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Vaša značka Naša značka 

19399/ ÚPaSP 8471201 7 80124 ZSPD 
Vybavuje 

Mestský úrad v Seredi 
stavebný úrad 
Nám. republiky 1176/1 O 
Sereď 

Ing. Andrássy Štefan 
• 0903 l 729 982 

v Bratislave , dňa 
12.12.201 7 

@: stefan.andrassy@gmail. com 

Vec : Žiadost' o zmenu stavby pred jej dokončením stavby "PRIEMYSELNÝ 

PARK- LOGISTICKÉ CENTRUM A ĽAHKÁ PRIEMYSLENÁ VÝROBA 

SEREĎ" 
(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. ) 

stavebné povolenie vydané 19.09.2017 pod ZJJ. 19399/ÚPaSP 847/2017 

Stavebník : Sereď Logistics and l11dustry, s.r.o., Radli11skélw 2, 811 07 Bratislava 

v zastúpení REBOD SK, a.s. Hlavná 483190, Nová Dedi11ka 90029 

Účel a spôsob užívania stavby: Riešený areá/je doprav11e obslulwvmzý pomocou 

11ovovybudovanej miestnej obslužnej komunikácie, ktorá bola 11avrlmutá v rámci prípravy 

technickej infraštruktúry riešenej v stavbe. Navrhovaný areál sa napája pomocou navrhovanej 

prístupovej komunikácie do existujúcej malej okruŽ/tej križovatky s vonkajším priemerom 40m ako 

navrhované 4-té rameno. 
Popis zmie11 oproti pôvodnému projektu pre stavebné povolenie: 

- Pridanie komunikácie s kolmými parkovacími stojiskami pozdÍž výclwd11ej strany Italy DC31, 

- Prida11ie jednosmemej komllltikácie so šikmými parkovacími stojiskami pozdÍž severnej strany 

halyDC31, 
- Pridanie spevnenej skladovej a ma11ipulabtej spevnenej plochy pozdÍž západ11ej stra11y Italy 

DC31, 
- Zmena spevnených skladových a ma11ipulačných plôch z južnej strany Italy DC32 na parkoviská 

s kolmým spôsobom radenia. 
- Zmena počtu parkovacích stojísk pre osob11é automobily zo 75 11a 179. 

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

2019112. 

Miesto stavby: Pozemok parc. č. 397711, kat. úz. Sered' o výmere 639002 m2
, vedený ako ostatná 

plocha 
spôsob doterajšieho využitia: poľnohospodársky pozemok, 

Označenie ďalších pozemkov, ktoré sa využijú ako stavenisko (napr. časť verejného priestranstva) : 

nie je potreba 

Vlastnícke právo k stavebnému pozemku : 

Sídlo: REBOD SK, a .s., Hlavná 483/ 90,900 29 Nová Dedinka, tel. / fax: +421 2 45 91 4 1 79 , Mobil: +421 907 244 3 16, 

Odštepný závod: REBOD SK, a.s., Dunajská 15, 8 11 08 Bra tislava, e-mail: rebod@rebod.sk 

Bankové spojenie: Poštová banka, a .s ., č. účtu: 20288961/6500, !BAN: SK7665000000000020288961 
!CO: 36865940, OIC: 2022939985, IC DPH: SK2022939985 



vlastnícke právo, list vlastníctva č. 6382 
iné právo podľa § 139 ods. l stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom 
požadovanú stavbu .. vlastník 
ak ide o stavebnú úpravu, nadstavbu alebo udržiavacie práce na stavbe, môže byť 
stavebníkom nájomca, ak o tom predloží písomnú dohodu s vlastníkom stavby. 

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

Sereď Logistics and Industry, s.r.o., Radlinského 2, 811 07 Bratislava 
REBOD SK, a.s. Hlavná 483/90, Nová Dedinka 9002. 
vlastníci parcely č E reg I 804 
Slezák Michal Ing., Hlboká 10, Trnava, 917 Ol, SK 
Slezák Karol Ing., Studentská 9, Trnava, 917 Ol, 
Lesy Slovenskej Republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, SK 
Slezák Martin, 437, Abrahám, 925 45, SK 
Slovenská republika- správa Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, Bratislava, 817 15 
vlastník pozemku č. 3952/52 reg C, a 1808/100, 1809, 1816/100, 1806/110, 1817/100, 1819/100, 
reg E, Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, Bratislava, 817 15 
vlastník parcely č. 3952/1,3952/44, AGROPENTA, s.r.o., 806, Váhovce, 925 62 
vlastník parcely č 3995137, 3977129, 3977114, 3977126 3995/39, 3995/37 REBOD SK, a.s. Hlavná 
483/90, Nová Dedinka 9002 
vlastník parcely č 1808/200, 1816/200- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., 
Radničné námestie 8,Banská Štiavnica 
vlastník parcely č 3995/38,3995/33, MESTO SEREĎ, 926 OO Sereď, 
Projektant meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo), uviesť číslo oprávnenia, priložiť kópiu 
preukazu, u kvalifikovanej osoby doklad o vzdelaní : 
NV/a s.r.o Nová 5, 90024 Veľký Biel, Viktor Neumann 5771 *12 
Spôsob uskutočnenia stavby : 

SVOjpomocou Sw;ebný dozor (U'liesť meno, priezvisko opráYRenej osoby, adresu, 
v' l ' . ) c1s o opraYFlem8J : .................................... .............................................. . 

V prípade kvalifilwvanej osoby s VŠ yzdelaním doložiť doklad o 
ndelaní, u osoby so SOŠ aj potvi'denie o dÍžke odbornej praxe. 

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

GOLDBECK s.r.o., Dvojkrlžna 1382119, 821 07 Bratislava, 

Základné údaje o stavbe (členenie stavby, technické, výrobné zariadenia, budúca prevádzka a jej 
vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí-
SO 124 Spevnené plochy a komunikácie- zmena stavby pred jej dok01zčenlm 

Od bad stavebných náklady zmeny : .................................. Eur. 

oznámenie v elektronickej forme je na : 
https:llwl1rw.enviroportal.sk/skleia/detail/priemvselny-park-logisticke-centrum-lahka-priemvselna
'·yroba-sered-zme 

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 prevádzkovatel'ovi súhlas so spracovaním všetkých v tejto 
žiadosti uvedených osobných údajov za účelom bezpečnej a zámenu vylučujúcej identifikácie dotknutej osoby 
s tým, že je oprávnený tento súhlas písomne odvolať v prípade preukázatel'ného porušenia zákona zo strany 
prevádzkovate l' a. 
Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov 
dotknutej osoby. 

. ...................... : ..... -'··········.:::s············:. .......... o 




