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POVOLENIE   ZMENY   STAVBY  
pred jej dokončením 

 
 
     Stavebník I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 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 06.03.2018 na Mestský úrad v Seredi, 

oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku žiadosť o zmenu stavby pred jej 

dokončením „ Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. – I. až III. etapa “, zmena sa týka SO 

67.2 Hala E – výrobná hala – výrobná časť a sklad surovín, na pozemkoch parc. č. 2712/1, 

2712/43, kat. úz. Sereď.   

     Na stavbu bolo vydané Mestom Sereď stavebné povolenie pod č.: 4283/ÚPaSP 282/2014  

dňa 21.7.2014, ktoré sa stalo právoplatným zo dňa 21.8.2014, povolenie zmeny stavby pred 

dokončením pod č. 10948/ÚPaSP 613/2015 zo dňa 26.8.2015, právoplatné dňa 2.10.2015,  

povolenie zmeny stavby pred jej dokončením pod č. 9622/ÚPaSP 485/2017 zo dňa 22.5.2017, 

právoplatné dňa 9.6.2017. 

       

     Mesto Sereď, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov           

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

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

ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi a rozhodol takto : 
 

povoľuje zmenu stavby 
 

  „ Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. – I. až III. etapa “ 

zmena sa týka SO 67.2 Hala E – výrobná hala – výrobná časť a sklad surovín 
  

pred jej dokončením, ktorá je umiestnená na pozemku parc. č. 2712/1, 2712/43, (LV č. 912) 

v k.ú. Sereď.   

 

     Projektová dokumentácia zmeny stavby rieši časť stavebného objektu SO 67.2 Hala E – 

výrobná hala – výrobná časť a sklad surovín – I. etapa (pôdorysné rozmery 24,38 x 44,56 m).  

Časť tohto stavebného objektu pozostáva z posledných štyroch konštrukčných modulov SO 

67.2 Haly E – výrobná hala – výrobná časť a sklad surovín, priamo napojených na SO 67.1 

Hala E Výrobná hala – sklad hotových výrobkov a sklad obalov.  

Časť objektu, ktorá sa postaví bude jednopodlažná halová skeletová montovaná konštrukcia 

s dvojpodlažným vstavkom, v ktorom budú šatne a hygieny pracovníkov. V jednopodlažnej 

časti objektu je výrobný priestor (miestnosť cez dve podlažia), sklady obalov (miestnosti cez 

dve podlažia), jedáleň a chladiaci box.  
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V objekte haly je pri severnej fasáde (dvojpodlažného vstavku) interiérové schodisko, ktoré 

vedie z 1.NP na 2.NP. 

V exteriéri je druhé dvojramenné priame oceľové schodisko, ktoré vedie z terénu na 2. NP, 

zabezpečuje vstup osôb do šatni.  

     Objekt bude napojený na existujúci areálový rozvod elektriny, areálový rozvod pitnej vody 

a areálový kanalizačný rozvod. Odvod dažďovej vody zo strechy objektu bude do areálového 

systému dažďovej kanalizácie.  

     

 

Pre uskutočnenie zmeny stavby pred dokončením sa určujú tieto podmienky: 
 

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

časť tohto rozhodnutia. 
  

2. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:  
 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave 

č. KRHZ-TT-OPP-77-001/2018                                                            zo dňa 25.01.2018 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave posúdilo projektovú 

dokumentáciu protipožiarnej bezpečnosti stavby k stavebnému konaniu „ Rozvoj závodu 

Pečivárne Sereď o.z. – SO 67.2 Hala E – výrobná hala – výrobná časť a sklad surovín – I. 

etapa“ a projektovú dokumentáciu elektrickej požiarnej signalizácie Schrack Seconet 

a hlasovej signalizácie požiaru Variodyn a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby 

súhlasí bez pripomienok.   
 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredia - OV  

č. OU-GA-OSZP-2018/001957                                                                zo dňa 05.01.2018 

Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženým zámerom súhlasíme za podmienok: 

1. Projektová dokumentácia bude odsúhlasená so správcom verejného vodovodu 

a verejnej kanalizácie – ZsVS, a.s. Nitra, OZ Galanta so sídlom v Šali. 

2. V prípade, že súčasťou stavby budú aj objekty, v ktorých sa budú skladovať 

nebezpečné látky, tieto sklady musia byť zabezpečené voči ich únikom do 

podzemných vôd a okolitého prostredia. Súčasťou povolenia všeobecného stavebného 

úradu bude aj súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa ust. § 27 ods. 1 vodného 

zákona. 

3. Dažďové vody – vody z povrchového odtoku je možné vypúšťať do podzemných vôd 

len na základe povolenia orgánu štátnej vodnej správy – OÚŽP Galanta.  

4. Veľkosť vsakovacieho zariadenia musí byť navrhnutá na základe vypočítaného 

množstva vôd z povrchového odtoku a záverov hydrogeologického posúdenia 

vsakovacích kapacít horninového prostredia danej oblasti. 
 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra OZ Galanta so sídlom v Šali  

č. 24621/2018                                                                                        zo dňa 03.04.2018 

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.  

- Navrhovaný objekt – SO 67.2 Hala E – bude napojený na areálový rozvod pitnej vody 

z objektu SO – 68b. 

- Zásobovanie vodou na požiarne účely bude zabezpečené z areálového požiarneho 

vodovodu napojeného na vlastný vodný zdroj – studňu. 
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- V zmysle § 27 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z.z. je zakázané prepojiť rozvody 

z vlastného zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo 

s verejným vodovodom. 

Kanalizácia: 

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

napojený na existujúce areálové kanalizačné rozvody, vybudované v rámci stavby SO 

106.1. 

- V predloženej projektovej dokumentácii nie je uvádzaná potreba navýšenia dodávky 

pitnej vody pre výrobné zariadenia osadené v objekte SO 67.2 – Hala E a neuvádza sa 

ani potreba odvádzania technologických odpadových vôd nemáme voči jej stavbe 

výhrady. 

S vydaním stavebného povolenia súhlasíme. 
  
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - EIA  

č. OU-GA-OSZP-2018/005454                                                                zo dňa 11.04.2018 

Návrh spoločnosti I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 

35 706 686 na začatie konania o zmene stavby pred dokončením „ Rozvoj závodu 

Pečivárne Sereď o.z. – I. až III. Etapa, SO 67.2 Hala E – výrobná hala – výrobná časť 

a sklad surovín“ 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 zo zisťovacieho konania o zmene činnosti 

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

2014/002550 zo dňa 20.02.2014 a s jeho podmienkami.    
 

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

č. 0090/20/18/BT/OS/DOK – odborné stanovisko                                  zo dňa 01.02.2018 

Pri inšpekcii vykonanej dňa 01.02.2018 boli zistené nasledovné nedostatky: 

1. Navrhované schodišťové stupne 164,3mm x 250mm nie sú riešené podľa čl. 30 STN 

73 4130 v nadväznosti na  § 19 ods. 8 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., čo nie je 

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

Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení po 

odstránení nedostatkov uvedených v bodoch 1. 

Uvedené nedostatky nebránia vydaniu stavebného povolenia. 

Nedostatky a upozornenia uvedené v odbornom stanovisku budú odstránené ku dňu 

kolaudácie stavby a budú dodržiavané všeobecné záväzné právne predpisy. 

  

     Ostatné podmienky stavebného povolenia vydaného Mestom Sereď pod č. 4283/ÚPaSP 

282/2014 dňa 21.7.2014, v znení povolenia zmeny stavby pred dokončením č. 10948/ÚPaSP 

613/2015 zo dňa 26.8.2015, v znení povolenia zmeny stavby pred jej dokončením č. 

9622/ÚPaSP 485/2017 zo dňa 22.5.2017, ostávajú v platnosti. 

  
 

O d ô v o d n e n i e  
 
     Stavebník I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 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 06.03.2018 na Mestský úrad v Seredi, 

oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku žiadosť o zmenu stavby pred jej 

dokončením „ Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. – I. až III. etapa “, zmena sa týka SO 67.2 

Hala E – výrobná hala – výrobná časť a sklad surovín, na pozemkoch parc. č. 2712/1, 

2712/43, kat. úz. Sereď.   
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     Na stavbu bolo vydané Mestom Sereď stavebné povolenie pod č.: 4283/ÚPaSP 282/2014  

dňa 21.7.2014, ktoré sa stalo právoplatným zo dňa 21.8.2014, povolenie zmeny stavby pred 

dokončením pod č. 10948/ÚPaSP 613/2015 zo dňa 26.8.2015, právoplatné dňa 2.10.2015,  

povolenie zmeny stavby pred jej dokončením pod č. 9622/ÚPaSP 485/2017 zo dňa 22.5.2017, 

právoplatné dňa 9.6.2017. 
 
     Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad oznámením č. 2241/ÚPaSP 245/2018 zo dňa 

21.3.2018 oznámilo začatie stavebného konania zmeny stavby pred jej dokončením podľa § 

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

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

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

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

a oprávnené záujmy účastníkov.   
  
     Stavebník požiadal o zmenu stavby pred jej dokončením z dôvodu zmeny časti stavby 

stavebného objektu SO 67.2 Hala E – výrobná hala – výrobná časť a sklad surovín - bude sa 

realizovať len časť povoleného stavebného objektu SO 67.2, ktorá  pozostáva z posledných 

štyroch konštrukčných modulov SO 67.2 Haly E – výrobná hala – výrobná časť a sklad 

surovín (pôdorysné rozmery 24,38 x 44,56 m), priamo napojených na SO 67.1 Hala E 

Výrobná hala – sklad hotových výrobkov a sklad obalov.  
 
     Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie  vydalo záväzné stanovisko 

k zmene stavby pred dokončením „ Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. – I. až III. etapa, SO 

67.2 Hala E – výrobná hala – výrobná časť a sklad surovín “ 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. OU-GA-OSZP-2018/005454 zo dňa 11.04.2018.  

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie zo 

zisťovacieho konania o zmene činnosti č. OU-GA-OSZP-2014/002550 zo dňa 20.02.2014. 
 
     Svoje stanoviská si uplatnili: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

v Trnave, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek OV, ZsVS, 

a.s., Nitra, OZ Galanta so sídlom v Šali, TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Bratislava. Ich 

pripomienky a stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok zmeny stavby pred 

dokončením.       

  

     Zodpovedný projektant projektu zmeny stavby pred dokončením je Ing. Ivan Bučko, 

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.  

 

     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 800,00 €. 
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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 Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 01 Trnava, 

podaním na Mesto Sereď so sídlom na Mestskom úrade v Seredi, Nám. republiky č. 1176/10, 

926 01 Sereď.  

     Podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona proti tomuto rozhodnutiu  má právo podať 

odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad 

povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu (§ 29 ods.12, § 37 ods.1 a § 19 

ods.1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Podľa § 140c ods. 9 

stavebného zákona je odvolanie možné podať v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia 

tohto rozhodnutia. 

     Podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku je toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 

 

                                                                                               - podpísané - 

          Ing. Martin Tomčányi 

           primátor mesta                                                                                         

  

 

 

 

Príloha pre stavebníka :  
Overená dokumentácia stavby                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené: 18.04.2018                                                                   Zvesené: 

(pečiatka, podpis)                                                                             (pečiatka, podpis) 
 

 

 

 

            


