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Vec : Žiadost' o stavebné povolenie stavby: Rozvoj závodu Pečivárne Sered' 
o.z. I. až III. Etapa 

Stavebné objekty: 
SO 68b Prístavba k hale D 
SO 71.8 HTÚ pre SO 68b 
SO l 07.2 Plynovod (prekládka trasy l 07 .2.2.1) 
SO Sadové úpravy 

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY: 
PS 01 Automat na pečenie 
PS 02 Pražič jadrovín 

(podľa§ 58 a § 58a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov a § 8 a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z. ) 

Stavebník: 
Meno, priezvisko (názov ) stavebníka: 
Adresa ( sídlo, IČO ) stavebníka, PSČ : 
Prevádzka Sereď: 

Účel a spôsob užívania stavby : 
Prístavba k hale D 

I.D.C. Holding, a.s. 
Drieňová 3 , Bratislava, 821 O l 
Trnavská cesta 946114, 926 14 Sereď 

Výrobná hala bude rozšírená o prístavbu kde bude doplnená výrobná linka na výrobu cukrovinárskych 
výrobkov. 

Predpokladaný termín dokončenia stavby( pri dočasnej stavbe uviesť dobu jej trvania ) 
marec2018. 

Miesto stavby : 

Pozemky parc. č. : 

Pozemok parc. č. 2712/50 kat. úz. Sereď vo výmere 1219 m2 
Pozemok parc. č. 2712/1 kat. úz. Sereď vo výmere 46954 m2 



Pozemok parc. č. 2713/1 kat. úz. Sereď vo výmere 3789 m2 
Pozemok parc. č. 2712/43 kat. úz. Sereď vo výmere 4190 m2 

Vjazd na stavbu bude cez existujúcu vrátnicu. 

Vlastnícke právo k stavebnému pozemku : 
vlastnícke právo, list vlastníctva č. 912 

Zoznam účastníkov konania (vlastníci susedných nehnuteľností parc.č., meno, priezvisko, 
úplná adresa): viď územné rozhodnutie 

Projektant meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo), uviesť číslo oprávnenia, priložiť kópiu 
preukazu, u kvalifikovanej osoby doklad o vzdelaní : 

Ing. Ivan Bučko, Mierová 44, 821 05, Bratislava 

evidenčné číslo oprávnenia : 4190 

Spôsob uskutočnenia stavby : 
-svOjpomocou stavebný dozor (uviesť meno, priezvisko oprávnenej osoby, adresu, 

číslo oprávnenia) : 

- zhotoviteľom 

Stavebník stavia dodávatel'sky, nestavia svojpomocne 
technický dozor investora : Ing. Miroslav Bugár 

( v prípade kvalifikovanej osoby s VŠ vzdel~ím doložiť doklad o 
vzdelaní, u osoby so SOŠ aj potvrdenie o dlžke odbornej praxe.) 

Adresa dodávateľa s uvedením odborného dozora dodávateľa, číslo 
oprávnenia dozora, kópia preukazu 

IN VEST, s .r.o. 

sfdlo: Areál Duslo, objekt č. 21-07, 927 03 Sara 

stavbyvedúci: Marián Miček , e.č.o. 11954 

Základné údaje o stavbe: 

Stavebný objekt SO 68b je riešený ako prístavba k existujúcej výrobnej hale D. Má 
prefabrikovaný samonosný skelet z kombinácie betónových prefabrikátov a oceľovej 
konštrukcie založený na pilotových základoch. Strecha je z trápezových plechov, zateplenia 
a syntetickej hydroizolačnej fólie. Fasádny systém je z plechopanelov, výplne otvorov sú 
plastové a hliníkové a samonosná priemyselná podlaha. 



Link zámeru, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: 

https://www.enviroportal.sk/sk SK/eia/detail/pristavba-k-hale-d-so-68b-pristavba
novostavba-

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

Podpis stavebníka 

Prílohy ku žiadosti : 
• LV 
• PD2x 
• Stanoviská a vyjadrenia: 

-TUV 
- KRHaZZvTmave 
- OUZPvGA, OO 
- OUZPvGA, OV 
- vyhodnotenie EIA 

.............  
Ing. Miroslav Bugár, na základe plnej moci 

• správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov (platí sa do pokladne MsÚ, poštovým peňažným poukazom, prevodom 
z účtu) 
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