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Vasa značka . . Nasa znacka 
DC31 

1'/lŕ 
Vybavu;e 
hrg. Andrássy Štefan 
fi 0903 l 729 982 

v Bratislave, dňa 
27.09.2018 

@: stefan.andrassy@gmail. com 

Vec: Žiadost' o vyd anie stavebného povolenia v súlade s § 58 zákona č. 5011976 Zb. o územnom 

plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 8 vyWášky 

č. 453/2000 Z. z .. ktorou sa \]'konávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

(l) Žiadost' o stavebné povolenie obsahuje 

číslo stavebného povolenia, ak s jedná o zmenu dokončenej stavby: . 

a. stavebné povole11ie vyda11é 24.08.2017 pod Zlt. 193 98/ÚPaSP 84612017 

Stavebník ~ Sereď Logistics tnld Jndustryy s.r.o., Radlinského 2, 811 07 Bratislava v ::astúpeni 
andrássy s.r.o, Hlavná 838/ 19, Šamorín 93101 

Účel a spôsob užívania stavby : "PRIEMYSELNÝ PARK- LOGISTICKÉ CEN TRUM A ĽAHKÁ 
PRIEMYSLENÁ VÝROBA SEREĎ "Hala DC31 - dostavba tec/mickýclr miestnosti, 

Stavebné úpravy sa budú realizova" v hale DC31, ktorá je vybudova11á v areáli logistického 
centra a ľahkej priemyse./11ej výroby v Seredi 110 parce./e s číslom 3977132 v katastrálnom úzenú 
Sereď. Jed11á sa o nasleduj úce stavebllé úpravy : vytvore11ie žeriavovej dráhy medzi osami C-D vo 
vodorovnom smere a osami 3 -16 v zvislom smere. Vytvorenie skupi11y tecltnickýclt miestnosti medzi 
osami CI-D. A vytvorenie meracej mieslnosti s vzorkovňou medzi osami 16-17, Projektované lÍprtny 
sa vybuduje v existujúcej hale DC31, Navrhova11é stavebné úpravy budú slúžiť ku konkrémej 
prevádzke 11ovél10 11áj omcu v luúe DC3 1 .. 

Predpokladaný termín dokoni!enia stavby (pri dočasnej stavbe uviesť dobu jej trvania) : 2019112. 

Miesto stavby : Pozemok parc. č. 3977132, kat. úz. Sereď o výmere 11799 m2, vedený ako o 
Zastavaná plocha a nádvorie 
spôsob doterajšieho využitia:, 
Označenie d"alšícb pozemkov. ktoré sa v;užijú ako stavenisko (napr. časť verejného priestranstva) : 
nie je potreba 

Vlastnícke právo k staveb nému pozemku : 
vlastnícke právo, list vlastníctva č. 6382 
iné právo pod fa § t 39 ods. l stavebného zákona, ktoré bo oprávňuje zriadiť na ňom 
požadovanú stavbu .. vlastnlk 
ak ide o stavebnú úpravu, nadstavbu alebo udržiavacie práce na stavbe, môže byť stavebníkom 
nájomca, ak o tom predloží písomnú dohodu s vlastníkom stavby. 

andrássy s.r.o. 
Hlavná 838/19 931 O l Šamorín @andrassy.srl:>@gmail.eom IČO: 36728951 IČ DPH SK 2022318760 



Zoznam účastníkov konania ( vlastníci susedných nehnuteľností parc.č., meno, priezvisko, úplná 
adresa) : 

Sereď Logistics and Industry, s.r.o., Radlinského 2, 811 07 Bratislava 
Projektant meno, priezvisko (názov} a adresa (sídlo). uviesť číslo oprávnenia, priložiť kópiu 
preukazu, u kvalifikovanej osoby doklad o vzdelaní : 
JFcon, s.r.o., Dr~~žstev1tá 94216, 031 Ol Liptovský Mikuláš 
Spôsob uskutočnenia stavby : 

rwojpomocou Stavebný dozor (uviesť meno, priezvisko Oflrá ... 'Henej osoby. adrew, 
~' l , • '1. ClStO OfJfll"•'Hema; : .................. ................................................................ . 

V prípade kvalifiko...-anej oseby s VŠ yz.delaffi:E:l doložiť doklad o 
vzdelaní, u osoby so SOŠ aj potwdenie o dÍžke odbornej fJFaXe. 

- zhotoviteľom Adresa dodávateľa s uvedením odborného dozora dodávateľa, číslo 
oprávnenia dozora kópia preukazu 

GOLDBECK s.r.o., Dvoj krlž11a 13821/9, 821 07 Bratislava, 

Základné údaje o stavbe ( členenie stavby. technické, výrobné zariadeni~ budúca prevádzka a jej 
vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí-

Odhad stavebných náklady zmeny : 250 000 Eur. 

oznámenie v elektronickej forme je na: 
http:/ len vi ro porta l. s k/ sk/ eia/ de ta il/ zmen a-06-2017-priemyse l n y-pa rk -logisticke-ce nt rum -/ah ka-priemyse l na

vy 
Zároveň ako dotknutá osoba v súlade s ustanovením§ l l zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 
(ďalej len ,.zákon"). pos~:ytuje mestu Sereď ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých v tejto 
žiadosti uvedených osobných údajov za účelom bezpečnej a zámenu vylučujúcej identifikácie dotknutej osoby 
s ~ že je oprávnený tento súhlas písomne odv.olať v prípade preukázateľného porušenia zákona zo strany 
prevádzkovateľa. 

Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobný·ch údajov dotknutej 
osoby. 
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p 




