
MM  EE  SS  TT  OO      SS  EE  RR  EE  ĎĎ    
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

Číslo: 19342/ÚPaSP 817/2017                                                            V Seredi, dňa 6.11.2017 

  
 
 
 
 

Vec:  REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 36 865 940 

- návrh na zmenu územného rozhodnutia na stavbu „ Priemyselný park - Logistické 

centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď “ – zmena 05.2017 

 

 

 

 
  

 

ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE 
 

( VEREJNÁ  VYHLÁŠKA ) 

 

      

     Navrhovateľ REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 36 865 940 

v zastúpení andrássy s.r.o., Vodárenská 32, 1764/32, 931 01 Šamorín, IČO: 36 728 951, 
podal dňa 12.7.2017 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného 

poriadku návrh na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby „Priemyselný park – 

Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba – Sereď“ – zmena 05.2017, na 

pozemkoch parc.č. 3924/7, 3924/43, 3924/51, 3940/1, 3977/1, 3992/57, 3992/93, 3992/131, 

4058/3 k.ú. Sereď (pôvodné parcely č. 3924/7, 3924/43, 3924/51, 3940/1, 3977/1, 3992/5, 

3992/57, 4058/3, k.ú. Sereď).        

     Mesto Sereď vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby „ Priemyselný park - Logistické 

centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď “, pod č. 6797/ÚPaSP 1192/2008 zo dňa 

20.11.2008, právoplatné dňa 23.12.2008, v znení jeho zmeny vydanej Mestom Sereď pod.č. 

12540/ÚPaSP 399/2014 zo dňa 11.7.2014, právoplatné dňa 13.8.2014. 

 

     Z podnetu navrhovateľa REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 

36 865 940,  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 na zmenu podľa § 37 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené 

dotknutými orgánmi a vyjadrenia účastníkov konania a vo veci rozhodol takto: 

na základe výsledkov konania podľa § 41 ods. 1 stavebného zákona  vydáva   

  

zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby  
 

„ Priemyselný park - Logistické centrum 

   a ľahká priemyselná výroba Sereď “ – zmena 05.2017 
    

na pozemkoch parc.č. 3924/7, 3924/43, 3924/51, 3940/1, 3977/1, 3992/57, 3992/93, 

3992/131, 4058/3 k.ú. Sereď (LV č. 5765, 5621, 6382, 6389).  
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     Predmetom zmeny územného rozhodnutia sú zmeny podľa predloženej dokumentácie pre 

územné rozhodnutie „Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba – 

Sereď“ – zmena 05.2017 a to: 

- Zmenu v areáli 2, menovite: 

 v sektore B1 (plocha pozemku 111.500 m
2
)  výstavbu výrobného areálu (objekty SO 

321.01A, SO 321.01B, SO 321.01C a nadväzujúce objekty) namiesto pôvodného 

objektu SO 321 (DC21),  

Umiestnenie nových stavebných objektov v areáli 2 (sektor B1) 

V areáli 2 - sektore B1 na parc. č. 4058/3 budú vybudované nasledovné objekty: 

SO 321.01A Hala CMS I  

SO 321.01B Hala CMS II  

SO 321.01C Hala CMS III 

SO 321.02 HTÚ a príprava staveniska 

SO 321.03 Oplotenie 

SO 321.04 Vodovod pitný 

SO 321.05  Vodovod požiarny 

SO 321.06 Studne a prívod požiarnej vody 

SO 321.07 Splašková kanalizácia a prečerpávacia stanica 

SO 321.08 Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch a ORL 

SO 321.09 Dažďová kanalizácia zo striech objektov 

SO 321.10 Retenčno-vstakovacie nádrže dažďových vôd 

SO 321.11 Vnútroareálové VN rozvody 

SO 321.12 Areálové rozvody NN a vonkajšie osvetlenie 

SO 321.13 Slaboprúdová prípojka a areálové rozvody 

SO 321.14 STL plynovodná prípojka 

SO 321.15 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy 

SO 321.16 Sadové úpravy 

SO 321.17 Studne tepelných čerpadiel 

SO 511.2E Kanalizačná prípojka 

SO 628 Meracia stanica VN8 

Prevádzkové súbory areálu 2 - sektor B1:  

PS 321.01A Výťahy 

PS 321.02A Trafostanice 

PS 321.03A Technológia haly 

PS 321.01B Výťahy 

PS 321.02B Trafostanice 

PS 321.03B Technológia haly 

PS 321.01C Výťahy 

PS 321.02C Trafostanice 

PS 321.03C Technológia haly 

Stavebné objekty infraštruktúry priemyselného parku pre areál 2 - sektor B1 

SO 422.B Vodovodná prípojka /DN 80/ - zmena na DN 100 

SO 422.D,E Vodovodná prípojka  

SO 511.2D Kanalizačná prípojka  

SO 738 Prípojka plynu 8 

SO 628 Prípojné vedenie k meracej stanici VN8 
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 v sektore B2 (plocha pozemku 65.682 m
2
) zmenu pôdorysných rozmerov a zmenu 

situovania objektu SO
 
322 (DC22) a nadväzných objektov (ide o zvyšok areálu 2 po 

odčlenení pozemku pre sektor B1).  
 

Zmena umiestnenia stavebných objektov v areáli 2 (sektor B2) 

V areáli 2 - sektore B2 na parcele č. 4058/3 dochádza: 

 k zmene umiestnenia a k úprave pôdorysných rozmerov objektu: 

 SO 322 Hala DC22 

 k zmene umiestnenia / trasovania objektov (technické riešenie sa nemení): 

 SO 031 Sadovnícke úpravy (v areáli)  

 SO 124 Spevnené plochy a komunikácie 

 SO 323 Vrátnica 

 SO 324 Oplotenie 

 SO 372 Strojovňa pre stabilné hasiace zariadenie 2 

 SO 442 Vonkajší vodovod požiarny 2  

 SO 462 Studňa 2 

 SO 452 Vonkajšie potrubné rozvody pre SHZ 2 

 SO 632 Káblové rozvody VN 22kV 2  

 SO 431 Vonkajší vodovod pitný 

 SO 531 Dažďová kanalizácia zo striech   

 SO 541 Dažďová kanalizácia z komunikácií a spevnených plôch 

 SO 551 Vsakovanie dažďových vôd  

 SO 561 Splašková kanalizácia  

 SO 641 Vonkajšie rozvody NN 

 SO 651 Vonkajšie osvetlenie 

 SO 661 Slaboprúdové rozvody 

 SO 671 Rozvody EPS 

 SO 681 Rozvody poplachového systému narušenia a kamerového systému  

 SO 741 Vonkajšie rozvody STL plynovodu 

 

- Zmenu výšky objektov hál vo všetkých areáloch a sektoroch priemyselného parku  
(objekty DC11, DC22, DC31-35, DC41-46, DC51-54, DC61): 

 pôvodná výška hál nad úrovňou podlahy 1.NP:    12,5 m 

 pôvodná maximálna výška haly nad terénom (v mieste nakladacích rámp):  13,7 m 

 pôvodná svetlá výška hál po spodnú hranu strešných väzníkov:    10,0 m 

 nová výška hál nad úrovňou podlahy 1.NP:                                                14,5 m 

 nová maximálna výška haly nad terénom (v mieste nakladacích rámp): 15,7 m 

 nová svetlá výška hál po spodnú hranu strešných väzníkov:                     12,0 m 

 

- Prerozdelenie parkovacích miest v priemyselnom areáli a výstavbu spevnených plôch   

V areáli 1 na parcele č. 3992/131 sa navrhuje vybudovať: 

 vjazd z cesty III/1332 s prístupovou komunikáciou a spevnenú plochu k technickým 

zariadeniam PP umiestneným na parcelách č. 3992/131,132,133 v rámci objektu: 

 SO 124 Spevnené plochy a komunikácie 

V areáli 7 - sektore I na parcele č. 3992/57 sa navrhuje vybudovať: 

 parkovisko pre osobné automobily (kapacita 135 parkovísk OA) v rámci objektu: 

 SO 124 Spevnené plochy a komunikácie       
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Pre zmenu umiestnenia a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 
 

1. Navrhovaná zmena umiestnenia stavby „ Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká 

priemyselná výroba Sereď “ - zmena 05.2017 tak, ako je vyznačené na situácii – 

zastavovací plán, výkres číslo B.02, z 05.2017, v mierke 1:2500, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tohto rozhodnutia.    
 
2. Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta, vydalo záväzné stanovisko k zmene 

územného rozhodnutia na predmetnú stavbu pod č. 17006/ÚPaSP 639/2017 zo dňa 

19.07.2017. 

Predmetné  územie je podľa Územného plánu mesta Sereď funkčne určené ako plochy 

výroby a skladov označené funkčným kódom V-05 a V-18. Predložená dokumentácia 

obsahuje údaje o súlade s Územným plánom mesta Sereď, vyhodnotenie záväzných 

regulatívov. 

Mesto Sereď súhlasí so zmenou územného rozhodnutia o umiestnení stavby za 

nasledovných podmienok:  

- v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie rešpektovať záväzné regulatívy 

Územného plánu mesta Sereď v znení jeho zmien a doplnkov a vypracovať projekt 

sadových úprav. 
 
3. Pred začiatkom výkopových prác je potrebné požiadať o vytýčenie všetkých správcov 

inžinierskych sietí. Križovania a súbehy vedení inžinierskych sietí riešiť v súlade s STN 

73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 
 

4. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 
  
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave 

č. KRHZ-TT-OPP-350-001/2017                                                           zo dňa 03.07.2017 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave posúdilo projektovú 

dokumentáciu z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavby a s riešením protipožiarnej 

bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.  
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 

č. 01181/2017 Pa, Ad, Rj                                                                        zo dňa 26.06.2017 

S návrhom  žiadateľa na zmenu územného konania stavby „Priemyselný park – logistické 

centrum a ľahká priemyselná výroba – Sereď, zmena 05.2017“  sa súhlasí. 

Požaduje: 

1. V projektovej dokumentácii pre stavebné konanie: 

a) preukázať spôsob zabezpečenia tepelnej pohody pracovníkov na pracoviskách so 

zreteľom na pracovnú činnosť, 

b) zabezpečiť, aby pracoviská a kancelárie boli v čo najväčšej miere osvetlené denným 

svetlom a pracoviská vybaviť umelým osvetlením primeraným bezpečnosti a ochrane 

zdravia zamestnancov v zmysle osobitných predpisov, 

c) priestorové usporiadanie a vnútorné členenie kuchyne (SO 321.01A) riešiť podľa 

vyhlášky MZ SR č.533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia 

spoločného stravovania v platnom znení tak, aby výrobný proces bol plynulý, na seba 

navzájom nadväzujúci, aby nedošlo ku krížovej kontaminácii, 

d) v priestore tzv. kaviarne (SO 321.01B, SO 321.01C) zabezpečiť osadenie drezu 

s pracovnou plochou a umývadlo na ruky s prívodom teplej vody a studenej pitnej 

vody. 

2. Pri kolaudácii stavby 

a) predložiť laboratórne rozbory vzoriek pitných vôd zo stavieb, 

b) predložiť výsledky objektivizácie osvetlenia vnútorných priestorov pracoviska, 
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c) objektívnymi meraniami preukázať účinnosť vykonaných opatrení na obmedzenie 

ožiarenia z radónu. 

Upozornenie: 

1. Uvedenie objektov do prevádzky je podmienené vybudovaním navrhovaného 

dopravného napojenia územia. 

2. Počas výstavby dopravu riešiť mimo obytnú zónu mesta Sereď a miestnu časť Nový 

Majer. 

3. Po uvedení stavby do prevádzky vykonať objektívne merania hluku vo vonkajšom 

prostredí. V prípade, že nebudú dodržané prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku 

podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 

objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v platnom znení 

(ďalej len vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z.), vykonať účinné opatrenia. 
 

MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Bratislava 

č. 6773/2017-1.7/  - záväzné stanovisko                                                 zo dňa 26.10.2017 

Uvedené zmeny sú z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom, rozhodnutím zo 

zisťovacieho konania MŽP SR č. 6773/2017-1.7/jm zo dňa 07.08.2017, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 18.09.2017 a jeho podmienkami.   
  

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OPaK 

č. OU-GA-OSZP-2017/007841                                                               zo dňa 31.05.2017 

Parcely dotknutého územia sa nachádzajú v katastrálnom území mesta Sereď, mimo 

zastavaného územia mesta, na ktorom podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny platí prvý stupeň územnej ochrany. Parcely nezasahujú do žiadneho 

územia chráneného z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny.  

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemáme námietky k zmene územného rozhodnutia 

predmetnej stavby v k.ú. Sereď na parcelách podľa predloženej projektovej dokumentácie.    
 
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OV 

č. OU-GA-OSZP-2017/007846                                                               zo dňa 29.06.2017  

Z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasíme s projektovou dokumentáciou stavby za 

splnenia nasledovných podmienok: 

1. Technické podmienky napojenia navrhovanej prípojky na verejný vodovod a verejnú 

kanalizáciu požadujeme odsúhlasiť s jeho správcom a pri realizácii stavby dodržať 

ním stanovené povinnosti. 

2. K odberu vody z verejného vodovodu a vybudovaniu vodovodnej prípojky požiada 

investor stavby o stanovisko správcu verejného vodovodu - ZsVS, a. s. Nitra, OZ 

Galanta so sídlom v Šali. 

3. „SO 422.D, E Vodovodná prípojka“, „SO 511.2D Kanalizačná prípojka“ a „SO 

511.2E Kanalizačná prípojka“  má podľa § 52 vodného zákona charakter vodnej 

stavby a podlieha povoleniu orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona. 

4. Investor je povinný požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na vodnú stavbu „SO 

321.06 Studne a prívod požiarnej vody“ ako objekt vodnej stavby podľa § 52 vodného 

zákona a o povolenie na odber podzemných vôd podľa § 21 vodného zákona. 

5. 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 
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uskutočnenie vodnej stavby. Hydrogeologickým posudkom musí byť deklarovaná 

vsakovacia schopnosť podložia a prehodnotený vsakovací systém pre odvádzanie 

požadovaného množstva vôd. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Čerpacia a vsakovacia studňa je vodnou stavbou, ktorá podlieha povoleniu orgánu 

štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona. 

9. Čerpacia a vsakovacia studňa, budovaná ako súčasť vykurovacieho systému, je 

vodnou stavbou, ktorá podlieha povoleniu orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 

vodného zákona a povoleniu na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. l, písm. j.) 

vodného zákona. Projektová dokumentácia vodnej stavby bude vypracovaná 

oprávnenou osobou v zodpovedajúcej kategórii a musí obsahovať prepočet 

odoberaného množstva podzemných vôd ( Qpriem, Qdeň,  Q rok). 

10. Výdatnosť čerpacej studne bude overená 28-dňovou čerpacou skúškou. Súčasťou 

podkladov k povoleniu vodnej stavby bude záverečná správa z hydrogeologického 

prieskumu, pri ktorom budú zistené a overené množstvá podzemných vôd, potrebné 

pre dodávanie do vykurovacieho systému. 

11. Záchytná havarijná vaňa pod transformátorom bude izolovaná a nepriepustná, o čom 

bude po vykonanej skúške vodotesnosti v kolaudačnom konaní preukázaný atest, resp. 

predložené certifikáty, preukazujúce vodotesnosť betónovej konštrukcie základovej 

vane ako prefabrikovaného výrobku. 

12. Izolačný náter, ktorým bude opatrený povrch záchytnej havarijnej vane, musí 

vykazovať odolnosť voči chemickým účinkom oleja z transformátora. 

13.  Záchytná havarijná vaňa pod transformátorom vyžaduje súhlas tunajšieho úradu 

podľa § 27, ods. 1, písm. c) vodného zákona, ktorý bude súčasťou podkladov pre 

stavebné konanie všeobecného stavebného úradu. K žiadosti o vydanie súhlasu 

predložiť projekt stavby s určením objemu záchytnej havarijnej vane a výpis z 

obchodného registra investora stavby. 

14. V kolaudačnom konaní je investor povinný predložiť výsledky vykonaných skúšok 

tesnosti jednotlivých nádrží a potrubných rozvodov a certifikáty použitých zariadení, 

výrobkov a materiálov. Na vybudovanie zariadenia môžu byť použité len 

certifikované výrobky a izolačné materiály, vykazujúce odolnosť proti účinkom 

skladovaných a prepravovaných látok. Požadované doklady je investor povinný 

archivovať a n a  požiadanie orgánu štátnej vodnej správy pri výkone štátneho 

vodoochranného dozoru predložiť k nahliadnutiu. 

15. Investor je povinný podľa § 39, ods. 3, písm. a) vodného zákona pred uvedením 

stavby do prevádzky aktualizuje plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku 

neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v 

prípade ich úniku (havarijný plán). 

16. 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 
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stavebného zákona, stanoviská správcov inžinierskych sietí, vyjadrenia dotknutých 

orgánov (o.i. RUVZ 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. 
 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie – OH 

č. OU-GA-OSZP-2017/007840                                                               zo dňa 06.06.2017   

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.  

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 sa vykopal, sa nevzťahuje zákon o odpadoch.  
 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OO 

č. OU-GA-OSZP-2017/008369/OO                                                       zo dňa 14.06.2017   

Prevádzkovateľ  požiada Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie o 

vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší v 

znení neskorších predpisov na zmenu umiestnenia stavieb stredného zdroja znečisťovania 

ovzdušia (vykurovanie, výroba zdravotníckych pomôcok, resp. niektoré činnosti 

priemyselnej výroby - napr. lepenie s použitím lepidiel obsahujúce organické rozpúšťadlá, 

resp. činnosti uvedené v prílohe. 1 vyhl. Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v 

znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 270/2014 Z. z.) 

K žiadosti vypracovanej podľa § 17 ods. 2 zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, 

ktorá bude obsahovať aj počet a príkony jednotlivých spaľovacích jednotiek a 

projektované kapacity navrhovaných priemyselných výrob a činností, ktoré emitujú 
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znečisťujúce látky do ovzdušia, je potrebné priložiť projektovú dokumentáciu pre vydanie 

zmeny územného rozhodnutia.  
 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OO 

č. OU-GA-OSZP-2017/009688/OO                                                       zo dňa 19.07.2017   

Súhlas na zmenu umiestnenia stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia 

Vykurovanie, záložné zdroje a dieselčerpadlá v sektore B1 a v sektore B2 n apozemku 

parc.č. 4058/3 k.ú. Sereď. 

Súhlasom sa určujú tieto podmienky: 

1. Požiadať Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie o súhlas 

orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší v znení 

neskorších predpisov na povolenie stavby stredného zdroja znečisťovania 

ovzdušia. K žiadosti vypracovanej podľa § 17 ods. 2 zákona o ovzduší v znení 

neskorších predpisov priložiť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, ktorá 

bude obsahovať časť ochrana ovzdušia, v ktorej bude popísaná technológia výroby 

zdravotníckych pomôcok a konkrétnych plynových zariadení z hľadiska predpisov na  

úseku ochrany ovzdušia.  

2. V prípade predpokladu umiestnenia ďalšej technológie, ktorá bude zdrojom 

znečisťovania ovzdušia uvedeného v prílohe č. 1 vyhl. Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov do jednotlivých hál, je 

potrebné požiadať tunajší úrad o stanovisko k projektovej dokumentácii navrhovanej 

technológie. 

3. Každá zmena v technológii a energetických zariadení s vplyvom na množstvo a 

zloženie emisií do ovzdušia podlieha súhlasu orgánu ochrany ovzdušia. 

Popis zmeny zdroja    

V sektore B1  sa hala DC 21 nahradí 3 halami CMS I, CMS II a CMS III a v sektore B2 

ostáva hala DC 22, ktorej sa mení situovanie a pôdorysné rozmery. Zdrojom tepla v 

sektore B1 pre každú halu bude plynová kotolňa s 2 kondenzačnými plynovými kotlami o 

celkovom výkone QK= 2,500 kW. Pomer výkonov kotlov bude rozdelený 1/3 a 2/3. Kotle 

budú mať inštalované pretlakové horáky na spaľovanie STL zemného plynu. Modulácia 

výkonu horákov bude cca 30-100%. Regulácia výkonu a prevádzky kotolne bude 

automatická v závislosti na potrebe tepla pre daný objekt. Na vykurovanie a chladenie 

niektorých objektov budú použité tepelné čerpadlá voda - voda. Vykurovanie v sektore B2 

bude zabezpečené plynovými závesnými sálavými žiaričmi v halách a vo vstavkoch 

plynovými kotlami. Haly budú slúžiť na skladovanie a logistiku a v sektore B1  sa budú 

vyrábať zdravotnícke pomôcky. Ročná spotreba zemného plynu pre sektor B1 bude 

2907,5 tis m
3
 a pre sektor B2 457,677 tis m

3
. 

Objekty budú zabezpečené náhradnými zdrojmi elektrickej energie dieselagregátmi a 

stabilným hasiacim zariadením s dieselovými čerpadlami na čerpanie požiarnej vody. 
 

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava 

vyjadrenie                                                                                                 zo dňa 28.7.2017 

Priemyselná výroba Sereď, sektor B1, parc.č.4058/3 k.ú. Sereď - vyjadrenie k PD 

pre územne rozhodnutie. 

Rozsah prekladanej stavby na prerokovanie nadväzuje na energetické zabezpečenie z 

meracej stanice s pracovným označením z podkladového projektu širšieho areálu 

logistického centra pod SO 622, v aktualizovanej zmenenej pozícii osadenia. V súčasnosti 

je predmetný objekt so svojimi zmluvnými podmienkami a bilančnými limitmi v 

samostatnom riešení. 
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Samostatné bilančné nároky predloženého rozsahu stavby na zabezpečenie el. energiou sú 

v intenciách kumulovaných predpokladov pre tri haly po 3 000 kW a dostavby 

pričleneného sektoru s 1 500 kW odberu na úrovni 10 500 kW. 

Konštatujeme, že odberné miesto v energetickom zabezpečení cez objekt meracej stanice 

SO 622 v zazmluvnenom stave sa pripravuje za fakturačným meraním spotreby el. energie 

a jeho zásobovanie je priamo závislé od sprevádzkovania uvedenej meracej stanice a 

podmieňujúcej transformovne 110/22 kV Sereď. 

Pripomíname, že preložený rozsah komplexu stavieb má svoje energetické zabezpečenie 

závislé na zohľadnenosti technických podmienok pripojenia meracej stanice určených v 

zmluve o pripojení predmetného prípojného objektu do siete 22 kV. 

So zreteľom na vyššie uvedené, s predloženou PD pre územné rozhodnutie Priemyselná 

výroba Sereď, sektor B1, parc.č. 4058/3 k.ú Sereď súhlasíme.  
 

SPP - distribúcia, a.s. Bratislava 

      č. TD/NS/0498/2017/Be                                                                          zo dňa 27.7.2017                                                         

Vyjadrenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem 

plynárenských zariadení. 

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej 

stavby (bez jej plynofikácie) za dodržania nasledovných podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby 

konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D, 

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 

konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených 

v tomto vyjadrení, ako aj podmienok uvedených v Zápise z vytýčenia plynárenských 

zariadení; 

- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú 

dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych 

predpisov, na posúdenie SPP-D; 

- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa 

iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:  

   rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 

a/alebo bezpečnostných pásiem;  

   pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a 

TPP 906 01; 

   zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo 

vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam;  

   zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a 

križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami;  

   zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní 

existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou;         

 - k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme. 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 

- predložená projektová dokumentácia stavieb nerieši plynárenské zariadenia v správe 

SPP - distribúcia a.s., plynofikácia rieši iba odberné plynové zariadenia investora.  
 

ENERGY ONE, s.r.o., Bratislava 

č. PL07/2017/Mu                                                                                      zo dňa 17.7.2017  
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Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie pre stavbu: Priemyselná výroba Sereď, 

sektor B1, k.ú. Sereď, č. parc.4058/3.   

S predloženou projektovou dokumentáciou plynárenských zariadení (PZ) pre územné 

rozhodnutie, súhlasíme:  

- K odbornému posúdeniu a k výstavbe PZ musí byť vypracovaný a dodaný na 

odsúhlasenie projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a podaná žiadosť o 

pripojenie k MDS ENERGY ONE, s.r.o. na základe ktorej budú stanovené technické a 

obchodné podmienky pripojenia k MDS. 

- Požadovaná predpokladaná hodinová kapacita plynu pre odberné plynové zariadenie 

(OPZ) jednotlivých hál spolu Qzp max = 650,4 m
3
/hod. bude zabezpečená z distribučného 

STL plynovodu PE D225, PN 0,3MPa Miestnej distribučnej siete ENERGY ONE, s.r.o.. 

- Hlavné meranie spotreby plynu pre sektor B1 požadujeme umiestniť na hranicu parcely 

tak, aby bolo verejne prístupné. 

- STL prípojku pre OPZ smie realizovať iba odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 

MPSVaR č.508/2009 Z.z. a musí byť vyhotovené v súlade s platnou legislatívou, v súlade 

so Zákonom o energetike č. 251/2012 Z.z. v platnom znení a technickými normami 

vrátane TPP 702 01 a TPP 702 12. 

- Žiadame rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v správe ENERGY ONE a ich 

ochranné pásma. 

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame doručiť ENERGY ONE, s.r.o. na 

odsúhlasenie. 
 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta so sídlom v Šali 

č. 42805/2017/105                                                                                  zo dňa 21.6.2017 

- V priloženej situácie je informatívne zakreslený verejný vodovod a verejná  kanalizácia  

v správe ZsVS, a.s. Vytýčenie verejného vodovodu a kanalizácie Vám v prípade potřeby 

 zabezpečíme na základe záväznej objednávky tel: 031 773 7506. 

- Podľa § 19 ods. 5  zákona  č. 442/2002 Z.z.  pásma  ochrany  verejných  vodovodov  a  

kanalizácii  sú  vymedzené  vodorovnou  vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysu okraja  

potrubia na obidve strany:  

    1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm  

    2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie od priemeru 500 mm 

      - V priloženej situácie je informatívne zakreslený verejný vodovod a verejná  kanalizácia  

v správe ZsVS, a.s. Vytýčenie verejného vodovodu a kanalizácie Vám v prípade potřeby 

 zabezpečíme na základe záväznej objednávky tel: 031 773 7506. 

- V pásme ochrany povoľujeme len ručný výkop.     

- V zmysle § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné 

práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej 

kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje 

náklady prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných 

zariadení objektov verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nového stavu.  
 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, OZ Galanta so sídlom v Šali 

      č. 48075/2017                                                                                       zo dňa 12.07.2017                                                        

Popis: Zmena projektu rieši zmenu v areáli 2 - je rozdelený na dva samostatné 

sektory B1(111 500 m
2
) a B2(65 682m

2
). V sektore B1 sa uvažuje s vybudovaním 

výrobného areálu (tri haly CMS I, CMS II, CMS III). V sektore B2 bude 

umiestnená logistická hala DC22. Boli zmenené aj projektové kapacity objektov. 

K sektoru B1 sú navrhnuté tri nové vodovodné prípojky DN100 namiesto 

existujúcej DN80 a jedna nová kanalizačná prípojka DN200.  
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Vyjadrenie vodovod: 

Pripojením stavby na verejný vodovod a s dodávkou vody súhlasíme za 

nasledovných podmienok: 

- Nesúhlasíme s vybudovaním troch nových vodovodných prípojok DN100 k 

sektoru B1, žiadame využiť existujúcu prípojku DN80.  

- Spôsob určenia dodaného množstva vody: určeným meradlom - 

navrhovaným vodomerom vlastníka verejného vodovodu, umiestneným v 

navrhovanej vodomernej šachte.  

- Vodovodnú prípojku a vodomernú šachtu žiadame navrhnúť v súlade s 

„Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na 

verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu“ ZsVS, a.s., uverejnenými na  

www.zsvs.sk/zakaznici/.  

- Vodomerná šachta (ďalej len „VŠ“) je súčasť vnútorného vodovodu, buduje 

sa za účelom zabezpečenia prístupu k vodomeru na obsluhu, montáž, 

demontáž, odčítanie pretečeného množstva a zriaďuje ju vlastník pripájanej 

nehnuteľnosti na svoje náklady. VŠ musí byť odvodnená, vetrateľná a 

bezpečne prístupná, ako špecifické pracovisko musí spĺňať kritériá pre 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle Vyhlášok SÚBP č.59/1982 

Zb., č.374/1990 Zb. a č.484/1990 Zb.. 

- Vodovodná prípojka a vodomerná šachta nie sú súčasťou verejného 

vodovodu, k ich povoleniu na cudzom pozemku stavebník musí preukázať 

stavebnému úradu, že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 

Stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom predmetnú stavbu.  

- V zmysle § 27 ods.7 zákona 442/2002 Z.z. je zakázané prepojiť rozvody z 

vlastného zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný 

vodovod alebo s verejným vodovodom. 

- Vodu pre požiarne účely z verejného vodovodu neposkytujeme.  

- S dodávkou vody pre požiarne účely zo studní súhlasíme. Pre každú halu je 

navrhovaný samostatný rozvod požiarnej vody.  

- V prípade, že povolené množstvo dodanej vody nie je dostačujúce kvôli 

nerovnomernosti odberu vody, doporučujeme vybudovať akumulačnú nádrž 

s dostatočným objemom. 

- Upozorňujeme stavebníka, že v prípade prerušenia alebo obmedzenia 

dodávky vody v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. v platnom znení, 

nezabezpečujeme náhradné zásobovanie.  

- Odber vody z verejného vodovodu povoľujeme v nasledujúcom rozsahu:  

pre sektor „B1“ :      Qp= 2,08 l.s
-1

     Qh= 6,0 l.s
-1 

pre sektor „B2“ :      Qp= 0,06 l.s
-1

     Qh= 0,18 l.s
-1 

Vyjadrenie kanalizácia: 

S odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie súhlasíme za 

nasledovných podmienok:  

- Dimenzia, materiál a druh kanalizačnej prípojky: existujúca DN 150, 

materiál PVC, gravitačná -kanalizačná prípojka bez revíznej šachty bola 

vybudovaná v rámci výstavby verejnej kanalizácie.  

- V prípade, že povolené množstvo odvádzaných odpadových vôd nie je 

dostačujúce kvôli nerovnomernosti odberu vody, doporučujeme vybudovať 

akumulačnú nádrž s dostatočným objemom. Z akumulačnej nádrže sa bude 

prečerpávať do revíznej šachty v priemere 0,89 l.s
-1

, maximálne 2,5 l.s
-1

. 

Prečerpávané množstvo odpadových vôd bude merané určeným meradlom 

producenta (stavebníka). Stavebník zabezpečí na svoje náklady zapojenie 

http://www.zsvs.sk/zakaznici/


 

 

 

12 

prečerpávacej stanice a určeného meradla do dispečingu na ČOV Dolná 

Streda s možnosťou ich monitorovania prevádzkovateľom. 

- Upozorňujeme stavebníka, že v prípade prerušenia alebo obmedzenia 

odvádzania odpadových vôd v súlade so zákonom  č. 442/2002 Z.z. v 

platnom znení, nezabezpečujeme náhradné odvádzanie odpadových vôd.  

- Vypúšťanie splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie 

povoľujeme v nasledujúcom rozsahu:  

pre sektor „B1“ :      Qp= 2,08 l.s
-1

     Qčerp. max. = 2,5 l.s
-1 

pre sektor „B2“ :      Qp= 0,06 l.s
-1

     Qčerp. max. = 1,0 l.s
-1 

- Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku (dažďové vody zo strechy a 

spevnených plôch) do verejnej kanalizácie v mieste stavby je zakázané. 

- Proti odvádzaniu dažďových vôd z komunikácií a navrhovaných 

parkovacích plôch do vsakov cez navrhované lapače ropných látok námietky 

nemáme. 

              S odvádzaním dažďových vôd zo strechy do retenčných nádrží dažďových   

             vôd súhlasíme. 

               Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie.  
 

Krajský pamiatkový úrad Trnava 

č. KPUTT-2017/16547-2/54451/HOR                                                     zo dňa 14.7.2017   

Riešená stavba „Priemyselná výroba Sereď, sektor B1“ na pozemku parc. č. 4058/3 v k. ú. 

Sereď je súčasťou stavby „Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná 

výroba – Sereď“, na ktorú vydal KPÚ Trnava dňa 12.11.2008 pod číslom TT-

08/1662/8803 Grz rozhodnutie o vykonaní záchranného archeologického výskumu ako 

predstihové opatrenie podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona. 

Po preskúmaní predloženej prepracovanej projektovej dokumentácie stavby pre územné 

konanie - „Zmeny 05.2017“ konštatujeme, že oproti pôvodnému projektu stavby nedošlo 

k zásadným zmenám, ktoré by vyžadovali zmenu podmienok z hľadiska ochrany 

archeologických nálezov a nálezísk, stanovených v predmetnom rozhodnutí KPÚ Trnava. 

Uvedené rozhodnutie a jeho podmienky sú naďalej záväzné pre potreby realizácie 

jednotlivých stavebných celkov, realizovaných v rámci stavby ,,Priemyselný park - 

Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba – Sereď“, t. j. aj pre stavbu „Priemyselná 

výroba Sereď, sektor B1“ na pozemku parc. č. 4058/3 v k. ú. Sereď. 

Dodržať podmienky záchranného archeologického výskumu uvedené v rozhodnutí č. TT-

08/1662/8803/Grz zo dňa 12.11.2008. 
 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava 

č. 6611717429                                                                                       zo dňa 21.6.2017   

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti 

Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti 

rušeniu. 

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 

v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 

uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 

stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 

ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred 

spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. 
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na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 

zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí :  

Anton Hudek, anton.hudek@telekom.sk, +421 33 5442108; Martin Moravčík, 

martin.moravčik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875 

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby.za splnenie 

tejto povinnosti zodpovedá projektant.  

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 

s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 

prekládku SEK. 

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. o zákaze 

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zaradení. 

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 

nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 

poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti 

podľa § 68 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 

dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť 

zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 

spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom 

k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 

prevádzkovateľov ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové 

rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť  vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez 

internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia 

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 

tohto vyjadrenia.  

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 

použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 

žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo 

využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 

verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre 

územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

15. Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK; situačný výkres 

obsahujúci záujmové územie žiadateľa.  

Dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK. 

mailto:anton.hudek@telekom.sk
mailto:martin.moravčik@telekom.sk
https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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     Ostatné doteraz nerealizované podmienky územného rozhodnutia na stavbu „Priemyselný 

park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba – Sereď“, vydaného Mestom Sereď 

pod č. 6797/ÚPaSP 1192/2008 zo dňa 20.11.2008 o umiestnení stavby zostávajú platné 

v plnom rozsahu v znení jeho zmeny vydanej Mestom Sereď pod.č. 12540/ÚPaSP 399/2014 

zo dňa 11.7.2014. 

     

     Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  neboli vznesené. 

    

     Toto nové rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa ustanovenia § 40 ods.1 

stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí platnosť, ak 

v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie na stavbu, umiestnenú týmto 

rozhodnutím. 

     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 REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 36 865 940 

v zastúpení andrássy s.r.o., Vodárenská 32, 1764/32, 931 01 Šamorín, IČO: 36 728 951, podal 

dňa 12.7.2017 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného 

poriadku návrh na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby „Priemyselný park – 

Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba – Sereď“ – zmena 05.2017, na pozemkoch 

parc.č. 3924/7, 3924/43, 3924/51, 3940/1, 3977/1, 3992/57, 3992/93, 3992/131, 4058/3 k.ú. 

Sereď (pôvodné parcely č. 3924/7, 3924/43, 3924/51, 3940/1, 3977/1, 3992/5, 3992/57, 

4058/3, k.ú. Sereď).        

     Mesto Sereď vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby „ Priemyselný park - Logistické 

centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď “, pod č. 6797/ÚPaSP 1192/2008 zo dňa 

20.11.2008, právoplatné dňa 23.12.2008, v znení jeho zmeny vydanej Mestom Sereď pod.č. 

12540/ÚPaSP 399/2014 zo dňa 11.7.2014, právoplatné dňa 13.8.2014. 

V roku 2014 bola vypracovaná dokumentácia k zmene územného rozhodnutia, ktorá riešila 

v Areáli 1 zmenu objektu SO 311 (Hala DC11) i nadväzných objektov a výstavbu nového 

Areálu 312 s objektom SO 312.02 (Hala LH) a nadväzných objektov namiesto pôvodného SO 

312 (Hala DC12) 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 č. 12540/ÚPaSP 399/2014 zo dňa 11.7.2014). Pre jednotlivé 

objekty boli následne vydané stavebné povolenia.  

Objekt SO 312.02 (Hala LH), nadväzné objekty v areáli 312 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.  
 
     Stavebný úrad územné konanie o zmene územného rozhodnutia stavby „Priemyselný park 

– Logistické centrum a priemyselná výroba – Sereď“ – zmena 05.2017, podľa § 140c ods. 5 

stavebného zákona a podľa § 29 ods.1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) rozhodnutím č. 19342/ÚPaSP 817/2017-prer. zo dňa 18.7.2017 prerušil do dňa 

právoplatného ukončenia konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po 

predložení právoplatného rozhodnutia vydanom v zisťovacom konaní stavebný úrad 

pokračoval v konaní.   
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     Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad, oznámil začatie zmeny územného konania 

podľa § 36 ods.1 a 4 a § 41 ods. 1 stavebného zákona verejnou vyhláškou č. 19342/ÚPaSP 

817/2017 zo dňa 29.9.2017, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Sereď v termíne od 

3.10.2017 do 18.10.2017.    
  
     Nové umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu vo 

vyhláške 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.  
 
     Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní vydalo Ministerstvo životného prostredia SR, 

odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie pod č. 6773/2017-1.7/jm dňa 07.08.2017, 

právoplatné dňa 18.9.2017. 
    
     Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

vydalo záväzné stanovisko k zmene rozhodnutia o umiestnení stavby 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. 6773/2017-1.7/ zo dňa 26. októbra 2017.   

Uvedené zmeny sú 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, rozhodnutím zo zisťovacieho konania MŽP SR č. 6773/2017-

1.7/jm zo dňa 07.08.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.09.2017 a jeho 

podmienkami.   
 
     Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta, vydalo záväzné stanovisko k zmene 

rozhodnutia o umiestnení stavby pod č. 17006/ÚPaSP 639/2017 zo dňa 19.07.2017.    
                      
     K zmene rozhodnutia o umiestnení stavby sa vyjadrili dotknuté orgány: Krajské 

riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v Galante, Krajský pamiatkový úrad Trnava,  Okresný úrad Galanta, 

odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek OV, OH, OPaK, OO, Západoslovenská 

distribučná, a.s., Bratislava,  SPP - distribúcia, a.s., Bratislava, ZsVS, a.s., Nitra, OZ Galanta 

so sídlom v Šali, Slovak Telekom, a.s., Bratislava, ENERGY ONE, s.r.o., Bratislava.  

Ich stanoviská boli zosúladené a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.  
           
     K návrhu na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby „Priemyselný park – 

Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba – Sereď“ – zmena 05.2017, boli priložené 

súhlasné stanoviská spoločnosti Mountpark Logistics EU Sered 02 SK, s.r.o., Mostová 2, 811 

02 Bratislava (vlastník pozemku parc.č. 3992/57 k.ú. Sereď, LV č. 6389) a spoločnosti Sereď 

Logistics and Industry, s.r.o., Radlinského 2, 811 07 Bratislava (vlastník pozemku parc.č. 

3977/1 k.ú. Sereď, LV č. 6382).  
 
     K návrhu na vydanie zmeny územného rozhodnutia boli priložené listy vlastníctva LV č. 

5621, 5765, 6389, 6382 vydané Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom.  
   
 

     Zodpovedný projektant predloženej dokumentácie k návrhu na vydanie zmeny územného 

rozhodnutia je Ing. arch. Miloš Djuračka, autorizovaný architekt, reg.č. 1856AA, PAVAND, 

s.r.o., Znievska 32, 851 06 Bratislava. 

          

     Toto rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 dní 

na úradnej tabuli Mesta Sereď a webovej stránke Mesta Sereď (www.sered.sk). Za deň 

doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.  
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     Poplatky:  

     Za vydanie zmeny územného rozhodnutia bol uhradený správny poplatok podľa zákona č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote 2 200,- €.                    
 
 
 
 
 

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 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, 

Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď (15. deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia). 

     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 :  

1 x  Situácia – zastavovací plán v mierke 1:2500    

       (pre navrhovateľa a k spisu) 

 

 

 

 

Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom konania podľa § 34 ods. 2 stavebného zákona.  
 

 

 

 

 

Vyvesené a zverejnené dňa : 10.11.2017                                  Zvesené  dňa : 

(pečiatka, podpis)                                                                      (pečiatka, podpis)  

 


