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

Číslo : 1605/ÚPaSP 209/2019                                                              V Seredi, dňa 07.06.2019 

 

 

 

 

 

 

Vec : - Jaroslav Bartoš   

- návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Obchodné priestory a stavebné 

úpravy a nadstavba“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ú Z E M N É   R O Z H O D N U T I E 

/verejná vyhláška/ 

 
  Navrhovateľ  Jaroslav Bartoš                            podal dňa 20.02.2019  na mestský úrad v 

Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku  návrh na vydanie rozhodnutia 

o umiestnení stavby „Obchodné priestory a stavebné úpravy a nadstavba“  na pozemku 

parc. č. 1139/16, kat. úz. 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, 

posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladil stanoviská dotknutých orgánov štátnej 

správy, posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a rozhodol takto : 

 

podľa § 39, 39a stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona v y d á v a 

 

 

rozhodnutie o umiestnení stavby 

 

„Obchodné priestory a stavebné úpravy a nadstavba“ 
 

na pozemkoch parc. č. 1139/16  kat. úz. Sereď (LV č. 3631) 

 

       Projektová dokumentácia pre územné konanie, ktorá rieši stavebné úpravy spodnej časti  

existujúceho objektu a nadstavby pozostávajúcej zo sedlovej strechy a podkrovia. Podkrovie 

bude sprístupnené vnútorným navrhovaným schodiskom. V objekte sa vytvoria dve  

samostatné obchodné prevádzky prístupné jedným vstupom od ulice.  
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Dispozičné riešenie: 
I.N.P.: závetrie, schodisko, obchodný priestor , kúpeľňa + WC 

II.N.P.: schodisko, obchodný priestor, kúpeľňa +WC 

 

Bilancia plôch po stavebných úpravách: 

 zastavaná plocha:                                     54,00 m
2
 

 úžitková plocha:                                        90,40 m
2
   

 obostavaný priestor:                                335,00 m
3
   

 

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky : 

 

1. Stavba je umiestnená na pozemku parc. č. 1139/16, katastrálne územie Sereď.  

Osadenie stavby sa nemení. 

 

Situácia v mierke 1:250 pre potreby povoľujúceho orgánu je súčasťou územného rozhodnutia. 

 

 

2.Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov štátnej 

správy a organizácií : 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Galanta 

č.ORHZ-GA1-78-001/2019     18.01.2019 

S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasíme s pripomienkami: 

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie 

nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou 

dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní. 

 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie 

č.OU-GA-OSZP-2019/003589      29.01.2019 

vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona o odpadoch k projektovej dokumentácii v 

územnom konaní Obchodné priestory - stavebné úpravy a nadstavba, parc. č. 1139/16 k. ú. 

Sereď pre investora Jaroslava Bartoša, Vinohrady nad Váhom. Objekt obchodných priestorov 

sa nachádza na Parkovej ulici v centre mesta Sereď. Ide o jednopodlažnú nepodpivničenú 

stavbu s plochou strechou. Projekt rieši nadstavbu podkrovia a stavebné úpravy prvého 

nadzemného podlažia. Na pozemku sú všetky požadované rozvody inžinierskych sietí. Na 

1.NP zostávajú priestory pre obchod a služby, v podkroví sa vytvoria kancelárske priestory. 

Pri prestavbe sa uvažuje s asanáciou strešných vrstiev plochej strechy, odstránením 

existujúcich okien a vybúraním otvorov vo vnútornej dispozícii. Súhrnná technická správa v 

kapitole B.5.4.1 špecifikuje druhy odpadov, ktoré vzniknú počas výstavby a počas prevádzky 

objektu. 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 zdravie, životné prostredie a 

je v súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Pôvodca má tiež zabezpečiť kontrolu triedenia stavebných odpadov priamo v mieste jeho 

vzniku.  
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2. 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. 

Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 140b zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

(stavebný zákon). 

 

Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo     

OU-GA-OSZP-2019/003581  zo dňa 21.01.2019: 

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

správy starostlivosti o životné prostredie, podľa § 1 ods. 1, písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR 

SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších 

predpisov a podľa § 64 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len 

„zákon o OPaK" ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva v zmysle § 9 ods. 1 

písm. b) zákona o OPaK v znení neskorších predpisov nasledovné vyjadrenie k vydaniu 

územného rozhodnutia.  

Parcela reg. „C" č. 1139/16, evidovaná v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a 

nádvorie, sa nachádza v katastrálnom území Sereď, v zastavanom území, na ktorom v zmysle 

§ 12 zákona o OPaK platí prvý stupeň územnej ochrany. Parcela nezasahuje do žiadneho 

územia chráneného z hľadiska ochrany prírody a krajiny.  

Z hľadiska OPaK nemáme námietky k umiestneniu stavby „Obchodné priestory - stavebné 

úpravy a nadstavba“ na uvedenej parcele v k. ú. Sereď podľa predloženej projektovej 

dokumentácie.  

V zmysle § 68 ods. 1 písm. l), okresný úrad má povinnosť upozorniť stavebné úrady na 

možný výskyt chránených druhov živočíchov v súvislosti s plánovanými činnosťami, ktoré sú 

predmetom konaní podľa. § 9 ods. 1 písm. c) až f).  

Týmto upozorňujeme na možný výskyt chránených druhov živočíchov v predmetnej stavbe. 

Ak sa pred začatím alebo počas vykonávania búracích prác zistí výskyt chránených druhov 

živočíchov (vtákov alebo netopierov), realizátor stavebných prác zabezpečí, aby  nedošlo k 

ich rušeniu, ohrozeniu alebo usmrcovaniu, ani, poškodeniu či ničeniu ich stanovíšť a hniezd 

na objekte, a povinný je o tejto skutočnosti upovedomiť odborne spôsobilú osobu, ktorá má 

Ministerstvom životného prostredia SR udelenú výnimku so zákona o OPaK. Odborne 

spôsobilá osoba vydá na základe obhliadky stavby potvrdenie o zabezpečení ochrany 

chránených živočíchov a ich stanovíšť. Toto potvrdenie bude prílohou žiadosti o vydanie 

stavebného povolenia.  

Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 140 pism. b) zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v zneni 

neskoršich predpisov. Nenahrádza povolenie ani súhlas, a nie je rozhodnutim podra predpisov 

o správnom konaní. Parcela č reg. „C“ č. 1823  evidovaná  v katastri nehnuteľností ako 

zastavaná plocha a nádvorie, sa nachádza v katastrálnom území Sereď, v  zastavanom  území,  

na ktorom v zmysle § 12 zákona o „OPaK“ platí prvý stupeň  územnej ochrany. Parcela 

nezasahuje do žiadneho územia chráneného z hľadiska ochrany prírody a krajiny.   

Odborné posudky na výskyt chránených druhov živočíchov v budove vypracováva:        Mgr. 

Juraj Filo, JOB SOLUTIONS s.r.o., Nitra     tel.č. 0902 341 826. 

 

Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo     

OU-GA-OSZP-2019/003769/OO                                                       zo dňa 28.01.2019: 

Projektová dokumentácia rieši prestavbu existujúceho nepodpivničeného obchodného objektu 

s plochou strechou na Parkovej ulici v Seredi na objekt obchodu a služieb na prvom 

nadzemnom podlaží a kanceláriami na druhom nadzemnom podlaží. Strecha bude sedlová, 
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dominantu bude tvoriť bodový vikier z uličnej strany. Vykurovanie objektu bude elektrické 

podlahové.  

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

správy ochrany ovzdušia podľa §26 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 

neskorších predpisov a podľa §5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vydáva súhlasy, ktoré sú potrebne na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavieb, o povolení 

stavieb veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, vrátane ich zmien a rozhodnutí 

na ich vydanie, ktoré sú vymedzené v § 3 ods. 2 písm. a) a písm. b) zákona o ovzduší a v 

prílohe č. 1 vyhl. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.  

Predložená projektová dokumentácia sa nedotýka záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia 

vykonávanej tunajším úradom. 

 

Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo     

OU-GA-OSZP-2019/003632                                                       zo dňa 23.01.2019: 

Podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný 

inžinier Ing. Juraj Kyselica, predmetom projektovej dokumentácie je vytvorenie nového 

polyfunkčného objektu, s hrubou podložnou plochou 108,0 m2. Navrhovaná stavba pozostáva 

z rekonštrukcie a nadstavby existujúceho jednopodlažného objektu. K navrhovanej budove 

prislúchajú prípojky inžinierskych sietí. Objekt bude zásobovaný pitnou vodou z existujúceho 

verejného vodovodu. Objekt bude odkanalizovaný existujúcou kanalizačnou prípojkou do 

verejnej kanalizácie. Dažďové vody budú zvedené priamo na okolitý terén. Okresný úrad 

Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy 

podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe a starostlivosti o životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a/ 

zák. NR SR č. 364/2004 Z, z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vydáva toto vyjadrenie podľa § 28 

zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženým 

zámerom súhlasíme bez pripomienok.  

Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom dotknutého orgánu č.50/1976 Zb. v znení 

neskorších predpisov (stavebný zákon). správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas 

orgánu vydávané podľa zákona o vodách. 

 

Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií     

číslo OU-GA-OCDPK-2019/007638                                                       zo dňa 09.05.2019: 

Určuje použitie trvalého dopravného značenia a zariadenia (TDZ) na ceste III/1320 podľa 

priloženej situácie  

Na ceste: III/1320 v km cca  17,900 SNP v meste Sereď  

Charakter: trvalé na osadenie dvoch parkovacích miest,  osadenie dopravného značenia typu 

IP 16+E13+E1+E7+V10d pre Bartos Invest s.r.o. v čase od 7,00-20,00 hod. na existujúcom 

parkovisku. 

Termín použitia:     neurčito  

Pri realizácii dopravného značenia je potrebné dodržať nasledovné podmienky:  

-dopravné značenie musí byť vyhotovené a realizované podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacej vyhlášky MV SR č.9/2009 

Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a, o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a Technických podmienok č. 4/2005 podľa pri1oženej situácie.  

-Dopravné značenie bude vyhotovené v zmysle STN 018020- dopravné značky pozemných 

komunikáciách a to v základnom formáte s fóliou v reflexnej úprave. 
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-Dopravné značenie bude osadené odborne spôsobilou osobou.  

-Dopravné zariadenia musia byť osadené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok a 

prejazdom vozidiel nedochádzalo k deformácii (posunutiu, pootočeniu a pod.),  

-Dopravné značenie musí byť osadené, tak aby nezasahovalo  do vozovky, v min. vzdialenosti 

0,50 m od asfaltového okraja vozovky, vo výške 2,5 m nad chodníkom a 1,5 m nad vozovkou, 

musia  byť nepoškodené a udržiavané v čistote.  

-Po osadení  TDZ je nutné prizvať zástupcu, tunajšieho úradu a OR PZ ODI Galanta, ku 

kontrole správnosti osadenia a jeho úplnosti. Akékoľvek zmeny v dopravnom značení možno 

vykonať len po predchádzajúcom odsúhlasení  ORPZ ODI Galanta.  

-Trvalé dopravné značenie,  ak je v rozpore s prenosným je potrebné prekryť. Po skončení 

obmedzenia cestnej premávky sa prenosné musí bezodkladne odstrániť a trvalé da do 

pôvodného stavu. 

-Za osadenie TDZ zo strany žiadateľa je zodpovedný: p. Bartoš 0908186119.  

-Náklady na osadenie, obnovu a údržbu TDZ, bude zabezpečovať žiadateľ t.j. Bartos Invest, 

s.r.o. Sereď 

-Správca cesty po osadení trvalého dopravného značenia zabezpečí zakreslenie uvedenej 

zmeny v dopravnom značení do pasportu  s vyznačením dátumu realizácie. 

-Dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva PZ ODI Galanta pod č. 

ORPZ-GA-ODIl-2019/000401-006 zo dňa 10.01.2019 

-Dodržať podmienky stanoviska SaÚC TTSK Trnava pod č.4497/2019/SÚCTt-2 2087 zo dňa 

11.04.2019 

-Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a Okresné 

riaditeľstvo PZ ODI Galanta si vyhradzujú  v prípade všeobecného záujmu, resp. ak to budú 

vyžadovať nevyhnutné okolnosti  bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, právo na zmenu, 

úpravu, prípadne doplnenie dopravného značenia. 

   

Krajský pamiatkový úrad Trnava 

č.KPUTT-2019/2803-45/6309/HOR   24.01.2019 

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. 

 

Vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Galanta  

č. 00215/2019             dňa 24.01.2019 

Dňa 17. 01. 2019 bola na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 

doručená Vaša žiadosť vo veci vydania stanoviska k projektovej dokumentácii pre územné 

konanie stavby „Obchodné priestory stavebné úpravy a nadstavba“, p, č. 1139/16, 1139/1, 

1139/42, k. ú. Sereď. 

Orgánu verejného zdravotníctva sú povinné podľa § 52, ods. 1, písm. b) zákona č. 355/2007 

Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.) predkladať na 

posúdenie návrhy podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z. z. fyzické osoby — podnikatelia a 

právnické osoby. Vzhľadom na horeuvedené Vám oznamujem, že vami predložená žiadosť 

nepodlieha posúdeniu orgánu verejného zdravotníctva. Súčasne Vás po preštudovaní 

predloženej projektovej dokumentácie upozorňujem na nasledovné:  

a) pri kolaudácii stavby:  

1.zdokladovať kvalitu pitnej vody v novovybudovaných rozvodoch predložením 

laboratórneho rozboru (minimálna analýza) podľa ustanovení Prílohy č. 2 vyhlášky MZ SR č. 
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247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej 

vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v platnom 

znení (ďalej len vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z. z.),  

2. preukázať, že každej miestnosti je zabezpečené nútené alebo prirodzené odvetrávanie, b) 

vzhľadom na skutočnosť, že v projektovej dokumentácii nie je definovaný účel využitia 

navrhovaných priestorov (uvedené len „služby, kancelárie a obchodné priestory“) môžu byť 

vzhľadom na charakter prevádzky vo vzťahu k druhu poskytovaných služieb a predávaného 

sortimentu pri kolaudácii stavby stanovené aj ďalšie požiadavky na vnútorné členenie a 

vybavenie priestorov určených na podnikanie.  

 

     Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava číslo 6611901305  zo dňa 17.01.2019: 

Na základe žiadosti o vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre   

záujmové územie. 

  Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti  Slovak  

Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. 

  Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených 

stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo  stavebného  povolenia 

Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou  súčasťou tohto  stanoviska. 

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné : 

-Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti 

rušeniu. 

-Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 

zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné 

číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si  stavebník nesplní povinnosť 

podľa bodu 3 

  -Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre  ktorý 

podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Telekom a.s. a/alebo DIGI  SLOVAKIA, s.r.o. 

alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej 

dokumentácie stavby) vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. na stanovenie konkrétnych 

podmienok ochrany alebo preloženia SEK   prostredníctvom zamestnanca  spoločnosti 

povereného správou sietí :   

  Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk,+421 37 6566312, +421 0902 719 875. 

  -V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do  

  projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie  

  tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

  -Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z.  je    

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom 

dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať  prekládku SEK. 

-Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať  

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze  

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných  

telekomunikačných vedení a zariadení.  

-V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná    

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo  DIGI  

SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti  

poškodeniu alebo  narušeniu ochranného pásma. 

    -Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti               

podľa  §68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

mailto:martin.moravcik@telekom.sk
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      -V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek                 

dôvodov  pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť              

zemné práce  a požiadať o nové vyjadrenie.  

       -Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy              

SEK spoločnosti Slovak  Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA  s.r.o. na povrchu terénu.              

Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 

prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, 

týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení. 

       -Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na              

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú 

aplikáciu na stránke:  https://www.telekom.sk/vyjadrenia  

       Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.      

-Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body      

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu        

tohto vyjadrenia. 

-Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem        

požitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby,  žiadateľ nie 

je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať  alebo využívať bez 

súhlasu spoločnosti Slovak Telekom a.s.. 

-Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na        

verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre        

územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

-Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát        

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods.1 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budov, ktoré 

prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné 

stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a 

prístupovým bodom k nej. 

 

Vyjadrenie  PTZ ORANGE SLOVENSKO a.s. 

Pod č. BA-1128/2019                             zo dňa 17.04.2019 

Zistenie IS„SP,ÚR, nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s..  

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, 

optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE 

poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. Pri projektovaní stavieb dodať 

priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 

351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní 

nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu, 

mechanicky chrániť ž1abovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ 

a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange. 

Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške náklady investora. 

Realizácia prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a  „Zmluvy 

o preložke“ so  spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. 

Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej  trasy oznámiť správcovi PTZ. 

Upozorňujeme: 

1/ vo Vašom záujmovom v  trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných 

prevádzkovateľov 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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2/rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú  predmetom tohto 

vyjadrenia 

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste 

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 

-pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, 

objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ 

farbou,  alebo kolíkmi/  

-preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajú zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou 

polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenie +,- 30 cm od skutočného 

uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení  a zariadení pracovali 

s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje 

v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.  

Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu,  

-nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali  

prístup k PTZ, 

-vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa  a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ 

v ochrannom pásme , 

-aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou  

-pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie 

(zákrytové dosky, fólia, markery) 

-aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel.č. 033/7732032, mob. 0907 721 378 

-je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia)  

-pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení 

trasy 

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej 

povinnosti podľa §66 zákona č. 351/2011 a TZ.  

Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác 

vyznačených, alebo vymedzených v čase I. tohto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole 

uvedeným dátumom. Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná 

spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej 

doručenia.  

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich 

PTZ do projektovej dokumentácie podľa § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách zodpovedá projektant. 

 

Vyjadrenie Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra  

   pod č. 9634/2019                                                        zo dňa 11.02. 2019                             

číslo konta kanalizácie: 3008 220 301 034  

číslo konta vodovodu: 3008 110 301 034  

 

Vyjadrenie vodovod: 

•Vodovodná prípojka nie je predmetom projektovej dokumentácie, objekt je pripojený na 

verejný vodovod existujúcou vodovodnou prípojkou - Tech.č.odberu: 30032-19003-0 

Evid.č.odberu: 30804640 - jedná o rozšírenie areálových rozvodov za vodomerom.  

•V zmysle § 27 ods.7 zákona 442/2002 Z.z. je zakázané prepojiť rozvody z vlastného zdroja 

vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.  

Vyjadrenie kanalizácia:  
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•Kanalizačná prípojka nie je predmetom projektovej dokumentácie, objekt je pripojený na 

verejnú kanalizáciu existujúcou kanalizačnou prípojkou Tech.č.odberu: 30032-19003-0 

Evid.č.odberu: 30804640, jedná o rozšírenie areálových rozvodov. 

•Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku (zrážkové vody zo strechy a spevnených 

plôch) do verejnej kanalizácie v mieste stavby je zakázané.  

-Vyjadrenie a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia bude podaná najneskôr do 11.01.2021, ak stavebník túto lehotu zmešká, 

je povinný požiadať ZsVS a.s., o vydanie  nového vyjadrenia. 

 

SPP – distribúcia, a.s. Bratislava 

č.TD/NS/0108/2019/Ka                                          dňa  25.01.2019 

   súhlasí s vydaním stavebného povolenia (bez jej plynofikácie) 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 l00m  

-stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, 

alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto 

vyjadrení;  

-stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu 

pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na 

posúdenie SPP-D;  

-v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podl'a iných 

predpisov, požadujeme, aby stavebník :  

-rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 

bezpečnostných pásiem;  

-pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 

dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;  

-zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k 

existujúcim plynárenským zariadenia;  

-zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní 

navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami;  

-zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich 

plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou;  

Osobitné podmienky: 

-k vydaniu kladného posudku ku stavebnému konaniu je stavebník povinný predložiť 

súhlasné stanovisko SPP-distribúcia so zrušením jestvujúceho NTL pripojovacieho plynovodu 

postup je v prílohe.  

Upozornenie: 

Toto stanovisko, vrátane orientačného znázornenia, nie je možné použiť pre účely stavebného 

konania podľa stavebného zákona, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je 

možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby.  

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a 

bezpečnostných pásiem) ku dnu jeho vydania.  

http://www.spp-distribucia.sk/
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Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, 

je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej 

zmene.  

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie 

územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 25. 1. 2020, ak stavebník túto lehotu 

zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. 

V prípade, že stavba má byť v budúcnosti pripojená na distribučnú sieť prevádzkovanú SPP-

D, je stavebník povinný pred začatím stavebného konania overiť dostupnosť a kapacitu 

distribučnej siete a to podaním žiadosti o pripojenie do distribučnej siete na predpísanom 

tlačive, alebo elektronicky, prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle SPP-D 

(www.spp-distribucia.sk).  

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v 

prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní 

tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych 

predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.  

 

Mesto Sereď pod č. 22334/2019                               zo dňa 05.06.2019 

Rozhodnutie o vyhradení parkovacieho miesta  

Mesto Sereď ako príslušný cestný správny orgán, podľa ustanovenia § 3 zákona č.135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení (cestný zákon)  

povoľuje vyhradenie jedného parkovacieho miesta pre žiadateľa: BARTOS Invest s.ro., 

Parková 2878, 926 01 Sereď parkovisko na ulici : SNP  na dobu z dôvodu od 04.06.2019 do 

zrušenia PM zabezpečenia parkovania žiadateľa v blízkosti svojej prevádzky.  

Žiadateľ je povinný:  

-Označiť parkovacie miesto podľa Určenia pre použitie dopravných značiek a zariadení č. 

OU-GA-OCDPK-2019/007638 zo dňa 09.05.2019, ktoré vydal Okresný úrad Galanta odbor 

cestnej dopravy a pozemných komunikácii. 

-Dodržať podmienky stanovené v §61 ods.2 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení o parkovaní vozidiel na verejných 

priestranstvách.  

 

Mesto Sereď pod č. 334/4946 ÚPaSP 69/2019       zo dňa 19.02.2019 

Záväzné stanovisko: 

k navrhovanej stavbe „Obchodné priestory — stavebné úpravy a nadstavba" na pozemku 

parc. č. 1139/16, inžinierske objekty na pozemku parc. č. 1139/1, 42 k. ú. Sereď, v lokalite ul. 

Parková, Sereď:  

Podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil Ing. Juraj Kyselica,                

autorizovaný stavebný inžinier, ide o stavebné úpravy spodnej časti existujúceho objektu a 

nadstavby pozostávajúcej zo sedlovej strechy a podkrovia. Podkrovie bude sprístupnené 

vnútorným navrhovaným schodiskom. V objekte sa vytvoria dve samostatné obchodné 

prevádzky prístupné jedným vstupom od ulice.  

Mesto Sereď súhlasí s realizáciou predmetnej stavby za nasledovných podmienok:  

1. Pozemok parc. č. 1139/16 k. ú. Sereď je podľa Územného plánu mesta Sereď súčasťou 

plochy funkčne určenej ako zmiešané územie s občianskou vybavenosťou a bývaním na 

pôvodnej parcelácii v centrálnej časti mesta, ktorá je označená funkčným kódom ZÚ-01. 

2. Podľa záväznej časti ÚPN-M Sereď v urbanistickom obvode UO.1 (centrálna mestská 

zóna), je možné umiestniť len reklamné stavby s najväčšou informačnou plochou do 1,2 m2, a 

to na stĺpy verejného osvetlenia a stĺpy trakčných vedení, ak nezasahujú do prejazdného 

profilu pozemnej komunikácie, maximálny počet reklamných stavieb na jednom stĺpe sú dve 
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stavby a na fasádu stavby za podmienky, že reklamná stavba obsahovo súvisí s prevádzkou 

umiestnenou v stavbe, na ktorej je reklamná stavba umiestnená. Ostatné reklamné stavby sa v 

urbanistickom obvode UO.1 nesmú umiestňovať. Navrhovaná stavba podľa predloženej 

projektovej dokumentácie je v súlade s ÚPN-M Sereď. 

3. Stavba bude umiestnená podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil Ing. 

Juraj Kyselica, autorizovaný stavebný inžinier, dátum vyhotovenia 01/2019. 

4. Reklamná stavba bude s najväčšou informačnou plochou do 1,2 m2 a obsahovo bude 

súvisieť s prevádzkami umiestnenými v stavbe. 

5. Spaliny z inštalovaných vykurovacích zariadení musia byť odvádzané tak, aby spĺňali 

základné požiadavky pre zabezpečenie rozptylu znečisťujúcich látok, v súlade s prílohou č. 9 

Vyhlášky MZP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 

ovzduší v platnom znení. 

6. Odpady vznikajúce pri realizácii stavby musia byt' zneškodňované v zmysle zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a vykonávacích Vyhlášok MŽP SR a VZN mesta Sereď č. 9/2018 zo dňa 

13.12.2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.  

7. Predložená dokumentácia pre územné rozhodnutie nenavrhuje parkovanie osobných 

automobilov na pozemku stavby. K návrhu na územné rozhodnutie navrhovateľ predloží 

riešenie parkovacích státí v požadovanom počte podľa platnej STN.  

8. Mesto Sereď, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie podľa 

ustanovenia § 3 ods.2 zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

nemá námietky a súhlasí s výstavbou kanalizačnej prípojky podľa predloženej PD za splnenia 

podmienok: 

a) V prípade prekrytia inžinierskych sietí požadujeme rešpektovať vyjadrenia ich správcov. 

b) V prípade vydania povo1enia na zvláštne užívanie MK rozkopávkové povolenie, kde je 

príslušným správcom mesto Sereď požadujeme podať rozkopávkove povolenie, ktoré je 

potrebné vybaviť v dostatočnom časovom predstihu u správcu komunikácie MsÚ Sereď 

oddelenie rozvoja mesta, kde budú stanovené podmienky realizácie.  

c) V prípade vydania povolenia za užívanie verejného priestranstva umiestnením stavebného 

materiálu — štrk, piesok, uloženie výkopovej zeminy atď. je potrebné vybaviť na príslušnom 

odde1ení mesta Sereď, kde budú stanovené podmienky výrubu dane.  

3. Pri realizácií stavby budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní   

vedení technického vybavenia. 

 

  Rozhodnutie o podaných námietkach účastníkov konania : neboli vznesené. 

 

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť 

o stavebné povolenie na stavbu umiestnenú týmto rozhodnutím. 
 

Toto rozhodnutie je podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych 

nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania. 
 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

  Navrhovateľ  Jaroslav Bartoš                     podal dňa 20.02.2019  na mestský úrad v 

Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku  návrh na vydanie rozhodnutia 
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o umiestnení stavby „Obchodné priestory a stavebné úpravy a nadstavba“  na pozemku parc. 

č. 1139/16, kat. úz. Sereď. 

 

     Oznámením zo dňa 07.03.2019  pod č. 1605/ÚPaSP 209/2019 stavebný úrad oznámil 

začatie územného konania podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona účastníkom konania 

a dotknutým orgánom štátnej správy a zároveň nariadil ústne konanie spojené s miestnym 

zisťovaním na deň 04.04.2019.  

      

     Stavebné konanie bolo rozhodnutím č.1605/ÚPaSP 209/2019 zo dňa 12.04.2019 

prerušené, a stavebný úrad vyzval stavebníka k doplneniu žiadosti o predloženie  riešenia 

pakovania osobných automobilov. Po predložený dokladu stavebný úrad v konaní pokračoval.   

 

     Na základe predložených dokladov pre územné konanie a výsledkov šetrenia tunajší 

stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že 

umiestnenie a dispozičné riešenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie. 

     

     Mesto Sereď  pod č.2354/ÚPaSP  398/2019 dňa 13.05.2019 vydalo oznámenie k ohláseniu  

drobnej stavby podľa §57 stavebného zákona –prekládka existujúcej istiacej skrine PRIS č.65 

03 04 z dôvodu rekonštrukcie objektu a znovupripojenie na existujúce distribučné 

káblovérozvody.  

 

    Umiestnenie stavby je v súlade s ustanovením § 6 ods.1 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. 

o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

a zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie. Umiestnenie stavby vyhovuje 

všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu v zmysle § 47 stavebného zákona a § 4 

vyhl.č.532/2002 Z.z.. 

 

    Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania sú zahrnuté a 

skoordinované v podmienkach územného rozhodnutia. 

 

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

stavby. 

 

        Autorom predloženej dokumentácie k návrhu na vydanie územného rozhodnutia je             

Ing. Juraj Kyselica, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 6490*A1. 

 

Poplatky: Za vydanie územného rozhodnutia bol uhradený správny poplatok podľa 

zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote   

100,- € v hotovosti do pokladne MsÚ Sereď.  

 

 

 

    Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli  a webovom sídle Mesta Sereď  (15. deň vyvesenia rozhodnutia je dňom 

doručenia rozhodnutia). 
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Poučenie 

 

 

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 s 

podaním na mesto Sereď, Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď. Toto rozhodnutie je možné 

preskúmať súdom (§ 47 ods. 4 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní – správny zákon) až 

po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

                                                                                                        podpísané      

          Ing. Martin Tomčányi 

            primátor mesta Sereď 
 

 
 

 

 

 

Príloha:  

1 x situácia s vyznačením navrhovanej stavby 

(pre navrhovateľa a k spisu) 
 

    

 

 

 

 

          
Verejnou vyhláškou sa doručuje neznámym účastníkom konania podľa §34 ods. 2 

stavebného zákona, (vlastníkom pozemku parcela číslo reg. „C“ 1154 k.ú. Sereď). 
 

 

 

Vyvesené dňa:                        Zvesené dňa: 
( pečiatka a podpis)                  (pečiatka a podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 


