
I.D.C., a.s. Bajkalská 19B 82101, prevádzkáreň Sereď Trnavská cesta14, Sereď 92601 

V zastúpení : 
Ing. Miroslav Bugár- konateľ BMBAU, s.r.o, Dubovany 230, 92208, 

Email: bugar@bmbau.sk, tel. +421908 901 207 
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Vec : Žiadost' o zmenu stavby pred jej dokončením : 

Rozvoj závodu Pečivárne Sered' o. z.- I. až ll. etapa 
(podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § ll vyhl. č. 

453/2000 z. z. ) 

Stavebník : I.D.C. Holding, a.s. Bajkalská 19B 82101 

Údaje o stavbe : 
Označenie stavby a časti, ktorej sa zmena týka : 

SO 67.2 HALA E- VÝROBNÁ HALA - Výrobná časť a sklad surovín -I. etapa 

na pozemkoch parc. č. 2712/ 1, a 2712/43 katastrálne územie územie Sereď, v obci Sereď. 

Označenie ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko ( napr. časť verejného 

priestranstva a pod.) 271211 

Stavebné povolenie na stavbu ( pôvodnú ) bolo vydané Mestom Sereď, stavebným úradom pod číslom 

4283/ÚPaSP282/2014 zo dňa 21.7.2017, jeho zmeny číslol098/ÚPaSP613/20 1 5 zo dňa 26.8.2015 a 

zmeny číslo 9622/ÚPaSP485/2017 zo dňa 22.5.2017. 

Rozhodnutie dopadu na životné prostredie (EIA) bolo vydané Obvodným úradom životného prostredia v 

Galante pod číslom A2013/00169/EWAF dňa 25.01.2013, a jeho zmeny vydané Okresným úradom 

Galanta pod číslom OU-GA-OSZP -2014/002550 dňa 20.02.2014. 

http s:/ /www .en vi roportal.sk/vyh ladavanie?g= A20 13%2 FOO 169 

https://www.enviroportal.sk/vyhladavanie?q=OU-GA-OSZP-2014%2F002550 

K pozemkom, na ktorých je stavba uskutočňovaná, resp. k stavbe, ktorej sa zmeny týkajú má stavebník: 

•vlastnícke právo - list vlastníctva č. 912 
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Opis navrhovaných zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou projektovou 

dokumentáciu : 

Predmetnú halu ide Stavebník realizovať v zmenšenom pôdorysnom rozmere t.j . časť už povolenej haly 

so 67.2. 
Hala bude využívaná ako šatne, chladiaci box a prekládka skladu obalov. V časti bude jedáleň. 

Dôvody navrhovaných zmien : prevádzkové dôvody - chýbajúce sklady 

Údaje o dokumentácii : 
Dokumentáciu zmenu stavby vypracoval: Ing. Ivan Bučko oprávnenie č. 4190 (Al) 

Prípadné ďalšie údaje podstatné pre rozhodnutie stavebného úradu .......... ................................ . 

~bova~ . .......
''7 • • 

207 Podpts stavebníka 
20262364 vz. Ing. Miroslav Bugár 
2364 

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov : Týmto udeľujem podl'a zákona 

č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov súhlas mestu Sereď, Nám. republiky 1176/1 O, 926 O l Sereď, so spracovaním mojich osobných údajov, 

ktoré sú uvedené v tejto žiadosti na účely vydania rozhodnutia a vedenia evidencie žiadosti v súlade s osobitnými 

právnymi predpismi v oblasti archívníctva a registratúry. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby 

jeho písomného odvolania Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva 

dotknutej osoby sú upravené zákonom č. 122/2013 Z.z. 

Dňa ..... ( ... :~ .. :.?.::..ff...................... podpis ...

Prílohy: 
l . Projektová dokumentácia stavby v 2 vyhotoveniach, ktorá obsahuje: 

situačné výkresy, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby 

•výkresy v rozsahu požadovanej zmeny 
•technický popis zmeny stavby a údaje o tom, či zmena bude mať účinok na okolie stavby 

•doklad o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmov sa zmena dotýka, ak sa také rokovania viedli: 

RUVZ v Ga, ORHaZZ v TI, OUZP v Ga (OV), TUV 

•súhlas autora pôvodného projektu Ge pôvodný projektant) 
2. Kópiu stavebného povolenia, a rozhodnutia ElA 
3. V prípade zmeny mena stavebníkov doklad o vlastníckom alebo inom práve 4. Doklad o zaplatení správneho 

poplatku v zmysle zákona č. 145/ 1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (položka č. 

60) 
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