúcich administratívnych budov je navrhnuté vyústenie účelovej komunikácie na 
komunikáciu v rámci parkoviska. Napojenie je pomocou oblúkov s polomermi 4,00 m resp. 
3,50 m.   
     Parkovisko pre osobné automobily pozostáva zo 146-tich parkovacích stojísk s kolmým 
spôsobom radenia. Ich rozmery sú min. 2,60 x 5,00 m. Šírka stredovej komunikácie je 5,50 m. 
Polomery oblúkov v rámci parkoviska sú min. 2,00 m. 
 
     Dažďové odpadové vody budú odvedené cez uličné vpusty kanalizačnými prípojkami cez 
ORL do vsaku. Celkovo je navrhnutých 9 uličných vpustov (3 vpusty v troch líniách). Na 
združených prípojkách budú osadené odlučovače ropných látok, prípojky budú ukončené vo 
vsakovacích zásobníkoch. 
- Potrubie dažďovej kanalizácie - kanalizácia sa vybuduje z kanalizačného PVC potrubia 
hrdlového, dimenzia kanalizácie bude DN200 a DN250. 
- Revízne šachty - na dažďovej kanalizácii sa vybudujú revízne betónové šachty z 
prefabrikovaným dnom. Vrch šácht sa opatrí kruhovými poklopmi. 
- Vsakovací systém dažďových vôd - pre vsakovanie dažďových vôd sú navrhnuté podzemné 
vsakovacie zásobníky, do ktorých budú napojené prípojky dažďovej kanalizácie.  
- Odlučovač ropných látok – na kanalizácii sa osadia ako predčisťovacie zariadenia 
koalescenčné odlučovače ropných látok so sorpčným dočisťovacím stupňom. Zariadenia sú 
vyrobené tak, aby kvalita prečistených vôd na výstupe z odlučovača v parametri NEL bola 
menej ako 0,1 mg/l pri vstupnom znečistení do 1000 mg/l. 
Projektované parametre: 
Počet parkovacích stojísk:      146 
Plocha komunikácií:               1850 m2 

Plocha parkovacích stojísk:   1997 m2 

Plocha chodníkov:                  83 m2  
  
  
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 
 

1. Navrhovaná stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. 2695, 2696, 2697, 2698, 
2699, 2700, 2701/1, 2702/6, 2703, 2712/1, 2702/4, 2702/5, kat. úz. Sereď tak, ako je 
vyznačené na situácii – výkres  E1 v mierke 1:500 z 03/2017 a koordinačná situácia 
stavby výkres  D v mierke 1:500 z 03/2017 (ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto 
územného rozhodnutia pre navrhovateľa a k spisu).    

  
2. Dopravné napojenie –  navrhované parkovisko pre osobné automobily sa dopravne 

napojí na existujúcu obslužnú komunikáciu areálu závodu Pečivárne Sereď, ktorá je 
napojená existujúcou stykovou križovatkou na cestu III/1331. 

 
3. Pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky dotknuté inžinierske siete ich správcami 

a dodržať ochranné a bezpečnostné pásma. 
  

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

 
5. Mesto Sereď vydalo záväzné stanovisko k projektovej dokumentácie pod č. 

9499/ÚPaSP 467/2017 zo dňa 2.6.2017. 
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- Predmetné územie je podľa Územného plánu mesta Sereď funkčne určené ako plochy 
dopravy – parkovisko výrobnej zóny, označené funkčným kódom DP-12.   
- Mesto Sereď súhlasí so stavebným zámerom realizovať parkovisko pre osobné 
automobily podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil Ing. Viktor 
Neumann v mesiaci marec 2017, počet parkovacích státí je 146, plocha zelene 391 m2, 
počet navrhovaných stromov 27 ks. Navrhovaná stavba je v súlade s ÚPN Sereď.   
- Odpady vznikajúce pri realizácii stavby musia byť zneškodňované v zmysle platnej 
legislatívy, zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a VZN mesta Sereď č. 4/2016 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými odpadmi. 
- V ďalšom stupni PD žiadame spracovať projekt sadovníckych úprav. 

 
6. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 
č. 00725/2017 Jr – záväzné stanovisko                                                   zo dňa 13.04.2017 
S návrhom žiadateľa na územné konanie predmetnej stavby sa súhlasí.  

 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante 
č. ORHZ-GA1-534-001/2017                                                               zo dňa 12.04.2017 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante posúdilo projektovú 
dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby a  s  riešením 
protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok. 

 
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie 
č. OU-GA-OSZP-2017/010446                                                            zo dňa 16.08.2017 
Návrh na začatie územného konania vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení predmetnej 
stavby je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, s rozhodnutím zo zisťovacieho konania Okresného úradu Galanta, 
odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-GA-OSZP-2017/005579 zo dňa 
16.06.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.07.2017 a s jeho podmienkami.    

 
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie 
č. OU-GA-OSZP-2017/005723                                                             zo dňa 18.04.2017   
Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženým zámerom súhlasíme za podmienok: 
1. Projektová dokumentácia spracovaná v rozsahu pre stavebné povolenie bude 

obsahovať pozdĺžne profily navrhovaného kanalizačného potrubia. 
2. K stavebnému konaniu investor predloží doklad o zmluvnom zabezpečení likvidácie 

obsahu ORL s oprávneným subjektom. 
3. Všetky plochy, pri ktorých hrozí riziko ich znečistenia nebezpečnými (ropnými) 

látkami, musia byť zabezpečené a odizolované tak, aby bola vylúčená kontaminácia 
podzemných vôd a pôdy týmito látkami. 

4. 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. 

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

6. Investor stavby požiada tunajší úrad o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej 
stavby podľa ust. § 26 a § 21 vodného zákona (SO 02 — Dažďová kanalizácia 
parkoviska, ORL, vsak). K žiadosti doloží 2 x PD vodnej stavby v rozsahu pre 
stavebné povolenie spracovanú projektantom oprávneným na projektovanie vodnej 
stavby, hydrogeologický posudok (predchádzajúce zisťovanie), overený výpis z 
obchodného registra, právoplatné územné rozhodnutie stavby, list vlastníctva k 
dotknutým pozemkom, kópiu katastrálnej mapy, záväzné stanovisko Mesta Sereď a 
súhlas podľa § 120 stavebného zákona, prehlásenie odborne spôsobilej osoby o 
vykonávaní stavebného dozoru, mená a adresy účastníkov konania, vyjadrenia a 
stanoviská dotknutých orgánov a správny poplatok. 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie 
č. OU-GA-OSZP-2017/005573                                                              zo dňa 20.04.2017   
Pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi 
v odpadovom hospodárstve je potrebné, aby boli splnené tieto 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. 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.  

3. Držiteľ odpadu z odlučovača ropných látok je povinný tento odpad odovzdať osobe 
oprávnenej nakladať s nebezpečným odpadom podľa zákona o odpadoch.    

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 
č. OU-GA-OSZP-2016/005877                                                              zo dňa 12.04.2017  
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemáme námietky k umiestneniu predmetnej stavby 
podľa predloženej projektovej dokumentácie.  
Ak v súvislosti s prípravou parkovísk bude potrebné odstrániť dreviny, v stupni 
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie požadujeme vypracovať špecifikáciu 
drevín, ktoré budú odstránené, v zmysle § 47 ods. 3 zákona o OPaK a § 17 vykonávajúcej 
vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Na výrub dreviny sa 
vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa § 69 
písm. d) súhlas na výrub dreviny vydáva príslušná obec. 
 
Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
č. OU-GA-OSZP-2017/005533                                                             zo dňa 26.04.2017 
Predložená dokumentácia rieši umiestnenie parkoviska pre osobné automobily pri 
existujúcej administratívnej časti závodu Pečivárne Sereď. Navrhovaná stavba je v dotyku 
s existujúcou prístupovou komunikáciou. Cestným správnym orgánom pre miestne 
a účelové komunikácie je mesto Sereď. 
K predloženej projektovej dokumentácie pre umiestnenie stavby nemáme námietky.   
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Správa a údržba ciest TTSK Trnava 
č. 3942/2017/SÚCTt-2  6618                                                                    zo dňa 23.8.2017 
Predmetná stavba nie je v priamom dotyku s cestou III/1331, ktorá je v našej správe 
a údržbe. Stavba navrhovaného parkoviska pre osobné automobily sa dopravne napojí na 
existujúcu obslužnú komunikáciu areálu závodu Pečivárne Sereď, ktorá je napojená 
existujúcou stykovou križovatkou na cestu III/1331. Počas realizácie stavby nesmie byť 
na ceste III/1331 skladovaný žiadny materiál ani zemina z výkopov. Premávka na vyššie 
uvedenej ceste nesmie byť ohrozená ani obmedzená. Prípadné poškodenie predmetnej 
cesty a jej častí žiadame uviesť do pôvodného stavu. Prípadné znečistenie cesty musí byť 
okamžite odstránené. Začatie a ukončenie prác žiadame nahlásiť Ing. Fodorovi majstrovi 
strediska Sereď na t.č. 031/7892264, ktorý bude dozerať na dodržanie nami stanovených 
podmienok a podmienok správnych orgánov. 
 
Okresné riaditeľstvo PZ v Galante, Okresný dopravný inšpektorát 
č. ORPZ-GA-ODI1-44-219/2017                                                             zo dňa 30.08.2017 
Okresný dopravný inšpektorát v Galante po prehodnotení dopravno-bezpečnostnej 
situácie v danej lokalite súhlasí za podmienok, že:   
- v ďalšom štádiu, 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. 
 
Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava 
č. CD 27707/2017                                                                                zo dňa 02.05.2017 
V blízkosti a v záujmovom území sa nachádzajú distribučné elektrické podzemné vedenia 
NN. Presnú polohu podzemných vedení v záujmovej lokalite Vám vytýčia naši pracovníci 
na základe záväznej objednávky. 
S predloženou projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie predmetnej stavby 
súhlasíme po dodržaní podmienok: 
- v predpríprave projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie žiadame vytýčiť všetky 
podzemné distribučné vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. 
- križovanie a súbehy vedení žiadame vyznačiť v projektovej dokumentácii pre stavebné 
povolenie, 
- ďalší stupeň projektovej dokumentácie – pre stavebné povolenie žiadame predložiť 
k posúdeniu. 
 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra, OZ Galanta so sídlom v Šali 
č. 29864/2017                                                                                            zo dňa 28.04.2017 
Odvádzanie dažďových vôd zo spevnených plôch parkoviska je navrhnuté dažďovou 
kanalizáciou do vsaku cez odlučovač ropných látok.  
Vyjadrenie vodovod: Projektová dokumentácia napojenie na verejný vodovod nerieši. 
Vyjadrenie kanalizácia: Projektová dokumentácia napojenie na verejnú kanalizáciu  
nerieši. 
- Upozorňujeme stavebníka, že k parcele č. 2700 je vybudovaná vodovodná a kanalizačná 
prípojka, Evid. č. odberu: 33266024, Tech. č. odberu: 30032-66024-0, Evid. č. odberu: 
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33266024, vedené na Anna Mrvová, k parcele č. 2697, je vybudované kanalizačná 
prípojka Evid. č. odberu: 33265004, Tech. č. odberu: 30032-65004-0, vedené na Jozefína 
Čmaradová a ku parcele č. 2695 je vybudovaná kanalizačná prípojka Evid. č. odberu: 
33265005, Tech. č. odberu: 30032-65005-0, vedené na Martina Baková. 
- V prípade ich nevyužitia vodovodnú prípojku a kanalizačné prípojky žiadame na 
náklady stavebníka odstrániť. Vodovodnú prípojku na základe žiadosti o odstránenie 
vodovodnej prípojky odstránia pracovníci ZsVS a.s., na náklady stavebníka. 
- S navrhovaným odvádzaním dažďových vôd z plochy parkoviska navrhovanou 
dažďovou kanalizáciou do vsakovacieho zariadenia cez odlučovač ropných látok 
súhlasíme. 
- Dažďovú kanalizáciu ZsVS a.s. nebude prevádzkovať. 
- Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie (dažďové 
vody zo strechy a spevnených plôch) v mieste stavby je zakázané. 
- V mieste stavby potvrdzujeme existenciu verejného vodovodu PVC DN 100 a verejnej 
kanalizácie PVC DN 300 v našej správe. Podmienkou začatia výkopových prác je 
vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Vytýčenie Vám na základe záväznej 
objednávky zabezpečíme (č. t. 031 773 7506, Ing. Szabó). 
- Podľa zákona č.442/2002 Z. z. pásma ochrany verejného vodovodu sú vymedzené 
vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany:  
-1,5 m pri verejnom vodovode do priemeru 500 mm. 
- V pásme ochrany je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné 
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, 
alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav. 
- V pásme ochrany povoľujeme len ručný výkop. Investor nových terénnych úprav, 
rekonštrukčných a iných stavebných prác, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného 
vodovodu, je povinný po dohode so správcom vykonať neodkladne na svoj náklad 
prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných zariadení 
objektov verejného vodovodu novému stavu, v zmysle § 27 zákona č.442/2002 Z. z. o 
verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o 
regulácií sieťových odvetviach. 
S vydaním územného rozhodnutia za vyššie uvedených podmienok súhlasíme. 
 
SPP - distribúcia, a.s., Bratislava 
č. TD/NS/0387/2017/Be                                                                              zo dňa 22.6.2017 
V záujmovom území sa nachádza plynárenské zariadenie: VTL plynovod DN 100 PN 
2,5Mpa, STL plynovod a prípojky. 
SPP-D ako prevádzkovateľ distribučnej siete súhlasí s vydaním stavebného povolenia na 
predmetnú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP- 
distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, 
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-
distribucia.sk), 
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 
hodinu, 

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendás, tel. č. +421 37 242 3705) najneskôr 
7 dní pred zahájením plánovaných prác, 
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na 
každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až 
po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 
strojových mechanizmov, 
- 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, 
- 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, 
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu, 
-stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 
- 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 povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 
150000,- Eur, 
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike. 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 
pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02, 
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 
a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 
6005 a TPP 906 01, 
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty 
apod., 
OSOBITNÉ PODMIENKY: 
- Požadujeme dodržať najmenšiu dovolenú vzdialenosť od existujúcich plynárenských 
zariadení a navrhovanou stavbou v zmysle TPP 906 01- Požiadavky na umiestňovanie 
stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí, 
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- Nad trasou plynového vedenia nie je možné realizovať také terénne úpravy, ktoré by 
zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, taktiež nesmie byť znemožnený alebo 
obmedzený prístup k existujúcim plynárenským zariadeniam, 
- Zriaďovať stavby v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení 
je možné iba po predchádzajúcom súhlase SPP-D, 
- Požadujeme dodržať podmienky umiestnenia stavby v ochrannom a/alebo 
bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení stanovených SPP-D súhlasným 
stanoviskom pre udelenie výnimky č. 576/190617/NR/MI z dňa 19.6.2017 pred vydaním 
stavebného povolenia. 
 
Orange Slovensko, a.s., Bratislava 
č. BA-1754/2017                                                                                     zo dňa 12.6.2017 
Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s. Bratislava.   
 
Slovak Telekom, a.s. Bratislava 
č. 6611714906                                                                                         zo dňa 26.5.2017 
Zápisnica o vytýčení podzemného telekomunikačného vedenia a zariadenia zo dňa 
14.6.2017 – v danom úseku sa káble Telekomunikácií nenachádzajú.   

 
Krajský pamiatkový úrad Trnava 
č. KPUTT-2017/885-164/30455/HOR                                                  zo dňa 21.04.2017  
Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým  
úradom Trnava v zmysle zákona 49/2002 Z.z. o  ochrane pamiatkového  fondu  v  znení  
neskorších predpisov.  
Postup  pri  archeologickom   náleze  určuje  § 40 zákona 49/2002 Z.z.  a  § 127  zákona  
50/1976 Zb. (stavebný zákon)  v  znení  neskorších  predpisov.  Kontakt  na  oznámenie  
nálezu: 033/24 52 111 

 
Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor 
č. OU-GA-OSZP-2017/002473-02                                                          zo dňa 30.1.2017 
Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor súhlasí s navrhovaným zámerom na 
poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok:  
- zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané  
stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením a porastom samonáletu 
drevín, 
- vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej 
hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti uvedenej parcely, 
- za účelom usporiadania druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 
zákona, požiadať po realizácii stavby Správu katastra v Galante o zápis zmeny druhu 
poľnohospodárskeho pozemku „záhrada“ na „zastavaná plocha a nádvorie“ s predložením 
geometrického plánu a stanoviska Okresného úradu Galanta, pozemkový a lesný odbor č. 
OU-GA-PLO-2017/002473-02 zo dňa 30.1.2017 (LV č. 5701, parcela C KN 2696, 
výmera parcely 1064 m2, druh pozemku záhrada, navrhovaný záber 1064 m2, LV č. 1907, 
parcela C KN 2699, výmera parcely 965 m2, druh pozemku záhrada, navrhovaný záber 
965 m2, LV č. 1710, parcela C KN 2701/1, výmera parcely 576 m2, druh pozemku 
záhrada, navrhovaný záber 576 m2). 

 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  
Dňa 11.08.2017 účastník konania Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, 
P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava doručil písomne na adresu msu@sered.sk, 
podatelna@sered.sk vyjadrenie - pripomienky, o ktorých stavebný úrad rozhodol takto:  

mailto:msu@sered.sk
mailto:podatelna@sered.sk
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Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.1 Stavebného zákona 
ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. v predmetnom územnom 
konaní pre stavbu „Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne Sereď“ uplatňuje 
nasledovné podmienky k územnému rozhodnutiu na ochranu svojich práv a zákonom 
chránených záujmov podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona a podľa §4 ods.1 písm.e 
vyhlášky č.453/2000 Z.z.: 
1. K predmetnej stavbe „Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne Sereď“ bolo 

vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových 
samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 
Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené 
záujmy Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.1 Stavebného zákona je 
rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj 
predmetné územné konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom 
konaní uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom konaní o povolení 
stavby. 
 

1.1. Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti 
a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní 
dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry. 
Stavebný úrad pripomienke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 
rozhodnutia. 
 

1.2. Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický orgán MDVaRR SR) 
ako aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je 
dostatočné. 

   Stavebný úrad pripomienke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti   
rozhodnutia. 
 

1.3. Žiadame, aby okolie stavby „Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne Sereď“   
bolo upravené ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich pripomienok 
uplatnených v zisťovacom konaní. 

   Stavebný úrad pripomienke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 
rozhodnutia. 
 

1.4 Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj tzv. dažďové záhrady 
(www.samospravydomov.org/files/dazdovezahrady.pdf). Dažďové záhrady plnia 
dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v 
tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, 
odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o 
technické ako aj krajinárske dielo. 

 
        Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou 

požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia), 
strategického dokumentu Slovenskej republiky “Stratégie adaptácie Slovenskej 
republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ schváleného uznesením vlády SR č. 
148/2014 ako aj zákona o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo 
zhodnotených). Žiadame preto, aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. 
Vo vydanom rozhodnutí musí správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito 
námietkami vysporiadal v zmysle §47 ods.3 posledná veta Správneho poriadku. 
Uvedené opatrenia budeme vyžadovať aj v následných povoľovacích konaniach. 
Združenie domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti. 

   Stavebný úrad pripomienke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 
rozhodnutia. 

http://www.samospravydomov.org/files/dazdovezahrady.pdf
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1.5 Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme 

zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou, 
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania 
minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom 
území (www.samospravydomov.org/files/retencnadlazba.pdf).  Prípustné je aj použitie 
vodu-priepustných asfaltových zmesí s vhodným podložím. 

         Podľa ustanovenia §2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, 
spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s 
koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie 
pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, 
technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej 
infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým 
pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú 
prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej 
infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na 
webovom sídle Slovenskej správy ciest - http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-
rezortu.ssc. Navrhované stavebno-konštrukčné prvky dažďových záhrad a retenčných 
povrchov spevnených plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a je preto nutné 
ich v povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných 
zákonov. Združenie domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto 
oblasti. 

   Stavebný úrad pripomienke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 
rozhodnutia. 

 
1.6 Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však 

nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, 
v dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci 
stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej 
kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento jediný má z vodohospodárskeho 
inžinierskeho hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie. 
Stavebný úrad pripomienke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 
rozhodnutia. 

 
1.7 Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s 

klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v 
oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa 
zaoberajú aj tri predchádzajúce body nášho stanoviska. Technické riešenie musí spĺňať 
isté kvalitatívne aj technické parametre pričom nami navrhované pripomienky sú 
zrealizovateľné v našich podmienkach. Viac k tejto téme napr.: 

        http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-
mestach.  

        V predchádzajúcich bodoch sme požadovali a navrhli konkrétne overené opatrenia; 
pripúšťame však aj alternatívne opatrenia ak navrhovateľ preukáže minimálne obdobnú 
funkcionalitu a účinnosť. 

 
        Uvedenou požiadavkou sa napĺňajú požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.j 

Stavebného zákona v súlade s adaptačnou stratégiou SR na nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č.148/2014. V zmysle §3 ods.5 zákona 

http://www.samospravydomov.org/files/retencnadlazba.pdf
http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc
http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc
http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach
http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach
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OPK č.543/2002 Z.z. je žiadateľ povinný zapracovať tieto opatrenia do dokumentácie 
pre územné konanie. 

       • Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie: 
v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú 
veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na 
zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích 
motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa 
nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a 
spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad 
mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5% až 
10%. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že 
v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, 
je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má 
vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne 
negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom 
povodí. 

        • Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: • Zabezpečiť zvyšovanie 
podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • 
Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad 
vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením 
transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové 
povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre. Zabezpečiť a podporovať: aby boli 
dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim 
sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v 
sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene 
v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny 

        • Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc: Zabezpečiť a podporovať 
implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých 
plotov, aplikáciu prenosných zábran 

       • Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné 
využívanie dažďovej a odpadovej vody 

        • Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a podporovať 
zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých 
ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú 
zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovanim 
štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a 
minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných 
plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí. Zabezpečiť a podporovať 
zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, 
osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a 
ochranu tokov a mokradi. 

   Stavebný úrad pripomienke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 
rozhodnutia. 

 
1.8 Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve 

zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: 
           • komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, 
           • kovov označeného červenou farbou 
           • papiera označeného modrou farbou 
           • skla označeného zelenou farbou 
           • plastov označeného žltou farbou 
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           • bio-odpadu označeného hnedou farbou 
    Stavebný  úrad  pripomienke  vyhovuje  z  dôvodov uvedených  v dôvodovej  časti     
    rozhodnutia. 

 
1.9  Podľa §4 ods.1 písm.e stavebnej vyhlášky č.453/2000 Z.z. „územné rozhodnutie 

obsahuje okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí 
ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania“; 
vyššie uvedené požiadavky žiadame uviesť v územnom rozhodnutí ako podmienky 
územného rozhodnutia podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona v zmysle §4 ods.1 
písm.e vyhlášky č.453/2000 Z.z. s tým, že v projektovej dokumentácii pre stavebné 
povolenie sa navrhovateľ riadne vysporiada s uplatnenými podmienkami, 
požiadavkami a pripomienkami a podľa technickej vhodnosti ich v maximálnej možnej 
miere zahrnie do projektovej dokumentácie stavby, čím si zároveň splní povinnosť 
podľa §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. 

    Stavebný úrad pripomienke v rozsahu uplatneného vyjadrenia účastníka konania     
nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti  rozhodnutia. 

 
Dňa 18.09.2017 bolo elektronickou poštou doručené stanovisko Združenia domových 
samospráv k zaslanej dokumentácii :  
Žiadame, aby požiadavky Združenia domových samospráv doplnené o vyjadrenie stavebného 
dozoru boli vo vydanom územnom rozhodnutí uvedené ako podmienky podľa §39a ods.2 
písm.b Stavebného zákona v zmysle §4 ods.1 písm.e stavebnej vyhlášky č. 453/2000 Z.z. 
 
Vyjadrenie 19388/ÚPaSP 792/2017 (ÚK: Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne) 
Pre navrhované technické riešenie chýba, resp. je potrebné v ďalšom stupni dopracovať: 
Zlepšenie odolnosti voči vysokým teplotám 
- budovaním „zelených“ prvkov sa hľadajú pri návrhu územia prirodzené zóny tienenia, 
posúdenie na evaporáciu územia ako súčasť zmierňovania teplotného napätia 
Bilancia vodného režimu 
- uchovanie vody pre rôzne formy jej následného využitia a zlepšenie infiltrácie vody do pôdy 
- jej uchovávanie v záujmovou priestore využívaním inovatívnych riešení pre sadové úpravy 
používaním retenčných materiálov zo zhodnotených odpadov 
- nezabúdajme, že nie je problém s vodou, keď prší, ale naopak. Preto budovanie fontán, 
jazierok a iných vodných prvkov musí byť vypočítané z pohľadu hydrológie, hydrotechniky a 
hydrauliky. 
Odtoku povrchovej vody 
- definícia vlastností navrhovaných materiálov musí byť založená na jej výpočtových 
hodnotách a podložená aplikovanými skúškami. To, čo už raz odtečie v povrchovom odtoku, 
nikdy nepríde do pôdneho horizontu, ktorý je základom pre udržanie obnovy biodiverzity. 
Vplyv na adaptáciu druhov 
- obnova biodiverzity nespočíva v dodatočnom osádzaní črepníkov a drevín do obmedzených 
priestorov pre zakorenenie. Postup je presne opačný, čo bolo na danom mieste skôr - stavba 
prišla neskôr. 
Uvedené sa týka aj navrhovaných konštrukcií 
Parkovacie plochy a chodníky sú navrhované na prírodných materiáloch, pričom sa neplnia 
riešenia v súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy a POH SR. Základnou podmienkou Obehovej ekonomiky je úspora prírodných 
materiálov, a to navrhovaním geodosiek - stuženie geomrežami z materiálov zo zhodnotených 
odpadov, podkladový materiál nie je nahradený recyklátmi - drvené sklo, penové sklo so 
zhodnotených odpadov a krycie vrstva nie sú alternatívne navrhované z retenčných dlažieb, 
resp. dlažieb zo zhodnotených odpadov. Navrhovaný spôsob odvodnenia nekorešponduje s 
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Adaptačnou stratégiou zabezpečenia prirodzeného odparovania v mieste spadu povrchových 
vôd. 
Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016-2020 
- Využívanie materiálov zo zhodnotených odpadov, náhrada betónovej dlažby - akumulujúcej 
teplo za plastovú vyrobenú z recyklátov, ktorá je tepelným izolantom pre návrhy chodníkov 
a parkovacích plôch. 
- Alternatívne riešenie štrkové chodníky a parkovacie plochy v stabilizácii retenčnej dlažby 
plastovej zo zhodnotených odpadov výplň štrk, ktorá zabezpečuje dlhodobejšiu stálosť 
navrhovaného chodníka, parkoviska, zadržiava vodu a prach, 
- Návrh oplotenia a iných deliacich prvkov vo forme protihlukových a protiprachových riešení 
s prvkami zelene, prípadne ozelenenie rastlinami protihlukové steny vyrobené z materiálov zo 
zhodnotených odpadov 
 
Odporúčané riešenia sú v súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na 
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. 
Z uvedeného dôvodu požadujeme: 
1. Určenie transformácia povodňovej vlny v nádržiach a intenzita 15 min dažďa, stanovenie 
prietokových hodnôt odtoku z nádrží na ORL. 
2. Určiť transformáciu povodňovej vlny v potrubí dažďovej kanalizácie. 
3. Navrhnuté kanalizačné potrubie doložiť výpočtom vlastnej hydrauliky v priebehu 15 min 
dažďa. 
4. Pre ORL stanoviť spôsob výpočtu a návrhu, ako i predsadenej nádrže - transformácia a 
určenie rovnomerného odtoku do ORL. 
5. Dokladovať podmienku Vodného zákona a Stavebného zákona - zhoršenie a zmena 
odtokových pomerov, vyžaduje sa zdokladovanie v súlade s Stratégiou adaptácie SR na 
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. 
6. Navrhované odstavné plochy nie sú riešené pre zadržiavanie vody v krajine - retenčnou 
dlažbou. 
7. Nie je riešené zadržiavanie vody sadových úprav s retenčnou schopnosťou a úsporou pre 
využívanie prírodných materiáloch podľa predpisov pre sadové úpravy MVDaRR SR, 
TP04/2010 - inovácie využívania materiálov zo zhodnotených odpadov na zvýšenie retencie, 
spomalenia odtokov, úspora prírodných materiálov a zníženie používania umelých hnojív, 
dažďové záhrady tvoriace zároveň krajinotvorný prvok zelenej infraštruktúry pre obnovu 
biodiverzity. 
8. Zabezpečiť hydrogeologický prieskum pre stanovenie vodnej bilancie územia. 
9. Odpadové hospodárstvo doplniť o povinnosť v súlade s platnou legislatívou a Programom 
odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020: 
„Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky(POH SR) predstavuje naj 
významnejší strategický dokument v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky (SR) na 
roky 2016 až 2020. Záväzná časť POH SR je záväzným dokumentom pre rozhodovaciu 
činnosť orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve. (Str. 5) 
4.Záväzná časť programu 
4.1.Ciele odpadového hospodárstva do roku 2020  
Opatrenia na dosiahnutie hlavného cieľa odpadového hospodárstva 
06. zlepšenie stavu informovanosti obyvateľov a všetkých subjektov pôsobiacich v odpadovom 
hospodárstve o nevyhnutnosti a možnostiach zberu, opätovného používania a recyklácie 
odpadov, ako aj používania výrobkov, ktoré sú vyrobené recykláciou zavedením účinných a 
všeobecne prístupných informačných systémov a vedením lokálnych a národných 
informačných kampaní, 
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Z dokumentácie nie je zrejmá hierarchia nakladania s odpadmi konkrétnych spôsobov a 
hodnôt: predchádzanie - materiálové zhodnotenie - energetické zhodnotenie - skládkovanie. 
Stavebný úrad pripomienke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 
rozhodnutia. 
 
     Toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa ustanovenia § 40 ods.1 
stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí platnosť, 
ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie na stavbu, umiestnenú týmto 
rozhodnutím alebo podaná žiadosť o predĺženie platnosti pred uplynutím lehoty. 
 
     Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych 
nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.  
         
 
 

O d ô v o d n e n i e  
 
     Navrhovateľ I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Drieňová 3, 821 01 Bratislava, IČO: 
35 706 686, podal dňa 6.7.2017 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania 
a stavebného poriadku návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „ Parkovisko pre 
osobné automobily – Pečivárne Sereď “, stavebné objekty: SO 01 – Komunikácie a spevnené 
plochy, SO 02 – Dažďová kanalizácia parkoviska, ORL, vsak, SO 03 – Areálové verejné 
osvetlenie, SO 04 – oplotenie parkoviska, na pozemkoch parc.č. 2695, 2696, 2697, 2698, 
2699, 2700, 2701/1, 2702/6, 2703, 2712/1, 2702/4, 2702/5 v k.ú. Sereď,  ul. Trnavská cesta. 
     Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie územného konania podľa § 36 
ods.1 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením č. 
19388/ÚPaSP 792/2017 zo dňa 07.08.2017a súčasne podľa § 36 ods.2 stavebného zákona 
upustil od ústneho prerokovania a miestneho zisťovania.   
  
   V územnom konaní vzniesol účastník konania Združenie domových samospráv, Námestie 
SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava dňa 11.08.2017 pripomienky. Stavebný úrad 
o pripomienkach rozhodol nasledovne:   
Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.1 Stavebného zákona 
ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. v predmetnom územnom 
konaní pre stavbu „Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne Sereď“ uplatňuje 
nasledovné pripomienky: 
1. K  predmetnej  stavbe  „Parkovisko pre osobné automobily - Pečivárne Sereď“ bolo   

vykonané   zisťovacie  konanie  zakončené  rozhodnutím, v ktorom  si  Združenie  domových  
samospráv  uplatnilo  pripomienky.  Podľa  §24 ods.2  posledná veta zákona  EIA č.24/2006 
Z.z.  su  minimálne v rozsahu  uplatnených  pripomienok  priamo  dotknuté práva a  
oprávnené záujmy Združenia  domových    samospráv.   Podľa  §140c  ods.1  Stavebného   
zákona    je    rozhodnutie    zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie 
konanie, teda aj predmetné územné konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky 
uplatnené v zisťovacom konaní uplatňujeme v  plnom  rozsahu aj  v predmetnom stavebnom 
konaní o  povolení stavby. 

 
1.1. Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti   

a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní 
dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry. 
Stavebný úrad pripomienke nevyhovel z nasledovných dôvodov: 
Podľa Územného plánu mesta Sereď je územie súčasťou plôch funkčne určených ako 
plochy dopravy – parkovisko výrobnej zóny, označené funkčným kódom DP-12.  
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Výrobný areál je dopravne napojený na exitujúcu cestu III/1331. Navrhovaná stavba je 
riešená ako súčasť existujúceho výrobného areálu a nevzťahujú sa na ňu ustanovenia 
§19 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov. 
  

1.2. Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický orgán MDVaRR SR) 
ako aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je 
dostatočné. 
Stavebný úrad pripomienke nevyhovel z nasledovných dôvodov: 
Navrhované parkovisko pre osobné automobily sa dopravne napojí na existujúcu 
obslužnú komunikáciu areálu závodu Pečivárne Sereď, ktorá je napojená existujúcou 
stykovou križovatkou na cestu III/1331. Vzhľadom na túto skutočnosť nebolo potrebné  
záväzné stanovisko príslušného cestného správneho orgánu. Slovenská správa ciest nie 
je vlastníkom ani správcom priľahlej komunikácie a preto nemá v konaní postavenie 
dotknutého orgánu a nie je potrebné jej stanovisko.  
 

1.3. Žiadame, aby okolie stavby „Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne Sereď“ 
bolo upravené ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich pripomienok 
uplatnených v zisťovacom konaní. 
Stavebný úrad pripomienke nevyhovel z nasledovných dôvodov: 
Podľa Územného plánu mesta Sereď je územie súčasťou plôch funkčne určených ako 
plochy dopravy – parkovisko výrobnej zóny, označené funkčným kódom DP-12.   
Realizácia verejne prístupného parčíka by bola v rozpore s ÚPN-M Sereď. Projekt 
sadových úprav bude súčasťou ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie. 
 

1.4. Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj tzv. dažďové záhrady 
(www.samospravydomov.org/files/dazdovezahrady.pdf). Dažďové záhrady plnia 
dôležité ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v 
tropických dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, 
odparovanie vody späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o 
technické ako aj krajinárske dielo. 

         Navrhované riešenia tzv. dažďových záhrad a vegetačných dielcov sú navyše aplikáciou 
požiadaviek vyplývajúcich z vodného zákona (retencia a vodozádržné opatrenia), 
strategického dokumentu Slovenskej republiky “Stratégie adaptácie Slovenskej 
republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ schváleného uznesením vlády SR č. 
148/2014 ako aj zákona o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo 
zhodnotených). Žiadame preto, aby sa nimi investor riadne zaoberal a riadne ich zvážil. 
Vo vydanom rozhodnutí musí správny orgán uviesť ako sa vecne aj právne s týmito 
námietkami vysporiadal v zmysle §47 ods.3 posledná veta Správneho poriadku. 
Uvedené opatrenia budeme vyžadovať aj v následných povoľovacích konaniach. 
Združenie domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto oblasti. 
Stavebný úrad pripomienke nevyhovel z nasledovných dôvodov: 

   Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov, rovnako ako vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a Vyhláška 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 neukladá navrhovateľovi povinnosť, aby budoval 
dažďové záhrady. Stavebný úrad nemôže požadovať, aby navrhovateľ konal niečo, čo 
mu zákon neukladá. Dažďové vody budú odvedené cez ORL do vsakovacieho 
zariadenia. V konaní o umiestnení stavby bolo predložené súhlasné stanovisko 

http://www.samospravydomov.org/files/dazdovezahrady.pdf
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vodohospodárskeho orgánu - Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné 
prostredie č. OU-GA-OSZP-2017/005723 zo dňa 18.04.2017.  

 
1.5. Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme 

zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou, 
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania 
minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom 
území (www.samospravydomov.org/files/retencnadlazba.pdf).  Prípustné je aj použitie 
vodu-priepustných asfaltových zmesí s vhodným podložím. 

         Podľa ustanovenia §2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, 
spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s 
koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie 
pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, 
technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej 
infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým 
pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú 
prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej 
infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na 
webovom sídle Slovenskej správy ciest - http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-
rezortu.ssc. Navrhované stavebno-konštrukčné prvky dažďových záhrad a retenčných 
povrchov spevnených plôch plne vyhovujú týmto technickým predpisom a je preto nutné 
ich v povoľovacom konaní zohľadniť a to najmä s ohľadom na ustanovenia iných 
zákonov. Združenie domových samospráv na požiadanie poskytne konzultácie v tejto 
oblasti. 
Stavebný úrad pripomienke nevyhovel z nasledovných dôvodov: 
Povinnosť realizovať stavbu z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s 
retenčnou funkcionalitou neukladá stavebný zákon ani vyhlášky s ním súvisiace 
a stavebný úrad nemôže vyžadovať od navrhovateľa, aby realizoval niečo, čo zákon 
neukladá. 

 
1.6. Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však 

nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, 
v dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci 
stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej 
kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento jediný má z vodohospodárskeho 
inžinierskeho hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie. 

   Stavebný úrad pripomienke nevyhovel z nasledovných dôvodov: 
   Dažďové vody budú odvedené cez ORL do vsakovacieho zariadenia. V konaní 

o umiestnení stavby bolo predložené súhlasné stanovisko vodohospodárskeho orgánu - 
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-GA-OSZP-
2017/005723 zo dňa 18.04.2017.  

 
1.7. Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s 

klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 
zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v 
oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Týmito otázkami sa 
zaoberajú aj tri predchádzajúce body nášho stanoviska. Technické riešenie musí spĺňať 
isté kvalitatívne aj technické parametre pričom nami navrhované pripomienky sú 
zrealizovateľné v našich podmienkach. Viac k tejto téme napr.: 

        http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-
mestach.  

http://www.samospravydomov.org/files/retencnadlazba.pdf
http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc
http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc
http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach
http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach
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        V predchádzajúcich bodoch sme požadovali a navrhli konkrétne overené opatrenia; 
pripúšťame však aj alternatívne opatrenia ak navrhovateľ preukáže minimálne obdobnú 
funkcionalitu a účinnosť. 

 
        Uvedenou požiadavkou sa napĺňajú požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.j 

Stavebného zákona v súlade s adaptačnou stratégiou SR na nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č.148/2014. V zmysle §3 ods.5 zákona 
OPK č.543/2002 Z.z. je žiadateľ povinný zapracovať tieto opatrenia do dokumentácie 
pre územné konanie. 

        • Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie: 
v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú 
veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na 
zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích 
motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa 
nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a 
spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú zvyšovaniu oblačnosti nad 
mestami oproti okolitej krajine. V ročnom priemere predstavuje tento rozdiel 5% až 
10%. V dôsledku zvýšenej oblačnosti sa zvyšuje aj množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že 
v urbanizovanom prostredí nepriepustné povrchy zaberajú vysoký percentuálny podiel, 
je prirodzený kolobeh vody značne ovplyvnený a negatívne poznačený. Urbanizácia má 
vplyv na hydrologický cyklus presahujúci hranice samotného sídla a môže zásadne 
negatívne ovplyvňovať aj prírodné prostredie, vrátane fauny aj flóry v priľahlom 
povodí. 

        • Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav: • Zabezpečiť zvyšovanie 
podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných centrách miest • 
Zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napríklad 
vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, tienením 
transparentných výplni otvorov • Podporovať a využívať vegetáciu, svetlé a odrazové 
povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre. Zabezpečiť a podporovať: aby boli 
dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim 
sa klimatickým podmienkam • Zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v 
sídlach meniacim sa klimatickým podmienkam Vytvárať komplexný systém plôch zelene 
v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny 

        • Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc: Zabezpečiť a podporovať 
implementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu vetrolamov, živých 
plotov, aplikáciu prenosných zábran 

        • Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha: Podporovať a zabezpečiť opätovné 
využívanie dažďovej a odpadovej vody 

        • Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok: • Zabezpečiť a podporovať 
zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých 
ohľaduplne k životnému prostrediu. Ak opatrenia zelenej infraštruktúry nepostačujú 
zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovanim 
štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v extraviláne a 
minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a vytvárania nových nepriepustných 
plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí. Zabezpečiť a podporovať 
zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach, 
osobitne v zastavaných centrách miest • Zabezpečiť a podporovať renaturáciu a 
ochranu tokov a mokradi. 

   Stavebný úrad pripomienke nevyhovel z nasledovných dôvodov: 
V konaní o umiestnení stavby boli predložené súhlasné stanoviská dotknutých orgánov 
podľa osobitných predpisov, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné 
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prostredie, orgánu štátnej správy ochrany vôd č. OU-GA-OSZP-2017/005723 zo dňa 
18.04.2017, orgánu štátnej správy ochrany prírody č. OU-GA-OSZP-2017/005577  zo 
dňa 12.04.2017. 

 
1.8. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve 

zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: 
           • komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, 
           • kovov označeného červenou farbou 
           • papiera označeného modrou farbou 
           • skla označeného zelenou farbou 
           • plastov označeného žltou farbou 
           • bio-odpadu označeného hnedou farbou 

   Stavebný úrad pripomienke vyhovel z nasledovných dôvodov: 
   Navrhovateľ má existujúcu prevádzku v existujúcom výrobnom areáli, kde má 

zabezpečený a vyriešený separovaný zber odpadu. K územnému konaniu bolo 
predložené vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné 
prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č.OU-GA-OSZP-
2017/005573 zo dňa 20.04.2017. 

 
1.9. Podľa §4 ods.1 písm.e stavebnej vyhlášky č.453/2000 Z.z. „územné rozhodnutie 

obsahuje okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí 
ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania“; vyššie 
uvedené požiadavky žiadame uviesť v územnom rozhodnutí ako podmienky územného 
rozhodnutia podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona v zmysle §4 ods.1 písm.e 
vyhlášky č.453/2000 Z.z. s tým, že v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie sa 
navrhovateľ riadne vysporiada s uplatnenými podmienkami, požiadavkami a 
pripomienkami a podľa technickej vhodnosti ich v maximálnej možnej miere zahrnie do 
projektovej dokumentácie stavby, čím si zároveň splní povinnosť podľa §3 ods.5 zákona 
OPK č.543/2002 Z.z. 

  Stavebný úrad pripomienke v rozsahu uplatneného vyjadrenia účastníka konania 
nevyhovel z nasledovných dôvodov: 
Projektová dokumentácia spĺňa náležitosti dokumentácie pre územné rozhodnutie podľa 
§ 3 ods. 4 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona. Navrhovateľ má za povinnosť v súlade so záväznými podmienkami 
uvedenými vo výrokovej časti tohto rozhodnutia vypracovať dokumentáciu pre 
stavebné povolenie. 

 
         S umiestnením stavby „Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne Sereď“ 

súhlasíme za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok. 
         Zároveň Vás v súlade s §23 ods.1 Správneho poriadku žiadame o doručenie 

elektronickej kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami 
uplatnených pripomienok, t.j.: 

      • Koordinačná situácia 
      • Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia 
      • Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia 
      • Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene,  
         odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia retenčnej dlažby 

 
     Navrhovateľ bol oboznámený s uplatnenými pripomienkami účastníka konania Združenia 
domový samospráv a listom zo dňa 04.09.2017 predložil stanovisko k jednotlivým bodom 
vyjadrenia účastníka územného konania. 
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Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.1 Stavebného zákona 
ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. v predmetnom územnom 
konaní pre stavbu „Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne Sereď“ uplatňuje 
nasledovné podmienky k územnému rozhodnutiu na ochranu svojich práv a zákonom 
chránených záujmov podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona a podľa §4 ods.1 písm.e 
vyhlášky č.453/2000 Z.z.: 
• K predmetnej stavbe „Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne Sereď“ bolo 

vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových 
samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 
Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a 
oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podľa §140c ods.1 Stavebného 
zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povoľovacie 
konanie, teda aj predmetné územné konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky 
uplatnené v zisťovacom konaní uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom 
konaní o povolení stavby. 

• Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a 
že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní 
dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.  

• Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický orgán MDVaRR SR) 
ako aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je 
dostatočné. 

Vyjadrenie navrhovateľa: Navrhované parkovisko sa dopravne napája na existujúcu obslužnú 
komunikáciu, ktorá zabezpečuje vjazd do areálu Pečivárne Sereď. Daná komunikácia sa 
napája pomocou stykovej križovatky na cestu III/1331. Táto cesta slúži ako privádzač k R1 
a v minulosti bola cestou I. triedy, teda má dostačujúcu dopravnú kapacitu. 
• Žiadame, aby okolie stavby „Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne Sereď“ bolo 

upravené ako lokálny verejne prístupný parčík v zmysle našich pripomienok uplatnených 
v zisťovacom konaní. 

Vyjadrenie investora: Dokumentácia pre územné rozhodnutie bola predložená na schválenie 
stavebnému úradu po úpravách, ktoré zohľadňujú požiadavky SZD v stanovisku v procese 
EIA. Bol znížený počet parkovacích miest z posudzovaných 162 na 146 v DUR. V miestach, 
ktoré vznikli touto úpravou sú navrhnuté lokálne parčíky, prístupné pre užívateľov 
parkovacích miest a zamestnancov I.D.C. Prístup ostatnej verejnosti nie je možný, pretože sa 
jedná o areál potravinárskeho závodu do ktorého nemôže mať prístup široká verejnosť.   
• Žiadame, aby súčasťou povolených stavebných objektov boli aj tzv. dažďové záhrady 

(www.samospravydomov.org/files/dazdovezahrady.pdf). Dažďové záhrady plnia dôležité 
ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických 
dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody 
späť do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj 
krajinárske dielo. 

Vyjadrenie navrhovateľa: Projekt parkoviska rieši zelené plochy vždy medzi štvoricou 
stredových parkovacích státí s výsadbou vzrastlých stromov, ktoré môžu prebrať funkciu 
odvodu dažďových vôd do podložia. 
• Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme 

zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou, 
ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania 
minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom 
území (www.samospravydomov.org/files/retencnadlazba.pdf).  Prípustné je aj použitie 
vodu-priepustných asfaltových zmesí s vhodným podložím. 

http://www.samospravydomov.org/files/dazdovezahrady.pdf
http://www.samospravydomov.org/files/retencnadlazba.pdf
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Vyjadrenie navrhovateľa: Všetky plochy parkovacích státí a priľahlých chodníkov sú 
navrhnuté zo zámkovej dlažby. Takáto konštrukcia zvršku parkovacích miest a chodníkov 
zabezpečí odvod dažďových vôd zo 60% plochy celého objektu. 
• Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však 

nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, v 
dôsledku čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci 
stavebného konania doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej 
kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento jediný má z vodohospodárskeho 
inžinierskeho hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie. 

Vyjadrenie navrhovateľa: Súčasťou podkladov pre spracovanie odkanalizovania parkoviska je 
hydrogeologický posudok a tiež MODEL PRÚDENIA PODZEMNEJ VODY A MODEL 
TRANSPORTU TEPLA PODZEMNOU VODOU V AREÁLI PEČIVÁRNE SEREĎ. 
• Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve 

zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: 
Vyjadrenie navrhovateľa: Zber separovaného odpadu máme komplexne riešený v rámci 
prevádzky nášho výrobného závodu, ktorého zamestnancom bude slúžiť riešené parkovisko. 
V prípade potreby vieme doložiť zmluvy s certifikovanou firmou, zabezpečujúcou likvidáciu 
odpadu. 
 
     Stavebný úrad zaslal elektronickou poštou dňa 14.09.2017 požadované doklady Združeniu 
domových samospráv. Dňa 18.09.2017 bolo elektronickou poštou doručené stanovisko 
Združenia domových samospráv k zaslanej dokumentácii :  
„Žiadame, aby požiadavky Združenia domových samospráv doplnené o vyjadrenie 
stavebného dozoru boli vo vydanom územnom rozhodnutí uvedené ako podmienky podľa §39a 
ods.2 písm.b Stavebného zákona v zmysle §4 ods.1 písm.e stavebnej vyhlášky č. 453/2000 Z.z. 
 
Vyjadrenie 19388/ÚPaSP 792/2017 (ÚK: Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne) 
Pre navrhované technické riešenie chýba, resp. je potrebné v ďalšom stupni dopracovať: 
Zlepšenie odolnosti voči vysokým teplotám 
- budovaním „zelených“ prvkov sa hľadajú pri návrhu územia prirodzené zóny tienenia, 
posúdenie na evaporáciu územia ako súčasť zmierňovania teplotného napätia 
Bilancia vodného režimu 
- uchovanie vody pre rôzne formy jej následného využitia a zlepšenie infiltrácie vody do pôdy 
- jej uchovávanie v záujmovou priestore využívaním inovatívnych riešení pre sadové úpravy 
používaním retenčných materiálov zo zhodnotených odpadov 
- nezabúdajme, že nie je problém s vodou, keď prší, ale naopak. Preto budovanie fontán, 
jazierok a iných vodných prvkov musí byť vypočítané z pohľadu hydrológie, hydrotechniky a 
hydrauliky. 
Odtoku povrchovej vody 
- definícia vlastností navrhovaných materiálov musí byť založená na jej výpočtových 
hodnotách a podložená aplikovanými skúškami. To, čo už raz odtečie v povrchovom odtoku, 
nikdy nepríde do pôdneho horizontu, ktorý je základom pre udržanie obnovy biodiverzity. 
Vplyv na adaptáciu druhov 
- obnova biodiverzity nespočíva v dodatočnom osádzaní črepníkov a drevín do obmedzených 
priestorov pre zakorenenie. Postup je presne opačný, čo bolo na danom mieste skôr - stavba 
prišla neskôr. 
Uvedené sa týka aj navrhovaných konštrukcií. 
Parkovacie plochy a chodníky sú navrhované na prírodných materiáloch, pričom sa neplnia 
riešenia v súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy a POH SR. Základnou podmienkou Obehovej ekonomiky je úspora prírodných 
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materiálov, a to navrhovaním geodosiek - stuženie geomrežami z materiálov zo zhodnotených 
odpadov, podkladový materiál nie je nahradený recyklátmi - drvené sklo, penové sklo so 
zhodnotených odpadov a krycie vrstva nie sú alternatívne navrhované z retenčných dlažieb, 
resp. dlažieb zo zhodnotených odpadov. Navrhovaný spôsob odvodnenia nekorešponduje s 
Adaptačnou stratégiou zabezpečenia prirodzeného odparovania v mieste spadu povrchových 
vôd. 

Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016-2020 
- Využívanie materiálov zo zhodnotených odpadov, náhrada betónovej dlažby - akumulujúcej 
teplo za plastovú vyrobenú z recyklátov, ktorá je tepelným izolantom pre návrhy chodníkov 
a parkovacích plôch. 
- Alternatívne riešenie štrkové chodníky a parkovacie plochy v stabilizácii retenčnej dlažby 
plastovej zo zhodnotených odpadov výplň štrk, ktorá zabezpečuje dlhodobejšiu stálosť 
navrhovaného chodníka, parkoviska, zadržiava vodu a prach, 
- Návrh oplotenia a iných deliacich prvkov vo forme protihlukových a protiprachových riešení 
s prvkami zelene, prípadne ozelenenie rastlinami protihlukové steny vyrobené z materiálov zo 
zhodnotených odpadov 
 
Odporúčané riešenia sú v súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na 
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. 
Z uvedeného dôvodu požadujeme: 
1. Určenie transformácia povodňovej vlny v nádržiach a intenzita 15 min dažďa, stanovenie 
prietokových hodnôt odtoku z nádrží na ORL. 
2. Určiť transformáciu povodňovej vlny v potrubí dažďovej kanalizácie. 
3. Navrhnuté kanalizačné potrubie doložiť výpočtom vlastnej hydrauliky v priebehu 15 min 
dažďa. 
4. Pre ORL stanoviť spôsob výpočtu a návrhu, ako i predsadenej nádrže - transformácia a 
určenie rovnomerného odtoku do ORL. 
5. Dokladovať podmienku Vodného zákona a Stavebného zákona - zhoršenie a zmena 
odtokových pomerov, vyžaduje sa zdokladovanie v súlade s Stratégiou adaptácie SR na 
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. 
6. Navrhované odstavné plochy nie sú riešené pre zadržiavanie vody v krajine - retenčnou 
dlažbou. 
7. Nie je riešené zadržiavanie vody sadových úprav s retenčnou schopnosťou a úsporou pre 
využívanie prírodných materiáloch podľa predpisov pre sadové úpravy MVDaRR SR, 
TP04/2010 - inovácie využívania materiálov zo zhodnotených odpadov na zvýšenie retencie, 
spomalenia odtokov, úspora prírodných materiálov a zníženie používania umelých hnojív, 
dažďové záhrady tvoriace zároveň krajinotvorný prvok zelenej infraštruktúry pre obnovu 
biodiverzity. 
8. Zabezpečiť hydrogeologický prieskum pre stanovenie vodnej bilancie územia. 
9. Odpadové hospodárstvo doplniť o povinnosť v súlade s platnou legislatívou a Programom 
odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020: 
„Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky(POH SR) predstavuje naj 
významnejší strategický dokument v odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky (SR) na 
roky 2016 až 2020. Záväzná časť POH SR je záväzným dokumentom pre rozhodovaciu 
činnosť orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve. (Str. 5) 
4.Záväzná časť programu 
4.1.Ciele odpadového hospodárstva do roku 2020  
Opatrenia na dosiahnutie hlavného cieľa odpadového hospodárstva 
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06. zlepšenie stavu informovanosti obyvateľov a všetkých subjektov pôsobiacich v odpadovom 
hospodárstve o nevyhnutnosti a možnostiach zberu, opätovného používania a recyklácie 
odpadov, ako aj používania výrobkov, ktoré sú vyrobené recykláciou zavedením účinných a 
všeobecne prístupných informačných systémov a vedením lokálnych a národných 
informačných kampaní, 
 
Z dokumentácie nie je zrejmá hierarchia nakladania s odpadmi konkrétnych spôsobov a 
hodnôt: predchádzanie - materiálové zhodnotenie - energetické zhodnotenie – skládkovanie“ 
Stavebný úrad pripomienke nevyhovel z nasledovných dôvodov: 
Obsahovo sú pripomienky zhodné s vyjadrením účastníka konania zo dňa 11.08.2017. 
O pripomienkach stavebný úrad rozhodol tak, ako je vyššie uvedené. 
                                             
     Na základe predložených podkladov pre územné konanie a výsledkov územného konania 
tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona 
a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že 
týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.     
     Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu 
v zmysle vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. o všeobecných požiadavkách na výstavbu a 
o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie.    
 
    Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie vydané 
v zisťovacom konaní pod č. OU-GA-OSZP-2017/005579 dňa 16.06.2017, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 20.07.2017. Navrhovaná činnosť „Parkovisko pre osobné automobily – 
Pečivárne Sereď “, uvedená v predloženom zámere sa nebude posudzovať podľa zákona č. 
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
Uvedený dokument je prístupný na stránke:  
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/parkovisko-pre-osobne-automobily-pecivarne-sered 
   
     Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal záväzné stanovisko 
podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 
neskorších predpisov pod č. OU-GA-OSZP-2017/010446 zo dňa 16.08.2017 – návrh na 
začatie územného konania vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby je 
z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
s rozhodnutím zo zisťovacieho konania Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti 
o životné prostredie č. OU-GA-OSZP-2017/005579 zo dňa 16.06.2017, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 20.07.2017 a s jeho podmienkami.    
 
     Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta vydalo záväzné stanovisko k projektovej 
dokumentácii pre územné rozhodnutie pod č. 9499/ÚPaSP 467/2017 dňa 2.6.2017. Predmetné 
územie je podľa Územného plánu mesta Sereď funkčne určené ako plochy dopravy – 
parkovisko výrobnej zóny, označené funkčným kódom DP-12.   
 
     Svoje stanoviská si ďalej uplatnili:  Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v 
Trnave, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Okresný úrad Galanta, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek EIA, OV, OH, OPaK, Krajský pamiatkový úrad 
Trnava, Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Správa 
a údržba ciest TTSK Trnava, Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, 
Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, Orange Slovensko, a.s., Bratislava, Slovak 
Telekom, a.s., Bratislava,  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra, OZ Galanta 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/parkovisko-pre-osobne-automobily-pecivarne-sered
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so sídlom v Šali, SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, Okresné riaditeľstvo PZ v Galante, Okresný 
dopravný inšpektorát Galanta.  Ich pripomienky boli skoordinované a zahrnuté do podmienok 
územného rozhodnutia. 
          
     K návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli priložené listy vlastníctva LV č. 912, 
4197, 1710, 1907, 5701 vydané Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom.  
   
     V konaní bol predložený súhlas Real Novum, a.s. Moyzesova 12, 902 01 Pezinok zo dňa 
4.7.2017. Real Novum, a.s., ako vlastník pozemkov parc.č. 2702/4 a 5  k.ú. Sereď vedených 
katastrom nehnuteľností Galanta na LV č.4197 súhlasí s realizáciou stavebných prác na 
uvedených pozemkoch. Práce budú vykonané v súvislosti s realizáciou stavby: Parkovisko pre 
osobné automobily – Pečivárne Sereď. Jedná sa o úpravu existujúcej prístupovej cesty 
a chodníkov pre peších. 
 
        Kópia návrhu na vydanie územného rozhodnutia je v súlade s ust. § 35 ods. 2 stavebného 
zákona zverejnená na úradnej tabuli stavebného úradu a na jeho webovom sídle odo dňa 
10.07.2017. Zverejnenie obsahuje okrem kópie žiadosti aj údaje o sprístupnení právoplatného 
rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní. 
   
     Zodpovedný projektant predloženej dokumentácie k návrhu na vydanie územného 
rozhodnutia je Ing. Soňa Ridillová, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 2195 * Z * A2.                                   
 
     Poplatky :  
     Za vydanie územného rozhodnutia bol uhradený správny poplatok podľa zákona č. 
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote 400,- €.  
 
 

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. 
 
 
 
   
                                                                                           Ing. Martin Tomčányi   
                                                                                                  primátor mesta 
 
Príloha :  
situácia stavby v mierke 1:500 
koordinačná situácia stavby v mierke 1:500 
(pre navrhovateľa a k spisu) 
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Doručí sa:  
1. I.D.C. Holding, a.s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, IČO: 35706686 
2. Real Novum a.s., Moyzesova 12, 902 01 Pezinok, IČO: 35806052 
3. Jozefína Takáčová, Trnavská cesta 941/24, 926 01 Sereď 
4. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava, 

IČO:00003328 
5. Združenie domových samospráv, Rovniankova 1667/14, IČO: 31820174  

poštová adresa: Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava - Petržalka   
 

 
Na vedomie: 

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská 2352/62, 924 01 Galanta, 
IČO: 00610917  

2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Parková 1607/10,  
924 01 Galanta, IČO: 00151866 

3. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, ul. 29.augusta č.10, 924 01 Galanta, 
IČO: 00151866 

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

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

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

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

8. Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  
Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta 

9. Okresné riaditeľstvo PZ v Galante, Okresný dopravný inšpektorát, Hlavná 13,  
924 13 Galanta, IČO: 00151866  

10. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783 
11. Okresný úrad Galanta, Odbor krízového riadenia, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta 
12. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava, IČO: 31755194 
13. SPP - distribúcia, a.s., ul. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35910739  
14. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518  
15. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra,  P. Pázmanya 4,  927 01 Šaľa, 

IČO: 36550949 
16. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 
17. Mesto Sereď, oddelenie rozvoja mesta (cestný správny orgán), tu 
18. Mesto Sereď, referát životného prostredia, tu 
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