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IČO 50 794 302 
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926 01 Sereď ~:,~...:; ·'7o'71/.MI~ ,, 
L.! lo: F ..... 
l ''.; / 
li .. : l .. ..::· ;fi/. V Bratislave O 1. 05.2019 

VEC: Návrh na vydanie zmeny územného rozhodnutia o umiestnení stavby 
(podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z z , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zakona) 

'l. Navrhovateľ: 

Mountpark Logistics EU Se red 02 SK s. r o. 
IČO 50 794 302 
vedený OR OS Bratislava l, oddiel: Sro, vložka čislo 118134/B 
Adresa: Mostová 2, 811 02 Bratislava 

2. Názov stavby: 

LOGISTICKÉ CENTRUM A ĽAHKA PRIEMYSELNÁ VÝROBA 
SEREĎ- areál MOUNTPARK A , 8 
ZMENA 03.2019 
na pozemkoch: CKN parc. č: 3992i58, 4085/99 a 3992/57 okres Galanta, obec Sereď 
Objektová skladba 1e prilohou é. ·1 tohto návrhu. 

3. Navrhovaná zmena územného rozhodnutia sa týka pozemkov: 

Mountpark A, všetko k.ú. Sereď 
CKN p. č . 4085/99 
Mountpark B, všetko k.ú. Sereď 
CKN p_;3. 3992/58 
CKN p.t. 3992/57 

4-. Vydané územné rozhodnutia, !<toré požadujeme návrhom zmeniť: 

územné rozhodnutie k pozemkom CKN p.c. 4085/99, 3992/58. k.ú. Sereď 
.,Logistické centrum a l'ahká priemyselná v~1roba Sereď 
vydané Mestom Sereď pod c. 6798/ÚPaSP 1191/2008 dňa 21.11.2008. právoplatné dňa 
23. 12.2008, v zneni jel1o zmien. č. 5790/úPaSP 329/2008 dňa 25.06.2014, právoplatné dňa 
30.07.2014, č. "17089/Ú~aSP "1022/2015 dna 20.-10.2015. právoplatné dňa 19.11.2015 a č. 
2536/ÚPaSP 161/2017 dňa 04.05.2017, právoplatné dňa 30.05.2017 

územné rozhodnutie l< pozemku p. č. 3992/57. k.ú. Sereď 
.,Priemyselny park- Logistické centrum a l'ahká priemyselná výroba Sereď 
vydané Mestom Sereď pod č. 6797/ÚPaSP í 192/2008 dňa 20.11.2008, právoplatné dňa 
23.12.2008, v znení jeh(' zmien: č . 12540/ÚPaSP 399/2014 ch'ía 11 .07.2014, právoplatné dňa 
13.8.2014 a č. 19342/ÚPaSP 817/2017 dňa 06.11.2017. právoplatné dňa 12.12.2017 

5. Vlastnícke alebo iné právo l{ stavebnému pozemku: 

Mountpar:-< A. všetko k.ú. St::reď 
CI<N p.č . 4085í99- s(1;11as ľvlountpark Logistics EU Sered 04 SK s. r.o. 
Mountpark 8, všetko !<.L'. Se-reď 
CKN p.č. 3992/58, 3992/57- vlastník Mountpark Logistics EU Sered 02 SK s.r.o 

6. Parcelne čisla susediacich pozemkov: príloha č . 2 



7. Projeki:ovú dokumentaciu pre zmenu územného rozhodnutia vypracoval: 

H.I.P: JF con s.r.o., Družstevná 942/6 03101 Liptovský Mikuláš 
Ing. arch. Katarína šteŕková, Ing. Jan Fajnor. Ing. Peter Juráš PhD.,Ing. Maroš Polačko 
Zodpovedný projektant: Ing. Peter Lobotka, PhD. 
Vodohospodarske stavby: Ing. Martin Bejda 
Doprava a komuniKacie: Ing. Viktor Neumann 

8. Základné údaje stavby a jej budúcej prevádzky: 

Moment~lna zmena 03.201 0 nešc 
- doplner.i2 a navýšeniF \i'ÍS<:dby stromov. lcrov a o založení t rávnikov. lúk, vytvorenie parku 
a dažďových zahrad, 
- zmenu t•'!·f:-oriadan:2 S~)evr.l3'1ých plôch <:~ komun11<aci1 a Lipravu riešenia vnútroarealových 
inžinierskych sieti (da2.ďova kanalizácia. splašková kanalizacia, pitný vodovod, požiarny 
vodO'JOd. polohu a rozn-v.:r re tenc ii na zachytávanie dažďových vôd, Plynovod, 
Elektromši.8!áC!LI ) 
- mala zmena rozmeru l1a1y DG2 (SO 302): 
-zmena \; ysky M l DC1, DC2 a DC4 na 14,4m (svetla výška 12,0m) 
- zaélenen1e parkovac1ch rn1e:Sl de riešeneJ dokumentácie 
Spotrtína1"1é parkovacie miesta boli riesené a povolené samostatnou dokumentáciou (máj 
2017,PAVAI\lu s.r.o.) parf::c:vacie mtesta bol1 pôvodne situované na parcele 3992/57. v novom 
návrhL 2..: ;remz.delené k ,·íešen~'m halám DC1. DC2. DC4. 
Objektov~~ st<.l;:!dba je pn1o11ou č. ·1 tohto návrhu. Ostatné casti dokumentácie ostávaj Ll bez 
zmeny. 

9. ú:::C!<:;tr. íci ;wnania: f:<ri!c.il-='1 c. 3 

iO. Vyjackenia a stanoviská: prí loha č. 4 

·11 . éda_i;;: sr.::.rí3tupnoni wzhodnuti zo zisťovacieho konania 
sú r.•ristur.•n•? v tlačovej forme na Stavebnom úrade MSÚ Sereď, oddelenie ÚP a SP, 
a v elei<'[iOilic~ej form~ na .3(,·ánke MZP na : 
J.illQJMw .•. •Jtl .;, rol •Urt;;.J .;,K/&[• Sf(•eii:lldetail: -loqis.ticke-centrum-lahka-priernyselna-vvroba-sered-parc-c-
3892-58 -1:\t\ 
httns l:·.'f, '' ., 6-IWirooortal. o. -;/skl~!"l.'rtetailt loqlsticke-c:entrum-lahka-priermvselna-vvroba-sered
pr ern r:,=:_:J..:~'<;- -::· 
)l~to~ ;jl'].}.-l'f' s. l 'Jil oportal §:: i_~J·::;:;'f.l!d§é.!l!/m. i g<JľlJ'..~lnY:.oark -loaisticke-centrum-lahka-priemyselna-vyroba
sercd-~ 1..!.~ 
"l :tos li·t:~· ·; '~r !i mp01ta1 ' ·~ I<;K.',~íal :i :=>tô; l/pr:t'"myse1nv-pa rk -logis1icke-centrum-lahka-priemyselna-vvrobas;;n;d- -:-,r 

l 

Pnlohy: 

l. Sta-v,;0r.a objs:"y p(e zr,o&nu 0R 
2. ~arce!r.é (.is!a susediacich ;:oze1nkov 
3. U•::~st:o íc: kon;;w1a 
4 Vyj;:;dr:::oi;:: a stanoviská a ftl: rozhodnutia zo z isťovacieho konama 
5. Dalšie. 

Katastrálna mapy 
Splnomocnenia 
!:: L! i·:t~'s ; umiestne.r,ifT, st:~vby sllhlas MLEU4 
Vy'lo:!notenie dokumeméc:ie vo vzfahu k ZS 
2x Dokumentácia k územnému konaniu ZMENA 03.20.19 


