
MM  EE  SS  TT  OO        SS  EE  RR  EE  ĎĎ    
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

Číslo: 14552/ÚPaSP 1083/2018                                                          V Seredi, dňa  30.11.2018 

  

 

 

 

  Vec: Sereď Logistics and Industry, s.r.o., Radlinského 2, 811 07 Bratislava, IČO: 50780247   

          - žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „ Priemyselný park - Logistické centrum  

            a ľahká priemyselná výroba Sereď – Hala DC31 – dostavba technických miestností “  

  

 

  

 

 

 

STAVEBNÉ   POVOLENIE 
 

 

     Stavebník Sereď Logistics and Industry, s.r.o., Radlinského 2, 811 07 Bratislava, IČO: 

50 780 247, v zastúpení andrássy, s.r.o., Hlavná 838/19, 931 01 Šamorín, IČO: 

36 728 951, podal dňa 28.9.2018 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania 

a stavebného poriadku žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ Priemyselný 

park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď – Hala DC31 – dostavba 

technických miestností “, stavba hala DC31 súp.č. 4782, na pozemku parc. č. 3977/32 k.ú. 

Sereď.    
  
     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 :       „ Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď  

                       – Hala DC31 – dostavba technických miestností “ 
 

pre stavebníka:  Sereď Logistics and Industry, s.r.o., Radlinského 2, 811 07 Bratislava 

                         IČO: 50 780 247 
 
 stavba hala DC31 súp.č. 4782, na pozemku parc. č. 3977/32,  k.ú. Sereď (LV č. 6382). 

  

     Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie zmeny dokončenej stavby rieši stavebné 

úpravy v existujúcej skladovej hale DC 31 v areáli logistického centra. Rozmery pôvodnej 

haly a fasáda objektu ostávajú nezmenené.  

V existujúcej skladovej hale DC 31 budú realizované nasledovné stavebné úpravy:  

- Vytvorenie technického vstavku – vytvorenie nového technického vstavku medzi 

osami C1-D vo vodorovnom smere a osami 1-3 v zvislom smere. Vstavok bude slúžiť  
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k technickým účelom prevádzky haly s nasledujúcimi miestnosťami: technická 

miestnosť, upratovačka, technická miestnosť a kompresor, príručný sklad horľavých 

kvapalín, nabíjareň (úžitková plocha 147,74 m
2
).  

- Vytvorenie meracej miestnosti so vzorkovňou - vytvorená miestnosť bude medzi 

osami 16-17 v zvislom smere (úžitková plocha 44,52 m
2
). 

- Vytvorenie žeriavovej dráhy – žeriavová dráha spolu so žeriavom sa bude nachádzať 

medzi osami C-D vo vodorovnom smere a osami 3-16 v zvislom smere.   

 Novo vybudované technické miestnosti budú mať spolu úžitkovú plochu 192,26 m
2
. 

 

 

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. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať predpisy týkajúce sa                    

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

stavenisku. 
 

3. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :  
 

a) Mesto Sereď 

č. 114419/21675 ÚPaSP 1001/2018 zo dňa 05.10.2018 

- Mesto Sereď súhlasí s realizáciou predmetnej stavebnej úpravy dokončenej stavby 

SO 311 Hala DC31 na pozemku parc.č. 3977/32 k.ú. Sereď podľa predloženej 

projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Peter 

Juáš, PhD. 

- Stavba je v súlade s Územným plánom mesta Sereď, územie je súčasťou plôch 

funkčne určených ako plochy výroby a skladov, označené funkčným kódom V-05. 
 
b) Krajské  riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave 

č. KRHZ-TT-OPP-505-001/2018 zo dňa 26.09.2018 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave opätovne posúdilo 

predloženú projektovú dokumentáciu „Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká 

priemyselná výroba Sereď – Hala DC31 – dostavba technických miestností“ a 

s riešením protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok, nami overenú 

projektovú dokumentáciu stavby požadujeme predložiť ku kolaudácii. 
 
c) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 

č. 01772/2018 zo dňa 14.08.2018 

V zmysle § 13 ods. 3 zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov predložený projekt stavby nepodlieha posudzovanej činnosti orgánu 

verejného zdravotníctva. 
 
d) Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie 

č. OU-GA-OSZP-2018/010494 zo dňa 17.09.2018 

Pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi 

v odpadovom hospodárstve je potrebné, aby boli splnené podmienky: 

1. 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 



 3 

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

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2. Pri kolaudačnom konaní predloží investor stavby doklady o spôsobe a množstve 

všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby (vážne 

lístky, faktúry a pod.) v zariadeniach oprávnených podľa zákona o odpadoch. 

3. Držiteľ odpadov z prevádzky je povinný dodržiavať ustanovenia § 14, pri 

vyhradených prúdoch odpadov ustanovenia štvrtej časti a pri osobitných prúdoch 

odpadov ustanovenia piatej časti zákona o odpadoch. 

4. Pri zhromažďovaní nebezpečných odpadov je pôvodca povinný dodržiavať 

ustanovenia § 8 ods. 2 až 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a odpad odovzdať osobe 

oprávnenej nakladať s nebezpečnými odpadmi podľa zákona o odpadoch. 

5. Pôvodca komunálneho odpadu a z neho vy separovaných zložiek je povinný 

zapojiť sa do systému zberu týchto odpadov v meste Sereď. 
 
e) Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie 

č. OU-GA-OSZP-2018/010497 zo dňa 05.10.2018 

Z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasíme s projektovou dokumentáciou stavby 

bez pripomienok. 
 
f) TÜV SÜV Slovakia s.r.o., Pobočka Bratislava 

Ev.č. 7165011042/20/18/BT/OS/DOK zo dňa 02.10.2018 

Projektová dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení. 

Odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného povolenia. 

Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov: 

- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A 

písm. e) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení 

neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení 

neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou 

právnickou osobou napr. TUV SUD Slovakia s.r.o. 

- Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A písm. e) do prevádzky 

je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v 

znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení 

neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TÚV SUD Slovakia s.r.o. 

- Technické zariadenie žeriav je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 

436/2008 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 140/2011 Z. z. Pri uvedení na trh alebo 

do prevádzky je potrebné splniť požiadavky citovaného predpisu. 

Upozornenie: 

- Upozorňujeme na potrebu vyriešiť elektrickú inštaláciu súboru EPS a HSP v 

priestore 1.04 s ohľadom na priestor s nebezpečenstvom výbuchu, ktorý musí byť 

presne špecifikovaný v Protokole o určení vonkajších vplyvov, ktorý bude súčasťou 

konštrukčnej dokumentácie. 

Poznámka: 

TÜV SÜV Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 

17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v 

nej inštalované, alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických 

zariadení (v príslušnej etape výstavby - technický dozor stavieb). 

Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok: Nedostatky a 

upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby. Budú dodržiavané všeobecné 

záväzné právne predpisy. 
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g) Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP 

č. 490/2018-1.7/pl 62258/2018 zo dňa 23.11.2018  

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.  

Návrh na vydanie stavebného povolenia stavby „ Priemyselný park - Logistické 

centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď – Hala DC31 – dostavba technických 

miestností “ je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutiami vydanými MŽP SR podľa tohto zákona a ich 

relevantnými podmienkami.  

V nadväznosti na návrh predložený stavebníkom na začatie správneho konania vo veci 

vydanie stavebného povolenia podľa stavebného zákona budú primerane plnené 

relevantné podmienky určené v záverečnom stanovisku MŽP SR č. 4869/2016-1.7/jm, 

zo dňa 14.07.2016, právoplatnom dňa 31.08.2016.   

   

4. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2019. 
 

5. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ Goldbeck, s.r.o., Dvojkrížna 9, 

821 07 Bratislava, IČO: 35 900 733.  
 

6. Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou projektovou dokumentáciou 

zodpovedá stavebník a zhotoviteľ. 
 

7. Všetky inštalačné práce musia byť uskutočnené odbornými pracovníkmi v zmysle 

STN a musí sa o nich urobiť záznam do stavebného denníka.  Potvrdenie o preskúšaní  

inštalácií predloží stavebník  pri kolaudácii stavby.  
 

8. Stavebné výrobky použité na stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa zákona  č.133/2013 

      Z. z. o stavebných výrobkoch. 
 
9. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia 

overená v stavebnom konaní v zmysle § 43i ods. 5 stavebného zákona a všetky 

doklady týkajúce sa realizácie stavby. 
 

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 : námietky neboli vznesené. 

              

    

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 Sereď Logistics and Industry, s.r.o., Radlinského 2, 811 07 Bratislava, IČO: 50 

780 247, v zastúpení andrássy, s.r.o., Hlavná 838/19, 931 01 Šamorín, IČO: 36 728 951, podal 

dňa 28.9.2018 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného 

poriadku žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Priemyselný park - Logistické 

centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď – Hala DC31 – dostavba technických miestností“, 

stavba hala DC31 súp.č. 4782, na pozemku parc. č. 3977/32 k.ú. Sereď.    

     Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania podľa § 61 

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

14552/ÚPaSP 1083/2018 zo dňa 4.10.2018 a  z dôvodu, že sú mu známe pomery staveniska, 

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

 

     Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v § 43d a 43e stavebného zákona  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. 

     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.      

  

     Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP vydalo 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 pod č. 490/2018-1.7/pl 62258/2018 zo dňa 23.11.2018.   

 

     Svoje stanoviská si uplatnili: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

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

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Bratislava, Mesto Sereď. Ich pripomienky a stanoviská 

boli skoordinované a zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.    

  

     Hlavný inžinier projektu, Ing. Peter Juráš, PhD., autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 

6158*I1, Konštrukcie pozemných stavieb. 

Projektovú dokumentáciu časť statika vypracoval Ing. Vladimír Natšin, autorizovaný 

stavebný inžinier, reg.č. 5879*I3 Statika stavieb. 

                              

     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 400,0 €. 
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 P o u č e n i e  

 

     Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia 

na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 01 Trnava, 

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

926 01 Sereď.  

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

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

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

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

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

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

tohto rozhodnutia. 

     Podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku je toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 

 

 

 

    -podpísané- 

                                                                                               Ing. Martin Tomčányi   

                                                                                                      primátor mesta 

     

   
Príloha pre stavebníka :  
Overená dokumentácia stavby.                    

 

 

 
Doručí sa: 

1. Sereď Logistics and Industry, s.r.o., Radlinského 2, 811 07 Bratislava, IČO: 50 780 247 

2. andrássy, s.r.o., Hlavná 838/19, 931 01 Šamorín, IČO: 36 728 951 

3. JFcon, s.r.o., Ing. Peter Juráš, Družstevná 942/6, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:46347909 

4. GOLDBECK, s.r.o., Dvojkrížna 13821/9, 821 07 Bratislava, IČO: 35900733     

5. Združenie domových samospráv, so sídlom Námestie SNP 13, P.O.BOX 218,  

850 00 Bratislava v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom,  IČO: 31820174 

 Na vedomie: 

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

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

2. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Vajanského 22, 917 77 Trnava,  

IČO:00151866 

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

924 36 Galanta – úsek OH, IČO: 00151866 

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

924 36 Galanta – úsek OV, IČO: 00151866 

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

924 36 Galanta – úsek OO, IČO: 00151866 

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská 2352/62, 924 81 Galanta, IČO: 00610917 

 

 

Zverejnené dňa :  04.12.2018                                              Zvesené dňa :   

(pečiatka, podpis)                                                                (pečiatka, podpis) 


