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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 15.12.2017 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania 

a stavebného poriadku žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením „ Priemyselný 

park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď “- stavebný objekt SO 124 

Spevnené plochy a komunikácie, na pozemku parc. č. 3977/1 k.ú. Sereď.        

     Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Sereď pod č.: 19399/ÚPaSP 847/2017 

dňa 19.9.2017, ktoré sa stalo právoplatným dňa 17.10.2017. 

  

     Mesto Sereď, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a zákona č.135/1961 Zb. 

(cestný zákon)  v znení neskorších predpisov v súlade s § 120 zák.č.50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval 

žiadosť stavebníka podľa § 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 “                                                       

                                                    stavebný objekt 

                                         SO 124 Spevnené plochy a komunikácie 

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

Sereď.   

 

     Zmena stavby pred jej dokončením sa týka vnútroareálového usporiadania SO 124 

Spevnené plochy a komunikácie a povoľuje sa v tomto rozsahu: 

- pridanie komunikácie s kolmými parkovacími stojiskami pozdĺž východnej strany haly 

DC31,  

- pridanie jednosmernej komunikácie so šikmými parkovacími stojiskami pozdĺž severnej 

strany haly DC31,  

- pridanie spevnenej skladovej a manipulačnej spevnenej plochy pozdĺž západnej strany 

haly DC31,  
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- zmena spevnených skladových a manipulačných plôch z južnej strany haly DC32 na 

parkoviská s kolmým spôsobom radenia,  

- zmena počtu parkovacích stojísk pre osobné automobily zo 75 na 179. 

 

 

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. Vsakovací systém dažďovej kanalizácie a ORL má podľa § 52 zákona NR SR č. 

364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) charakter vodnej stavby a podlieha povoleniu 

orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 vodného zákona. 
 

3. Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta vydalo záväzné stanovisko k projektovej 

dokumentácii k zmene stavby pred dokončením pod č. 20761/ÚPaSP 1422/2017 dňa 

09.01.2018. Mesto Sereď nemá námietky voči uvedenej zmene stavby a zotrváva na 

svojom stanovisku č. 18168/ÚPaSP 776/2017, 19451/ÚPaSP 868/2017, 19452/ÚPaSP 

867/2017 zo dňa 09.08.2017. Zároveň uvádza, že povolenie dopravného značenia 

v areáli podlieha samostatnému povoľovaciemu konaniu, podmienené je súhlasom 

ODI Galanta. Príslušným povoľujúcim cestným správnym orgánom je Mesto Sereď, 

oddelenie rozvoja mesta. 
  

4. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:   
 
a) Správa a údržba ciest TTSK, Trnava 

č. 3906/2017/SÚCTt-7  10284                                                               zo dňa 15.12.2017 

Po preštudovaní predloženej dokumentácie a po telefonickej konzultácii s Ing. Andrássym 

dávame nasledovné vyjadrenie. Našich záujmov sa dotýka zásah do telesa cesty III/1332, 

ktorá je v našej správe a údržbe. S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme. 

SO 124 spevnenú plochu jednosmernej komunikácie so šikmými parkovacími stojiskami 

pozdĺž severnej strany haly DC31 realizovať v zmysle predloženej projektovej 

dokumentácie. Odvodnenie 35 parkovacích stojísk realizovať v zmysle predloženej 

projektovej dokumentácie 2,5% priečnym sklonom tak, aby voda zo spevnených plôch 

nestekala na vozovku cesty III/1332. Vzhľadom k tomu, že SO 124 spevnené plochy 

a komunikácie z priestorových dôvodov bude z časti zasahovať do ochranného pásma 

cesty III/1332 je potrebné si vyžiadať v zmysle § 11 odst. 2, zákona č. 135/1961 Zb.  

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov od Okresného 

úradu Galanta, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií povolenie výnimky zo 

zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty.  

Počas realizácie stavby nesmie byť na ceste III/1332 skladovaný žiadny materiál ani 

zemina z výkopov. Premávka na vyššie uvedenej ceste nesmie byť ohrozená ani 

obmedzená. Prípadné  poškodenie cesty III/1332 a jej súčastí žiadame uviesť do 

pôvodného stavu. Prípadné znečistenie ciest musí byť okamžite odstránené. Začatie 

a ukončenie prác žiadame nahlásiť Ing. Fodorovi majstrovi strediska Sereď na t.č. 0902 

964 754, ktorý bude dozerať na dodržanie nami stanovených podmienok a podmienok 

správnych orgánov.  
 
b) Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

č. OU-GA-OCDPK-2017/014281                                                         zo dňa 20.12.2017 

Navrhovaná stavba je v dotyku s cestou III/1332. 

S predloženou projektovou dokumentáciou stavby súhlasíme za predpokladu dodržania 

nasledovných podmienok: 
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- z dôvodu presného smerovania nákladnej kamiónovej dopravy z rýchlostnej cesty R1 (v 

smere od Trnavy a Nitry) k Priemyselnému parku, žiadame doplniť trvalé dopravné 

značenia na R1 pre výjazd vozidiel v križovatke s cestou I/62 mimo zastavaného územia 

mesta Sereď. V rámci novovybudovaných  a užívaných miestnych komunikácii areálu 

Priemyselného parku, taktiež doplniť trvalé dopravné značenie, ktoré vymedzí smerovanie 

nákladnej dopravy mimo zastavanej mestskej časti Nový Majer a ul. Trnavská v meste 

Sereď v oboch smeroch, 

- na osadenie stavebného objektu SO 124 spevnené plochy v ochrannom pásme cesty 

III/1332 je potrebné požiadať náš úrad o záväzné stanovisko – výnimku podľa § 11 odst.2, 

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov, 

- práce realizovať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na 

predmetnej ceste, 

- projektovú dokumentáciu stavby predložiť na vyjadrenie správcovi cesty SaÚC TTSK 

Trnava, 

- posúdenie vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky navrhovanej stavby prináleží OR PZ 

ODI Galanta.  
 
c) Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

č. OU-GA-OCDPK-2018/001505                                                         zo dňa 12.01.2018 

Výnimku zo zákazu činností v ochrannom pásme cesty III/1332 v km cca 1,670 – 1,850 

na ľavej strane staničenia v k.ú. Sereď povoľuje nasledovne: 

- osadenie stavby „Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba 

Sereď, parc. č. 3977/1, SO 124 -  Spevnené plochy a komunikácie“ podľa priloženej 

projektovej dokumentácie. 

Výnimka sa povoľuje za týchto podmienok: 

1. výnimka sa povoľuje iba na stavbu „Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká 

priemyselná výroba Sereď, parc. č. 3944/1, SO 124 - Spevnené plochy a komunikácie“  

2. stavebný objekt navrhovanej stavby osadiť podľa priloženej projektovej dokumentácie, 

3.dodržať podmienky vyjadrenia SaÚC TTSK Trnava pod č. 3906/2017/SÚCTt zo dňa 

15.12.2017, 

4. dodržať podmienky stanoviska OR PZ ODI Galanta zo dňa ORPZ-GA-ODI1-44-

311/2017 zo dňa 29.12.2017 

5. toto povolenie nenahrádza povolenie stavebného úradu vydané v zmysle zákona č. 

50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, 

6. výnimka platí na dobu neurčitú, 

7. v prípade dopravného záujmu, resp. záujmu správcu komunikácie, ktorý vyvolá kolíziu 

s takto umiestnenou stavbou, je majiteľ uvedenej stavby povinný na výzvu orgánu štátnej 

správy stavbu odstrániť, resp. preložiť na vlastné náklady.  
 
d) Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Galante, Okresný dopravný inšpektorát 

č. ORPZ-GA-ODI1-44-311/2017                                                         zo dňa 29.12.2017 

Okresný dopravný inšpektorát Galanta s predloženým návrhom stavby po prehodnotení 

dopravno-bezpečnostnej situácie v danej lokalite súhlasí ako aj súhlasí s projektom 

trvalého dopravného značenia za podmienok, že: 

-pri prevádzke areálu je potrebné zabezpečiť vjazd a výjazd nákladných vozidiel tak, aby 

nedochádzalo k obmedzovaniu plynulosti cestnej premávky v priľahlej kruhovej 

križovatke, 

- v prípade rozšírenia navrhovaného areálu je potrebné realizovať nové napojenie (z 

jednosmernenie areálu, 1 vjazd – 1 výjazd), 
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- trvalé dopravné značky a zariadenia budú použité v zmysle predloženej žiadosti 

a projektovej dokumentácii, zákona č. 8/2009 Z.z., vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., 

v zmysle STN 018020 v reflexnej úprave, upevnené na príslušných nosičoch, resp. 

stĺpikoch,  

- Okresný dopravný inšpektorát Galanta žiada aby bol včas informovaný o prípadných 

zmenách v súvislosti s predmetnou stavbou. 

   K použitiu odsúhlasených trvalých a dočasných dopravných značiek je potrebné vydať 

určenie (§ 3 Zákona číslo 135/1961 Zb.), ktoré žiadame zaslať k číslu ORPZ-GA-ODI1-

44-311/2017. 

   Okresný dopravný inšpektorát si záverom vyhradzuje právo v spolupráci s dotknutými 

orgánmi a organizáciami v prípade potreby riešenia aktuálnej dopravno - bezpečnostnej 

situácie v danej lokalite na prípadné zmeny, úpravy alebo doplnenie tohto stanoviska. 
  

e) Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek OV  

č. OU-GA-OSZP-2017/014315                                                                zo dňa 12.12.2017   

Z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasíme s projektovou dokumentáciou stavby za 

splnenia nasledovných podmienok: 

1. Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd, pri ktorých je možná 

kontaminácia ropnými látkami je možné v zmysle § 37 zák. NR SR č. 364/2004 Z.z. 

o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov (vodný zákon) len na základe predchádzajúceho zisťovania (hydrogeologického 

posudku) a na základe povolenia tunajšieho úradu v zmysle § 21 ods. 1, písm. d) vodného 

zákona, ktoré súvisí s povolením vodnej stavby - dažďovej kanalizácie. Hydrogeologický 

posudok musí byť vypracovaný oprávnenou osobou a bude súčasťou podkladov k žiadosti 

o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby. Hydrogeologickým posudkom musí byť 

deklarovaná vsakovacia schopnosť podložia a prehodnotený vsakovací systém pre 

odvádzanie požadovaného množstva vôd. 

2. Veľkosť vsakovacieho systému navrhnúť na základe vypočítaného množstva vôd z 

povrchového odtoku a záverov hydrogeologického posúdenia vsakovacích kapacít 

horninového prostredia danej oblasti a predchádzajúceho zisťovania. Predchádzajúce 

zisťovanie bude vykonané v zmysle § 37 vodného zákona a odborne spôsobilou osobou. 

3. Vsakovací systém dažďovej kanalizácie a ORL má podľa § 52 vodného zákona 

charakter vodnej stavby a podlieha povoleniu orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 

vodného zákona. 

4. 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 (o.i. RÚVZ Galanta k 

územnému konaniu, Krajský pamiatkový úrad Trnava, OR HaZZ Galanta) 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) a správny poplatok. 
 
f) Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek OH  

č. OU-GA-OSZP-2017/014279                                                                zo dňa 15.12.2017 

Pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi 

v odpadovom hospodárstve je potrebné, aby boli splnené podmienky: 

1. Pôvodca odpadov z realizácie stavby je povinný prednostne ich využiť pri vlastnej 

činnosti, recyklovať, zhodnotiť alebo zneškodniť. Odpady, ktoré nebudú využité, je 
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potrebné zhodnotiť alebo zneškodniť spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné 

prostredie a je v súlade so zákonmi o odpadoch a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 

predpismi.   

2. Pri kolaudačnom konaní predloží investor stavby doklady o spôsobe a množstve 

všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby (vážne lístky, 

faktúry a pod.) v zariadeniach oprávnených podľa zákona o odpadoch a požiada tunajší 

úrad o vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. 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. 
 
g) Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie  

č. OU-GA-OSZP-2017/014283                                                                zo dňa 07.12.2017 

Z hľadiska OPaK nemáme námietky k vydaniu zmeny stavby pred jej dokončením  

„Priemyselný park -logistické centrum a ľahká priemyselná výroba – Sereď“, SO 124 

spevnené plochy a komunikácie na parcele č. 3977/1 v k.ú. Sereď podľa predloženej 

projektovej dokumentácie.      
  
h) MŽP SR  Bratislava, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie  

č. 18489/2018                                                                                       zo dňa 03.04.2018 

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 začatie konania o zmene stavby pred dokončením na stavbu „Priemyselný 

park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď“ v rozsahu: SO 124 

Spevnené plochy a komunikácie 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.    
 

     Ostatné podmienky stavebného povolenia vydaného Mestom Sereď pod č. 

19399/ÚPaSP 847/2017 zo dňa 19.9.2017, ostávajú v platnosti. 
 
 
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 22.01.2018 pripomienky, o ktorých 

stavebný úrad rozhodol takto:  

Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §34 ods.1 resp. §59 ods.1 

písm.c Stavebného zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 

Z.z. v predmetnom stavebnom konaní pre stavbu „Priemyselný park – Logistické centrum 

a ľahká priemyselná výroba“ 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 „Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná 

výroba“ bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie 

domových samospráv uplatnilo pripomienky. Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA 

č.24/2006 Z.z. sú 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 
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konaní o povolení stavby; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek 

do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.  
 

1.1 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. 
 

1.2 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 9e).  
 
1.3 Žiadame preukázať, že projekt stavby „Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká 

priemyselná výroba“ 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. 
 

1.4 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 

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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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.            
 
         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 uznesením 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 uznesením 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 

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

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. 
 

1.5 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-2016-2020vestnik.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 

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-2016-2020vestnik.pdf
http://wwwminzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obyly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020vestnik.pdf
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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.“ 
 
         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. 
 

1.6 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. 
 

1.7 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. 9f). 
 

1.8 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. 
 

1.9 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. 
 
1.10 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. 
 

https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatelia
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1.11 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 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 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 

15.12.2017 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením „ Priemyselný park - Logistické 

centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď “- stavebný objekt SO 124 Spevnené plochy 

a komunikácie, na pozemku parc. č. 3977/1 k.ú. Sereď.        

     Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestom Sereď pod č.: 19399/ÚPaSP 847/2017 

dňa 19.9.2017, ktoré sa stalo právoplatným dňa 17.10.2017. 
 
Vydané územné rozhodnutia: 

Mesto Sereď vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby „ Priemyselný park - Logistické 

centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď “ pod č. 6797/ÚPaSP 1192/2008 dňa 20.11.2008, 

právoplatné dňa 23.12.2008 v znení jeho zmeny vydanej Mestom Sereď pod č. 12540/ÚPaSP 

399/2014 zo dňa 11.7.2014, právoplatné dňa 13.8.2014 v znení jeho zmeny „ Priemyselný 

park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď “ – zmena 05.2017 vydanej 

Mestom Sereď pod č. 19342/ÚPaSP 817/2017 zo dňa 6.11.2017, právoplatné dňa 12.12.2017.         
 
     Mesto Sereď, ako príslušný špeciálny stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania o 

zmene stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona účastníkom konania 

a dotknutým orgánom oznámením č. 20875/ÚPaSP 1463/2017 zo dňa 6.2.2018 a  z dôvodu, 

že sú mu známe pomery staveniska, bolo v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona upustené od 

miestneho zisťovania.   
 
 
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 „Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná 

výroba“ 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.: 
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1. K predmetnej stavbe „Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná 

výroba“ bolo vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, 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 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 9e) vo 

výrokovej časti rozhodnutia. 
 
1.2 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 vyhovel, stavebník v stavebnom konaní predložil kladné 

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

časti rozhodnutia. 

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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1.3 Žiadame preukázať, že projekt stavby „Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká 

priemyselná výroba“ 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. 19342/ÚPaSP 

817/2017 zo dňa 6.11.2017, ktoré sa stalo právoplatné dňa 12.12.2017. Súčasťou 

projektovej dokumentácie je dokumentácia sadových úprav, navrhované sadové úpravy 

nemajú charakter lokálneho parčíka. 
 

1.4 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.            
 
         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 uznesením 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 uznesením 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 

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

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 z nasledovných dôvodov: 

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 zmena stavby pred dokončením je riešená ako stavebný 

objekt SO 124 Spevnené plochy a komunikácie budovaný v rámci stavby „Priemyselný 

park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba“.  V konaní o zmene stavby pred 

dokončením boli predložené súhlasné stanoviská dotknutých orgánov podľa osobitných 

predpisov, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgánu 

štátnej správy ochrany vôd č. OU-GA-OSZP-2017/014315 zo dňa 12.12.2017, orgánu 

štátnej správy ochrany prírody č. OU-GA-OSZP-2017/014283 zo dňa 07.12.2017.  
 

1.5 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 
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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 

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 z nasledovných dôvodov: 

Povinnosť realizovať stavbu z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s 

retenčnou funkcionalitou neukladá stavebný zákon ani vyhlášky s ním súvisiace 

a stavebný úrad nemôže vyžadovať od navrhovateľa, aby realizoval niečo, čo zákon 

neukladá.  
 

1.6 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 

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


 15 

kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento jediný má z vodohospodárskeho 

inžinierskeho hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORL a kanalizácie.  

   Stavebný úrad pripomienke nevyhovel, ORL nie je predmetom rozhodnutia.  
 

1.7 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. 9f) vo výrokovej časti 

rozhodnutia.  
 

1.8 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 

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.) 
 

1.9 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 zmene stavby pred dokončením 

vydal príslušný správny orgán Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné 

prostredie kladné stanovisko pod č. OU-GA-OSZP-2017/014283 dňa 07.12.2017 

(Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemáme námietky k umiestneniu predmetnej 

stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie.) 
 
1.10 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 stavebnom povolení, ktoré vydalo Mesto Sereď  pod č. 19399/ÚPaSP 847/2017 zo 

dňa 19.9.2017, ktoré sa stalo právoplatné dňa 17.10.2017. V stavebnom konaní o zmene 

stavby pred dokončením bolo predložené vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru 

starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva 

č.OU-GA-OSZP-2017/014279 zo dňa 15.12.2017.  
 
1.11 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.  

https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatelia
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   Stavebný úrad pripomienke nevyhovel, navrhovaná zmena stavby pred dokončením je 

riešená ako stavebný objekt SO 124 Spevnené plochy a komunikácie budovaný v rámci 

stavby „Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba“. V konaní 

boli predložené súhlasné stanoviská dotknutých orgánov podľa osobitných predpisov.  

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v § 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. 
 
 
     Stavebník požiadal o zmenu stavby pred jej dokončením z dôvodu zmeny 

vnútroareálového usporiadania SO 124 Spevnené plochy a komunikácie.         

             

     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.   

 

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. 18489/2018 zo dňa 03.04.2018.    

 

     Mesto Sereď vydalo záväzné stanovisko podľa § 140a ods. 1 písm. b) stavebného zákona 

k zmene stavby pred jej dokončením pod č. 20761/ÚPaSP 1422/2017 zo dňa 09.01.2018. 

    Mesto Sereď vydalo záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona pod č. 

20875/ÚPaSP 1463/2017ZS zo dňa 12.01.2018. 

 

     Svoje stanoviská k zmene stavby si uplatnili: Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií, Správa a údržba ciest TTSK, Trnava, Okresné riaditeľstvo PZ, 

Okresný dopravný inšpektorát Galanta, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné 

prostredie – úsek OV, OH, OPaK. Ich pripomienky a stanoviská boli skoordinované 

a zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.       

   

     Projektovú dokumentáciu zmeny dopravnej stavby vypracoval: Ing. Viktor Neumann, 

autorizovaný stavebný  inžinier, reg.č. 5771 * I2, Konštrukcie inžinierskych 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 50,00 €. 
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  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 Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová Doba 

1408/31, 924 36 Galanta, 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: 18.04.2018                                                                    Zvesené: 

(pečiatka, podpis)                                                                             (pečiatka, podpis) 
 

 

 

  
 
 


