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STAVEBNÉ   POVOLENIE 
 

 

 

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

35 706 686, zastúpený spoločnosťou BMBAU, s.r.o., so sídlom 922 08 Dubovany 230, 

IČO: 50 273 973, v zastúpení konateľom spoločnosti Ing. Miroslavom Bugárom, podal dňa 

26.07.2018 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Parkovisko pre osobné automobily – 

Pečivárne Sereď“, stavebný objekt SO 03 – Areálové verejné osvetlenie, na pozemkoch 

parc.č. 2695/1, 2696/1, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701/1, 2702/6 v k.ú. Sereď, ul. Trnavská 

cesta, na umiestnenie ktorej bolo vydané územné rozhodnutie mestom Sereď pod č. 

19388/ÚPaSP 792/2017 dňa 06.10.2017, ktoré sa stalo právoplatným dňa 01.06.2018.  
 
     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 stavebníka podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní a po 

preskúmaní žiadosti rozhodol  takto : 

podľa § 66 stavebného zákona  a § 10 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona 
 

p o v o ľ u j e 
 
 stavbu :              „Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne Sereď“ 

                                                 stavebný objekt 

SO 03 – Areálové verejné osvetlenie 
                                                                                                                         
pre stavebníka:  I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 

                          IČO: 35 706 686           
 
na pozemkoch parc.č. 2695/1, 2696/1, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701/1, 2702/6 v k.ú. Sereď, 

mesto Sereď (LV č. 912, 1710, 1907, 5701).       

             
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši:  

- areálové osvetlenie 

- NN rozvody – elektrická prípojka 

- pripojenie závory 

- exteriérový kamerový systém CCTV 

 

 



 2 

Areálové osvetlenie 

Počet doplnených sekcií v existujúcich rozvádzačoch 16 ks 

Druh vedení – nové káblové zemné vedenia: CYKY-J 5x6 mm
2
 + FeZn 30x4 mm 

Stožiare – oceľové, pozinkované STK 8 ks, výložník SITECO 16 ks 

Nové svietidlá – streetlight 20 mini LED (5XB24G1B108B) 16 ks 

Pre svetelné body sa vybuduje nové zemné káblové vedenie, kábel sa napojí z novo 

navrhovaného rozvádzača pre verejné osvetlenie označeného ako RVO.  
 
NN rozvody – elektrická prípojka  

Pripojenie na elektrickú sieť je navrhnuté káblovou prípojkou z distribučnej siete NN. 

Prípojka je navrhnutá z existujúcej SPP0, káblom NAYY-J 4x16 mm
2
 do rozvádzača merania 

RVO. Kábel NAYY-J 4x16 mm
2
 bude vedený v zemi. V prípade vedenia pod cestnou 

komunikáciou, kábel umiestniť do chráničky DN 110 a pretlakom umiestniť pod cestnú 

komunikáciu. 
 
Pripojenie závory 

Napojenie bude riešené káblom CYKY-J 5x2,5 mm
2
. Kábel bude ukončený v mieste 

inštalácie s rezervou 10 m podľa presnej dispozície závory a bude vedený v spoločnom 

výkope areálového osvetlenia. Kábel bude napojený v rozvádzači RVO.  
 
Exteriérový kamerový systém CCTV  

Monitorovací systém bude uložený v priestorovej rezerve rozvádzača RVO. Napojenie 

aktívnych prvkov (swich, rekordér) bude riešené káblom CYKY-J 3x2,5 mm
2
, kábel bude 

napojený v rozvádzači RVO. Kamery budú umiestnené na stožiari STK. 

  

   

Pre  uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 
 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom 

konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.  Prípadné zmeny nesmú byť vykonané 

bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 
 

2. Navrhovaná stavba bude umiestnená v súlade s podmienkami určenými v územnom 

rozhodnutí vydanom mestom Sereď pod č. 19388/ÚPaSP 792/2017 dňa 06.10.2017, 

právoplatnom 01.06.2018. 
 

3. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať predpisy týkajúce sa                    

bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na 

stavenisku.  
 

4. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:      
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Galanta   
      č. ORHZ-GA1-534-001/2018 zo dňa 3.1.2018 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante posúdilo projektovú 

dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné 

konanie a  s  riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 
       

      Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie 

      č. OU-GA-OSZP-2018/0101930 zo dňa 31.10.2018 

Začatie stavebného konania vo veci vydania stavebného povolenia na predmetnú 

stavbu 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 Okresného úradu 
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Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-GA-OSZP-2017/005579 zo 

dňa 16.06.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.07.2017 a s jeho 

podmienkami.      
 
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie 

      č. OU-GA-OSZP-2017/005573 zo dňa 20.04.2017   

Pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi 

v odpadovom hospodárstve je potrebné, aby boli splnené tieto podmienky: 

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

činnosti, recyklovať, zhodnotiť alebo zneškodniť. Odpady, ktoré nebudú využité, 

je potrebné zhodnotiť alebo zneškodniť spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské 

zdravie, životné prostredie a je v súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

- Pri kolaudačnom konaní predloží investor stavby doklady o spôsobe a množstve 

všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby (sprievodné 

listy NO, vážne lístky, faktúry a pod.) v zariadeniach oprávnených podľa zákona 

o odpadoch.  

- Držiteľ odpadu z odlučovača ropných látok je povinný tento odpad odovzdať 

osobe oprávnenej nakladať s nebezpečným odpadom podľa 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. 
 
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie 

      č. 2018/008377/OV/NE  zo dňa 07.08.2018    

Okresný  úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal pod č. OU-GA-

OSZP-2018/008377/OV/NE dňa 07.08.2018 rozhodnutie na uskutočnenie vodnej 

stavby „SO 02 Dažďová kanalizácia parkoviska, ORL, vsak“ budovanej v rámci 

stavby „Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne Sereď“. 
 

Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

č. OU-GA-OCDPK-2018/007802 zo dňa 09.07.2018 

Navrhovaná stavba je v dotyku s miestnymi a účelovými komunikáciami v meste 

Sereď. Cestným správnym orgánom a špeciálnym stavebným úradom pre miestne 

a účelové komunikácie je mesto Sereď. K predloženej projektovej dokumentácii 

stavby nemáme námietky.   
 
Správa a údržba ciest TTSK Trnava 

č. 3942/2017/SÚCTt-2 6618 zo dňa 23.08.2017 

Predmetná stavba nie je v priamom dotyku s cestou III/1331, ktorá je v našej správe 

a údržbe. Stavba navrhovaného parkoviska pre osobné automobily sa dopravne napojí 

na existujúcu obslužnú komunikáciu areálu závodu Pečivárne Sereď, ktorá je napojená 

existujúcou stykovou križovatkou na cestu III/1331. Počas realizácie stavby nesmie 

byť na ceste III/1331 skladovaný žiadny materiál ani zemina z výkopov. Premávka na 

vyššie uvedenej ceste nesmie byť ohrozená ani obmedzená. Prípadné poškodenie 

predmetnej cesty a jej častí žiadame uviesť do pôvodného stavu. Prípadné znečistenie 

cesty musí byť okamžite odstránené. Začatie a ukončenie prác žiadame nahlásiť Ing. 

Fodorovi majstrovi strediska Sereď na t.č. 031/7892264, ktorý bude dozerať na 

dodržanie nami stanovených podmienok a podmienok správnych orgánov. 
 

Okresné riaditeľstvo PZ v Galante, Okresný dopravný inšpektorát 

č. ORPZ-GA-ODI1-2018/000540-018 zo dňa 29.01.2018 
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Okresný dopravný inšpektorát v Galante s predloženým návrhom projektu stavby PD 

„Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne Sereď“ v zmysle predloženej žiadosti 

a priloženej dokumentácii po prehodnotení dopravno-bezpečnostnej situácie súhlasí 

ako aj súhlasí s projektom trvalého, dočasného dopravného značenia a zariadenia za 

podmienok, že: 

- trvalé a dočasné 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, v zmysle STN 018020 v reflexnej úprave, upevnené na príslušných 

nosičoch, resp. stĺpikoch, 

- napojenie na existujúcu cestnú sieť bude v súlade s platnou STN a platnými 

predpismi,  

- ODI Galanta bude oznámené meno a telefónny kontakt osoby zodpovednej za 

správnosť a funkčnosť osadenia značenia počas prác, 

- ODI Galanta žiada aby bol včas informovaný a 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 horeuvedenému číslu.   

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 doplnenia 

tohto stanoviska. 
 
Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor 

      č. OU-GA-OSZP-2017/002473-02 zo dňa 30.1.2017 

Okresný  úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor súhlasí s navrhovaným zámerom na 

poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok:  

- zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané  

stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením a porastom 

samonáletu drevín, 

- vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej 

hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti uvedenej parcely, 

- za účelom usporiadania druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 

zákona, požiadať po realizácii stavby Správu katastra v Galante o zápis zmeny druhu 

poľnohospodárskeho pozemku „záhrada“ na „zastavaná plocha a nádvorie“ 

s predložením geometrického plánu a stanoviska Okresného úradu Galanta, 

pozemkový a lesný odbor č. OU-GA-PLO-2017/002473-02 zo dňa 30.1.2017 (LV č. 

5701, parcela C KN 2696, výmera parcely 1064 m
2
, druh pozemku záhrada, 

navrhovaný záber 1064 m
2
, LV č. 1907, parcela C KN 2699, výmera parcely 965 m

2
, 

druh pozemku záhrada, navrhovaný záber 965 m
2
, LV č. 1710, parcela C KN 2701/1, 

výmera parcely 576 m
2
, druh pozemku záhrada, navrhovaný záber 576 m

2
). 

 
Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava 

č. CD 335/2018 zo dňa 18.01.2018 

Projektová dokumentácia rieši umiestnenie a pripojenie objektu parkoviska pre osobné 

automobily k distribučnej energetickej sústave a elektrickú prípojku NN.  

Výkonové bilancie: Pi=15,0 kW, Ps=13,0 kW, hlavné istenie In=25,0 A. 

Elektrická prípojka je navrhnutá káblom NAYY-J4x16 uloženým v zemi, odbočením 

od najbližšieho podperného bodu NN vedenia č. 116 cez skriňu SPP2C a ukončená je 

v skrini RE+SP umiestnenej cca 5 m od podperného bodu, na verejno-prístupnom 

mieste. 
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Západoslovenská distribučná, a.s. s umiestnením stavby a návrhom predloženého 

projektu stavby súhlasí s podmienkami:  

- žiadame dodržať prúdovú hodnotu trojfázového ističa pred elektromerom In=25A 

s vypínacou charakteristikou „B“ a zabezpečiť plombovateľnosť všetkých nemeraných 

a meracích okruhov, 

- pri osadzovaní stavby žiadame bezpodmienečne dodržať ochranné pásma 

elektrických distribučných vedení nachádzajúcich sa v záujmovom území, 

- križovatky a súbehy vedení žiadame riešiť v súlade s ustanoveniami STN 73 6005,  

- pri stavebných prácach žiadame dodržať bezpečnostné predpisy pre prácu v blízkosti 

elektrického vedenia, 

- v súvislosti s pripojením odberného miesta do distribučnej siete energetiky budú 

technické podmienky zmluvne riešené s našou a.s. uzatvorením „Zmluvy o pripojení 

odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslov. distribučnej, a.s.“, 

- naše vyjadrenie je platné 1 rok od dňa vydania stanoviska, tj. do 18. Januára 2019.  
  

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra, OZ Galanta so sídlom v Šali 

č. 1751/2018 zo dňa 09.01.2018 

Vyjadrenie vodovod: projektová dokumentácia napojenie na verejný vodovod nerieši. 

Vyjadrenie kanalizácia: 

- Projektová dokumentácia napojenie na verejnú kanalizáciu nerieši. 

- S navrhovaným odvádzaním dažďových vôd z plochy parkoviska navrhovanou 

dažďovou kanalizáciou do vsakovacieho zariadenia cez odlučovač ropných látok 

súhlasíme. 

- Dažďovú kanalizácia ZsVS a.s. nebude prevádzkovať. 

- Zachytený obsah ORL je zakázané vypúšťať do verejnej kanalizácie. Likvidáciu 

odpadu z ORL žiadame zabezpečiť s organizáciou oprávnenou na likvidáciu odpadu. 

- Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie 

(dažďové vody zo strechy a spevnených plôch) v mieste stavby je zakázané. 

- Podmienkou začatia výkopových prác je vytýčenie verejného vodovodu PVC DN 

150 a verejnej kanalizácie PVC DN 300 v našej správe. Vytýčenie Vám na základe 

záväznej objednávky zabezpečíme (č.t. 0911/102 160, Ing. Nagy) 

- Podľa zákona č. 442/2002 Z.z. pásma ochrany verejného vodovodu sú vymedzené 

vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve 

strany:  - 1,5 m pri verejnom vodovode do priemeru 500 mm. 

- V pásme ochrany je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné 

zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu, 

alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav. 

- V pásme ochrany povoľujeme len ručný výkop. Investor nových terénnych úprav, 

rekonštrukčných a iných stavebných prác, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia 

verejného vodovodu, je povinný po dohode so správcom vykonať neodkladne na svoj 

náklad prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných 

zariadení objektov verejného vodovodu novému stavu, v zmysle §27 zákona č. 

442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona 

č. 276/2001 Z.z. o regulácií sieťových odvetviach. 

S vydaním stavebného povolenia za vyššie uvedených podmienok súhlasíme. 
 
SPP – distribúcia, a.s., Bratislava 

      č. TD/NS/0387/2017/Be zo dňa 22.6.2017  

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie z hľadiska 

bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení. 
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V záujmovom území sa nachádza plynárenské zariadenie: VTL plynovod DN 100 PN 

2,5Mpa, STL plynovod a prípojky. 

SPP-D ako prevádzkovateľ distribučnej siete súhlasí s vydaním stavebného povolenia 

na predmetnú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 

zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP- 

distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo 

elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-

D (www.spp-distribucia.sk), 

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 

prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 

vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba 

vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 

zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendás, tel. č. +421 37 242 

3705) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác, 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas 

realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä 

výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných 

skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon 

kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na 

každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 

až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 

strojových mechanizmov, 

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník 

povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly 

stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia 

výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a 

manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 

povolenie SPP-D, 

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 

zabezpečené proti poškodeniu, 

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by 

zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 

požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej 

úrovne terénu, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 

ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727, 

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 

zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 

porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 

zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 

150000,- Eur, 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o 

energetike. Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako 

http://www.spp-distribucia.sk/
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aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež 

ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, 

TPP 906 01, TPP 700 02, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 

73 6005 a TPP 906 01, 

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 

Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty 

apod., 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 

- Požadujeme dodržať najmenšiu dovolenú vzdialenosť od existujúcich plynárenských 

zariadení a navrhovanou stavbou v zmysle TPP 906 01- Požiadavky na umiestňovanie 

stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí, 

- Nad trasou plynového vedenia nie je možné realizovať také terénne úpravy, ktoré by 

zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, taktiež nesmie byť znemožnený alebo 

obmedzený prístup k existujúcim plynárenským zariadeniam, 

- Zriaďovať stavby v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenských 

zariadení je možné iba po predchádzajúcom súhlase SPP-D, 

- Požadujeme dodržať podmienky umiestnenia stavby v ochrannom a/alebo 

bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení stanovených SPP-D súhlasným 

stanoviskom pre udelenie výnimky č. 576/190617/NR/MI z dňa 19.6.2017 pred 

vydaním stavebného povolenia. 
 

            Krajský pamiatkový úrad Trnava 

      č. KPUTT-2017/885-164/30455/HOR zo dňa 21.04.2017  

Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským 

pamiatkovým úradom Trnava v zmysle zákona 49/2002 Z.z. o  ochrane pamiatkového  

fondu v znení neskorších predpisov.  

Postup  pri  archeologickom   náleze  určuje  § 40 zákona 49/2002 Z.z.  a  § 127  

zákona 50/1976 Zb. (stavebný zákon)  v  znení  neskorších  predpisov.  Kontakt  na  

oznámenie nálezu: 033/24 52 111      
     
 

5. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2019. 
 

6. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ bude určený vo výberovom konaní. 

Najneskôr do 15 dní po skončení výberového konania stavebník oznámi stavebnému 

úradu zhotoviteľa stavby a priloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti. 
 

7. Stavebník zodpovedá za súlad priestorovej polohy stavby s overenou dokumentáciou,   

pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou 

alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 

Doklad o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri 

kolaudácii.  
 

8. Pred začiatkom výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych 

sietí v priestore navrhovanej stavby ich správcami. Križovania a súbehy inžinierskych 

sietí riešiť v  súlade s  STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 
 

9. Všetky práce vykonať podľa platných bezpečnostno – prevádzkových 

a technologických predpisov a noriem STN. Po ich zrealizovaní vykonať odbornú 

prehliadku a odbornú skúšku podľa vyhl. č. 508/2009 a STN 332000-6, 331500. 
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10. Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb a označiť 

stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.  
 

11. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby stavebnému úradu.  
 

12. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať 

len na  základe kolaudačného rozhodnutia,  podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona.   

   

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  
 
V stavebnom konaní boli uplatnené námietky účastníka konania Združenia domových 

samospráv, so sídlom Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava v zastúpení 

predsedom Marcelom Slávikom, ako dotknutá verejnosť, doručené dňa 28.08.2018 cestou 

elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.  

Stavebný úrad námietky („podmienky k stavebnému povoleniu“) uvádza v plnom znení 

a rozhodol o nich 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 „Parkovisko pre osobné automobily-

Pečivárne Sereď“ 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.: 

a) K predmetnej stavbe „Parkovisko pre osobné automobily-Pečivárne Sereď“ 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, pripomienky 

uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy nášho 

združenia priamo dotknuté umiestňovanou stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto 

pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie 

žiadame vyhodnotiť jednotlivo.  

       Stavebný úrad námietke vyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 

rozhodnutia. 
b) Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti 

a že sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní 

dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.  

Stavebný úrad námietke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 

rozhodnutia. 
c) Žiadame predložiť stanovisko, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.  

       Stavebný úrad námietke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 

rozhodnutia. 
d)    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 námietke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 

rozhodnutia. 
e)  Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a     

Vodného zákona. 

       Stavebný úrad námietke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 

rozhodnutia. 
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f) Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov nezhoršovania odtokových 

pomerov podľa §18 ods.5 Vodného zákona ako aj environmentálnych cieľov podľa 

Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia. 

       Stavebný úrad námietke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 

rozhodnutia. 
g) Žiadame preukázať zohľadnenie dokumentácie podľa §65 Vodného zákona č.364/2004 

Z.z. v dokumentácii pre stavebné povolenie.  

       Stavebný úrad námietke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 

rozhodnutia. 
h) V stavebnom konaní žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných 

environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona 

OPK č. 543/2002 Z.z.  

       Stavebný úrad námietke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 

rozhodnutia. 
i) Žiadame, aby okolie stavby „Parkovisko pre osobné automobily-Pečivárne Sereď“ bolo 

podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona upravené sadovými úpravami formou 

parčíka v zmysle našich pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní ako súčasť 

sadových a parkových úprav a ako súčasť projektu podľa predchádzajúceho bodu tohto 

vyjadrenia tak aby spĺňal metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 

2010 (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-

usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-

1-95-mb). Žiadame, aby súčasťou umiestnených sadových úprav boli v adekvátnom 

rozsahu a forme aj mitigačné opatrenia v súvislosti s klimatickými zmenami 

(https://www.protisuchu.sk/) a projekt spĺňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA 

NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH 

OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-

sk/files/assets/basic-html/index.html#2).   

       Stavebný úrad námietke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 

rozhodnutia. 
j) Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa §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. Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žiadame riešiť 

prírodnými opatreniami v zmysle bodu h a i tohto vyjadrenia.  

      Stavebný úrad námietke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 

rozhodnutia. 
k) Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy  požadujeme 

zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, 

ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania 

minimálne 8 l vody/m
2
 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb
https://www.protisuchu.sk/
http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2
http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2
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území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). Prípustné aj keď 

environmentálne 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://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-

obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf). Drenážná funkcia zase vyplýva 

z požiadavky nezhoršovania odtokových pomerov: 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.“ 

Navrhované stavebno-konštrukčné prvky drenážných 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 námietke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 

rozhodnutia. 
l) 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 námietke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 

rozhodnutia. 
m) Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo 

zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. 

(https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).  

http://www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf
http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc
http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf
http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf
https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela
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       Stavebný úrad námietke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 

rozhodnutia. 
n)   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 námietke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti         

rozhodnutia. 
 o)  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 námietke nevyhovuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti        

rozhodnutia. 
 
S realizáciou stavby „Parkovisko pre osobné automobily-Pečivárne Sereď“ súhlasíme za 

predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok. 
 
 
Zároveň Vás v súlade s §23 ods.1 Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej 

kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok, 

t.j.: 

a)    Koordinačná situácia 

b)   Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia   

c)   Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia 

d)   Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, 

odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby  

e)   Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne 

klimatické pomery stavby a zapracovanie Adaptačnej stratégie SR 
  

Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť 

v stavebnom rozhodnutí. 

 

 

Ostatnými účastníkmi konania neboli námietky a pripomienky uplatnené.    

     

 

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. 
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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., so sídlom 922 08 Dubovany 230, IČO: 

50 273 973, v zastúpení konateľom spoločnosti Ing. Miroslavom Bugárom, podal dňa 

26.07.2018 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Parkovisko pre osobné automobily – 

Pečivárne Sereď“, stavebný objekt SO 03 – Areálové verejné osvetlenie, na pozemkoch 

parc.č. 2695/1, 2696/1, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701/1, 2702/6 v k.ú. Sereď, ul. Trnavská 

cesta, na umiestnenie ktorej bolo vydané územné rozhodnutie mestom Sereď pod č. 

19388/ÚPaSP 792/2017 dňa 06.10.2017, ktoré sa stalo právoplatným dňa 01.06.2018.  
  
     Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 58a ods. 3 stavebného 

zákona dňa 30.07.2018 zverejnil kópiu žiadosti o stavebné povolenie na úradnej tabuli a  na 

webovom sídle mesta, nakoľko žiadosť sa týka  stavby, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo 

zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zverejnenie 

obsahuje kópiu žiadosti o stavebné povolenie, v ktorej sú uvedené údaje o sprístupnení 

právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní na webovom sídle MŽP SR. 
 
     Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania podľa § 61 

ods.1 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením č. 

13985/ÚPaSP 830/2018 zo dňa 23.08.2018 a  z dôvodu, že sú mu známe pomery staveniska, 

bolo v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona upustené od miestneho zisťovania.    

 

     V stavebnom konaní boli uplatnené námietky účastníka konania Združenia domových 

samospráv, so sídlom Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava v zastúpení 

predsedom Marcelom Slávikom, ako dotknutá verejnosť, doručené dňa 28.08.2018 cestou 

elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.  

 

    Nakoľko uplatnené stanovisko zo dňa 28.08.2018 je obsahovo zhodné so stanoviskom zo 

dňa 13.08.2018, ktoré bolo podané k zverejnenej žiadosti o stavebné povolenie pre stavbu 

„Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne Sereď“, stavebný objekt: SO 01 – 

Komunikácie a spevnené plochy,  tunajší  stavebný úrad v tomto konaní o povolení stavby 

akceptoval stanovisko stavebníka zo dňa 31.08.2018, v ktorom sa uvádza: 

„Dňa 25.08.2017 spoločnosť I.D.C. Holding, a.s. ako navrhovateľ obdržal od Mestského 

úradu v Seredi upovedomenie o obsahu odvolania a výzvu na vyjadrenie sa k odvolaniu 

Združeniu domových samospráv stavebnému konaniu k stavbe „Parkovisko pre osobné 

automobily – Pečivárne Sereď“. 

Na základe Vašej výzvy uvádzam naše stanovisko. 

Okresný úrad v Galante vydal dňa 16.06.2017 rozhodnutie v zmysle zákona č. 24/2006 na 

návrh navrhovateľa  I.D.C. Holding, a.s. o neposudzovaní na hore uvedenú stavbu, kedy sa 

v zmysle zákona č. 24/2006 podaním pripomienok stalo Združenie domových samospráv 

zastúpené Marcelom Slávikom, účastníkom konania. Okresný úrad v Galante nám vo svojom 

rozhodnutí stanovil podmienky, ktoré sme boli povinní zapracovať v ďalšom stupni a teda 

v DUR . 

Nakoľko je k dnešnému dňu územné rozhodnutie právoplatné, máme za to, že sme dodržali 

všetky podmienky, ktoré mali oporu v zákone.  

Dovolím pripomenúť fakt, že sme požiadali o posúdenie EIA v mesiaci jún 2017 a následne  

o územné rozhodnutie v októbri 2017. 
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Územné rozhodnutie bolo správoplatnené takmer po roku, kedy vďaka prieťahom zo strany 

Združenia domových samospráv sme boli osem mesiacov v odvolacom konaní, kedy šetril 

Okresný úrad v Trnave opodstatnenosť zamietnutia námietok v územnom rozhodnutí 

Stavebným Úradom v Seredi a dokonca oprávnenosť zastupovať Združenie domových 

samospráv p. Slávikom. OU v Trnave doslova píše: „OVBP2 rozhodnutím č. OO-TT-OVBP2-

2018/003510/Bo nepriznal postavenie účastníka konania“ a na strane č.4 (šiesty odstavec) 

píšu, že funkčné obdobie predsedu sa skončilo 30.6.2016, a teda nemalo mu byť priznané ani 

postavenie podľa z.č. 24/2006, avšak OU v Galante toto rozhodnutím delegoval na SÚ 

v Seredi. 

Na základe vyššie uvedeného máme zato, že Združenie domových samospráv bolo v úrovni 

UR vylúčené z konania a teda už nemá byť účastné v ďalšom stupni konania, teda v úrovni 

SP. Žiadam teda o rozhodovanie v zmysle zákona tak, aby boli dodržiavané voči 

navrhovateľovi I.D.C. Holding, a.s. zákonné postupy a lehoty. 

Máme za to, že predložená projektová dokumentácia ako aj jej obsah je v zmysle stavebného 

zákona a iných dotknutých právnych noriem, čo je jasné z vyjadrení dotknutých orgánov ako 

aj vydaného územného rozhodnutia Vašim úradom ešte  dňa 26.07.2017. 

Žiadame stavebný úrad, aby prijal opatrenia, ktoré povedú k vydaniu stavebného povolenia 

na vyššie uvedenú stavbu bez účastníka Združenia domových samospráv, keďže tak rozhodol 

nadriadený odvolací orgán v Trnave.“ 

 

     Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad, na základe stanoviska stavebníka doručeného 

na Mestský úrad v Seredi dňa 31.08.2018 listom č. 13985/20503 ÚPaSP 830/2018 zo dňa 

04.09.2018 v zmysle ust. § 32 správneho poriadku vyzval účastníka konania Združenie 

domových samospráv, so sídlom Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava,  aby 

v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tejto výzvy predložil na tunajší úrad úradne overené 

doklady: Stanovy Združenia domových samospráv platné ku dňu podania stanoviska a 

relevantný doklad, ktorým bude preukázateľné, že za ZDS koná a v jeho mene vystupuje 

predseda p. Marcel Slávik. 

 

    Dňa 05.09.2018 bolo doručené na Mestský úrad v Seredi vyjadrenie Združenia domových 

samospráv, so sídlom Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava v zastúpení 

predsedom Marcelom Slávikom, v ktorom  uvádza: 

„Vyjadrenie k výzvam zo dňa 04.09.2018 

Podľa §3 ods.2 Správneho poriadku „Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným 

osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby 

pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.“; vzhľadom na citované 

ustanovenie správneho poriadku Vás žiadame o nasledovné poučenie: 

a) Za akým dôkazným účelom požadujete predloženie aktuálnych Stanov Združenia domových 

samospráv a akú relevanciu majú pre dokazovanie v rámci predmetných stavebných konaní. 

b) Či si stavebný úrad overil splnenie písomného potvrdenia našich podaní podľa §19 ods.2 

Správneho poriadku a s akým výsledkom. 

c) Na základe akých skutočností pokladá stavebný úrad za nepreukázané konanie v mene ZDS 

jeho predsedom? 

Na základe poskytnutého poučenia Vám následne poskytneme všetky relevantné informácie 

požadované stavebným úradom v zmysle zákona. 

Pre úplnosť Vám zároveň oznamujeme nasledovné: 

 Aktuálne stanovy Združenia domových samospráv sa nachádzajú na webovej stránke 

ZDS www.samospravydomov.org. 

 Podľa §23 zákona o e-governemente č.305/2013 Z.z. sa kvalifikovaným elektronickým 

podaním osvedčuje aj oprávnenie konať v mene právnickej osoby. Všetky naše podania 
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písomne potvrdzujeme cez elektronickú schránku združenia na ÚPVS s kvalifikovaným 

elektronickým podpisom. 

 Máme za to, že ZDS si splnilo všetky formálne aj vecné požiadavky v zmysle zákona.“ 

 

     Stavebný úrad listom č. 13985/20669 ÚPaSP 830/2018 zo dňa 06.09.2018 ako odpoveď na 

požadované poučenie uviedol, že podľa platnej legislatívy na území Slovenskej republiky sa 

občianske združenia riadia zákonom č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov. Stanovy 

združenia okrem iného obsahujú údaje o orgánoch združenia, spôsob ich ustanovenia, určenie 

orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia a že Mesto Sereď, príslušný 

stavebný úrad, požaduje predloženie vyššie uvedených dokladov za účelom zistenia orgánov a 

funkcionárov oprávnených konať v mene združenia. Uvedené doklady požadoval predložiť 

v určenej lehote do 7 dní odo dňa doručenia výzvy t. j. do 11.09.2018. 

 

     Dňa 11.09.2018 bolo doručené na Mestský úrad v Seredi doplnenie vyjadrenia Združenia 

domových samospráv, so sídlom Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 

v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom, v ktorom uvádza: 

„Vyjadrenie k výzvam zo dňa 06.09.2018 - doplnenie 

Občianske združenia a ich fungovanie sa riadi Občianskym zákonníkom č.40/1964 Zb. a 

zákonom o združovaní občanov č.83/1990 Zb. Zastupovanie právnickej osoby podľa §22 

Občianskeho zákonníka vzniká buď zo zákona alebo na základe plnej moci; podrobnosti 

upravujú nasledovné znenia týchto zákonov: 

a) §20 ods.1 Občianskeho zákonníka – oprávneným konať v mene právnickej osoby je ten, kto 

je expresis verbis uvedený v stanovách združenia 

b) §20 ods.2 Občianskeho zákonníka – oprávneným konať v mene právnickej osoby je aj ten, 

kto síce nie je uvedený, ale vzhľadom na jeho postavenie v rámci právnickej osoby je to 

očakávateľné 

c) §31 a násl. Občianskeho zákonníka – upravuje právne zastupovanie na základe písomného 

plnomocenstva. 

Z osobitných ustanovení o konaní v mene právnických osôb podľa zákona o e-governmente 

č.305/2013 Z.z. vyplýva aj osobitné preukázanie oprávnenia na vykonanie právnych úkonov: 

d) §23 ods.4 zákona o e-governmente č.305/2013 Z.z. – právny úkon vykonaný elektronicky je 

pokladaný za vykonaný oprávnenou osobou, pokiaľ je podpísaný kvalifikovaným 

elektronickým podpisom s predpísanými náležitosťami. 

Na preukázanie oprávnenia konať v mene občianskeho združenia postačuje preukázať aspoň 

jeden z uvedených dôvodov; nie je potrebné preukazovať ich kumulatívne (§22 Občianskeho 

zákonníka). Vzhľadom k skutočnosti, že všetky podania Združenia domových samospráv sú 

vykonané prostredníctvom elektronickej podateľne a sú podpísané kvalifikovaných 

elektronickým podpisom s príslušnými náležitosťami – z §23 ods.4 zákona o e-governmente 

vyplýva, že v predmetnom konaní bolo preukázané oprávnenie konať v mene právnickej 

osoby. Vo našej odpovedi zo dňa 04.09.2018 sme Vám zároveň uviedli on-line umiestnenie 

stanov ZDS ako Vám aj uviedli ustanovenia zákona o e-governmente s tým, že sme 

konštatovali naše presvedčenie o postačujúcosti takéhoto vysvetlenia. Vo Vašom liste zo dňa 

06.09.2018 ste neuviedli či je to postačujúce, resp. ak nie je, akým spôsobom je možné 

vykonať nápravu a doplniť prípadne nedostatky tejto odpovede. 

Vzhľadom na uvedené Vás žiadame o poučenie podľa §3 ods.2 Správneho poriadku prečo 

stavebný úrad toto preukázanie oprávnenia podľa zákona o e-governmente neakceptuje a 

nepokladá za postačujúce pre účely predmetného stavebného konania a dožaduje sa ďalších 

dôkazov, hoci to zákon úradu neumožňuje. 

Zároveň Vás žiadame o poučenie podľa §3 ods.2 Správneho poriadku a to o informáciu, či sú 

stavebnému úradu z jeho úradnej činnosti známe aktuálne stanovy ZDS (odsúhlasené valným 
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zhromaždením ZDS dňa 31.05.2018); ak áno žiadame o poučenie o tom, komu z nich podľa 

stavebného úradu vyplýva oprávnenie konať v mene ZDS. 

Zároveň žiadame o poučenie podľa §3 ods.2 Správneho poriadku a to v rozsahu prečo 

stavebný úrad nepovažuje naše vyjadrenie zo dňa 04.09.2018 za postačujúce a akým 

spôsobom je možné prípadné nedostatky odstrániť. 

Na základe poskytnutého poučenia Vám následne poskytneme všetky relevantné informácie 

požadované stavebným úradom v zmysle zákona.“ 

 

    Stavebný úrad listom č. 13985/21051 ÚPaSP 830/2018 zo dňa 18.09.2018 ako odpoveď na 

požadované poučenie uviedol, že požadované doklady žiada predložiť za účelom zistenia 

orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia. Okresný úrad Trnava, odbor 

výstavby a bytovej politiky rozhodnutím č. OU-TT-OVBP2-2018/003510/Bo zo dňa 

04.04.2018 nepriznal postavenie účastníka konania Združeniu domových samospráv, so 

sídlom Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava v zastúpení predsedom Marcelom 

Slávikom v konaní o odvolaní proti rozhodnutiu mesta Sereď č. 19388/ÚPaSP 792/2017 zo 

dňa 06.10.2017, ktorým bola umiestnená stavba „Parkovisko pre osobné automobily - 

Pečivárne Sereď“. V konaní o odvolaní Združenia domových samospráv voči rozhodnutiu 

mesta Sereď všetky podania Združenia domových samospráv boli vykonané prostredníctvom 

elektronickej podateľne a napriek tomu odvolací orgán dospel k záveru, že nebolo 

preukázané, že odvolanie bolo podané oprávnenou osobou konať za Združenie domových 

samospráv p. Marcelom Slávikom. Nakoľko nejde o skutočnosti správneho orgánu známe 

z jeho činnosti, je potrebné doložiť relevantný doklad o tom, že za Združenie domových 

samospráv koná a navonok zastupuje p. Marcel Slávik. Správny orgán vedie nové konanie 

o povolení stavby a je povinný preskúmať, či nastali nové skutočnosti.  

Podľa  ust. § 37  správneho poriadku správny orgán môže uložiť účastníkovi konania alebo 

inej osobe, ktorá má listinu potrebnú na vykonanie dôkazov, aby ju predložil. Predloženie 

listiny nemožno žiadať alebo môže sa odoprieť z dôvodov, pre ktoré nesmie byť vyslúchnutý 

alebo je oprávnený odoprieť výpoveď svedok. Listina ako dôkazný prostriedok musí spĺňať 

požiadavku pravosti a pravdivosti jej obsahu, z uvedeného dôvodu správny orgán požaduje  

predložiť úradne overené doklady. Stanovy zverejnené na webovej stránke Združenia 

domových samospráv sú nepostačujúce. 

Mesto Sereď, príslušný stavebný úrad na základe vyššie uvedených poučení,  opätovne vyzval 

Združenie domových samospráv k predloženiu požadovaných dokladov v lehote do 

26.09.2018. Zároveň stavebný úrad upozornil Združenie domových samospráv, že v prípade, 

ak v určenej lehote požadované doklady v požadovanej forme nebudú predložené na tunajší 

správny orgán, podľa § 14 správneho poriadku v spojení s § 59 stavebného zákona nebude 

priznané postavenie účastníkovi konania Združeniu domových samospráv, so sídlom 

Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava v zastúpení predsedom p. Marcelom 

Slávikom v stavebnom konaní  vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „Parkovisko 

pre osobné automobily - Pečivárne Sereď, SO 03 – Areálové verejné osvetlenie“.  

 

    Dňa 25.09.2018 bolo doručené na Mestský úrad v Seredi doplnenie vyjadrenia Združenia 

domových samospráv, so sídlom Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava 

v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom, v ktorom sa uvádza: 

„Vyjadrenie k výzvam zo dňa 18.09.2018 – doplnenie 

Podľa usmernenia Podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície č. 38/2018/OKaP-6 

vyplýva, že overovanie náležitostí kvalifikovanej elektronickej komunikácie musí vykonávať 

každý úrad sám jednotlivo a preto úkony Okresného úradu Trnava sú pre predmetné stavebné 

konania irelevantné. Z uvedeného usmernenia zároveň vyplýva, že kvalifikovaný elektronický 
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podpis Združenia domových samospráv je autorizovaný v zmysle zákona o egovernmente 

č.305/2013. Toto usmernenie Vám prikladáme v prílohe. 

Podľa §34 ods.6 Správneho poriadku nie je potrebné dokazovať skutočnosti známe 

správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. ZDS vykonalo v čase od 01.06.2018 na stavebnom 

úrade Sereď niekoľko administratívnych úkonov a to v konaniach sp. zn. 13489/19313 ÚPaSP 

543/2018; 7200/ÚPaSP 465/2018; 13490/19314 ÚPaSP 544/2018 pričom vo všetkých bola 

rovnaká právna situácia rovnaká ako v tomto prípade a vo všetkých mal povinnosť skúmať 

oprávnenosť osôb vystupujúcich za všetky právnické osoby vystupujúce v konaniach ako 

účastník. Vo všetkých prípadoch bolo preukázané, že oprávneným za ZDS konať je jeho 

predseda Marcel Slávik; tým sme zároveň preukázali, že táto skutočnosť je stavebnému úradu 

známa z jeho úradnej činnosti a teda vzhľadom na §34 ods.6 Správneho poriadku je táto 

okolnosť za dokázanú a nie je ju potrebné dokazovať osobitne. 

Zároveň konštatujeme, že ste nás nepoučili v zmysle §3 ods.2 Správneho poriadku ako sme 

žiadali a to v nasledovnom rozsahu: či sú stavebnému úradu z jeho úradnej činnosti známe 

aktuálne stanovy ZDS (odsúhlasené valným zhromaždením ZDS dňa 31.05.2018); ak áno 

žiadame o poučenie o tom, komu z nich podľa stavebného úradu vyplýva oprávnenie konať v 

mene ZDS. 

Žiadosť o poučenie  

V zmysle §3 ods.2 Správneho poriadku žiadame o usmernenie a informáciu, s akým 

výsledkom si stavebný úrad overil autorizáciu kvalifikovaného elektronického podania nášho 

združenia podľa §23 zákona o e-governmente. 

Podľa §17 ods.5 zákona o e-governmente „Ak zákon ukladá povinnosť predložiť orgánu 

verejnej moci na účely konania o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach 

osôb dokumenty, údaje alebo preukázať skutočnosti, orgán verejnej moci je oprávnený také 

dokumenty, údaje alebo preukázanie skutočností požadovať od účastníkov konania, len ak a) 

na tento účel nemožno použiť hodnotu referenčného údaja a nie sú známe orgánu verejnej 

moci z jeho činnosti, b) je to nevyhnutné pre bezpečnosť informačného systému alebo c) 

vznikne oprávnená pochybnosť o úplnosti hodnoty referenčného údaja alebo o tom, či 

zodpovedá skutočnosti, alebo ide o konanie o zápise, zmene alebo výmaze hodnoty 

referenčného údaja v referenčnom registri.“ V zmysle uvedeného Vás podľa §3ods.2 

Správneho poriadku žiadame o poučenie a informáciu, ktorý z dôvodov uvedených v 

citovanom ustanovení zákona dávajú stavebnému úradu Sereď oprávnenie žiadať predložiť 

Stanovy združenia domových samospráv; uvedenú informáciu žiadame podrobne zdôvodniť a 

preukázať. 

Zároveň Vás podľa §3 ods.2 Správneho poriadku žiadame o poučenie, z akého dôvodu je pre 

predmetné stavebné konanie potrebný ako dôkazný prostriedok predložiť Stanovy Združenia 

domových samospráv a že sa uvedený dôkaz nedá vykonať alternatívne a k účastníkom 

konania menej zaťažujúco. 

ZDS vykonalo v čase od 01.06.2018 na stavebnom úrade Sereď niekoľko administratívnych 

úkonov a to v konaniach sp.zn. 13489/19313 ÚPaSP 543/2018; 7200/ÚPaSP 465/2018; 

13490/19314 ÚPaSP 544/2018; v zmysle §3 ods.2 Správneho poriadku žiadame o poučenie či 

sa pochybovalo o kvalifikovanej elektronickej pošte v týchto konaniach a akým spôsobom 

bolo preukázané konanie v mene ZDS v týchto konaniach a zároveň prečo to nie je možné 

považovať za zistenie z úradnej činnosti podľa §34 ods.6 Správneho poriadku aj v 

predmetných stavebných konaniach. 

Zároveň Vás žiadame o poučenie podľa §3 ods.2 Správneho poriadku a to o informáciu, či sú 

stavebnému úradu z jeho úradnej činnosti známe aktuálne stanovy ZDS (odsúhlasené valným 

zhromaždením ZDS dňa 31.05.2018); ak áno žiadame o poučenie o tom, komu z nich podľa 

stavebného úradu vyplýva oprávnenie konať v mene ZDS. 

Námietka predpojatosti 
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Namietame predpojatosť úradníka stavebného úradu Sereď ako predpojatý v zmysle §9 a 

násl. Správneho poriadku, keďže v iných stavebných konaniach za rovnakej právnej a 

dôkaznej situácie postupovala odlišne a práve v tomto stavebnom konaní sa vyhrážaním 

stratou procesných práv účastníka konania snaží postupovať voči nám šikanózne. 

O tejto námietke je potrebné rozhodnúť v samostatnom procesnom konaní ešte pred 

rozhodnutím o našom procesnom postavení ako aj pred meritórnym rozhodnutím vo veci. 

Všeobecné procesné náležitosti  

Toto vyjadrenie a spôsob akým sa s ním stavebný úrad vysporiadal žiadame uviesť v 

rozhodnutí. 

Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame v zmysle §25a Správneho poriadku a §17 

ods.1 zákona o egovernmente doručovať výhradne len do elektronickej schránky nášho 

združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme 

poštou nedoručovať. 

  

     Mesto Sereď, príslušný správny orgán, nezistil skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie 

zamestnanca  a v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov vydal rozhodnutie č. 13985/21841 ÚPaSP 830/2018 zo dňa 

11.10.2018, ktorým rozhodol, že zamestnanca správneho orgánu nevylučuje z prebiehajúceho 

stavebného konania o povolení stavby „Parkovisko pre osobné automobily - Pečivárne Sereď, 

SO 03 – Areálové verejné osvetlenie“, ktorej stavebníkom je  I.D.C. Holding, a.s. IČO: 

35706686, so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava  a podnet o predpojatosti  účastníka 

konania Združenia domových samospráv, so sídlom Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 

Bratislava v zastúpení predsedom p. Marcelom Slávikom  zamietol. 

 

     Dňa 05.11.2018 bol na tunajší úrad doručený Výpis zo zoznamu občianskych združení 

podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorý 

vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňa 24.10.2018 v rámci iného 

prebiehajúceho stavebného konania, ktoré viedol tunajší stavebný úrad.  Predmetom výpisu je  

Združenie domových samospráv, o. z.  so sídlom Rovniakova 1667/14, 851 02 Bratislava-

Petržalka  IČO: 3182174, ktoré je vedené  v registri pod č. VVS/1-900/90-29456.  Vo výpise 

sa uvádza, že zo spisového materiálu vyplýva, že štatutárnym zástupcom je predseda Marcel 

Slávik. Stanovy Združenie domových samospráv, o. z.  sú prístupné na webovom sídle 

občianskeho združenia, avšak stavebný úrad ich požadoval predložiť úradne overené a taktiež 

požadoval predložiť  úradne overený relevantný doklad, ktorým bude preukázateľné, že za 

ZDS koná a v jeho mene vystupuje predseda p. Marcel Slávik. Z dôvodu, že stavebný úrad 

má požadované informácie k dispozícii z úradnej činnosti, vzal túto skutočnosť podľa ust. § 

34 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov i pre toto 

konania a má za to, že štatutárnym zástupcom Združenia domových samospráv, o. z.,  a za 

Združenie domových samospráv, o. z.  koná a v jeho mene vystupuje jeho predseda Marcel 

Slávik.                  

 

O požiadavkách predložených účastníkom konania, Združenie domových samospráv o. z., 

ktoré účastník konania označil ako podmienky k stavebnému povoleniu, stavebný úrad 

rozhodol nasledovne:   

a) K predmetnej stavbe „Parkovisko pre osobné automobily-Pečivárne Sereď“ 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 
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stavebné konanie. Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní 

definujú environmentálne práva a záujmy nášho združenia priamo dotknuté umiestňovanou 

stavbou; zapracovanie a zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej 

dokumentácie pre územné rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo.  

    Stavebný úrad námietke vyhovel z nasledovných dôvodov: Stavebný úrad vedie 

stavebné konanie o povolení stavby, na ktorú je vydané územné rozhodnutie mestom 

Sereď pod č. 19388/ÚPaSP 792/2017 dňa 06.10.2017, ktoré sa stalo právoplatným dňa 

01.06.2018.  V predmetnom stavebnom konaní bolo Okresným úradom Galanta, odborom 

starostlivosti o životné prostredie vydané záväzné stanovisko k stavebnému konaniu 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. Žiadosť na vydanie 

stavebného povolenia je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutím zo zisťovacieho konania Okresného úradu Galanta, 

odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-GA-OSZP-2017/005579 zo dňa 

16.06.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.07.2017 a s jeho podmienkami.           

b) Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že 

sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní 

dostatočne dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry.   

Stavebný úrad námietke nevyhovel z nasledovných dôvodov: podľa Územného plánu 

mesta Sereď je územie súčasťou plôch funkčne určených ako plochy dopravy – parkovisko 

výrobnej zóny, označené funkčným kódom DP-12.  Výrobný areál je dopravne napojený 

na exitujúcu cestu III/1331. Navrhovaná stavba je riešená ako súčasť existujúceho 

výrobného areálu a nevzťahujú sa na ňu ustanovenia §19 zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Predmetom 

rozhodnutia stavebného úradu je stavebné povolenie pre časť stavby „Parkovisko pre 

osobné automobily - Pečivárne Sereď, SO 03 – Areálové verejné osvetlenie“ (areálové 

osvetlenie, NN rozvody – elektrická prípojka,  pripojenie závory, exteriérový kamerový 

systém CCTV). Navrhované dopravné riešenie bolo preskúmané v územnom konaní. 

Predložená požiadavka sa netýka predmetu rozhodnutia.   

c) Žiadame predložiť stanovisko, že navrhované dopravné riešenie je dostatočné.  

Stavebný úrad námietke nevyhovel z nasledovných dôvodov: Predmetom rozhodnutia 

stavebného úradu je stavebné povolenie pre časť  stavby „Parkovisko pre osobné 

automobily - Pečivárne Sereď, SO 03 – Areálové verejné osvetlenie“ (areálové osvetlenie, 

NN rozvody – elektrická prípojka,  pripojenie závory, exteriérový kamerový systém 

CCTV).  Navrhované dopravné riešenie bolo preskúmané v územnom konaní. Predložená 

požiadavka sa netýka predmetu rozhodnutia.    

d) 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 námietke nevyhovel z nasledovných dôvodov: vodoprávne povolenie na 

vodné stavby je predmetom stavebného konania o povolení vodnej stavby a podlieha 

povoleniu orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej vodnej 

správy, pod č. OU-GA-OSZP-2018/008377/OV/NE zo dňa 07.08.2018 vydal rozhodnutie, 

ktorým povoľuje uskutočnenie vodnej stavby „SO 02 Dažďová kanalizácia parkoviska, 

ORL, vsak“ budovanej v rámci stavby „Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne 

Sereď“ a povolenie na osobitné užívanie vôd.  

e) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a 

Vodného zákona. 

Stavebný úrad námietke nevyhovel z nasledovných dôvodov: stavba je umiestnená 

územným rozhodnutím, ktoré vydalo mesto Sereď pod č. 19388/ÚPaSP 792/2017 dňa 
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06.10.2017, ktoré sa stalo právoplatným dňa 01.06.2018. Orgán štátnej vodnej správy 

v konaní o umiestnení stavby vydal stanovisko podľa  zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. 

Vodoprávne povolenie na vodné stavby je predmetom stavebného konania o povolení 

vodnej stavby a podlieha povoleniu orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 zákona č. 

364/2004 Z. z. o vodách. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

ako orgán štátnej vodnej správy, pod č. OU-GA-OSZP-2018/008377/OV/NE zo dňa 

07.08.2018 vydal rozhodnutie, ktorým povoľuje uskutočnenie vodnej stavby „SO 02 

Dažďová kanalizácia parkoviska, ORL, vsak“ budovanej v rámci stavby „Parkovisko pre 

osobné automobily – Pečivárne Sereď“ a povolenie na osobitné užívanie vôd.  

f) Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov nezhoršovania odtokových 

pomerov podľa §18 ods.5 Vodného zákona ako aj environmentálnych cieľov podľa 

Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia. 

      Stavebný úrad námietke nevyhovel z nasledovných dôvodov: stavba je umiestnená 

územným rozhodnutím, ktoré vydalo mesto Sereď pod č. 19388/ÚPaSP 792/2017 dňa 

06.10.2017, ktoré sa stalo právoplatným dňa 01.06.2018, vodoprávne povolenie na vodné 

stavby je predmetom stavebného konania o povolení vodnej stavby a podlieha povoleniu 

orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Okresný úrad 

Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej vodnej správy, pod č. 

OU-GA-OSZP-2018/008377/OV/NE zo dňa 07.08.2018 vydal rozhodnutie, ktorým 

povoľuje uskutočnenie vodnej stavby „SO 02 Dažďová kanalizácia parkoviska, ORL, 

vsak“ budovanej v rámci stavby „Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne Sereď“ 

a povolenie na osobitné užívanie vôd.  

g) Žiadame preukázať zohľadnenie dokumentácie podľa §65 Vodného zákona č.364/2004 Z.z. 

v dokumentácii pre stavebné povolenie.  

     Stavebný úrad námietke nevyhovel z nasledovných dôvodov: stavba je umiestnená 

územným rozhodnutím, ktoré vydalo mesto Sereď pod č. 19388/ÚPaSP 792/2017 dňa 

06.10.2017, ktoré sa stalo právoplatným dňa 01.06.2018, vodoprávne povolenie na vodné 

stavby je predmetom stavebného konania o povolení vodnej stavby a podlieha povoleniu 

orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Okresný úrad 

Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej vodnej správy, pod č. 

OU-GA-OSZP-2018/008377/OV/NE zo dňa 07.08.2018 vydal rozhodnutie, ktorým 

povoľuje uskutočnenie vodnej stavby „SO 02 Dažďová kanalizácia parkoviska, ORL, 

vsak“ budovanej v rámci stavby „Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne Sereď“ 

a povolenie na osobitné užívanie vôd.  

h) V stavebnom konaní žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných 

environmentálnych opatrení v súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona OPK 

č. 543/2002 Z.z.  

    Stavebný úrad námietke nevyhovel z nasledovných dôvodov: predmetná stavba 

neohrozuje ekologickú stabilitu územia, nezasahuje do daných ekosystémov. Stavebný 

úrad pripomienke nevyhovel, v konaní o umiestnení stavby  vydal príslušný správny orgán 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie kladné stanovisko pod č. 

OU-GA-OSZP-2016/005877 dňa 12.04.2017 (Z hľadiska ochrany prírody a krajiny 

nemáme námietky k umiestneniu predmetnej stavby podľa predloženej projektovej 

dokumentácie.) Stavba je umiestnená územným rozhodnutím, ktoré vydalo mesto Sereď 

pod č. 19388/ÚPaSP 792/2017 dňa 06.10.2017, ktoré sa stalo právoplatným dňa 

01.06.2018. 

i)  Žiadame, aby okolie stavby „Parkovisko pre osobné automobily-Pečivárne Sereď“ bolo 

podľa §39a ods.2 písm.b Stavebného zákona upravené sadovými úpravami formou parčíka 

v zmysle našich pripomienok uplatnených v zisťovacom konaní ako súčasť sadových 

a parkových úprav a ako súčasť projektu podľa predchádzajúceho bodu tohto vyjadrenia 
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tak aby spĺňal metodiku Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, Bratislava 2010 

(https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-

usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-

95-mb). Žiadame, aby súčasťou umiestnených sadových úprav boli v adekvátnom rozsahu 

a forme aj mitigačné opatrenia v súvislosti s klimatickými zmenami 

(https://www.protisuchu.sk/) a projekt spĺňal metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA 

PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ 

PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-

html/index.html#2).  

Stavebný úrad námietke nevyhovel z nasledovných dôvodov: stavba je umiestnená 

územným rozhodnutím, ktoré vydalo mesto Sereď pod č. 19388/ÚPaSP 792/2017 dňa 

06.10.2017, ktoré sa stalo právoplatným dňa 01.06.2018. Podľa Územného plánu mesta 

Sereď je územie súčasťou plôch funkčne určených ako plochy dopravy – parkovisko 

výrobnej zóny, označené funkčným kódom DP-12.  Projekt sadových úprav je súčasťou 

projektovej dokumentácie, v rámci stavby parkoviska je navrhnutá nová výsadba 27 ks 

stromov a zelene (založenie trávnikov). Predmetom rozhodnutia stavebného úradu je 

stavebné povolenie pre časť  stavby „Parkovisko pre osobné automobily - Pečivárne Sereď, 

SO 03 – Areálové verejné osvetlenie“ (areálové osvetlenie, NN rozvody – elektrická 

prípojka,  pripojenie závory, exteriérový kamerový systém CCTV).   

j)  Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa §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. Uvedené 

všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žiadame riešiť prírodnými opatreniami 

v zmysle bodu h a i tohto vyjadrenia.  

Stavebný úrad námietke nevyhovel z nasledovných dôvodov: Podľa § 46 stavebného 

zákona projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť 

vypracovania dokumentácie, podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona projektant 

vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť. Projektovú 

dokumentáciu predchádzajúcich stupňov ako aj projektovú dokumentáciu pre stavebné 

povolenie spracováva odborne spôsobilá osoba v zmysle § 46 ods. 1 a ods. 2 stavebného 

zákona. 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. V konaní boli predložené súhlasné stanoviská 

dotknutých orgánov podľa osobitných predpisov.  Predmetom rozhodnutia stavebného 

úradu je stavebné povolenie stavby, ktorá je umiestnená právoplatným územným 

rozhodnutím a to jej časť „Parkovisko pre osobné automobily - Pečivárne Sereď, SO 03 – 

Areálové verejné osvetlenie“ (areálové osvetlenie, NN rozvody – elektrická prípojka,  

pripojenie závory, exteriérový kamerový systém CCTV). Predložená požiadavka sa netýka 

predmetu rozhodnutia.    

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb
https://www.protisuchu.sk/
http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2
http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2
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k) Povrchové státia ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy  požadujeme 

zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, 

ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania 

minimálne 8 l vody/m
2
 po dobu prvých 15 min. dažďa a znižia tepelné napätie v danom 

území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). Prípustné aj keď 

environmentálne 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://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-

obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf). Drenážná funkcia zase vyplýva 

z požiadavky nezhoršovania odtokových pomerov: 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.“ 

Navrhované stavebno-konštrukčné prvky drenážných 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 námietke nevyhovel z nasledovných dôvodov: Podľa § 46 stavebného 

zákona projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť 

vypracovania dokumentácie, podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona projektant 

vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť. Projektovú 

dokumentáciu predchádzajúcich stupňov ako aj projektovú dokumentáciu pre stavebné 

povolenie spracováva odborne spôsobilá osoba v zmysle § 46 ods. 1 a ods. 2 stavebného 

zákona. 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. Predmetom rozhodnutia stavebného úradu je 

http://www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf
http://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc
http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf
http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf
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stavebné povolenie stavby, ktorá je umiestnená právoplatným územným rozhodnutím a to 

jej časť „Parkovisko pre osobné automobily - Pečivárne Sereď, SO 03 – Areálové verejné 

osvetlenie“ (areálové osvetlenie, NN rozvody – elektrická prípojka,  pripojenie závory, 

exteriérový kamerový systém CCTV). Predložená požiadavka sa netýka predmetu 

rozhodnutia.    

 l)  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 námietke nevyhovel z nasledovných dôvodov: o uvedenej námietke 

stavebný rozhodol v rozhodnutí o umiestnení stavby. Stavba odlučovača ropných látok nie 

je predmetom tohto rozhodnutia. 

m) Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo 

zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z.  

(https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela).      

Stavebný úrad námietke nevyhovel z nasledovných dôvodov: otázku dodržiavania 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch posúdil Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti 

o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý 

posúdil predloženú projektovú dokumentáciu z hľadiska odpadového hospodárstva vo 

svojom vyjadrení  č. OU-GA-OSZP-2017/005573 zo dňa 20.04.2017.   

    Samotné zberné nádoby nie sú stavby, a preto nemôžu byť predmetom stavebného konania, 

ani ich osobitné delenie pre rôzne druhy separovaného odpadu. Nakladanie s odpadmi 

predpisuje zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch    

n)  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 námietke nevyhovel z nasledovných dôvodov: otázku dodržiavania 

zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch posúdil Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti 

o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý 

posúdil predloženú projektovú dokumentáciu z hľadiska odpadového hospodárstva vo 

svojom vyjadrení  č. OU-GA-OSZP-2017/005573 zo dňa 20.04.2017.   

    Samotné zberné nádoby nie sú stavby, a preto nemôžu byť predmetom stavebného konania, 

ani ich osobitné delenie pre rôzne druhy separovaného odpadu. Nakladanie s odpadmi 

predpisuje zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

o) 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 námietke nevyhovel z nasledovných dôvodov: stavebný úrad sa zaoberal 

všetkými predloženými požiadavkami a dospel k záveru, že predložená projektová 

dokumentácia pre stavebné povolenie spĺňa požiadavky uvedené v § 43c, 43d a 43e 

stavebného zákona ako aj podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby 

https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela
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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. V konaní boli predložené súhlasné stanoviská 

dotknutých orgánov podľa osobitných predpisov. O predložených požiadavkách stavebný 

úrad rozhodol tak, ako je vyššie uvedené. 

      

Zároveň Vás v súlade s §23 ods.1 Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej 

kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok, 

t.j.: 

a)    Koordinačná situácia 

b)   Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia   

c)   Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia 

d)   Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, 

odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby  

e)   Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne 

klimatické pomery stavby a zapracovanie Adaptačnej stratégie SR 

Združenie domových samospráv, o. z., ako účastník konania, mal možnosť nahliadnuť do 

podkladov k vydaniu stavebného povolenia v stanovenej lehote stavebným úradom, ale túto 

možnosť nevyužil. Stavebný úrad požadované dokumenty v elektronickej forme nemá 

k dispozícii. 

     

     Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona 

a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 

obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.  

       

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

v zisťovacom konaní pod č. OU-GA-OSZP-2017/005579 dňa 16.06.2017, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 20.07.2017. Navrhovaná činnosť „Parkovisko pre osobné automobily – 

Pečivárne Sereď “, uvedená v predloženom zámere sa nebude posudzovať podľa zákona č. 

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

Uvedený dokument je prístupný na stránke:  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/parkovisko-pre-osobne-automobily-pecivarne-sered 
       
     Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal záväzné stanovisko 

podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 

neskorších predpisov pod č. OU-GA-OSZP-2018/0101930 zo dňa 31.10.2018.        
  
     Svoje stanoviská si uplatnili: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v 

Trnave, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek EIA, OV, OH,  

Krajský pamiatkový úrad Trnava, Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, Správa a údržba ciest TTSK Trnava, Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný 

odbor, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, Západoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s., Nitra, OZ Galanta so sídlom v Šali, SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, Okresné 

riaditeľstvo PZ v Galante, Okresný dopravný inšpektorát Galanta. Ich pripomienky boli 

skoordinované a zahrnuté do podmienok stavebného povolenia. 
 
     Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal pod č. OU-GA-

OSZP-2018/008377/OV/NE dňa 07.08.2018 rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby „SO 

02 Dažďová kanalizácia parkoviska, ORL, vsak“ budovanej v rámci stavby „Parkovisko pre 

osobné automobily – Pečivárne Sereď“.             

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/parkovisko-pre-osobne-automobily-pecivarne-sered
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      Tunajší stavebný úrad v súlade s ust. § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov požiadal odvolací orgán o predĺženie lehoty na vydanie 

rozhodnutia o povolení stavby „Parkovisko pre osobné automobily - Pečivárne Sereď, SO 03 

– Areálové verejné osvetlenie“, ktorej stavebníkom je  I.D.C. Holding, a.s. IČO: 35706686, so 

sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava  z dôvodu, že v danom prípade pre zložitosť veci 

mesto Sereď nemôže rozhodnúť v zákonnej lehote. Okresný úrad Trnava, odbor výstavby 

a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy listom č. OU-TT-OVBP2-

2018/034506/Ga zo dňa 25.10.2018 predĺžil lehotu na vydanie rozhodnutia do termínu 

23.11.2018. 

  

     Zodpovedný projektant za časť dokumentácie elektroinštalácie – vypracoval: Ing. Marek 

Gešnábel, ev.č. osvedčenia: 0006-IZA/2013 EZ RT E2A, projektant E2A vrátane 

bleskozvodov.    

                       

     Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

      

     Poplatky:   

     Za vydanie stavebného povolenia bol uhradený správny poplatok podľa zákona č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote 100,0 €. 

 

 

 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 dňa : 26.11.2018                                               Zvesené dňa :   

(pečiatka, podpis)                                                                (pečiatka, podpis)  

  


