
i nfo@sered.sk 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 

Mi los Majko < > 
nedeľa , 4. septembra 2016 23:54 
info@sered.sk 

Kópia: podatelna@sered.sk; 'Primátor mesta Sered''; prednosta@sered.sk; 
seredonline@seredonline.sk 

Predmet: Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z. 

Mesto Sered, primator mesta J~( 
D:\hm: 

V sulade so zakonom 211/2000 Z.z. Vas ziadam o zverejnenie nasledovnych informacii : 1 ,/{/..!/ fii/lfJi " 
, ~"' 1_1 

__ .._ _ _. 

1) Za akým účelom bola vybudovaná nová prístupová komunikácia v blízkosti lokality Nový Majer v ktorej je 
„zabudovaný" el. stožiar VN a akému účelu bude táto komunikácia slúžiť? 

2) Kto, resp .aká projektová organizácia, projektoval túto komunikáciu? 

3) Ktoré organizácie sa ku tomuto projektu pred jeho schválením, v súlade so Zák. 293/2014 resp. 50/1976 
vyjadrovali? Ak boli vznesené pripomienky ku projektu, ako boli do projektovej dokumentácie zapracované? 

4) Je súčasný stav so stožiarom VN uprostred novej cesty v súlade s projektovou dokumentáciou? 

5) Kto vydal na túto stavbu platné stavebné povolenie? 

lnformacie ziadam zverejnite-mailom na :  v zakonnej lehote. 

Dakujem. 

Milos Majko  



Silvia Adamčíkova 

Od: 
Odoslané: 

Ing. Tibor Krajčovič < prednosta@sered.sk> 
9. septembra 2016 13:33 

Komu: 'Milos Majko' 
Kópia: silvia.adamcikova@sered.sk 
Predmet: RE: Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z. 

Dobrý deň prajem, 

Dolu pod otázkami Vám posielam nám známe údaje. Vlastníkom pozemkov a stavebníkom je spoločnosť REBOD SK, 
a.s., Nová Dedinka. 

1) Za akým účelom bola vybudovaná nová prístupová komunikácia v blízkosti lokality Nový Majer v ktorej je 

11 zabudovaný" el. stožiar VN a akému účelu bude táto komunikácia slúžiť? 

Miestna zberná komunikácia v rámci priemyselnej zóny. V ďalších fázach výstavby budú na túto komunikáciu 
napojené jednotlivé vnútro areálové komunikácie. 

2) Kto, resp.aká projektová organizácia, projektoval túto komunikáciu? 

Dopravoprojekt a.s., Bratislava, Ing. Ladislav Filo 

3) Ktoré organizácie sa ku tomuto projektu pred jeho schválením, v súlade so Zák. 293/2014 resp. 50/1976 
vyjadrovali? Ak boli vznesené pripomienky ku projektu, ako boli do projektovej dokumentácie zapracované? 

V stavebnom konaní stanoviská uplatnili: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, 
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - EIA, OV, 
OH, OPaK, Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresné riaditeľstvo PZ, 
Okresný dopravný inšpektorát Galanta, Hydromeliorácie, š.p. Bratislava, Slovenský pozemkový fond 
Bratislava, ZsVS a.s. OZ Galanta so sídlom v Šali, TISK- Saú TSK Trnava, ENERGY ONE s.r.o. Bratislava, 
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava. Pripomienky k projektu riešil spracovateľ projektovej 
dokumentácie a pripomienky dotknutých orgánov k stavbe sú zapracované v stavebnom povolení. 

4) Je súčasný stav so stožiarom VN uprostred novej cesty v súlade s projektovou dokumentáciou? 

Vedenie VVN 110 kV je zakreslené v projektovej dokumentácii a bude demontované/preložené v rámci 
objektu 11 SO 601 Rekonštrukcia vedení VVN 110 kV- západná vetva". Stavebné povolenie na stavebný 
objekt 11 SO 601 Rekonštrukcia vedení VVN 110 kV - západná vetva" vydalo Mesto Sereď pod č. 8114/ÚPaSP 
1232/2009 dňa 12.01.2010 v rámci stavby 11 Priemyselný park- Logistické centrum a ľahká priemyselná 
výroba Sered'". 

5) Kto vydal na túto stavbu platné stavebné povolenie? 

Na stavbu „Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sered'" - objekt SO 122 
Komunikácie vonkajšej infraštruktúry vetvy 8 a 9 vydalo Mesto Sereď pod č. 9688/ÚPaSP 410/2016 dá 
15.06.2016. Stavebníkom je REBOD SK, a.s., Nová Dedinka. Na stavbu komunikácie nebolo vydané 
kolaudačné rozhodnutie príslušným stavebným úradom. Stavba je v procese výstavby. 

So želaním pekného dňa 
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Tibor Krajčovič 
prednosta MÚ Sereď 

www.sered.sk 

From: Milos Majka [ ] 
Sent: Sunday, September 4, 2016 11:54 PM 
To: info@sered.sk 
Cc: podatelna@sered.sk; 'Primátor mesta Sered"; prednosta@sered.sk; seredonline@seredonline.sk 
Subject: Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z. 

Mesto Sered, primator mesta 

V sulade so zakonom 211/2000 Z.z. Vas ziadam o zverejnenie nasledovnych informacii: 

1) Za akým účelom bola vybudovaná nová prístupová komunikácia v blízkosti lokality Nový Majer v ktorej je 
„zabudovaný" el. stožiar VN a akému účelu bude táto komunikácia slúžiť? 

2) Kto, resp.aká projektová organizácia, projektoval túto komunikáciu? 

3) Ktoré organizácie sa ku tomuto projektu pred jeho schválením, v súlade so Zák. 293/2014 resp. 50/1976 
vyjadrovali? Ak boli vznesené pripomienky ku projektu, ako boli do projektovej dokumentácie zapracované? 

4) Je súčasný stav so stožiarom VN uprostred novej cesty v súlade s projektovou dokumentáciou? 

5) Kto vydal na túto stavbu platné stavebné povolenie? 

lnformacie ziadam zverejnite-mailom na: v zakonnej lehote. 

Dakujem. 

Milos Majka  
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