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POVOLENIE   ZMENY   STAVBY  
pred jej dokončením 

 

 
 
     Stavebník Sereď Logistics and Industry, s.r.o., Radlinského 2, 811 07 Bratislava, IČO: 

50 780 247, v zastúpení REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Bratislava, IČO: 

36 865 940, v zastúpení andrássy, s.r.o., Vodárenská 32, 931 01 Šamorín, IČO: 

36 728 951, podal dňa 9.10.2017 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania 

a stavebného poriadku žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením „ Priemyselný park - 

Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď “ na pozemku parc.č. 3977/1 k.ú. 

Sereď. 

     Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Sereď pod č. 19398/ÚPaSP 846/2017 

dňa 24.8.2017, právoplatné dňa 20.9.2017.  

       

     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           

prerokoval žiadosť v súlade s ust. § 68 ods. 2 stavebného zákona v rozsahu, v akom sa zmena 

dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, 

ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi a rozhodol takto : 
 

povoľuje zmenu stavby 
 

 „ Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď “ 
  

pred jej dokončením, ktorá je umiestnená na pozemku parc. č. 3977/1, (LV č. 6382) v k.ú. 

Sereď.   

 

Zmena sa týka stavebných objektov: 
 
Zmena stavby SO 331 Hala DC31 oproti pôvodnému návrhu spočíva v : 

- posune haly DC31 o 4 metre východným smerom na Nový Majer. 

Zmena stavby SO 332 Hala DC32 oproti pôvodnému návrhu spočíva v : 

- zmene pôvodnej maximálnej výšky stavby, ktorá sa zvýšila z 12,4 m na 14,3 m; 

- zmene strešného nosného systému z oceľovej priehradovej konštrukcie na systém 

prefabrikovaných železobetónových väzníc a väzníkov; 

- zmene polohy únikových dverí z osi 1/F-F1 na os 1/G-G1; 

- zmene polohy a počtu strešných svetlíkov. 
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Zmena stavby SO 336.1 Vrátnica oproti pôvodnému návrhu spočíva v : 

- zmene celkových vonkajších rozmerov budovy z pôvodnej dĺ. 12,66 m a š. 3,52 m na 

nové rozmery dĺ. 10,16 m a š. 3,52 m; 

- zmenou pôdorysných tvarov sa pôvodná zastavaná plocha 44,56m
2
 znížila na 35,80 m

2
 

- zmene pôvodnej maximálnej výšky stavby, ktorá sa zvýšila z 5,1 m na 7,0 m; 

- zmene tvaru a dispozície strešnej konštrukcie a príslušného prestrešenia. 
 
V ostatných stavebných objektoch nie sú vykonané žiadne zmeny oproti pôvodnej 

projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. 

  

    

Pre uskutočnenie zmeny stavby pred dokončením sa určujú tieto podmienky: 
 

1. Zmenu stavby realizovať v zmysle schválenej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

časť tohto rozhodnutia. 
  

2. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:  
 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave 

č. KRHZ-TT-OPP-431-001/2017                                                          zo dňa 18.08.2017 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave opätovne posúdilo 

predloženú projektovú dokumentáciu „Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká 

priemyselná výroba Sereď“, ktorú obdržalo dňa 28. Júla 2017 a  s riešením protipožiarnej 

bezpečnosti stavby súhlasí s týmito podmienkami: 

a) Požaduje predložiť na odsúhlasenie projekt skutočného vyhotovenia – časť 

Protipožiarne zabezpečenie stavby, Zariadenia na odvod dymu a splodín horenia, 

Elektrická požiarna signalizácia, Hlasová signalizácia požiaru, Stabilné hasiace 

zariadenie, Vzduchotechnika, Elektroinštalácia a Architektúra a ich vzájomné 

zosúladenie. 

b) Projekt skutočného vyhotovenia žiadame predložiť vo vhodnej mierke, s kótami, 

s legendou a všetkými náležitosťami, ktoré majú obsahovať výkresy. Požiadavky na 

obsah a rozsah projektovej dokumentácie predkladanej k stavebnému konaniu sú 

stanovené v § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
   
MŽP SR  Bratislava, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie  

č. 7579/2017-1.7/pl                                                                              zo dňa 13.12.2017 

Návrh spoločnosti Sereď Logistics and Industry, s.r.o., Radlinského 2, 811 07 Bratislava, 

IČO: 50 780 247, v zastúpení REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Bratislava, IČO: 

36 865 940, v zastúpení Ing. Štefanom Andrássym, Vodárenská 32, 931 01 Šamorín, IČO: 

36 728 951 na stavbu „Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba 

Sereď“ 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 rozhodnutiami vydanými MŽP SR podľa tohto zákona a ich 

relevantnými podmienkami.    
 

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Bratislava 

č. 1040/50/17/BT/OS/DOK – odborné stanovisko                                  zo dňa 23.08.2017 

Pri inšpekcii vykonanej dňa 23.08.2017 boli zistené nasledovné nedostatky: 

1. Rebrík s ochranným košom na strechu nie je možné posúdiť podľa STN 74 3282 

(chýba popis a kóty), čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 1 a písm. e) vyhl. 

MŽP SR č. 453/2000 Z.z. 
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2. Zábradlie nie je možné posúdiť podľa STN 74 3305 (chýba popis a kóty), čo nie je 

v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 1 a 8 a písm. e) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. 

Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení po 

odstránení nedostatkov uvedených v bodoch 1 a 2. 

Uvedené nedostatky nebránia vydaniu stavebného povolenia. 

Nedostatky a upozornenia uvedené v odbornom stanovisku budú odstránené ku dňu 

kolaudácie stavby a budú dodržiavané všeobecné záväzné právne predpisy. 

  

     Ostatné podmienky stavebného povolenia vydaného Mestom Sereď pod č. 

19398/ÚPaSP 846/2017 dňa 24.8.2017, ostávajú v platnosti. 

  

 
 

O d ô v o d n e n i e  
 
     Stavebník Sereď Logistics and Industry, s.r.o., Radlinského 2, 811 07 Bratislava, IČO: 50 

780 247, v zastúpení REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Bratislava, IČO: 36 865 940, 

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

9.10.2017 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením „ Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká 

priemyselná výroba Sereď “, na pozemku parc.č. 3977/1 k.ú. Sereď. 

     Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Sereď pod č. 19398/ÚPaSP 846/2017 

dňa 24.8.2017, právoplatné dňa 20.9.2017.  
 
     Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad rozhodnutím č. 20358/ÚPaSP 1188/2017 – prer. 

zo dňa 11.10.2017 stavebné konanie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením 

„Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď“ prerušil do doby 

nadobudnutia právoplatnosti zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby „Priemyselný park - 

Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď“ – zmena 05.2017.       

Zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby vydalo Mesto Sereď pod č. 19342/ÚPaSP 817/2017 

dňa 6.11.2017, právoplatné dňa 12.12.2017.   
 
     Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad oznámením č. 20358/ÚPaSP 1188/2017 zo dňa 

14.11.2017 oznámilo začatie stavebného konania zmeny stavby pred jej dokončením podľa § 

68 stavebného zákona a  z dôvodu, že sú mu známe pomery staveniska, bolo v zmysle § 61 

ods.2 stavebného zákona upustené od miestneho zisťovania.    
 
     Stavebný úrad preskúmal žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením v zmysle 

§ 68 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a zistil, že 

zmenou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva 

a oprávnené záujmy účastníkov.   
  
     Stavebník požiadal o zmenu stavby pred jej dokončením z dôvodu zmeny:  v posune haly 

DC31 o 4 metre východným smerom na Nový Majer, zmeny haly DC32 - zmena pôvodnej 

maximálnej výšky stavby, ktorá sa zvýšila z 12,4 m na 14,3 m; zmena strešného nosného 

systému z oceľovej priehradovej konštrukcie na systém prefabrikovaných železobetónových 

väzníc a väzníkov; zmeny polohy únikových dverí z osi 1/F-F1 na os 1/G-G1; zmeny polohy 

a počtu strešných svetlíkov, zmeny stavby vrátnice - zmena celkových vonkajších rozmerov 

budovy z pôvodnej dĺ. 12,66 m a š. 3,52 m na nové rozmery dĺ. 10,16 m a š. 3,52 m; zmenou 

pôdorysných tvarov sa pôvodná zastavaná plocha 44,56m
2
 znížila na 35,80 m

2
; zmeny 

pôvodnej maximálnej výšky stavby, ktorá sa zvýšila z 5,1 m na 7,0 m; zmene tvaru 

a dispozície strešnej konštrukcie a príslušného prestrešenia. 
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Ministerstvo životného prostredia SR  Bratislava, Odbor posudzovania vplyvov na životné  

prostredie vydalo rozhodnutie zo zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti  č. 

6773/2017-1.7/jm, zo dňa 07.08.2017, právoplatné dňa 18.09.2017.      
 

Ministerstvo životného prostredia SR  Bratislava, Odbor posudzovania vplyvov na životné  

prostredie vydalo záväzné stanovisko k zmene stavby pred dokončením 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. 7579/2017-1.7/pl zo dňa 13.12.2017.    
 
     Svoje stanoviská si uplatnili: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

v Trnave, TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Bratislava. Ich pripomienky a stanoviská boli 

skoordinované a zahrnuté do podmienok zmeny stavby pred dokončením.       
  
 
     Hlavný inžinier projektu zmeny stavby pred dokončením je Ing. Peter Juráš, PhD., 

autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 6158*I1, Konštrukcie pozemných stavieb. 

Projektovú dokumentáciu časť statika vypracoval Ing. Vladimír Natšin, autorizovaný 

stavebný inžinier, reg.č. 5879*I3 Statika stavieb.  
 
     Počas stavebného konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby. 
  
     Poplatky:  

     Za vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením bol uhradený správny poplatok 

podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov   

v hodnote 500,00 €. 

 

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. 

 

 

 

                                                                                               -podpísané- 

          Ing. Martin Tomčányi 

           primátor mesta                                                                                         

  

Príloha pre stavebníka :  
Overená dokumentácia stavby                    

 

 

Zverejnené:                                                                                        Zvesené: 


