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

Číslo: 2036/ÚPaSP 252/2019                                                            V Seredi, dňa 18.06.2019 

  
 
 
 
 

Vec:  REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 36 865 940 

- návrh na zmenu územného rozhodnutia na stavbu „ Priemyselný park - Logistické 

centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď “ – zmena 01.2019 

 

 

 
  

 

ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE 
 

( VEREJNÁ  VYHLÁŠKA ) 

 

      

     Navrhovateľ REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 36 865 940 

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

05.03.2019 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

návrh na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby „Priemyselný park – Logistické 

centrum a ľahká priemyselná výroba – Sereď“ – zmena 01.2019, na pozemkoch parc.č. 

3924/7, 3924/43, 3924/51, 3940/1, 3940/13, 4058/3, 3997/22, 3997/19, 3977/1, 3992/148, 

3992/93 k.ú. Sereď.              

     Mesto Sereď vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby „Priemyselný park - Logistické 

centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď“, pod č. 6797/ÚPaSP 1192/2008 zo dňa 

20.11.2008, právoplatné dňa 23.12.2008, v znení jeho zmien vydaných Mestom Sereď pod.č. 

12540/ÚPaSP 399/2014 zo dňa 11.7.2014, právoplatné 13.8.2014 a pod č. 19342/ÚPaSP 

817/2017 zo dňa 6.11.2017, právoplatné dňa 12.12.2017.  
 
     Z podnetu navrhovateľa REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 

36 865 940,  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 na zmenu podľa § 37 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené 

dotknutými orgánmi a vyjadrenia účastníkov konania a vo veci rozhodol takto: 

na základe výsledkov konania podľa § 41 ods. 1 stavebného zákona  vydáva   
  

zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby  
 

„ Priemyselný park - Logistické centrum 

   a ľahká priemyselná výroba Sereď “ – zmena 01.2019 
    
na pozemkoch parc.č. 3924/7, 3924/43, 3924/51, 3940/1, 3940/13, 4058/3, 3997/22, 3997/19, 

3977/1, 3992/148, 3992/93  kat.úz. Sereď, mesto Sereď.   

    

     Predmetom zmeny územného rozhodnutia sú zmeny podľa predloženej dokumentácie pre 

územné rozhodnutie „Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba – 

Sereď“ – zmena 01.2019. 
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Dokumentácia ZMENA DÚR 01.2019 rieši: 

 rozšírenie územia priemyselného parku o ďalšie dva sektory: 

- sektor A, v ktorom budú umiestnené haly DC81 a DC82, 

- sektor P, v ktorom bude umiestnené záchytné parkovisko pre OA, 

 úpravu počtu parkovísk SO 124 Spevnené plochy a komunikácie v sektoroch B2, D, E, G, 

K, L, M, N v zmysle dokumentácie k zámeru EIA (08.2017),
 
na ktorú bolo vydané 

záverečné
 

stanovisko Ministerstva
 

životného
 

prostredia
 

Slovenskej
 

republiky,
 

sekcia 

enviromentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na 

životné prostredie č. 490/2018-1.7/pl dňa 15.10.2018, právoplatné dňa 27.12.2018, 

 zásobovanie vodou a spôsob likvidácie splaškových odpadových vôd, pre výhľadový počet 

osôb v priemyselnom parku (pomocou spätného využitia odpadovej vody). V dokumentácii 

sú upravované SO 431 Vonkajší vodovod pitný (nové členenie SO 431 na podobjekty 

z dôvodu zásobovania priemyselného parku vodou pre výhľadový počet osôb, v areáli 5 

sektor M  parc.č. 3924/51 bude vybudovaná nová studňa úžitkovej vody), SO 541 Dažďová 

kanalizácia z komunikácií a spevnených plôch (v sektoroch B2, D, G, I, K, L, M, N 

v súvislosti s upravovaným SO 124), SO 561 Splašková kanalizácia (nové členenie SO 561 

na podobjekty z dôvodu likvidácie splaškov pre výhľadový počet osôb a spätné využitie 

odpadovej vody), 

 úpravu SO 031 Sadovnícke úpravy (v areáli) – objekt rieši návrh výsadby stromovej a 

kríkovej zelene a zatrávnenie a dažďové záhrady v jednotlivých sektoroch PP. 

 

     Stavebné objekty, ktoré sú predmetom rozhodnutia o umiestnení stavby z roku 2008, 

resp. zmeny ÚR z r. 2014, 2017 a v tejto dokumentácii sú upravované:  

SO 031 Sadovnícke úpravy (v areáli) 

 zmena v sektoroch B2,
 
D,

 
G,

 
I,

 
K,

 
L,

 
M,

 
N 

SO 124 Spevnené plochy a komunikácie 

 zmena v sektoroch B2,
 
D,

 
G,

 
I,

 
K,

 
L,

 
M,

 
N 

SO 431 Vonkajší vodovod pitný 

 Z dôvodu zásobovania priemyselného parku vodou pre výhľadový počet osôb 

bude SO 431 členený na nasledovné podobjekty: 

 SO 431.1A Vonkajší vodovod pitný  

rieši zásobovanie
 

objektov v areáli
 

1
 

(sektor
 

G) pitnou
 

vodou 

z verejného vodovodu (oproti pôvodnej DÚR sa nemení). 

 SO 431.1B Vonkajší rozvod úžitkovej vody 

rieši zásobovanie objektov v areáli 1 (sektor G) úžitkovou vodou 

spätným využitím odpadovej vody po jej vyčistení. 

 SO 431.2A Vonkajší vodovod pitný 

rieši zásobovanie objektov v areáli
 

2
 

(sektor
 

B2) pitnou
 

vodou 

z verejného vodovodu (oproti pôvodnej DÚR sa nemení). 

 SO 431.2B Vonkajší rozvod úžitkovej vody 

rieši zásobovanie objektov v areáli 2 (sektor B2) úžitkovou vodou 

spätným využitím odpadovej vody po jej vyčistení. 

 SO 431.3A Vonkajší vodovod pitný 

rieši zásobovanie
 

objektov v areáli
 

3
 

(sektor
 

D) pitnou
 

vodou 

z verejného vodovodu (oproti pôvodnej DÚR sa nemení). 

 SO 431.3B Vonkajší rozvod úžitkovej vody 

rieši zásobovanie objektov v areáli 3 (sektor D) úžitkovou vodou 

spätným využitím odpadovej vody po jej vyčistení. 
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                   SO 431.4A Vonkajší vodovod pitný 

rieši zásobovanie
 

objektov v areáli
 

4
 

(sektor
 

K) pitnou
 

vodou 

z verejného vodovodu (oproti pôvodnej DÚR sa nemení). 

 SO 431.4B Vonkajší rozvod úžitkovej vody 

Rieši zásobovanie objektov v areáli 4 (sektor K) úžitkovou vodou 

spätným využitím odpadovej vody po jej vyčistení. 

 SO 431.5A Vonkajší vodovod pitný 

rieši zásobovanie
 

objektov v areáli
 

5
 

(sektor
 

L) pitnou
 

vodou 

z verejného vodovodu (oproti pôvodnej DÚR sa nemení). 

 SO 431.5B Vonkajší rozvod úžitkovej vody 

Rieši zásobovanie objektov v areáli 5 (sektor L) úžitkovou vodou 

spätným využitím odpadovej vody po jej vyčistení. 

 SO 431.5C Vonkajší vodovod pitný 

rieši zásobovanie
 

objektov v areáli
 

5
 

(sektor
 

M) pitnou
 

vodou 

z verejného vodovodu (oproti pôvodnej DÚR sa nemení). 

 SO 431.5D Vonkajší rozvod úžitkovej vody 

Rieši zásobovanie objektov v areáli 5 (sektor M) úžitkovou vodou 

spätným využitím odpadovej vody po jej vyčistení. 

 SO 431.5E Studňa úžitkovej vody 

rieši zdroj úžitkovej vody v areáli 5 (sektor M) pre potrebu 

dopĺňania úžitkovej vody. 

 SO 431.6A Vonkajší vodovod pitný 

rieši zásobovanie
 

objektov v areáli
 

6
 

(sektor
 

N) pitnou
 

vodou 

z verejného vodovodu (oproti pôvodnej DÚR sa nemení). 

 SO 431.6B Vonkajší rozvod úžitkovej vody 

rieši zásobovanie objektov v areáli 6 (sektor N) úžitkovou vodou 

spätným využitím odpadovej vody po jej vyčistení. 

SO 541 Dažďová kanalizácia z komunikácií a spevnených plôch 

 v sektoroch B2,
 
D,

 
G,

 
I,

 
K,

 
L,

 
M,

 
N v súvislosti s upravovaným SO 124 

SO 561 Splašková kanalizácia 

 Z dôvodu likvidácie splaškov pre výhľadový počet osôb a spätné využitie 

odpadovej vody bude SO 561 členený na nasledovné podobjekty: 

 SO 561.1A Splašková kanalizácia 

rieši odvádzanie splaškových odpadových vôd z objektov areálu 1 

(sektor G) do verejnej kanalizácie (oproti pôvodnej DÚR sa 

nemení). 

 SO 561.1B Spätné využitie odpadových vôd 

rieši zariadenia (nádrže, rúry, čerpadlá) v areáli 1 (sektor G) pre 

spätné využitie odpadovej vody po jej vyčistení. 

 SO 561.2A Splašková kanalizácia 

rieši odvádzanie splaškových odpadových vôd z objektov areálu 2 

(sektor
 

B2) do verejnej kanalizácie
 

(oproti
 

pôvodnej DÚR sa 

nemení). 

 SO 561.2B Spätné využitie odpadových vôd 

rieši zariadenia
 
(nádrže, rúry, čerpadlá) v areáli 2

 
(sektor B2) pre 

spätné využitie odpadovej vody po jej vyčistení. 

 SO 561.3A Splašková kanalizácia 

rieši odvádzanie splaškových odpadových vôd z objektov areálu 3 

(sektor D) do verejnej kanalizácie (oproti pôvodnej DÚR sa 

nemení). 
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 SO 561.3B Spätné využitie odpadových vôd 

rieši zariadenia (nádrže, rúry, čerpadlá) v areáli 3 (sektor D) pre 

spätné využitie odpadovej vody po jej vyčistení. 

 SO 561.4A Splašková kanalizácia 

rieši odvádzanie splaškových odpadových vôd z objektov areálu 1 

(sektor K) do verejnej kanalizácie (oproti pôvodnej DÚR sa 

nemení). 

 SO 561.4B Spätné využitie odpadových vôd 

rieši zariadenia (nádrže, rúry, čerpadlá) v areáli 1 (sektor K) pre 

spätné využitie odpadovej vody po jej vyčistení. 

 SO 561.5A Splašková kanalizácia 

rieši odvádzanie splaškových odpadových vôd z objektov areálu 5 

(sektor L) do verejnej kanalizácie (oproti pôvodnej DÚR sa 

nemení). 

 SO 561.5B Spätné využitie odpadových vôd 

rieši zariadenia (nádrže, rúry, čerpadlá) v areáli 5 (sektor L) pre 

spätné využitie odpadovej vody po jej vyčistení. 

 SO 561.5C Splašková kanalizácia 

rieši odvádzanie splaškových odpadových vôd z objektov areálu 5 

(sektor M) do verejnej kanalizácie (oproti pôvodnej DÚR sa 

nemení). 

 SO 561.5D Spätné využitie odpadových vôd 

rieši zariadenia (nádrže, rúry, čerpadlá) v areáli 5 (sektor M) pre 

spätné využitie odpadovej vody po jej vyčistení. 

 SO 561.6A Splašková kanalizácia 

rieši odvádzanie splaškových odpadových vôd z objektov areálu 6 

(sektor N) do verejnej kanalizácie (oproti pôvodnej DÚR sa 

nemení). 

 SO 561.6B Spätné využitie odpadových vôd 

rieši zariadenia (nádrže, rúry, čerpadlá) v areáli 6 (sektor N) pre 

spätné využitie odpadovej vody po jej vyčistení. 

 

Nové stavebné objekty: 

Sektor A – nové stavebné objekty (parc.č. 3997/19, 3997/22)  

SO 031.8 Sadovnícke úpravy 

SO 124.8 Spevnené plochy a komunikácie 

SO 381 Hala DC81 

SO 382 Hala DC82 

SO 383 Vrátnica 

SO 384 Oplotenie 

SO 378 Strojovňa pre stabilné hasiace zariadenie 8 

SO 431.8A Vonkajší vodovod pitný 

Rieši zásobovanie objektov v areáli 8 (sektor A) pitnou vodou z verejného 

vodovodu.  

SO 431.8B Vonkajší rozvod úžitkovej vody 

Rieši zásobovanie objektov v areáli 8 (sektor A) úžitkovou vodou spätným 

využitím odpadovej vody po jej vyčistení. 

SO 448.8 Vonkajší vodovod požiarny 8 

SO 456.8 Vonkajšie potrubné rozvody pre SHZ 8 

SO 468 Studňa 8  
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SO 531.8 Dažďová kanalizácia zo striech 

SO 541.8 Dažďová kanalizácia z komunikácií a spevnených plôch 

SO 551.8 Vsakovanie dažďových vôd 

SO 561.8A Splašková kanalizácia 

Rieši odvádzanie splaškových odpadových vôd z objektov areálu 8 (sektor A) do 

verejnej kanalizácie. 

SO 561.8B Spätné využitie odpadových vôd 

Rieši zariadenia (nádrže, rúry, čerpadlá) v areáli 8 (sektor A) pre spätné využitie 

odpadovej vody po jej vyčistení. 

SO 561.8 Splašková kanalizácia 

SO 628 Meracia stanica VN 8  

SO 638 Káblové rozvody VN 22kV 8 

SO 641.8 Vonkajšie rozvody NN 

SO 651.8 Vonkajšie osvetlenie 

SO 661.8 Slaboprúdové rozvody 

SO 671.8 Rozvody EPS 

SO 681.8 Rozvody poplachového systému narušenia a kamerového systému  

SO 741.8 Vonkajšie rozvody STL plynovodu 

Nové prevádzkové súbory v sektore A:  

PS 881 Náhradný zdroj NZ81 (dieselagregát) 

PS 882 Náhradný zdroj NZ82 (dieselagregát) 

PS 981 Trafostanica T81 

PS 982 Trafostanica T82 

PS 978 Strojovňa pre stabilné hasiace zariadenie 8 - strojná časť 

Sektor P (parc. č. 3940/13)  

SO 031.9 Sadovnícke úpravy 

SO 124.9 Spevnené plochy a komunikácie 

                   (neobsahuje žiadne haly, iba záchytné parkovisko pre OA) 

 
SO 381 Hala DC81 

SO 382 Hala DC82 

Hala DC81: Pôdorysné rozmery: 451,0 × 100,0 m  

  Manipulačné pracovisko - 3 stavebne oddelené priestory. 

  28 nakladacích rámp dispozične situovaných na jednej fasáde.  

 Hala bude mať 4 administratívne vstavky.  

 Úroveň podlahy 1. NP:  0,0=126,30 m.n.m. B.p.v. 

Hala DC82: Pôdorysné rozmery: 361,0 × 150,0 m  

  Manipulačné pracovisko - 4 stavebne oddelené priestory. 

  56 nakladacích rámp dispozične situovaných na dvoch fasádach.  

 Hala bude mať 8 administratívnych vstavkov.  

 Úroveň podlahy 1.NP: 0,0=126,30 m.n.m. B.p.v. 

Konštrukčné riešenie - Konštrukčný systém a dispozičné riešenie hál DC81
 
a DC82

 
bude 

rovnaký ako v ostatných halách priemyselného parku.  

Haly sú navrhnuté ako kombinovaný skelet - železobetónové stĺpy a oceľové strešné prvky. 

Zakladanie bude do ŽB pätiek a na ŽB základové pásy.  

Účelové jednotky: 

Hala DC81 (SO 381): zastavaná plocha:  45,100 m
2
 

 celková úžitková plocha: 45,670 m
2
 

 z toho: hala: 43,960 m
2
 

  vstavky: 1,710 m
2
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Hala DC82 (SO 382): zastavaná plocha:  54,150 m
2
 

 celková úžitková plocha: 55,527 m
2
 

 z toho: hala: 52,107 m
2
 

  vstavky: 3,420 m
2
 

Výška hál nad úrovňou podlahy 1.NP:   14,5 m 

Maximálna výška hál nad terénom (v mieste nakladacích rámp):   15,7 m 

Svetlá výška po spodnú hranu strešných väzníkov:   12,0 m 

Dispozičné riešenie, účelové jednotky ani konštrukčný systém hál, situovaných v ostatných 

sektoroch priemyselného parku sa nemenia.  
 
SO 383 Vrátnica 

Objekt je situovaný v mieste vjazdu z verejnej komunikácie na vyvýšenom ostrovčeku v 

strede vozovky. Slúži na kontrolu vjazdu a výjazdu automobilovej dopravy. 

Účelové jednotky: 

Zastavaná plocha:                                                      30,0 m
2
 

Úroveň podlahy 1.NP nad terénom: 1,2 m 

Maximálna výška nad terénom: 4,2 m 
 
SO 378 Strojovňa pre stabilné hasiace zariadenie 8 

Objekt pozostáva z dvoch častí
 
-
 
miestnosti vlastnej strojovne a nadzemnej nádrže na požiarnu 

vodu, ktorá sa do nej bude privádzať z areálovej studne. 

Strojovňa je pôdorysného tvaru "L", vonkajších rozmerov 7,87 m x 6,8 m, v napojení na 

oceľovú požiarnu nádrž šírky 4,8 m. Stavba je jednopodlažná s plochou strechou. 

Účelové jednotky: 

Zastavaná plocha:  150 m
2
 

Využiteľný objem nádrže na požiarnu vodu: 700 m
2
 

 

Navrhovaný počet parkovísk OA+NA a počet prekladísk NA: 

areál: sektor: parkoviská OA:   parkoviská NA: parkoviská spolu: prekladiská NA: 

 1 F    140      43   183 131 

  G       160      38   198    36 

 2 B1    336      15   351   15 

  B2       193      18   211   26 

 3 D+J    658    195   853 105 

 4 K    288      85   373   64 

 5 L    220      27   247   59 

  M       110      14   124   18 

 6 N    124        0   124   14 

 7 I    135        0   135     0 

 8 A   379      70   449   84 

 9 P     90        0     90     0 

 priebežné komunikácie     80     80     0 

spolu v PP: 2833    585 3418 552 

z toho minimálne 2% stojísk OA (57 stojísk) bude určených pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie. 

 

SO 124 Spevnené plochy a komunikácie 

Hlavnou funkciou tohto objektu sú spevnené plochy pre jazdu nákladnej dopravy pri 

zásobovaní jednotlivých prevádzok, odvoze hotových výrobkov a areálovej dopravy. Objekt 

rieši aj parkovanie osobných a nákladný automobilov v areáli a vnútro areálové  chodníky.  
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Konečná úprava vnútroareálových komunikácií a spevnených plôch bude z betónovej 

zámkovej dlažby,
 
parkovacie stojiská pre osobné vozidlá v sektoroch A,

 
B2,

 
G,

 
K,

 
L,

 
M,

 
N,

 
P 

z ekologickej dlažby. 

   

 

Pre zmenu umiestnenia a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 
 

1. Navrhovaná zmena umiestnenia stavby „Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká 

priemyselná výroba Sereď“ - zmena 01.2019 tak, ako je vyznačené na situácii – 

zastavovací plán, výkres číslo B.02, z 01.2019, v mierke 1:3000 a na situácii – 

zastavovací plán, výkres číslo B.02.a, z 01.2019, v mierke 1:1500, ktoré sú 

neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.    
 
2. Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta, vydalo záväzné stanovisko k navrhovanej 

zmene rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby pod č. 316/5471/ÚPaSP 63/2019 zo 

dňa 06.03.2019. 

Podľa predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie Zmena 01.2019, 

ktorú vyhotovil Ing. arch. Miloš Djuračka, autorizovaný architekt, ide o rozšírenie 

územia priemyselného parku o ďalšie dva sektory (sektor A, v ktorom budú umiestnené 

haly DC81 a DC82, Sektor P, v ktorom bude umiestnené záchytné parkovisko pre OA), 

úprava počtu parkovísk pre OA v sektoroch B2, D, E, G, K, L, M, N, stanovenie 

výhľadového počtu osôb v priemyselnom parku, zásobovanie vodou a likvidácia 

splaškov pre výhľadový počet osôb v priemyselnom parku (aj pomocou spätného 

využitia odpadovej vody). 

Mesto Sereď súhlasí s realizáciou predmetnej stavby za nasledovných podmienok: 

- Predmetné pozemky sú podľa Územného plánu mesta Sereď (ÚPN-M Sereď) súčasťou 

plôch funkčne určených ako plochy výroby a skladov, ktoré sú označené funkčným kó-

dom V-05 aV-18. 

- Žiadame dodržať podiel zastavaných a spevnených plôch, ktoré nemú prekročiť 70% z 

celkovej výmery plôch jednotlivých areálov a plochy zelene musia tvoriť minimálne 

30% z celkovej výmery plôch jednotlivých areálov. 

- Podľa predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a vyhodnotenia 

súladu návrhu s ÚPN-M Sereď navrhovaná stavba je v súlade s ÚPN-M Sereď. 

- Stavba bude umiestnená podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil 

Ing. arch. Miloš Djuračka, autorizovaný architekt, dátum vyhotovenia 01/2019. 

- V ďalšom stupni žiadame predložiť projekt sadovníckych úprav jednotlivých areálov. 

- Sadovnícke úpravy a výsadbu vzrastlých drevín požadujeme zakresliť do situačného 

výkresu. 

- Práce vykonávať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu drevín v zmysle § 47 zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Stavebnú činnosť v blízkosti drevín žiadame 

vykonať v zmysle kapitoly 4 STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a 

ochrana stromovej vegetácie. 

- Dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín tzn. najmenej 2,5 

m a použiť protikoreňovú fóliu so špeciálnou povrchovou úpravou, aby sa zamedzilo 

priamemu poškodeniu koreňovej sústavy. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a 

výkopy v blízkosti systému čo najskôr zasypať tzn. najneskôr do 3 dní. 

- Výkopy v okolí drevín vykonávať ručne, bez použitia stavebnej techniky, aby nedošlo 

k poškodeniu koreňového systému. 

- V ochrannom koreňovom priestore nie je prípustné terén znižovať odkopávkami 

zeminy, navážať zeminu a uskladňovať chemické látky, stavebný materiál a odpady 

(kamene, štrk, betóny a i.). 
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- Odpady vznikajúce pri realizácii stavby musia byť zneškodňované v zmysle zákona č. 

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

predpisov, vykonávacích vyhlášok MŽP SR a VZN mesta Sereď. 

- 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) povolenie osadenia dopravného značenia a napojenie (zriadenie vjazdu) na existujúcu 

cestnú sieť podlieha samostatnému povoľovaciemu konaniu, podmienené je súhlasom 

ODI Galanta. Príslušným povoľujúcim cestným správnym orgánom je mesto Sereď - 

ORM. 

b) v prípade vydania povolenia na zvláštne užívanie MK je potrebné povolenie cestného 

správneho orgánu mesta Sereď - ORM na základe stanoviska správcu pozemnej 

komunikácie. 
 
3. Pred začiatkom výkopových prác je potrebné požiadať o vytýčenie všetkých správcov 

inžinierskych sietí. Križovania a súbehy vedení inžinierskych sietí riešiť v súlade s STN 

73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 
 

4. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 
  
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave 

č. KRHZ-TT-OPP-85-001/2019 zo dňa 24.01.2019 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave posúdilo projektovú 

dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre zmenu územného 

rozhodnutia a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.  
 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 

č. 00233/2019 Mi, Ad zo dňa 13.02.2019 

S návrhom žiadateľa  na  zmenu  01.2019  územného konania stavby „Priemyselný  park -   

logistické centrum a ľahká priemyselná výroba – Sereď“  sa súhlasí. 

Požaduje sa: 

1. V projektovej dokumentácii pre stavebné konanie riešiť: 

a) oddychové miestnosti a kapacitu zariadení na osobnú hygienu pre plánovaný počet 

zamestnancov v súlade s ustanoveniami nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko a STN 43 

4108 Šatne, umyvárne, záchody.  

Upozornenie: 

Pre  územné  konanie  stavby  „Logistické centrum a ľahká  priemyselná výroba – Sereď“, 

vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so  sídlom  v  Galante záväzné stanovisko  

č. 1405/2008 Pa, Ad  zo  dňa  24.10.2008.  V tomto  záväznom  stanovisku  boli   určené  

požiadavky nasledovne:  

1. Počas výstavby dopravu riešiť mimo obytnú zónu mesta Sereď a miestnej časti Nový 

Majer. 

2. Výstavbu dopravného napojenia územia časovo zosúladiť s výstavbou objektov. 

3. Pri kolaudácii:  

a) predložiť laboratórne rozbory vzoriek pitných vôd zo stavieb, 

b) predložiť výsledky objektivizácie osvetlenia vnútorných priestorov pracoviska, 

c) objektívnymi meraniami preukázať účinnosť vykonaných opatrení na obmedzenie 

ožiarenia z radónu. 

4. Po uvedení stavby do prevádzky vykonať objektívne merania hluku vo vonkajšom 

prostredí (posúdenie stacionárnych zdrojov hluku). V prípade, že nebudú dodržané 
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prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 

a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 

prostredí v platnom znení (ďalej len vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z.), vykonať 

účinné opatrenia. 
 

MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Bratislava 

č. 147/2019-1.7/ed 22301/2019 - záväzné stanovisko zo dňa 25.04.2019 

Návrh na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby je z koncepčného 

hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 

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

a s vydaným záverečným stanoviskom MŽP SR č. 490/2018-1.7/pl zo dňa 15.11.2018, 

právoplatným dňa 27.12.2018 a jeho podmienkami.   
 
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej 

správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja Trnava 

č. OU-TT-OSZP2-2019/007960/Gl – rozhodnutie zo dňa 25.03.2019 

Navrhovaná činnosť „Priemyselný park – logistické centrum a ľahká priemyselná výroba 

– Sereď“ nie je činnosťou podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) zákona č.364/2004 Z.z. 

o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov (vodný zákon) a nie je potrebné posúdenie tejto činnosti podľa § 16a ods. 14 

vodného zákona.   
 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OPaK 

č. OU-GA-OSZP-2019/003453 zo dňa 17.01.2019 

Parcely dotknutého územia sa nachádzajú v katastrálnom území mesta Sereď, mimo 

zastavaného územia mesta, na ktorom podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 

prírody a krajiny platí prvý stupeň územnej ochrany. Parcely nezasahujú do žiadneho 

územia chráneného z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny.  

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemáme námietky k projektovej dokumentácii pre 

vydanie zmeny územného rozhodnutia predmetnej stavby v k.ú. Sereď na parcelách podľa 

predloženej projektovej dokumentácie.    
 
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OV 

č. OU-GA-OSZP-2019/003525 zo dňa 29.01.2019  

Z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasíme s projektovou dokumentáciou stavby za 

splnenia nasledovných podmienok: 

1. Technické podmienky napojenia navrhovanej prípojky na verejný vodovod a verejnú 

kanalizáciu požadujeme odsúhlasiť s jeho správcom a pri realizácii stavby dodržať 

ním stanovené povinnosti. 

2. K odberu vody z verejného vodovodu a vybudovaniu vodovodnej prípojky požiada 

investor stavby o stanovisko správcu verejného vodovodu - ZsVS, a. s. Nitra, OZ 

Galanta so sídlom v Šali.  

3. Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd, pri ktorých je možná 

kontaminácia ropnými látkami je možné v zmysle § 37 vodného zákona len na základe 

predchádzajúceho zisťovania (hydrogeologického posudku) a na základe povolenia 

tunajšieho úradu v zmysle § 21, ods. 1, písm. d) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách 

(vodný zákon), ktoré súvisí s povolením vodnej stavby - dažďovej kanalizácie. 

Hydrogeologický posudok musí byť vypracovaný oprávnenou osobou a bude súčasťou 

podkladov k žiadosti o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby. Hydrogeologickým 

posudkom musí byť deklarovaná vsakovacia schopnosť podložia a prehodnotený 

vsakovací systém pre odvádzanie požadovaného množstva vôd. 
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4. Veľkosť vsakovacieho systému navrhnúť na základe vypočítaného množstva vôd z 

povrchového odtoku a záverov hydrogeologického posúdenia vsakovacích kapacít 

horninového prostredia danej oblasti a predchádzajúceho zisťovania. Predchádzajúce 

zisťovanie bude vykonané v zmysle § 37 vodného zákona a odborne spôsobilou 

osobou. 

5. Pri realizácii stavby bude dodržaná STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení 

technického vybavenia“.  

6. Investor stavby požiada tunajší úrad o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd 

podľa ustanovenia § 21 vodného zákona stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej 

stavby podľa ustanovenia § 26 vodného zákona. K žiadosti o doloží 2 x PD vodnej 

stavby v rozsahu pre stavebné povolenie  spracovanú projektantom oprávneným na 

projektovanie vodných stavieb, právoplatné územné rozhodnutie stavby, záväzné 

stanovisko mesta Sereď a súhlas podľa § 120 stavebného zákona, prehlásenie odborne 

spôsobilej osoby o vykonávaní stavebného dozoru, mená a adresy účastníkov konania, 

vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, správny poplatok.       
 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie – OH 

č. OU-GA-OSZP-2019/003455 zo dňa 25.01.2019   

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. 

2. Pôvodca má tiež zabezpečiť kontrolu triedenia stavebných odpadov priamo v mieste 

jeho vzniku.     

3. 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. 

4. 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.  

5. 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. 

6. Zhromažďovanie nebezpečných odpadov pôvodcom s množstvom väčším ako 1 tona 

ročne podlieha udeleniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch. 

7. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný dodržiavať ustanovenia § 81 ods. 9 písm. a) 

až d) zákona o odpadoch. 

Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas 

stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave 

na mieste, na ktorom sa vykopal, sa nevzťahuje zákon o odpadoch.  
 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OO 

č. OU-GA-OSZP-2019/004849/OO zo dňa 11.03.2019    

Súhlas na zmenu umiestnenia stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia 

Vykurovanie, záložné zdroje a dieselčerpadlá v sektore A na pozemku parc.č. 3997/19, 

3997/22  k.ú. Sereď. 
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Zmena spočíva v umiestnení nových hál DC81, DC82 a strojovne pre SHZ v areáli 8, 

sektor A na pozemkoch parc.č. 3997/19, 22 kat. úz. Sereď. Súhrnný nainštalovaný tepelný 

výkon bude 3,726 MW. 

Súhlasom sa určujú tieto podmienky: 

1. Požiadať Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie o súhlas 

orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší 

v znení neskorších predpisov na povolenie stavby stredného zdroja znečisťovania 

ovzdušia. K žiadosti vypracovanej podľa § 17 ods. 2 zákona o ovzduší v znení 

neskorších predpisov priložiť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, ktorá 

bude obsahovať časť ochrana ovzdušia, v ktorej bude popísaná technológia 

predpokladanej výroby a konkrétne plynové zariadenia z hľadiska predpisov na  úseku 

ochrany ovzdušia.  

2. Každá zmena v technológii a energetických zariadení s vplyvom na množstvo a 

zloženie emisií do ovzdušia podlieha súhlasu orgánu ochrany ovzdušia. 

Popis zmeny zdroja    

V areáli 8, sektor A budú umiestnené haly DC81 a DC82 a strojovňa pre SHZ. Zdrojom 

tepla v hale DC81 bude 5 plynových kotlov s výkonom á 19 kW v administratívnych 

vstavkoch a 32 závesných plynových sálavých žiaričov osadených pod stropom haly 

s výkonom á 49 kW.  Zdrojom  tepla  v  hale  DC82 bude 8 plynových kotlov s výkonom  

á 19 kW a administratívnych vstavkoch a 39 závesných plynových sálavých žiaričov 

osadených pod stropom haly s výkonom á 49 kW.    

Objekty budú zabezpečené existujúcim náhradným zdrojom elektrickej energie 

dieselagregátom a stabilným hasiacim zariadením s dieselovými čerpadlami na čerpanie 

požiarnej vody. 
 
Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia Galanta 

č. OU-GA-OSZP-2019/006737 zo dňa 17.04.2019 

Odbor krízového riadenia Okresného úradu Galanta s vydaním územného rozhodnutia na 

predmetnú stavbu súhlasí. 

V rámci spracovania ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je 

potrebné podrobnejšie a konkrétnejšie rozpracovať v textovej aj grafickej časti dispozičné 

riešenie zabezpečenia ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti 

v jednotlivých sektoroch priemyselného parku, podľa prílohy č. 1 tretej časti vyhlášky 

MV SR č. 532/2006. Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických 

požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších 

predpisov. 
 
Okresný úrad Galanta, odbor pozemkový a lesný odbor 

č. OU-GA-OSZP-2019/006713-02 zo dňa 5.4.2019   

Parcely registra C-KN č. 3997/19 a 3997/22 sú v katastri nehnuteľností vedené ako druh 

pozemku „orná pôda“ a „trvalý trávnatý porast“, teda patria do poľnohospodárskej pôdy, 

preto pred vydaním stavebného povolenia je v ich prípade potrebné postupovať v zmysle 

§ 17 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení 

neskorších predpisov. 
 
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 

č. SITB-OT4-2019/000274-212 zo dňa 12.02.2019 

V záujmovom území pre realizáciu budúcej predmetnej stavby, nemá MV SR žiadne 

vlastné telekomunikačné siete.  
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Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava 

Zn. CD 6896/2019 zo dňa 13.02.2019 

Vyjadrenie k PD k existencii podzemných vedení v správe ZSD a.s. – Sereď  

V danej lokalite sa nachádza podzemné zariadenie v správe ZSD, a.s.  

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. s umiestnením stavby a predloženým 

návrhom súhlasí po dodržaní podmienok: 

- Pred začatím prác žiadame objednať vytýčenie podzemných vedení v správe 

Západoslovenská distribučná, a.s., 

- križovatky a súbehy vedení žiadame riešiť v súlade s STN 73 6005 a STN 33 3300, 

- pred zakrytím výkopov žiadame prizvať zodpovedného pracovníka ZSD, a.s. na 

obhliadku, a spísať zápis ktorý žiadame predložiť pri kolaudačnom konaní spolu 

s plánom skutočného vyhotovenia. 

- Naše vyjadrenie platí 1 rok od dátumu vydania. 
 

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava 

značka: CD 35442/2019  zo dňa 14.5.2019 

V kapitole 2.3.3. Energetické hospodárstvo je uvedené: Koncepcia zabezpečenia energií 

pre územie priemyselného parku ostáva pôvodná. 

V časti 2.3.3.1 Elektrická energia je požadovaná celková energetická bilancia riešeného 

územia spolu: Pi/Ps = 37 900/31 484 kW. 

     Zásobovanie elektrickou energiou v  predmetnom území uvažujeme v zmysle 

pôvodnej PD pre UR z 22 kV rozvodov zaslučkovaných v meracích staniciach 

VN, kde budú merania spotreby elektrickej energie pre jednotlivé areály 

priemyselného parku. Z meracích staníc VN budú odberateľskými 22kV 

káblovými vedeniami napojené odberateľské transformačné stanice v jednotlivých 

sektoroch. Zmena PD pre UR rieši v  sektore A, Areál 8, objekt SO 836 výstavbu 

hál DC81 a DC82 s výkonovými nárokmi v trafostanici T81 transformátory 

2x1000kVA a v trafostanici T82 transformátory 2x1000kVA. Trafostanice TS81 

a T82 budú napojené z meracej stanice VN8, ktorá bude zaslučkovaná na 

existujúce 22kV káblové vedenie VN613.  

   Z hľadiska rozvoja siete energetiky s  predpokladanou dokumentáciou 

predmetnej stavby „Priemyselný park – logistické centrum a ľahká priemyselná 

výroba – Sereď“ ako dokumentáciou pre územné rozhodnutie – zmena 01.2019 

súhlasíme, za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:  

1. V ďalšom stupni PD požadujeme samostatne spracovať aj jednopólové schémy 

jednotlivých staníc VN aj s ich VN rozvádzačmi a zakresleným fakturačným 

meraním aj s napojenými trafostanicami.  

2. So zreteľom na územný záber výstavby a prípadné vyvolané úpravy 

dotknutých rozvodov, investor zabezpečí prekládku týchto distribučných 

rozvodov na vlastné náklady, ako aj ostatné energetické zariadenia v zmysle 

§45 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z., v  koordinácii s ich 

prevádzkovateľom SEZ juh.  

3. Do odberateľských meracích staníc VN a  transformačných staníc TS 

a k zariadeniam pre distribučný rozvod elektrickej energie musí byť umožnený 

prístup pracovníkom Prevádzkovateľa za účelom kontroly, odpočtov a  opráv 

v každú dennú a nočnú dobu. 

4. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v  majetku 

Západoslovenská distribučná, a.s. silové aj oznamovacie a  dodržiavať ich 

ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. 

o Energetike a jeho noviel a nadväzných legislatívnych predpisov.  
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5. Projektant zodpovedá za detailné technické riešenie v  zmysle platných 

technických noriem (STN EN) a za použitie prvkov v DS (distribučnej 

sústave) výlučne zo schválené typového katalógu výrobkov pre 

Západoslovenská distribučná, a.s. umiestneného na internetovej stránke: 

http://www.zsdis.sk/sk/O-spolocnosti/Informacny-servis/Obstaravanie (v 

prípade nejasností kontaktovať Tím technológie pre sieť, Ing. Genšor 

02/50612524).   
 
SPP - distribúcia, a.s. Bratislava 

      č. TD/KS/0077/2019/Ba zo dňa 18.2.2019                                                         

Vyjadrenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem 

existujúcich plynárenských zariadení. 

V záujmovom území nachádza: plynárenské zariadenie VTL plynovod DN 100 PN 25 

(2,5 MPa) PR LIDL log. centrum, ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno, 

bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno. 

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej 

stavby za dodržania nasledovných podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 

plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike, 

- stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými 

plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a 

inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050, 

- stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné 

vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,  

- 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 l00 m.  

TECHNICKÉ PODMIENKY :  

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 

konania podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa technických podmienok 

stanovených v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o vydanie technických 

podmienok pre rozšírenie siete č. 9003481018,  

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení 

rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby 

pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, 

- stavebník zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania bolo 

uvedené rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou č. 508/2009 

Z.z., 

- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa 

iných predpisov, požadujeme, aby stavebník: 

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

        ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

      • pri   súbehu  a   križovaní   navrhovaných   vedení  s   existujúcimi   plynárenskými                     

http://www.zsdis.sk/sk/O-spolocnosti/Informacny-servis/Obstaravanie
http://www.spp-distribucia.sk/
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        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 zariadeniam, 

      • 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, 

- stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania                              

predložiť na posúdenie SPP-D. 

OSOBITNÉ PODMIENKY:  

- Stavebník je povinný pri spracovaní ďalšieho stupňa PD pre sektor A, ďalej sektor P 

záchytné parkovisko pre OA, úprava počtu parkovísk pre OA v sektoroch B2, D, E, G, K, 

L, M, N, ako aj navrhované stavebné objekty, ktorého súčasťou je časť „Zásobovanie 

vodou a spôsob likvidácie splaškov pre výhľadový počet osôb v Priemyselnom parku“ 

zohľadniť pri navrhovaných rozvodov inžinierskych sietí existujúce plynárenské 

zariadenia tvoriace lokálnu distribučnú sieť v súlade s platnými STN pri priestorovom 

usporiadaní. 

- Spoločnosť ENERGY ONE, s.r.o. prevádzkujúca plynárenské zariadenia 

v Priemyselnom parku – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď, ktoré 

tvoria lokálnu distribučnú sieť s prepojením s distribučnou sieťou spoločnosti SPP-

distribúcia a.s. je povinná pred každým navýšením odberu zemného plynu v nadväzujúcej 

sieti nad dohodnutý objem uvádzaný objem ZP v predloženej žiadosti v jednotlivých 

rokoch písomne požiadať o prehodnotenie obchodného meradla. 
 

ENERGY ONE, s.r.o., Bratislava 

č. PL01/2019 zo dňa 13.2.2019  

ENERGY ONE, s.r.o., ako prevádzkovateľ miestnej distribučnej siete (MDS) v lokalite 

súhlasí so zmenou územného rozhodnutia pri dodržaní nasledovných podmienok: 

Všeobecné podmienky: 

Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo existujúcich plynárenských 

zariadení, ktoré sa v mieste stavby nachádzajú, podľa § 79 a § 80 Zákona o energetike. 

- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení, ich ochranných 

a bezpečnostných pásiem 

- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení/inžinierskych sietí 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 existujúcich plynárenských zariadeniam 

- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov 

a križovaní navrhovaných vedení/inžinierskych sietí s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami 

- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich 

plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou 

- stavebník je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného povolenia predložiť 

na posúdenie ENERGY ONE s.r.o.. 

UPOZORNENIA: 

Každú zmenu PD/umiestnenia PZ tvoriaceho súčasť stavby, ku ktorej dôjde po vydaní 

tohto stanoviska – vyjadrenia, je stavebník povinný prerokovať s ENERGY ONE, s.r.o. 

a požiadať o vyjadrenie k navrhovanej zmene.  
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Spoločnosť ENERGY ONE, s.r.o. je v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

oprávnená toto stanovisko zrušiť, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, 

z ktorých ENERGY ONE, s.r.o. pri vydávaní tohto stanoviska – vyjadrenia vychádzala, 

alebo v prípade keď dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov na základe ktorých 

bolo stanovisko – vyjadrenie vydané. 

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame doručiť ENERGY ONE, s.r.o..  
   

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, OZ Galanta so sídlom v Šali 

      č. 8074/2019 zo dňa 14.02.2019   

      Projektová dokumentácia rieši zmenu územného rozhodnutia: 

      Rozšírenie územia logistického parku o ďalšie dva sektory: 

      - Sektor A, kde budú umiestnené dve haly DC81(SO 381) a DC 82 (SO 382) 

      - Sektor P, v ktorom bude záchytné parkovisko OA 

      Projektová dokumentácia rieši úpravu počtu parkovísk pre OA v sektoroch B2, D, E, G,  

      K, L, M, N, rieši tiež výhľadový počet osôb zamestnaných v priemyselnom parku. 

      Zásobovanie  vodou  a  spôsob likvidácie  splaškových odpadových vôd, pre výhľadový  

      počet osôb v priemyselnom parku.(pomocou spätného využitia odpadovej vody) 

     V rámci stavby  sa vybudujú  nové  objekty SO 381 - Hala DC 81 a SO 382 Hala DC82,  

      SO 383 - Vrátnica SO 378 Strojovňa pre stabilné hasiace zariadenia. 

Vyjadrenie: S pripojením nových objektov SO 381 – Hala DC 81 a SO 382 Hala DC82 

na verejný vodovod a s dodávkou vody súhlasíme za nasledovných podmienok:            

• Vodovodná prípojka pre haly DC 81(SO 381) a DC 82(S0382) je existujúca, 

vybudovaná v rámci výstavby areálu logistického parku. 

• Vodu pre požiarne účely z verejného vodovodu neposkytujeme. 

•  S dodávkou vody pre požiarne účely zo studne súhlasíme. Rozvod požiarnej vody je 

navrhovaný pre každú halu. 

• V prípade, že povolené množstvo dodanej vody nie je dostačujúce kvôli 

nerovnomernosti odberu vody, doporučujeme vybudovať akumulačnú nádrž s 

dostatočným objemom. 

• Upozorňujeme stavebníka, že v prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody v 

súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. v platnom znení, nezabezpečujeme náhradné 

zásobovanie. 

• Odber vody z verejného vodovodu pre objekt haly DC 81(SO 381) a DC 82 (SO 382) 

povoľujeme maximálne v nasledujúcom rozsahu: QP = 0,32 l.s
-1

 Qh = 0,92 l.s
-1

 

Vyjadrenie kanalizácia: 

S odvádzaním splaškových odpadových vôd z nových objektov SO 381 – Hala DC81 

a SO 382 Hala DC82 do verejnej kanalizácie súhlasíme za nasledovných podmienok: 

• Haly DC 81 (SO 381) a DC 82(SO 382) budú napojené na existujúcu splaškovú 

kanalizačnú prípojku, ktorá bola vybudovaná v rámci výstavby areálu logistického 

parku. 

• Na výtlačnom potrubí požadujeme osadiť určené meradlo, ktoré bude slúžiť ako 

fakturačné meradlo. Stavebník zabezpečí na svoje náklady zapojenie prečerpávacej 

stanice a určeného meradla do dispečingu na ČOV Dolná Streda s možnosťou ich 

monitorovania prevádzkovateľom. 

• V prípade, že povolené množstvo odvádzaných odpadových vôd nie je dostačujúce 

kvôli nerovnomernosti odberu vody, doporučujeme vybudovať akumulačnú nádrž s 

dostatočným objemom. 

• Upozorňujeme stavebníka, že v prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania 

odpadových vôd v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. v platnom znení, 

nezabezpečujeme náhradné odvádzanie odpadových vôd.. 
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• Vypúšťanie splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie pre objekt haly DC 

81 (SO 381) a DC 82 (SO 382) povoľujeme maximálne v nasledujúcom rozsahu: 

QP = 0,32 l.s
-1

 Qčerp. max. = 1,01 l.s
-1

 

• Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku (dažďové vody zo strechy 

a spevnených plôch) do verejnej kanalizácie v mieste stavby je zakázané. 

• Proti odvádzaniu dažďových vôd z komunikácií a navrhovaných parkovacích plôch do 

vsakov cez navrhované lapače ropných látok námietky nemáme. 

• S odvádzaním dažďových vôd zo strechy do retenčných nádrží dažďových vôd 

súhlasíme. 

K ostatným navrhovaným zmenám v projektovej dokumentácii pre vydanie zmeny 

územného rozhodnutia máme nasledovné pripomienky: 

• Pre zásobovanie logistického parku pitnou vodou a odvádzaniu splaškovej odpadovej 

vody dávame nasledovné stanovisko: 

• Na niektoré sektory logistického parku ZsVS, a.s., vydala súhlasné vyjadrenia, 

v ktorých boli stanovené limity Qp, Qm, Qh. V predloženej projektovej dokumentácii 

sú uvedené množstvá - potreby vody, ktoré nekorešpondujú s vydanými vyjadreniami 

ZsVS, a.s., v ktorých boli stanovené limity pre jednotlivé haly logistického centra. 

• Pre celý logistický park bolo odsúhlasené množstvo dodanej vody verejným 

vodovodom a množstvo odvádzanej odpadovej vody verejnou kanalizáciou 

nasledovne: Qp =3,88 l/s, Qh = 11,2 l/s. 

• Súhlasíme s prerozdelením odsúhlasených množstiev medzi jednotlivými sektormi 

logistického parku, za podmienky, že sumárna hodnota nesmie prekročiť dohodnuté 

odsúhlasené hodnoty Qp =3,88 l/s a Qh = 11,2 l/s. 

• Verejný vodovod a verejná kanalizácia sa zriaďujú vo verejnom záujme najmä na 

účely hromadného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a hromadného odvádzania 

odpadových vôd zo sídelných útvarov. 
Pokyny pre stavebníka/žiadateľa:   
• Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie. 
• Vyjadrenie a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že žiadosť o vydanie 

územného rozhodnutia bude podaná najneskôr do 14.02.2021, ak stavebník túto 

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

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany 

č. CS SVP OZ PN 2604/2019/3 zo dňa 25.03.2019 

    CZ 10649/210/2019 

Z pohľadu správcu upraveného vodného toku Derňa, s vydaním rozhodnutia o umiestnení 

stavby podľa predloženej PD (zmena č. 01.2019) súhlasíme za dodržania týchto 

podmienok: 

- Výsadbu zelene v rámci sadovníckych úprav v sektoroch D a K riešiť vo 

vzdialenosti min. 6 m od brehovej čiary vodného toku Derňa. 

- Podľa máp povodňového ohrozenia je časť sektorov „D“ a „K“ ohrozená vodou 

z vodného toku Derňa pri prietoku vody Q50 a Q100. Pri týchto prietokoch v toku, 

výška hladiny vody môže dosiahnuť výšku do 0,5 m nad terénom. Vzhľadom 

k uvedenému, pred výstavbou jednotlivých objektov v týchto sektoroch žiadame 

prijať vhodné protipovodňové opatrenia investorom. 

- Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame predložiť na vyjadrenie.  
 

Hydromeliorácie, š.p., Bratislava 

č. 820-2/120/2019 zo dňa 11.02.2019 - vyjadrenie 

Na parcelách č. 3924/7, 3924/43, 3924/51, 3940/1, 3977/1, 3992/5 3992/57, 4058/3 v k.ú. 

Sereď neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p. 
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Hydromeliorácie, š.p., Bratislava 

č. 820-4/120/2019 zo dňa 17.06.2019 - vyjadrenie k doplnenej žiadosti 

Na parcelách č. 3924/7, 3924/43, 3924/51, 3940/1, 3940/13, 4058/3, 3997/22, 3997/19, 

3977/1, 3992/148, 3992/93 v  kat. úz. Sereď, určených na stavbu „Priemyselný park – 

logistické centrum a  ľahká priemyselná výroba Sereď“ neevidujeme žiadne 

hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p. 
 
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Bratislava 

č. ASM – 40 -254/2019 zo dňa 07.02.2019 

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú 

v priestore stavby evidované.  
 

Krajský pamiatkový úrad Trnava 

č. KPUTT-20195802-3/10227/Hor,Sl - Rozhodnutie  zo dňa 21.02.2019   

Za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území dvoch 

nových sektorov – sektor A (haly DC81 a DC82) a sektor P (záchytné parkovisko), 

navrhovaných v rámci rozšírenia stavby „Priemyselný park – logistické centrum a ľahká 

priemyselná výroba Sereď“ na pozemkoch parc. č. 3997/19, 3997/22 (sektor A c- areál 8) 

a parc. č. 3940/13 (sektor P – areál 9) v k. ú. Sereď mesto Sereď, bude podľa § 35 ods. 7 

v nadväznosti na § 35 ods. 4 písm. b) zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového 

fondu v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon) vykonaný záchranný pamiatkový 

výskum. 

Stavebník je povinný dodržať podmienky vykonávania tohto archeologického výskumu 

uvedené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Trnava č. KPUTT-20195802-

3/10227/Hor,Sl zo dňa 21.02.2019. 

Pre potreby realizácie ďalších stavebných celkov resp. stavebných objektov, ktoré sú 

súčasťou pôvodnej stavby „Priemyselný park – logistické centrum a ľahká priemyselná 

výroba Sereď sú naďalej záväzné podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu 

Trnava č.TT-08/1662/8803/Grz zo dňa 12.11.2008 o vykonaní záchranného 

archeologického výskumu.    
 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava 

č. 6611909533 zo dňa 05.04.2019   

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

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

1. 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. 

2. 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. 

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 Slovak 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.moravčik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875 

mailto:martin.moravčik@telekom.sk
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4. 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.  

5. 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. 

6. 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 zaradení. 

7. 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. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti 

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

9. 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. 

10. 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. 

11. 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.  

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

použitia 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.  

13. 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. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

15. Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK; situačný výkres 

obsahujúci záujmové územie žiadateľa.  

Dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízií so SEK 

Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. 

povinný zabezpečiť: 

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 

zamestnancom Slovak Telekom, a.s. 

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením 

sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav 

Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907 

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s 

rôznou funkčnosťou. 

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 

žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 

terénu, 

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s 

vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na 

jeho ochranu stanovené 

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 

± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu 

terénu 

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. 

hĺbiace stroje) 

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a 

poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777 

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť 

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového 

uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) 

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. 

káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 

potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v 

plnom rozsahu.  
 

Orange Slovensko, a.s. Bratislava 

č. BA-0339/2019 zo dňa 7.2.2019  

Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Bratislava. 

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom.  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 dodržať 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 žlabovaním. Všetky vynútené 

http://www.telekom.sk/
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práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom 

odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú 

realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu  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 že: 

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

TKZ iných prevádzkovateľov 

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 trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo 

kolíkmi/ 

- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 

vyznačenou polohou  PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku ± 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. číslo 033/77 320 32 , mobil 0907 

721 378 

- je nutné overiť 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,  

Vyjadrenie stráca platnosť 30.9.2019  
 
OTNS, a.s., Bratislava, správca optickej siete SWAN,a.s. 

č. 760/2019 zo dňa 13.2.2019  

V záujmovom území  danej stavby sa nachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s. 

V prípade realizácie stavby súhlasíme za nasledovných podmienok: 

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 

žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

- pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V 

súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 

6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300, 

- realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení 

a zariadení /ochranné pásmo je 0,5 m/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom 
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bez používania strojných mechanizmov v zmysle §66, §67 a §68 Zákona č. 351/2011 Z.z. 

o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných 

káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a 

prípadnému odcudzeniu, 

- jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej 

objednávky spoločnosti na adresu: OTNS, a.s., Vajnorská 7, 831 04 Bratislava, 

obchod@otns.sk, pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa, priložiť 

kópiu samotného vyjadrenia so zákresom. Vytýčenie za Benestru realizuje p. Tomas 

Mozes, Mob.: +421905283617, Mail: tomas.mozes@telemax.sk 

- nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná 

ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať 

skládky materiálov a stavebnej sute, 

- vytýčenie, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ 

stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného 

času/uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich 

plynulú prevádzky schopnosť, 

- oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na 

možnú polohovú odchýlku +- 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy 

na povrchu terénu, 

- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto 

možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS, 

- žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu 

odkopaných trás ešte pred zásypom rýh: swansiete@otns.sk 

- stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov), 

- keďže je v záujmovom území plánovaná výstavba cestných komunikácií pre peších a 

parkoviská, či iné spevnené plochy nad našou existujúcou trasou, požadujeme zabezpečiť 

dodatočnú mechanickú ochranu optických chráničiek SWAN uložením chráničiek do 

betónových žľabov TK2 s vekom po celej dĺžke pod spevnenými plochami, 

- všetky práce spojené s ochranou káblov budú zrealizované na náklady investora, 

- bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., helpdesk 

kontakt: +421908706819. 

Po splnení daných podmienok spoločnosť OTNS a.s. ako správca siete SWAN k realizácii 

nemá námietky. 
 
 
 
     Ostatné doteraz nerealizované podmienky územného rozhodnutia na stavbu „Priemyselný 

park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba – Sereď“, vydaného mestom Sereď 

pod č. 6797/ÚPaSP 1192/2008 zo dňa 20.11.2008 o umiestnení stavby zostávajú platné 

v plnom rozsahu v znení jeho zmeny vydanej mestom Sereď pod. č. 12540/ÚPaSP 399/2014 

zo dňa 11.7.2014 a zmeny vydanej pod č. 19342/ÚPaSP 817/2017 zo dňa 6.11.2017.  

 

 

     Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  neboli vznesené. 
    
 
     Toto nové rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa ustanovenia § 40 ods.1 

stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí platnosť, ak 

v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie na stavbu, umiestnenú týmto 

rozhodnutím. 

     Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych 

nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.              
 

mailto:obchod@otns.sk
mailto:tomas.mozes@telemax.sk
mailto:swansiete@otns.sk
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O d ô v o d n e n i e  

 

     Navrhovateľ REBOD SK, a.s., Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 36 865 940 

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

05.03.2019 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

návrh na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby „Priemyselný park – Logistické 

centrum a ľahká priemyselná výroba – Sereď“ – zmena 01.2019, na pozemkoch parc.č. 

3924/7, 3924/43, 3924/51, 3940/1, 3940/13, 4058/3, 3997/22, 3997/19, 3977/1, 3992/148, 

3992/93 k.ú. Sereď (pôvodné parcely č. 3924/7, 3924/43, 3924/51, 3940/1, 3977/1, 3992/5, 

3992/57, 4058/3, k.ú. Sereď).              

     Mesto Sereď vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby „Priemyselný park - Logistické 

centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď“, pod č. 6797/ÚPaSP 1192/2008 zo dňa 

20.11.2008, právoplatné dňa 23.12.2008, v znení jeho zmien vydaných Mestom Sereď pod.č. 

12540/ÚPaSP 399/2014 zo dňa 11.7.2014, právoplatné 13.8.2014 a pod č. 19342/ÚPaSP 

817/2017 zo dňa 6.11.2017, právoplatné dňa 12.12.2017.  

     Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad, oznámil začatie zmeny územného konania 

podľa § 36 ods.1 a 4 a § 41 ods. 1 stavebného zákona verejnou vyhláškou č. 

2036/7500/ÚPaSP 252/2019, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Sereď v termíne od 

9.04.2019 do 24.04.2019.    
 
     V roku 2014 bola vypracovaná dokumentácia k zmene územného rozhodnutia, ktorá riešila 

v Areáli 1 zmenu objektu SO 311 (Hala DC11) i nadväzných objektov a výstavbu nového 

Areálu 312 s objektom SO 312.02 (Hala LH) a nadväzných objektov namiesto pôvodného SO 

312 (Hala DC12) a v infraštruktúre územia nový objekt SO 125 Chodník pre cyklistov. Na 

dokumentáciu Zmena DÚR 03.2014 bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby (zmena 

rozhodnutia o umiestnení stavby č. 12540/ÚPaSP 399/2014 zo dňa 11.7.2014). Pre jednotlivé 

objekty boli následne vydané stavebné povolenia.  

Objekt SO 312.02 (Hala LH), nadväzné objekty v areáli 312 a objekty infraštruktúry územia 

priemyselného parku (komunikácie vonkajšej infraštruktúry, prekládky inž. sietí (najmä 

vedenia VVN, VN), verejné časti inž. sietí vrátane prípojok k jednotlivým areálom) boli 

v priebehu rokov 2015 - 2016 zrealizované a sú skolaudované.  

V roku 2017 bola vypracovaná dokumentácia k zmene územného rozhodnutia, ktorá riešila 

zmeny v areáli 2: 

- v sektore B1 výstavbu výrobného areálu (objekty SO 321.01A, SO 321.01B, SO 321.01C 

a nadväzujúce objekty) namiesto pôvodného objektu SO 321 (DC21),  

- v sektore B2 zmenu pôdorysných rozmerov a situovania objektu SO
 

322 (DC22) 

a nadväzných objektov (zvyšok areálu 2 po odčlenení pozemku pre sektor B1), 

a zmenu výšky objektov hál vo všetkých sektoroch priemyselného parku, t.j. objektov DC11, 

DC22, DC31-35, DC41-46, DC51-54, DC61.  

Na dokumentáciu Zmena DÚR 05.2017 bolo 6.11.2017 vydané územné rozhodnutie (zmena 

rozhodnutia o umiestnení stavby),
 
ktoré nadobudlo právoplatnosť 12.12.2017. 

Pre niektoré objekty v areáli 3 (sektor J) boli vydané stavebné povolenia. Haly DC31, DC32 

a nadväzné objekty v sektore J boli v r. 2018 zrealizované a sú skolaudované.         

     Nové umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu vo 

vyhláške č. 532/2002 Z.z. o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

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

vydalo záverečné stanovisko pod č. 490/2018-1.7/pl zo dňa 15.11.2018, právoplatné dňa 

27.12.2018.  
    
     Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie 

vydalo záväzné stanovisko k zmene rozhodnutia o umiestnení stavby 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. 147/2019-1.7/ed 22301/2019 zo dňa 25.04.2019.   
 
     Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy 

vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja Trnava vydal rozhodnutie  č. OU-TT-

OSZP2-2019/007960/Gl zo dňa 25.03.2019. Navrhovaná činnosť „Priemyselný park – 

logistické centrum a ľahká priemyselná výroba – Sereď“ nie je činnosťou podľa ustanovenia § 

16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné posúdenie tejto činnosti podľa § 16a ods. 

14 vodného zákona. 
  
     Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta, vydalo záväzné stanovisko k navrhovanej 

zmene rozhodnutia o umiestnení stavby pod č. 316/5471/ÚPaSP 63/2019 zo dňa 06.03.2019. 
 
     K zmene rozhodnutia o umiestnení stavby sa vyjadrili dotknuté orgány: Krajské 

riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v Galante, Krajský pamiatkový úrad Trnava,  Okresný úrad Galanta, 

odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek OV, OH, OPaK, OO, Okresný úrad Galanta, 

odbor krízového riadenia, Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, Západoslovenská 

distribučná, a.s., Bratislava,  SPP - distribúcia, a.s., Bratislava, ZsVS, a.s., Nitra, OZ Galanta 

so sídlom v Šali, Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Orange Slovensko, a.s., Bratislava, OTNS, 

a.s., Bratislava - správca SWAN,a.s., ENERGY ONE, s.r.o., Bratislava, Hydromeliorácie, š.p. 

Bratislava, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Ministerstvo vnútra SR, 

Bratislava, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Bratislava 

Ich stanoviská boli zosúladené a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.  
           
     K návrhu na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby „Priemyselný park – 

Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba – Sereď“ – zmena 01.2019, boli priložené 

súhlasné stanoviská spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, 821 02 

Bratislava (vlastník pozemku parc.č. 3992/148 k.ú. Sereď, LV č. 5478) a spoločnosti Sereď 

Logistics and Industry, s.r.o., Radlinského 2, 811 07 Bratislava (vlastník pozemku parc.č. 

3977/1 k.ú. Sereď, LV č. 6382).  
 
     K návrhu na vydanie zmeny územného rozhodnutia boli priložené listy vlastníctva LV č. 

5621, 5765, 6194, 5478, 6382 vydané Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom.  
   
     Zodpovedný projektant predloženej dokumentácie k návrhu na vydanie zmeny územného 

rozhodnutia je Ing. arch. Miloš Djuračka, autorizovaný architekt, reg.č. 1856AA, PAVAND, 

s.r.o., Znievska 32, 851 06 Bratislava. 

          

     Toto rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 dní 

na úradnej tabuli mesta Sereď a webovej stránke mesta Sereď (www.sered.sk). Za deň 

doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.  

 

     Poplatky:  

     Za vydanie zmeny územného rozhodnutia bol uhradený správny poplatok podľa zákona č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote 1 200,- Eur.                   
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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 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, 

Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď (15. deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia). 

     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. 

 

  

 

 

   

                                                                               Ing. Martin Tomčányi   

                                                                                               primátor mesta Sereď 
 

 

 

 

 

Príloha :  

1 x  Situácia – zastavovací plán v mierke 1:3000   

       Situácia – zastavovací plán sektory “A“  a “P“ v mierke 1:5000   

       (pre navrhovateľa a k spisu) 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Vyvesené a zverejnené dňa :  24.06.2019                               Zvesené  dňa : 

(pečiatka, podpis)                                                                      (pečiatka, podpis)  

 

 


