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Vec: Žiadost' o stavebné povolenie pre technológiu WEGU Slovakia s.r.o. 

Názov stavby: 
Priemyselný park- Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď - Hala DC31, 
prevádzkový súbor: G1.1 Technologické zariadenia WEGU Slovakia s.r.o. 
(podľa§ 58 a § 58a zákona č. 50/1976 Zb. o úzenmom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov a § 8 a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z. ) 

Vlastník nehnutel'nosti: 
Meno, priezvisko (názov) stavebníka: Sered' Logistics and Industry, s.r.o. 
Adresa ( sídlo, IČO) stavebníka, PSČ: Radlinského 2, IČO 50 780 247, 81107 Bratislava 

Nájomca: 
Meno, priezvisko (názov) stavebníka: WEGU Slovakia s.r.o. 
IČO nájomcu: 35 913 401 

Účel a spôsob uziVania technológii: Výroba a montáž plastových komponentov 
pre automobilový priemysel. 

Predpokladaný termín dokončenia stavby technológii: 31.01.2019 

Miesto stavby: č. 3977/32 k.ú. Sereď 

Pozemok parc. č .. 3977/32 kat. úz. Sereď 
o výmere 12 053 m2

, vedený ako Logistické centrum a l'ahká priemyselná výroba Sered' 

Vlastnícke právo k stavebnému pozemku : 
vlastnícke právo, list vlastníctva č. 6382 
iné právo podľa § 139 ods. l stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom 
požadovanú stavbu: súhlas vlastníka 



Základné údaje o technológiách: 

V hale bude situovaná výroba a montáž plastových komponentov pre automobilový priemysel, 
skladový priestor a administratíva. Pre výrobný proces sú potrebné tieto technologické 
zariadenia: 

P.O! Vstrekolis Krauss Maffei, KM2000, Pi= 324 kW 
P.02 Vstrekolis Krauss Maffei, KM2300, Pi= 313,5 kW 
P.03 Vstrekolis Krauss Maffei, KM280, Pi= 66,5 kW 
P.04 Vstrekolis Krauss Maffei, KMSS0/1400/750 GX, Pi= 185 kW 
P.OS Vstrekolis Krauss Maffei, KMSS0/1400/750 GX, Pi= 185 kW 
P.06 Vstrekolis Krauss Maffei, KM1750, Pi= 383 kW 
P.07 Vstrekolis Krauss Maffei, KM2000, Pi= 383 kW 
P.08 Vstrekolis, ES 300, Pi= 70,65 kW 
P.09 Portálový žeriav, nosnosť Q = 30 000 kg 
PJO Technológia chladenia a výroby tlakového vzduchu vrátane závesného systému (viď 
Projekt PS Ol-Technológia chladenia a tlakového vzduchu, ktorej časť sa nachádza 
vo vonkajších priestoroch, v tesnej blízkosti budovy a umiestnená na pôvodnom betónovom 
základe a PS O l - Rýchlomontážny závesný systém pre uloženie potrubia a elektrických 
rozvodov 

Z hľadiska životného prostredia a BOZP: 
P.ll Vzduchotechnika (viď Projekt E117 - Vzduchotechnika), nachádzajúca sa 
vo vonkajších priestoroch na pôvodnom betónovom základe. 

Celkový objem výroby sa predpokladá 4,5-5 ton plastových výrobkov za jeden deň, za rok 
250 pracovných dní- t.j. celková ročná výroba plastových výrobkov sa odhaduje na 1250 t. 
Maximálna hodinová spotreba suroviny- polymérov sa odhaduje na úrovni do 208 kg- viď. 
Projekt G.l.l Technologické zariadenia 907/2018 

ElA k tomuto projektu sa nachádza: 
http://enviroportal.sk/sk/eia?search%5Bname%SD-Logistisk%C3%BD+park+Sere%C4%8F&search%5 
Bico%5D=36865940&search%5Bact%SD-&search%5Bactivitv%5D-&search%5Bconntry%5D-&search 
%5Bdistrict%5D=&search%5Bstate%5D=&search%5Bcrossborder country%5D=&searcb%5Bkeyword 
%5D=&searcb%5Bact sub%5D=&search%5Bpublisb date from%5D=&search%5Bpublish date to%5 
!!= 

Súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy budú doložené v rámci stavebného konania. 

Stavebníkom technológie bude na základe priloženého súhlasu vlastníka nehnuteľnosti WEGU 
Slovakia s.r.o. 

Odhad nákladov: cca 2 SOO 000 Eur (na základe prílohy č.8 nájonmej zmluvy Lease 
agreement for prernises in the DC 31 building, podpísanej dňa 07.09.20l~medzi Sereď 
Logistics and Industry s.r.o. a WEGU SLOVAKIA s.r.o.) / 
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Riaditeľka a prokur~stka spoločnosti 




