
M E S T O    S E R E Ď 
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

Číslo: 14698/ÚPaSP 1152/2018                                                            V Seredi dňa 30.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLAUDAČNÉ    ROZHODNUTIE 
 
 
 

     Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, 

v zastúpení Ing. Tomášom Kralovičom konateľom spoločnosti ELMAFT – Slovakia, 

s.r.o., Odborárske nám. 2506/4, 811 07 Bratislava, IČO: 36838888, podala dňa 12.10.2018 

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „ Priemyselný park a logistické 

centrum Sereď, SO 603 – TR 110/22 kV PP a LC Sereď “, na pozemkoch parc.č. 3992/94, 

3992/134, 3992/136 katastrálne územie Sereď, na ktorú vydalo stavebné povolenie Mesto                

Sereď pod č.: 7943/ÚPaSP 1208/2009/2010 dňa 14.04.2010, právoplatné dňa 13.05.2010. 

Rozhodnutie o predĺžení platnosti uvedeného stavebného povolenia a povolenie zmeny stavby 

pred jej dokončením vydalo Mesto Sereď pod č. 1588/ÚPaSP 107/2012 dňa 16.2.2012, 

rozhodnutie pod č. 2754/ÚPaSP 160/2014 dňa 10.3.2014 a rozhodnutie pod č. 2993/ÚPaSP 

177/2016 dňa 1.3.2016, povolenie zmeny stavby pred jej dokončením vydalo Mesto Sereď 

pod č. 16983/ÚPaSP 630/2017 zo dňa 17.08.2017, právoplatné dňa 14.9.2017.                     

Rozhodnutie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku vydalo Mesto Sereď pod č. 

13983/ÚPaSP 829/2018 dňa 24.9.2018.  
                  
     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       

posúdil návrh podľa § 82 ods.1 stavebného zákona a  § 20  vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
      

povoľuje   užívanie   stavby 
 

   „ Priemyselný park a logistické centrum Sereď,  

    SO 603 – TR 110/22 kV PP a LC Sereď “ 
 

  na pozemkoch parc. č. 3992/94, 3992/134, 3992/136 k.ú. Sereď 

/po zameraní geometrickým plánom č. 1 – 1/2018, úradne overeného Okresným úradom 

Galanta, katastrálnym odborom dňa 7.9.2018 pod č. 1104/2018 budova spoločných prevádzok  

na pozemku parc.č. 3992/145, vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy na pozemku 

parc.č. 3992/144/. 

 

     Na základe stavebného povolenia bola zrealizovaná transformačná stanica 110/22 kV, 

ktorá zásobuje priemyselný park a logistické centrum Sereď a ďalších odberateľov v lokalite 

mesta elektrickou energiou z rozvodnej siete 110 kV. 

V elektrickej stanice je vybudovaná nová rozvodňa R110kV, transformátory T101 a T102, 

dvojsystémová skriňová rozvodňa R22 kV, vlastná spotreba, bilančné meranie, riadiaci 
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informačný systém a prenosové zariadenia. V stavebnej časti sa nachádza nová montovaná 

budova spoločných prevádzok, stanoviská transformátorov T101, T102, stanoviská tlmiviek 

L1 a L2, vnútorné komunikácie, vnútorné a vonkajšie oplotenie, pracovné a areálové 

osvetlenie.                  

Predmetom kolaudácie boli nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:  

Stavebné objekty:  

SO 603.1 Budova spoločných prevádzok 

SO 603.1.1 Prípojka vodovodu 

SO 603.1.2 Prípojka splaškovej kanalizácie + žumpa 

SO 603.1.3 Elektronická požiarna signalizácia/EPS/a Poplachová signalizácia narušenia/PSN/   

SO 603.2 Stanovište transformátorov, tlmiviek a odporníkov                      

SO 603.3 Rozvodňa 110 kV 

SO 603.3.1 Káblové kanály                      

SO 603.3.2 Hlavná uzemňovacia sieť  

SO 603.4 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy 

SO 603.5 Bezpečnostné areálové oplotenie 

SO 603.6 Príprava územia 

SO 603.7 Pracovné osvetlenie 

SO 603.8 Areálové osvetlenie                 

Prevádzkové súbory: 

PS 603.04 Transformátory, tlmivky a odporníky 

PS 603.09 Rozvodňa 110 kV 

PS 603.10 Rozvodňa 22 kV 

PS 603.30 Automatizovaný systém riadenia 

PS 603.42 Výzbroj káblových trás 

PS 603.50 Vlastná spotreba 

PS 603.60 Zariadenia ASDR   

    
                                            

O d ô v o d n e n i e 
 
     Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, 

v zastúpení Ing. Tomášom Kralovičom konateľom spoločnosti ELMAFT – Slovakia, s.r.o., 

Odborárske nám. 2506/4, 811 07 Bratislava, IČO: 36838888, podala dňa 12.10.2018 návrh na 

vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „ Priemyselný park a logistické centrum Sereď, 

SO 603 – TR 110/22 kV PP a LC Sereď “, na pozemkoch parc.č. 3992/94, 3992/134, 

3992/136 katastrálne územie Sereď, na ktorú vydalo stavebné povolenie Mesto                

Sereď pod č.: 7943/ÚPaSP 1208/2009/2010 dňa 14.04.2010, právoplatné dňa 13.05.2010. 

Rozhodnutie o predĺžení platnosti uvedeného stavebného povolenia a povolenie zmeny stavby 

pred jej dokončením vydalo Mesto Sereď pod č. 1588/ÚPaSP 107/2012 dňa 16.2.2012, 

rozhodnutie pod č. 2754/ÚPaSP 160/2014 dňa 10.3.2014 a rozhodnutie pod č. 2993/ÚPaSP 

177/2016 dňa 1.3.2016, povolenie zmeny stavby pred jej dokončením vydalo Mesto Sereď 

pod č. 16983/ÚPaSP 630/2017 zo dňa 17.08.2017, právoplatné dňa 14.9.2017.                     

Rozhodnutie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku vydalo Mesto Sereď pod č. 

13983/ÚPaSP 829/2018 dňa 24.9.2018, právoplatné dňa 15.10.2018.  
 
     Stavebný úrad v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona preskúmal návrh na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia na stavbu, oznámením č. 14698/ÚPaSP 1152/2018 zo dňa 

18.10.2018 oznámil začatie kolaudačného konania podľa § 80 stavebného zákon a nariadil 

ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 05.11.2018. Podľa § 81a ods.1 

stavebného zákona o priebehu kolaudačného konania bol spísaný protokol.    
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     V konaní bolo zistené, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej 

v stavebnom konaní a boli dodržané podmienky určené v územnom rozhodnutí, v stavebnom 

povolení a v zmene stavby pred jej dokončením. 
 
     S vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasil 

zápisom do kolaudačného protokolu zástupca Okresného riaditeľstva Hasičského 

a záchranného zboru v Galante.  
 
     Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal súhlasné záväzné stanovisko ku kolaudácii 

stavby pod č. 01716/2018 Pa zo dňa 31.08.2018.   
 
     Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal vyjadrenie 

k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva pod. č. OU-GA-OSZP-2018/010095 zo dňa 

28.08.2018. vzhľadom k tomu, že doklady boli predložené v súlade s podmienkou 4. 

Vyjadrenia OU-GA-OSZP-2017/005791 zo dňa 24.04.2017 a odpady boli odovzdané 

subjektom oprávneným podľa zákona o odpadoch, nemáme pripomienky z hľadiska 

odpadového hospodárstva ku kolaudácii tejto stavby.         
 
     Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie Galanta vydal pod č. OU-

GA-OSZP-2018/009987/OV/NE zo dňa 17.09.2018, právoplatné dňa 18.09.2018 rozhodnutie, 

ktorým povoľuje trvalé užívanie stavby „SO 603.1.4 – Dažďová kanalizácia“ budovaná 

v rámci stavby „ Priemyselný park a logistické centrum Sereď, SO 603 – TR 110/22 kV PP 

a LC Sereď“.          
 
     Krajský pamiatkový úrad Trnava vydal vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu pod č. 

KPUTT-2018/3886-16/89438/HOR zo dňa 09.11.2018, s kolaudáciou stavby súhlasí bez 

pripomienok.        
 
     Inšpektorát práce Trnava vydal stanovisko pod č. BOZP I/2018/240 zo dňa 29.10.2018  - 

oznámenie o neúčasti na kolaudačnom konaní a nebude si uplatňovať formou záväzného 

stanoviska požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k predmetnej 

stavbe.       
 
     Technická inšpekcia, a.s. vydala dňa 11.09.2018 Osvedčenie č. 4738/4/2018 o skúške 

vyhradeného technického zariadenia vydané podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 
 
     Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

Bratislava vydal záväzné stanovisko ku kolaudačnému 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 pod č. 490/2018-1.7/pl 61318/2018 zo dňa 16.11.2018 

– návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu je z koncepčného 

hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutiami vydanými MŽP SR 

podľa  tohto zákona a ich relevantnými podmienkami.  

        

     Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie.           
 
 
 
     Poplatky:  

     Za vydanie kolaudačného rozhodnutia bol uhradený správny poplatok podľa zákona č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 530,00 € 

 

  

 

 



 4 

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. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov. 

     Proti tomuto rozhodnutiu má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania 

podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, 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.   

 

 

  

                                                                                                

          Ing. Martin Tomčányi 

           primátor mesta                                                                                         

  

 

 

 
Doručí sa: 

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 

2. ELMAFT – Slovakia, s.r.o., Ing. Tomáš Kralovič, Odborárske nám. 2506/4,  

811 07 Bratislava, IČO: 36838888 

Na vedomie: 

1. REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 36865940  

2. Mountpark Logistics EU Sered 02 SK, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 50794302 

3. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, 

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810  

4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a ZZ, Parková 1607/10, Galanta, IČO:00151866 

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská 2352/62, Galanta, IČO: 00610917 

6. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava, IČO:31755194 

7. Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a PK, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta, 

IČO: 00151866 

8. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava, IČO: 37847783 

9. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31,  

924 36 Galanta – úsek OH, IČO: 00151866   

10. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31,  

924 36 Galanta – úsek OV, IČO: 00151866  

11. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 

924 36 Galanta – úsek OPaK, IČO: 00151866 

12. Západoslovenská vodárenská spoločnosť  a.s., Nitra, OZ Galanta, P. Pázmanya 4,  

927 01 Šaľa, IČO: 36550949 

13. Liv-EPI, s.r.o., Ing. Vladimír Mihálik, Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, IČO:35745401 

14. Liv-EPI, s.r.o., Ing. František Gebhardt, Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, IČO:35745401 

15. LiV ELEKTRA, a.s., Priemyselná 10, 821 09 Bratislava, IČO: 35769840 

 


