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

Číslo: 20792/ÚPaSP 1428/2017                 V Seredi, dňa 26.01.2018 

 

 

 

   

      

 

 

STAVEBNÉ   POVOLENIE 
 

 

     Stavebník I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Drieňová 3, 821 01 Bratislava, IČO: 

35 706 686, zastúpený spoločnosťou BMBAU, s.r.o., Dubovany 230, 922 08 Dubovany, IČO: 

50 273 973, konateľ Ing. Miroslav Bugár, podal dňa 7.12.2017 žiadosť o  stavebné povolenie 

na stavbu „ Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. - I. až III. etapa - Prístavba k hale D (SO 

68b) “, Stavebné objekty: SO 68b Prístavba k hale D, SO 71.8 HTÚ pre SO 68b, SO 107.2 

Plynovod (prekládka trasy 107.2.2.1), SO Sadové úpravy, prevádzkové súbory: PS 01 

Automat na pečenie, PS 02 Pražič jadrovín, na pozemkoch parc. č. 2712/50, 2712/1, 2713/1, 

2712/43 kat. úz. Sereď, ul. Trnavská cesta, na umiestnenie ktorej bolo vydané územné 

rozhodnutie Mestom Sereď pod č. 9624/ÚPaSP 487/2017 zo dňa 26.07.2017, právoplatné dňa 

29.11.2017. 
      
     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 stavebníka podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní a po 

preskúmaní žiadosti rozhodol  takto : 

podľa § 66 stavebného zákona  a § 10 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona 
 

p o v o ľ u j e 
 

stavbu :         „ Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. - I. až III. etapa 

 - Prístavba k hale D (SO 68b) “ 
 
pre stavebníka :  I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Drieňová 3, 821 01 Bratislava 

                           IČO: 35 706 686                             
                               
na pozemkoch parc.č. 2712/50, 2712/1, 2713/1, 2712/43, k.ú. Sereď, (LV č. 912).           

  

     Predložená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši prístavbu k hale D. 

Stavba má nasledovné stavebné objekty: 

SO 68b      Prístavba k hale D  

SO 71.8     HTÚ pre SO 68b 

SO 107.2   Plynovod (prekládka trasy 107.2.2.1) 

SO             Sadové úpravy   
 
Prevádzkové súbory: 

PS 01  Automat na pečenie  

PS 02 Pražič jadrovín 
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   Prístavba k hale D – objekt je navrhnutý čiastočne dvojpodlažný. Časť novostavby 

priliehajúci k oceľovej hale je navrhnutá ako jednopodlažný objekt, časť priliehajúca k ŽB 

hale je dvojpodlažný. Objekt je konštrukčný a dispozičný jednotrakt. Materiálovo je 

navrhnutý ako železobetónový prefabrikovaný skelet na pilótach opláštený izolačnými 

sendvičovými panelmi. Strecha je plochá s miernym sklonom na jednu stranu, skladaná 

jednoplášťová. Na streche sú umiestnené vzduchotechnické jednotky.   

Novonavrhovaná prístavba je stavebno-konštrukčne aj dispozične naviazaná na halu D, 

s ktorou bude vytvárať jeden celok. Na západnej strane sa SO 68b priamo napojí na SO 68a 

a vytvorí jeden priestor. 

Prístup do prístavby bude z východnej strany cez bránu pre distribúciu surovín 

vnútroareálovou dopravou (vozíkmi). 

1.NP je určené pre rozšírenie výroby v hale D. Bude tu umiestnená nová linka. Na začiatku 

objektu pri vstupnej bráne je navrhnutá big-bagovacia stanica (5 ks big-bagov).  

Na 2.NP je navrhnutý sklad jadrovín. Druhá polovica plochy podlažia je určená pre pražič 

jadrovín. 2.NP je prístupné oceľovým schodiskom vo vnútri dispozície.   

3.NP je len nad rozšírenými šatňami a jedálňou, plocha je rozdelená na dve miestnosti, 

výrobnú miestnosť priamo prepojenú s priestorom pražiča jadrovín a skladovú prístupnú 

schodiskom na fasáde. 

 

Plochy prístavby k hale D: 

Zastavaná plocha:        1 070,00 m
2
 

Úžitková plocha:          1 704,00 m
2 

Obostavaný priestor:    9 590,00 m
2
     

± 0,000 126,6 m n. m. 

Výška objektu              14,38 m 

Pôdorysné rozmery       117,82 x 9,30 m 

 

 

Pre  uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 

 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom 

konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.  Prípadné zmeny nesmú byť vykonané 

bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 
 

2. Navrhovaná stavba „ Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. - I. až III. etapa - Prístavba 

k hale D (SO 68b) “ bude umiestnená v súlade s podmienkami určenými v územnom 

rozhodnutí. Územné rozhodnutie na stavbu vydalo Mesto Sereď pod č.: 9624/ÚPaSP 

487/2017 zo dňa 26.07.2017, právoplatné dňa 29.11.2017. 
 

3. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať predpisy týkajúce sa                    

bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na 

stavenisku. 
 

4. Dopravné napojenie – prístavba bude dopravne napojená na existujúce spevnené 

plochy a na obvodovú komunikáciu v areáli závodu.  
 

5. Vodovod pitnej vody (SO 104.3), vodovod úžitkovej vody pre SO 68b (SO 114.4), 

splašková kanalizácia (SO 106.4), dažďová kanalizácia pre SO 68b, vsakovacie 

zariadenia (SO 105.5) majú podľa § 52 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách charakter 

vodnej stavby, a podliehajú povoleniu orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 

vodného zákona. 
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6. Plynovod prekládka (SO 107.2) – potrubie vedené po fasáde objektu haly D (časť 

trasy 107.2.2) bude zrušené a nahradené potrubím v novej trase (trasa 107.2.2.1. Nová 

trasa bude vedená vzduchom na nosnej konštrukcii osadenej na streche haly D. Nové 

potrubie plynovodu DN 50 je navrhnuté v celkovej dĺžke cca 60 m. 
  

7. Vykurovanie objektu bude napojením na existujúcu kotolňu K3. Budú použité 

vzduchotechnické jednotky s teplovzdušným vetraním a vykurovanie s chladením 

výrobných a obslužných priestorov (2 kompaktné chladiace jednotky).  
 

8. Z výrobných zariadení budú osadené pečúce automaty, big bagovacia stanica, pražič 

jadrovín. Na 1.NP budú osadené 2 ks pečúcich automatov SWAK T 88, na 2.NP 

podlaží bude umiestnený pražič jadrovín TMV 240. 
 

9. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :             
   

a) Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave 

č. KRHZ-TT-OPP-562-001/2017                                                   zo dňa 10.11.2017 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave posúdilo projektovú 

dokumentáciu protipožiarnej bezpečnosti stavby k stavebnému konaniu a projektovú 

dokumentáciu elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru 

a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.   

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre 

konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou 

projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní. 
 

b) Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie 

      č. OU-GA-OSZP-2017/005574                                                         zo dňa 24.04.2017   

Pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi 

v odpadovom hospodárstve je potrebné, aby boli splnené tieto podmienky: 

- K povoleniu odstránenia objektov SO 46 a 45 investor požiada tunajší úrad 

o vydanie vyjadrenia podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona č. 79/2015 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

- 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. 

- 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.  

- 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. 

- 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. 

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. 
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c) Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie 

      č. OU-GA-OSZP-2017/012466/OO                                                   zo dňa 10.11.2017   

Súhlas na povolenie novej časti stavby existujúceho stredného zdroja znečisťovania 

ovzdušia Hala D.  

Súhlasom sa určujú tieto podmienky: 

1. Z dôvodu, že pražič má horák na dodatočné spaľovanie BFT – TMV, ktorý má 

funkciu koncového oxidačného zariadenia na čistenie odpadových plynov prchavých 

organických zlúčenín, určuje sa teplota spaľovania 550 – 600
o
C, zdržaná doba do 1 s. 

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

orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší 

v znení neskorších predpisov na užívanie časti stavby stredného zdroja 

znečisťovania ovzdušia na skúšobnú prevádzku. K žiadosti je potrebné predložiť: 

a) vypracovaný prevádzkový poriadok, resp. pokyny obsluhy z hľadiska ochrany 

ovzdušia, 

b) návrh postupu výpočtu množstva emisií zo zdroja znečisťovania so žiadosťou 

o schválenie tohto postupu, 

c) návrh prevádzkovej evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia. 

3. Zabezpečiť dostatočný rozptyl emisií znečisťujúcich látok vyvedením do 

vonkajšieho ovzdušia v súlade s prílohou č. 9 vyhlášky č. Ministerstva životného 

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

ustanovenia zákona o ovzduší.  

4. Každá zmena v technológii s vplyvom na množstvo a zloženie emisií do ovzdušia 

podlieha súhlasu orgánu ochrany ovzdušia. 
 
d) Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie 

č. OU-GA-OSZP-2017/012571                                                       zo dňa 27.10.2017  

Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženým zámerom súhlasíme za 

podmienok: 

1. Vsakovacie zariadenia dažďovej kanalizácie majú podľa § 52 zákona č. 364/2004 

Z.z. o vodách charakter vodnej stavby, a podliehajú povoleniu orgánu štátnej vodnej 

správy podľa § 26 vodného zákona. 

2. V stavebnom konaní všeobecného stavebného úradu investor predloží stanovisko 

správcu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 

3. 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 stavebného 

zákona, stanoviská správcov inžinierskych sietí, vyjadrenia dotknutých orgánov 

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), 

správny poplatok. 
 
e) Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra, OZ Galanta so sídlom 

v Šali 

č. 82442/2017                                                                                   zo dňa 01.12.2017 

Vyjadrenie: 

- V súčasnosti je dodávaná pitná voda z verejného vodovodu do areálu Pečivárne 

Sereď na základe zmluvy o dodávke vody s prevádzkovateľom existujúcou 

vodovodnou prípojkou dimenzie DN 80. 
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- Na meranie dodanej vody slúži vodomer prevádzkovateľa, umiestnený vo 

vodomernej šachte. Dimenzia vodovodnej prípojky a vodomera a ich uloženie sa 

nemení. Navrhovaná prístavba k hale D SO68b sa napája na existujúce vnútro 

areálové rozvody verejného vodovodu. 

- Vodu na požiarne účely z verejného vodovodu cez existujúcu vodovodnú prípojku 

z dôvodu kapacitných možností verejného vodovodu, vodovodnej prípojky a dimenzie 

osadeného meradla nezabezpečujeme. Proti zásobovaniu areálového požiarneho 

vodovodu DN 150 vodou zo studne SO 114-2 pomocou ATS (SO 72) námietky 

nemáme. 

Kanalizácia: 

- Nová kanalizačná prípojka na verejnú kanalizáciu sa nenavrhuje. Objekt haly bude 

napojený na existujúce areálové kanalizačné rozvody. 

- Nakoľko v súhrnnej správe a ani v iných častiach predloženej projektovej 

dokumentácii nie je uvádzaná potreba navýšenia dodávky pitnej vody pre výrobné 

zariadenia osadené v prístavbe haly D a neuvádza sa ani potreba odvádzania 

technologických odpadových vôd z vybudovanej prístavby haly D nemáme voči jej 

stavbe výhrady. 

S vydaním stavebného povolenia súhlasíme. 
 
f) Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie 

č. OU-GA-OSZP-2018/001482                                                        zo dňa 09.01.2018 

Začatie stavebného konania vo veci vydania stavebného povolenia na predmetnú 

stavbu 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 vydanom v zisťovacom konaní o zmene činnosti 

Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-GA-OSZP-

2017/004289 zo dňa 28.03.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2017 

a s jeho podmienkami. 
 
g) Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia 

      č. OU-GA-OKR-2017/005635-02                                                    zo dňa 10.04.2017  

Pre účely civilnej ochrany budú využívané centrálne miestnosti na 1.NP pre celý areál, 

ktoré sa v prípade ohrozenia upravia na jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne 

(JÚBS). Uvažované priestory a navrhované zariadenie civilnej ochrany zodpovedajú 

ustanoveniam vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z.z. 

o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických 

podmienok zariadení civilnej ochrany. 
 

h) Krajský pamiatkový úrad Trnava 

      č. KPUTT-2017/10958-2/30619/HOR                                               zo dňa 24.04.2017 

1. Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou 

stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom 

Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení prosíme uviesť telefonický 

kontakt. 

2. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí 

nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému 

pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3  

zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový zákon)  

nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom 

alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo 

dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca 

povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť 
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ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález 

môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba 

oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. 

Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje § 127 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 
 

i) TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava 

č. 1206/50/17/BT/OS/DOK                                                               zo dňa 12.10.2017   

Pri inšpekcii vykonanej dňa 12.10.2017 boli zistené nasledovné nedostatky:  

1. V projektovej dokumentácii nie sú dostatočne uvedené údaje o koncepcii 

skladovania pre navrhovaný sklad (m. č. 2.003 sklad jadrovín) podľa STN 26 9030, čo 

nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. 

2. Súčasťou projektovej dokumentácie nie sú stavebné výkresy s priestorovým 

umiestnením strojov a zariadení (m. č. 1.001 výrobný priestor, m. č. 2.004 výrobný 

priestor) vrátane riešenia vnútorných komunikácii (nevieme určiť, či sú dodržané 

požiadavky na šírku obslužných alebo montážnych priechodov medzi strojmi a šírky 

komunikácii) podľa čl. 7 STN 73 5105, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 5  

a písm. e), h) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. 

Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení po 

odstránení nedostatkov uvedených v bodoch 1 a 2. Odborné stanovisko je vydané pre 

účely stavebného povolenia. 

Uvedené nedostatky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia. 

Nedostatky a upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby a budú 

dodržiavané všeobecné záväzné právne predpisy. 
 

10. Všetky inštalačné práce musia byť uskutočnené odbornými pracovníkmi v zmysle 

platných STN a musí sa o nich urobiť záznam do stavebného denníka. Elektrickú 

inštaláciu, inštaláciu vody a kúrenia vykonať v zmysle platných STN. Potvrdenie 

o preskúšaní  inštalácií predloží investor pri kolaudácii stavby. 
 

11. Stavebné výrobky použité na stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa zákona č. 133/2013 

Z.z. o stavebných výrobkoch.  
 
12. Stavba bude dokončená najneskôr do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti 

stavebného povolenia. 
  

13. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ IN VEST s.r.o., Areál Duslo, 

objekt č. 21-07, 927 03 Šaľa, IČO: 36 553 671. 
 

14. Stavebník zodpovedá za súlad priestorovej polohy stavby s overenou dokumentáciou,   

pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou 

alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 

Doklad o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri 

kolaudácii.  
 

15. Pri kolaudačnom konaní predložiť rozbor vzorky vody. 
 

16. Zabezpečiť, aby expozícia hluku z prevádzky (doprava, zásobovanie, technológia 

výroby, stacionárne zdroje hluku) bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty 

pre deň, večer a noc, ktoré sú ustanovené vykonávacím predpisom. Prevádzkovateľ 

pred uvedením priestorov do prevádzky zabezpečí meranie hluku v životnom 

prostredí. V prípade prekročenia najvyššej prípustnej hodnoty expozície hluku vykoná 

také protihlukové opatrenia, aby hlučnosť vo vonkajšom prostredí neprekračovala 

prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí. 
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17. Pred začiatkom výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych 

sietí v priestore navrhovanej stavby ich správcami.  Križovania a súbehy inžinierskych 

sietí riešiť v  súlade s  STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 
 

18. Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb a označiť 

stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.  
 
19. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby stavebnému úradu.  
 
20. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať 

len na  základe kolaudačného rozhodnutia,  podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona.   
 

21. Kolaudácia stavby je možná až po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na 

podmieňujúce stavebné objekty stavby z hľadiska užívateľnosti stavby ako celku, 

ktoré povoľovali iné stavebné úrady - kolaudačné rozhodnutie Okresného úradu 

Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie na vodnú stavbu budovanú v rámci 

stavby „ Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. - I. až III. etapa - Prístavba k hale D (SO 

68b) “ . 
 

 
 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  

V stavebnom konaní vzniesol účastník konania Združenie domových samospráv, Námestie 

SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava písomne, cestou elektronickej podateľne na 

ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk dňa 22.12.2017 pripomienky, o ktorých 

stavebný úrad rozhodol takto:  

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 

stavebnom konaní pre stavbu „Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. I. až III. Etapa“ uplatňuje 

nasledovné podmienky k stavebnému povoleniu na ochranu svojich práv a zákonom 

chránených záujmov podľa §66 ods.3 písm. b resp. ods.4 písm. d Stavebného zákona a podľa 

§10 ods.1 písm. e vyhlášky č.453/2000 Z.z.: 

1. K predmetnej stavbe „Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. I. až III. Etapa“ bolo vykonané 

zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím ZZZZZZZZZZZZZZZZZ, 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 stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky 

uplatnené v zisťovacom konaní uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom 

konaní o povolení stavby; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek 

do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.   
 

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 (ako štátny metodický orgán nie 

správca komunikácie) ako aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že 

navrhované dopravné riešenie je dostatočné. 

   Stavebný úrad pripomienke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti   

rozhodnutia. 
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1.3. Žiadame predložiť vodoprávne povolenie na vodné stavby ako aj predložiť povolenia na 

všeobecné a osobitné užívanie vôd podľa Vodného zákona č.364/2004 Z.z.. 

   Stavebný úrad pripomienke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 

rozhodnutia. 
 

1.4 Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov zachovania vodnej 

bilancie podľa §65 Vodného zákona č. 364/2004 Z.z., nezhoršovania odtokových 

pomerov podľa §18 ods.5 Vodného zákona a enviromentálnych cieľov podľa Vodného 

zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia. 
    

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. 
 

Podľa §65 Vodného zákona č. 364/2004 Z.z. „Orgány štátnej vodnej správy pri 

vydávaní povolení na osobitné užívanie vôd, súhlasov, vyjadrení a pri inom rozhodovaní 

sú povinné vychádzať z výsledkov zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových 

vôd a podzemných vôd, z vodnej bilancie, z programu opatrení na účely zlepšenia 

kvality povrchových vôd určených na odbery pre pitnú vodu, z plánov manažmentu 

povodí, z Vodného plánu Slovenska, z programu znižovania znečisťovania vôd 

znečisťujúcimi látkami a z koncepcií a rozvojových programov vo vodnom 

hospodárstve.“; podľa §18 ods.5 Vodného zákona „Pri všeobecnom užívaní vôd sa 

nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať 

životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať 

brehy, vodné stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd 

nesmie slúžiť na podnikateľské účely.“ 
 
Dokumentácia pre stavebné povolenie musí vyhovovať vyššie uvedeným požiadavkám.          

   Stavebný úrad pripomienke vyhovuje, stanovisko príslušného dotknutého orgánu   

pod bodom 9d).  
 
1.5 Žiadame preukázať, že projekt stavby „Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. I. až III. 

Etapa“ predpokladá realizáciu sadových úprav s charakterom lokálneho parčíka 

v zmysle našich pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní a podľa podmienok 

územného rozhodnutia  s preukázateľným ekostabilizačnými funkcionalitami pre dané 

územie. 

Stavebný úrad pripomienke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti  

rozhodnutia. 
 

1.6 Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb §47 písm.e 

a písm.j Stavebného zákona: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas 

životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími 

podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby 

technický systém budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických možností 

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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umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, 

umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných 

alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie 

a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné 

a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta 

stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné 

svetlo“. Žiadame preukázať splnenie podmienky podľa §47 písm.e a písm.j  Stavebného 

zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych 

klimatických pomerov stavby.            
 
         Navrhujeme splnenie tejto požiadavky formou dažďových záhrad 

(www.samospravydomov.org/files/dazdove zahrady.pdf), ktoré plnia dôležité 

ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5
o
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 riešenie tzv. dažďových záhrad 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 uznensením vlády SR č. 

148/2014 ako aj zákona o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo 

zhodnotených). 

Spôsob naplnenia všeobecných požiadaviek podľa §47 písm.e a písm.j formou 

navrhovaných opatrení rieši Adaptačná stratégia SR na nepriaznivé dôsledky zmeny 

klímy, ktorá bola schválená uznensením vlády SR  č.148/2014. Hoci adaptačná 

stratégia používa odporúčacie pojmy, v dôsledku požiadavky „čo najlepšieho 

zohľadnenie miestnych klimatických pomerov“ a v dôsledku §3 ods.5 zákona OPK 

č.543/2002 Z.z. je žiadateľ povinný zapracovať tieto opatrenia do dokumentácie pre 

stavebné konanie tak, že z odporúčaných opatrení z Adaptačnej stratégie vyskladá také 

projektové riešenie, ktoré je najlepšie, t.j. lepšie ako všetky ostatné alternatívy. 

Opatrenia vyplývajúce z adaptačnej stratégie:.          

        • Všeobecné opatrenia: 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 

http://www.samospravydomov.org/files/dazdove%20zahrady.pdf
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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. 
 

1.7 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/m
2
 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom 

území (www.samospravydomov.org/files/retencna dlazba.pdf). Prípustné aj keď 

enviromentálne menej vhodné je aj použitie vodu-priepustných asfaltových zmesí s 

vhodným podložím, či použitie betónovej zámkovej dlažby s preukázanou vodozádržnou 

funkcionalitou. 

         Podľa ustanovenia §2 Cestného zákona č. 135/1961 Zb. 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. Používanie 

materiálov zo zhodnotených odpadov vyplýva z §1 ods.1 písm.a zákona o odpadoch č. 

79/2015 Z.z. „tento zákon upravuje programové dokumenty v odpadovom 

hospodárstve“; podľa §8 ods.3 písm.c zákona o odpadoch „program odpadového 

hospodárstva obsahuje záväznú časť a smernú časť“. Povinnosť používať materiály 

a výrobky zo zhodnotených odpadov vyplýva napríklad zo záväzných opatrení 

Programu odpadového hospodárstva SR (http://wwwminzp.sk/files/sekcia-

enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obyly/registre-a-zoznamy/poh-sr-

2016-2020 vestnik.pdf).     
     
    Retenčná funkcia zase vyplýva z požiadavky nezhoršovania odtokových pomerov: Podľa 

§65 Vodného zákona č. 364/2004 Z.z. „orgány štátnej vodnej správy pri povolení na 

osobitné užívanie vôd, súhlasov, vyjadrení a pri inom rozhodovaní sú povinné 

http://www.samospravydomov.org/files/retencna%20dlazba.pdf
http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc
http://wwwminzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obyly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020%20vestnik.pdf
http://wwwminzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obyly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020%20vestnik.pdf
http://wwwminzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obyly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020%20vestnik.pdf
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vychádzať z výsledkov zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd 

a podzemných vôd, z vodnej bilancie, z programu opatrení na účely zlepšenia kvality 

povrchových vôd určených na odbery pre pitnú vodu, z plánov manažmentu povodí, 

z Vodného plánu Slovenska, z programu znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi 

látkami a z koncepcií a rozvojových programov vo vodnom hospodárstve.“; podľa §18 

ods.5 Vodného zákona „Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť 

ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a prírodné 

dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné stavby a zariadenia, 

zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na podnikateľské účely.“ 
 
         Navrhované stavebno-konštrukčné prvky retenčných dlažieb zo zhodnotených odpadov 

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. 
 

1.8 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. 
 

1.9 Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo 

zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. 

(https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatelia).    

Stavebný úrad pripomienke vyhovuje, nakladanie s odpadmi  stavebník preukázal 

kladným stanoviskom príslušného dotknutého orgánu, bod č. 9b). 
 

1.10 Žiadame preukázať zohľadnenie dokumentácie podľa §65 Vodného zákona č. 364/2004 

v dokumentácii pre stavebné povolenie.   

Stavebný úrad pripomienke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 

rozhodnutia. 
 

1.11 Žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných opatrení v súvislosti 

s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona č. 543/2002 Z.z. 

Stavebný úrad pripomienke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 

rozhodnutia. 
 
1.12 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  vyhovuje. 
 
1.13 Podľa §10 ods.1 písm.e stavebnej vyhlášky č.453/2000 Z.z. „stavebné povolenie 

obsahuje okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí 

https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatelia
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ochrana verejných záujmov a právom chránené záujmy účastníkov konania“; vyššie 

uvedené požiadavky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako podmienky podľa §66 

ods.3 písm.b resp. ods.4 písm. d Stavebného zákona v zmysle §10 ods.1 písm.e vyhlášky 

č. 453/2000 Z.z.  

Stavebný úrad pripomienke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 

rozhodnutia. 
 

  
Dňa 18.01.2018 bolo elektronickou poštou doručené stanovisko Združenia domových 

samospráv k zaslanej dokumentácii :  

Na základe priloženého stanoviska k predloženej dokumentácii pre stavebné konanie 

konštatujeme jej nasledovné nedostatky: 

1. Absentuje bilancia odtokových pomerov povrchových vôd. 

2. Absentuje Hydrológia. 

3. Absentuje hydrotechnické riešenie – navrhované množstvo povrchového odtoku. 

4. Absentujú hydraulika potrubia a vsakovacieho potrubia, riešenia na spomalenie 

odtoku, retenciu, resp. infiltráciu v mieste. 

5. Absentuje určenie miesta povrchového odtoku. 

6. Absentuje využitie materiálov zo zhodnotených odpadov pre riešenia stavby, napr. 

retencia, zlepšenie infiltrácie – strechy, tepelné izolácie a pre riešenie priestorového 

a pracovného hluku. 

Žiadame, aby stavebný úrad vrátil projekt podľa §60 ods.1 Stavebného zákona na doplnenie. 

Stavebný úrad pripomienke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 

rozhodnutia. 
  
                 
Stavba  nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

nebude stavba začatá.  

 

Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov 

účastníkov konania. 

 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e  
        

      Stavebník I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Drieňová 3, 821 01 Bratislava, IČO: 35 706 686, 

zastúpený spoločnosťou BMBAU, s.r.o., Dubovany 230, 922 08 Dubovany, IČO: 50 273 973, 

konateľ Ing. Miroslav Bugár, podal dňa 7.12.2017 žiadosť o  stavebné povolenie na stavbu 

„Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. - I. až III. etapa - Prístavba k hale D (SO 68b)“, 

Stavebné objekty: SO 68b Prístavba k hale D, SO 71.8 HTÚ pre SO 68b, SO 107.2 Plynovod 

(prekládka trasy 107.2.2.1), SO Sadové úpravy, prevádzkové súbory: PS 01 Automat na 

pečenie, PS 02 Pražič jadrovín, na pozemkoch parc. č. 2712/50, 2712/1, 2713/1, 2712/43 kat. 

úz. Sereď, ul. Trnavská cesta, na umiestnenie ktorej bolo vydané územné rozhodnutie 

Mestom Sereď pod č. 9624/ÚPaSP 487/2017 zo dňa 26.07.2017, právoplatné dňa 29.11.2017. 
 
     Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania podľa § 61 

ods.1 stavebného zákona oznámením č. 20792/ÚPaSP 1428/2017 zo dňa 19.12.2017 

a  z dôvodu, že sú mu známe pomery staveniska, bolo v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona 

upustené od miestneho zisťovania.   
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     V stavebnom konaní vzniesol účastník konania Združenie domových samospráv, Námestie 

SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava dňa 22.12.2017 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 

stavebnom konaní pre stavbu „Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. I. až III. Etapa“ uplatňuje 

nasledovné podmienky k stavebnému povoleniu na ochranu svojich práv a zákonom 

chránených záujmov podľa §66 ods.3 písm. b resp. ods.4 písm. d Stavebného zákona a podľa 

§10 ods.1 písm. e vyhlášky č.453/2000 Z.z.: 

1. K predmetnej stavbe „Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. I. až III. Etapa“ bolo vykonané 

zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím ZZZZZZZZZZZZZZZZZ, 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 stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené si pripomienky uplatnené v zisťovacom 

konaní uplatňujeme v plnom rozsahu aj v predmetnom stavebnom konaní o povolení 

stavby; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.   
 
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, o uvedenej pripomienke stavebný rozhodol 

v rozhodnutí o umiestnení stavby, ktoré vydalo Mesto Sereď  pod č. 9624/ÚPaSP 

487/2017 zo dňa 26.07.2017, ktoré sa stalo právoplatné dňa 29.11.2017. 
 
1.2 Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (ako štátny metodický orgán nie 

správca komunikácie) ako aj príslušného správcu dotknutých komunikácií, že 

navrhované dopravné riešenie je dostatočné. 

Stavebný úrad pripomienke nevyhovel, o uvedenej pripomienke stavebný rozhodol 

v rozhodnutí o umiestnení stavby, ktoré vydalo Mesto Sereď  pod č. 9624/ÚPaSP 

487/2017 zo dňa 26.07.2017, ktoré sa stalo právoplatné dňa 29.11.2017. 
 
1.3 Žiadame predložiť vodoprávne povolenie na vodné stavby ako aj predložiť povolenia na 

všeobecné a osobitné užívanie vôd podľa Vodného zákona č.364/2004 Z.z.. 

         Stavebný úrad pripomienke nevyhovel, povolenie podľa zákona č. 364/2004 Z. z. 

o vodách je osobitným konaním príslušného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad 

Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, stanovisko uvedené v bode 9d) vo 

výrokovej časti rozhodnutia. 
 
1.4 Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov zachovania vodnej 

bilancie podľa §65 Vodného zákona č. 364/2004 Z.z., nezhoršovania odtokových 

pomerov podľa §18 ods.5 Vodného zákona a enviromentálnych cieľov podľa Vodného 

zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia. 
 
        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 
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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. 
 

Podľa §65 Vodného zákona č. 364/2004 Z.z. „Orgány štátnej vodnej správy pri 

vydávaní povolení na osobitné užívanie vôd, súhlasov, vyjadrení a pri inom rozhodovaní 

sú povinné vychádzať z výsledkov zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových 

vôd a podzemných vôd, z vodnej bilancie, z programu opatrení na účely zlepšenia 

kvality povrchových vôd určených na odbery pre pitnú vodu, z plánov manažmentu 

povodí, z Vodného plánu Slovenska, z programu znižovania znečisťovania vôd 

znečisťujúcimi látkami a z koncepcií a rozvojových programov vo vodnom 

hospodárstve.“; podľa §18 ods.5 Vodného zákona „Pri všeobecnom užívaní vôd sa 

nesmie ohrozovať ani zhoršiť ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať 

životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať 

brehy, vodné stavby a zariadenia, zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd 

nesmie slúžiť na podnikateľské účely.“ 
 
Dokumentácia pre stavebné povolenie musí vyhovovať vyššie uvedeným požiadavkám.          

         Stavebný úrad pripomienke vyhovel, stavebník v stavebnom konaní predložil kladné 

stanovisko príslušného dotknutého orgánu, stanovisko uvedené v bode 9d) vo výrokovej 

časti rozhodnutia. 
 
1.5 Žiadame preukázať, že projekt stavby „Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. I. až III. 

Etapa“ predpokladá realizáciu sadových úprav s charakterom lokálneho parčíka 

v zmysle našich pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní a podľa podmienok 

územného rozhodnutia  s preukázateľným ekostabilizačnými funkcionalitami pre dané 

územie. 

Stavebný úrad pripomienke nevyhovel, o uvedenej pripomienke stavebný rozhodol 

v rozhodnutí o umiestnení stavby, ktoré vydalo Mesto Sereď  pod č. 9624/ÚPaSP 

487/2017 zo dňa 26.07.2017, ktoré sa stalo právoplatné dňa 29.11.2017. Súčasťou 

projektovej dokumentácie je dokumentácia sadových úprav, ktorú vyhotovila Ing. Eva 

Wernerová, krajinný architekt, navrhované sadové úpravy nemajú charakter lokálneho 

parčíka. 
 

1.6 Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb §47 písm.e 

a písm.j Stavebného zákona: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas 

životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími 

podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby 

technický systém budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických možností 

umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, 

umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím vysokoúčinných 

alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie 

a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné 

a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta 

stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné 

svetlo“. Žiadame preukázať splnenie podmienky podľa §47 písm.e a písm.j  Stavebného 

zákona odbornými výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych 

klimatických pomerov stavby.            
 

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


 15 

         Navrhujeme splnenie tejto požiadavky formou dažďových záhrad 

(www.samospravydomov.org/files/dazdove zahrady.pdf), ktoré plnia dôležité 

ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5
o
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 riešenie tzv. dažďových záhrad 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 uznensením vlády SR č. 

148/2014 ako aj zákona o odpadoch (maximálne možné používanie materiálov zo 

zhodnotených). 

Spôsob naplnenia všeobecných požiadaviek podľa §47 písm.e a písm.j formou 

navrhovaných opatrení rieši Adaptačná stratégia SR na nepriaznivé dôsledky zmeny 

klímy, ktorá bola schválená uznensením vlády SR  č.148/2014. Hoci adaptačná 

stratégia používa odporúčacie pojmy, v dôsledku požiadavky „čo najlepšieho 

zohľadnenie miestnych klimatických pomerov“ a v dôsledku §3 ods.5 zákona OPK 

č.543/2002 Z.z. je žiadateľ povinný zapracovať tieto opatrenia do dokumentácie pre 

stavebné konanie tak, že z odporúčaných opatrení z Adaptačnej stratégie vyskladá také 

projektové riešenie, ktoré je najlepšie, t.j. lepšie ako všetky ostatné alternatívy. 

Opatrenia vyplývajúce z adaptačnej stratégie:.          

        • Všeobecné opatrenia: 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 

http://www.samospravydomov.org/files/dazdove%20zahrady.pdf
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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, o uvedenej pripomienke stavebný rozhodol 

v rozhodnutí o umiestnení stavby, ktoré vydalo Mesto Sereď  pod č. 9624/ÚPaSP 

487/2017 zo dňa 26.07.2017, ktoré sa stalo právoplatné dňa 29.11.2017. Podľa § 46 

stavebného zákona projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť 

a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 projektant vypracovaného 

projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť. Podľa ustanovenia § 43f 

stavebného zákona na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný 

výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na 

zamýšľaný účel. Navrhovaná stavba je riešená ako prístavba existujúcej výrobnej haly. 

V konaní boli predložené súhlasné stanoviská dotknutých orgánov podľa osobitných 

predpisov. 
 

1.7 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/m
2
 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom 

území (www.samospravydomov.org/files/retencna dlazba.pdf). Prípustné aj keď 

enviromentálne menej vhodné je aj použitie vodu-priepustných asfaltových zmesí s 

vhodným podložím, či použitie betónovej zámkovej dlažby s preukázanou vodozádržnou 

funkcionalitou. 

         Podľa ustanovenia §2 Cestného zákona č. 135/1961 Zb. 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. Používanie 

materiálov zo zhodnotených odpadov vyplýva z §1 ods.1 písm.a zákona o odpadoch č. 

79/2015 Z.z. „tento zákon upravuje programové dokumenty v odpadovom 

hospodárstve“; podľa §8 ods.3 písm.c zákona o odpadoch „program odpadového 

hospodárstva obsahuje záväznú časť a smernú časť“. Povinnosť používať materiály 

a výrobky zo zhodnotených odpadov vyplýva napríklad zo záväzných opatrení 

Programu odpadového hospodárstva SR (http://wwwminzp.sk/files/sekcia-

enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obyly/registre-a-zoznamy/poh-sr-

2016-2020 vestnik.pdf).     
     
    Retenčná funkcia zase vyplýva z požiadavky nezhoršovania odtokových pomerov: Podľa 

§65 Vodného zákona č. 364/2004 Z.z. „orgány štátnej vodnej správy pri povolení na 

osobitné užívanie vôd, súhlasov, vyjadrení a pri inom rozhodovaní sú povinné 

http://www.samospravydomov.org/files/retencna%20dlazba.pdf
http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc
http://wwwminzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obyly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020%20vestnik.pdf
http://wwwminzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obyly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020%20vestnik.pdf
http://wwwminzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obyly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020%20vestnik.pdf
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vychádzať z výsledkov zisťovania výskytu a hodnotenia stavu povrchových vôd 

a podzemných vôd, z vodnej bilancie, z programu opatrení na účely zlepšenia kvality 

povrchových vôd určených na odbery pre pitnú vodu, z plánov manažmentu povodí, 

z Vodného plánu Slovenska, z programu znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi 

látkami a z koncepcií a rozvojových programov vo vodnom hospodárstve.“; podľa §18 

ods.5 Vodného zákona „Pri všeobecnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršiť 

ich kvalita alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a prírodné 

dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné stavby a zariadenia, 

zariadenia na chov rýb. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na podnikateľské účely.“ 
 
         Navrhované stavebno-konštrukčné prvky retenčných dlažieb zo zhodnotených odpadov 

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, o uvedenej pripomienke stavebný rozhodol 

v rozhodnutí o umiestnení stavby, ktoré vydalo Mesto Sereď  pod č. 9624/ÚPaSP 

487/2017 zo dňa 26.07.2017, ktoré sa stalo právoplatné dňa 29.11.2017. Podľa § 46 

stavebného zákona projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť 

a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 projektant vypracovaného 

projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť. Podľa ustanovenia § 43f 

stavebného zákona na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný 

výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na 

zamýšľaný účel. Navrhovaná stavba je riešená ako prístavba existujúcej výrobnej haly. 

V konaní boli predložené súhlasné stanoviská dotknutých orgánov podľa osobitných 

predpisov 
 

1.8 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, o uvedenej pripomienke stavebný rozhodol 

v rozhodnutí o umiestnení stavby, ktoré vydalo Mesto Sereď  pod č. 9624/ÚPaSP 

487/2017 zo dňa 26.07.2017, ktoré sa stalo právoplatné dňa 29.11.2017. Navrhovaná 

stavba je riešená ako prístavba existujúcej výrobnej haly. Projektová dokumentácia 

nerieši vodnú stavbu odlučovača ropných látok. 
 

1.9 Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo 

zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. 

(https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatelia).    

   Stavebný úrad pripomienke vyhovel, nakladanie s odpadmi stavebník preukázal    

kladným stanoviskom dotknutého orgánu, uvedené pod bodom č. 9b) vo výrokovej časti 

rozhodnutia.  
 

1.10 Žiadame preukázať zohľadnenie dokumentácie podľa §65 Vodného zákona č. 364/2004 

v dokumentácii pre stavebné povolenie.   

Stavebný úrad pripomienke nevyhovel, predmetné stavebné konanie nie je konaním 

podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (§65 Podklady na výkon štátnej vodnej správy, 

Orgány štátnej vodnej správy pri vydávaní povolení na osobitné užívanie vôd, súhlasov, 

vyjadrení a pri inom rozhodovaní sú povinné vychádzať z výsledkov zisťovania výskytu 

a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd, z vodnej bilancie, z programu 

https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatelia
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opatrení na účely zlepšenia kvality povrchových vôd určených na odbery pre pitnú 

vodu, z plánov manažmentu povodí, z Vodného plánu Slovenska, z programu 

znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a z koncepcií a rozvojových 

programov vo vodnom hospodárstve. z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 

rozhodnutia.) 
 

1.11 Žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných opatrení v súvislosti 

s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona č. 543/2002 Z.z. 

Stavebný úrad pripomienke nevyhovel, v konaní o umiestnení stavby  vydal príslušný 

správny orgán Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie kladné 

stanovisko pod č. OU-GA-OSZP-2016/005554 dňa 04.04.2017 (Z hľadiska ochrany 

prírody a krajiny nemáme námietky k umiestneniu predmetnej stavby podľa predloženej 

projektovej dokumentácie.) 
 
1.12 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, o uvedenej pripomienke stavebný rozhodol 

v rozhodnutí o umiestnení stavby, ktoré vydalo Mesto Sereď  pod č. 9624/ÚPaSP 

487/2017 zo dňa 26.07.2017, ktoré sa stalo právoplatné dňa 29.11.2017.  Stavebník má 

existujúcu prevádzku v existujúcom výrobnom areáli, kde má zabezpečený a vyriešený 

separovaný zber odpadu. V konaní bolo predložené vyjadrenie Okresného úradu 

Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva č.OU-GA-OSZP-2017/005574 zo dňa 24.04.2017. 
 
1.13 Podľa §10 ods.1 písm.e stavebnej vyhlášky č.453/2000 Z.z. „stavebné povolenie 

obsahuje okrem všeobecných náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí 

ochrana verejných záujmov a právom chránené záujmy účastníkov konania“; vyššie 

uvedené požiadavky žiadame uviesť v stavebnom povolení ako podmienky podľa §66 

ods.3 písm.b resp. ods.4 písm. d Stavebného zákona v zmysle §10 ods.1 písm.e vyhlášky 

č. 453/2000 Z.z.  

   Stavebný úrad pripomienke nevyhovel, navrhovaná stavba je riešená ako prístavba 

existujúcej výrobnej haly. V konaní boli predložené súhlasné stanoviská dotknutých 

orgánov podľa osobitných predpisov.  Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené 

v § 43c, 43d a 43e stavebného zákona ako aj podmienky územného rozhodnutia 

o umiestnení stavby a všeobecné technické požiadavky na výstavbu, určené vyhláškou 

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. 

 

    O podanom stanovisku účastníka konania Združenia domových samospráv stavebný úrad 

dňa 09.01.2018 el. poštou informoval stavebníka a požiadal o stanovisko. Stanovisko bolo 

doručené el. poštou dňa 10.01.2018.  

 

     Dňa 11.01.2018 stavebný úrad el. poštou doručil účastníkovi konania Združenia domových 

samospráv požadované doklady (koordinačnú situáciu, sprievodnú správu). 
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 Dňa 18.01.2018 bolo elektronickou poštou doručené stanovisko Združenia domových 

samospráv k zaslanej dokumentácii :  

Na základe priloženého stanoviska (Národná recyklačná agentúra Slovensko, Pribinova 

544/3, 960 01 Zvolen) k predloženej dokumentácii pre stavebné konanie konštatujeme jej 

nasledovné nedostatky: 

1. Absentuje bilancia odtokových pomerov povrchových vôd. 

2. Absentuje Hydrológia. 

3. Absentuje hydrotechnické riešenie – navrhované množstvo povrchového odtoku. 

4. Absentujú hydraulika potrubia a vsakovacieho potrubia, riešenia na spomalenie  

odtoku, retenciu, resp. infiltráciu v mieste. 

5. Absentuje určenie miesta povrchového odtoku. 

6. Absentuje využitie materiálov zo zhodnotených odpadov pre riešenia stavby, napr.   

retencia, zlepšenie infiltrácie – strechy, tepelné izolácie a pre riešenie 

priestorového a pracovného hluku. 

Žiadame, aby stavebný úrad vrátil projekt podľa §60 ods.1 Stavebného zákona na doplnenie. 

Stavebný úrad pripomienke nevyhovel, podľa § 46 stavebného zákona projektant vykonáva 

projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 

45 ods. 2 projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť. 

Podľa ustanovenia § 43f stavebného zákona na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť 

iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na 

zamýšľaný účel. Navrhovaná stavba je riešená ako prístavba existujúcej výrobnej haly. 

V konaní boli predložené súhlasné stanoviská dotknutých orgánov podľa osobitných 

predpisov (Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Okresný úrad 

Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek EIA, OV, OH, OO, Okresný úrad 

Galanta, odbor krízového riadenia, Krajský pamiatkový úrad Trnava, TÜV SÜD Slovakia 

s.r.o., Bratislava). 
 
 
 
     Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona 

a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 

obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. 
 
 
     Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie vydané 

v zisťovacom konaní o zmene činnosti pod č. OU-GA-OSZP-2017/004289/AF dňa 

28.03.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2017. Navrhovaná činnosť „Prístavba 

k hale D (SO 68b – prístavba a novostavba)“, uvedená v predloženom oznámení o zmene 

navrhovanej činnosti 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.envoroportal.sk/sk/eia/detail/pristavba-k-hale-d-so-68b-pristavba-novostavba- 

 

     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-2018/001482 zo dňa 09.01.2018.   
  
 
     Svoje stanoviská si uplatnili:  Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v 

Trnave, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek EIA, OV, OH, 

OO, Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Krajský pamiatkový úrad Trnava, TÜV 

SÜD Slovakia s.r.o., Bratislava. Ich pripomienky boli skoordinované a zahrnuté do 

podmienok stavebného povolenia. 

https://www.envoroportal.sk/sk/eia/detail/pristavba-k-hale-d-so-68b-pristavba-novostavba-
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     K žiadosti o stavebné povolenie bol priložený list vlastníctva LV č. 912, vydaný Okresným 

úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 27.11.2017.         

                  

     Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval Ing. Ivan Bučko – ORPIS, Mierová 44, 821 

05 Bratislava, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 4190*A*1 Pozemné stavby. 

Projektovú dokumentáciu – časť statika vypracoval Ing. Martin Schmuck, autorizovaný 

stavebný inžinier, reg.č. 0033*Z*3-1 Statika stavieb.  

                          

     Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 
   
 
 
     Poplatky:  Za vydanie stavebného povolenia bol uhradený správny poplatok podľa zákona 

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote 900,0 €. 

 

 

 

 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, Námestie republiky 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 dňa : 05.02.2018                                            Zvesené dňa :   

(pečiatka, podpis)                                                             (pečiatka, podpis)  


