
OKRESNY
ÚRAD
GALANTA

odbor starostlivosti o životné Drostredie

Nová Doba 1408/31, 925 36 Galanta

Číslo: OU-GA-OSZP-2019/004289/OVNE

ROZHODNUTIE

Galanta 25. 06. 2019

Okresný úrad  Galanta,  odbor  starostlivosti  o Životné  prostredie,  ako  prislušný  orgán
slátnej vodnej správy 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 neskoršĺch predpisov, § 73
ods. 6 a § 61, pĺsm. a) a c) zákona 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)  a    špeciálny
stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o úzeimom plánovanĺ a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov po vykonanom konani' rozhodol tak, Že

p o v o 1' u j e
Pre

Haus Land s.r.o.,
Železničná 3086/60, 926 01 Sered'

IČO: 50 928 376

uskutočnenie vodnei stavbv

„SO.13 Splašková kanalizácia -sevemá vetva",
„SO.14 Splašková kanalizácia -južná vetva"

budovanú v rámci stavby

„Polyfunkčná zóna „Prúdy" 1. a 11. etapa"

na pozemkoch parcely registra „C" parc. č. 3848/1, 3849/44-79, 3848/2-4, 4158/13-33, 3849/1,
3849/69,  3849/10,  3849/11,  3849/9,  3849/8,  3849/6,  3849/3,  3849/28,  3849/7,  253/2,  254/2,
katastrálne  územie   Sereď,  parc.   č.   252/2,  253/1,  katastrálne  územie   Stredný  Čepeň,  na

pozemkoch parcely registra „E" parc. 565/211, 565/221, 567/201, 568/201, 569/201, 570/201,
571/201, 573/201, , 578/201, 579/201, 580/201, 581/221, 582/221, 560/201, 565/111, 565/124,

566/111, 567/102, 569/101,  570/101, 571/102, 573/102, 577/101,  579/101, katastrálne územie
Sereď, parc. č. 576, 597/101, 560/101, 561/101, 563/101, 564/111, 564/121, 568/102, 572/102,

578/101, 580/101, 581 /121, katastrálne územie stredný cepeň,



podľa  §  26  ods.1 vodného zákona  a  §  66  stavebného zákona v znenĺ neskoršĺch predpisov,
podľa projektovej dokumentácie, ktorú spracoval lng. Michal Lopatka,  autorizovaný stavebný
inžinier,    registrovaný    pod    č.    4424*A*5-l,2,4,    v kategórii    Technické,    technologické
a energetické vybavenie stavieb, v temĺne 08/2018.

Na stavbu „Polyfunkčná zóna „Prúdy" 1. a 11. etapa, 37 radových rodinných domov
a príslušná  technická  infraštruktúra",  ktorej  súčasťou je  objekt  vodnej  stavby:  „SO.13
Splašková kanalizácia - severná vetva", „SO.14  Splašková kanalizácia -južná vetva``,
bolo vydané Mestom  Sereď rozhodnutie o umiestnenĺ  stavby pod č.  2619^Jpasp  343/2018,
ktoré  nadobudlo  právoplatnosť  dňa  07.  01.  2019.  Územné  rozhodnutie  bolo  vydané  pre

navrhovatel'a Haus Land s.r.o., IČO: 50 928 376.

A. PODMIENKY POVOLENIA

Povolenie  na  uskutočnenie  vodnei  stavbv  podľa  §  26  ods.   1   vodného  zákona  a  §  66
stavebného zákona sa vzťahuje na vybudovanie týchto objektov:

SO.13 Si}lašková kanalizácia -sevemá vetva
Splašková kanalizácia - sevemá vetva bude odvádzať vody z navrhovaného územia. Pozostáva
z tlakových rozvodov v komunikácii  kjednotlivým rodinným domom.  PripQjky k rodimým
domom budú ukončené pätnou klpkou a zátkou. Pn'pQjka je pripravená na osadenie čerpacej
šachty s čerpadlom TLAKAN P2 -N3 -KRG. Potrubný systém sa navrhuje z potrubĺ HDPE
SDR 11, profily D 63 -D 160 mm. Dĺžky kanalizačných zberačov tlakovej kanalizácie:

Vetva „X„
Vetva „A„
Vetva „B„
Vetva „C„
Vetva „D„
Vetva „E„
Vetva "F„
Vetva „G„

HDPE D160X12 -864,38 m
HDPE D110X10 -95,80 m
HDPE D90X8,2 -169,48 m
HDPE D90X8,2 -179,70 m
HDPE D75X6,8 -44,45 m
HDPE D50X4,6 -46,55 m
HDPE D63X5,8 -43,20 m
HDPE D50X4,6 -37,39 m

SO.13 SDlašková kanalizácia - iužná vetva

Splašková kanalizácia -južná vetva bude odvádzať vody z navrhovaného územia. Pozostáva
z tlakových rozvodov v komunikácii  kjednotlivým rodinným  domom.  PripQjky k rodinným
domom budú ukončené pätnou klapkou a zátkou. PripQjka je pripravená na osaderie čerpacej
šachty   s technológiou   NORIA   TLAKAN   P2   s   čerpadlom   LUCA-100-16-N3.   PripQjky

k bytovým  domom  budú  ukončené  spätnou  klapkou  a zátkou.  Na  prípojke  bude  osadená
cĺ3rpacia šachta s čerpadlom Grunfos. Potrubný systém sa navrhuje z potrubí HDPE SDR 11,

profily D 63 -D 225 mm. Dĺžky kanalizačných zberačov tlakovej kanalizácie:



Vetva„H"      HDPED110X10-62,60m
Vetva „I"        HDPE D63X5,8 -141,05 m
Vetva„J"       HDPEDllox10-164,60m

8. PLATNOSŤ POVOLENIA

1.   Povolenie  na uskutočnenie  vodnej  stavby  podľa  §  26  ods.  1  vodného  zákona nie je
časovo obmedzené a udeľuje sa na dobu, počas ktorej bude vodná stavba odôvodnená.

2.    Podľa  §67  ods.2  stavebného  zákona  č.  50/1976  Zb.  v znení  neskorších  predpisov

povolenie stráca platnost' po dvoch rokoch odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia, ak stavba nebude začatá.

3.   Stavebné  povolenie je  v zmysle  §  70  stavebného  zákona  záväzné  aj  pre  právnych
nástupcov účastníkov konania.

C. POVINNOSTI  INVESTORA

1.   Realizovať   vodnú   stavbu   v súlade   sprojektom   stavby,   ktorý   je   podkladom   a
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

2.   Ďalšie zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nutné a v značnej
miere by menili technické riešenie, vopred prerokovať s tunajším úradom.

3.   Pred začatím stavebných prác vytýčiť všetky podzeinné inžinierske siete a podzemné
vedenia a rozvody.

4.   Rozhodnutie  oumiestnení  stavby  vydalo  Mesto   Sereď  dňa   16.   08.   2018  pod  č.
2619^Jpasp 343/2018, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 07. 01. 2019.

5.   Podmienkv wplývaiúce zo stanovĺsk dot]mutých orgánoyi
1)   Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. č. 00571/2018 Pa zo

dňa 10. 04. 2018:
-     Pri kolaudácii stavby:

a)   Zdokladovať   predloženĺm   laboratómeho   rozboru   vzorky   pitnej   vody
(minimálny rozsáh), že kvalita vody v novovybudovaných rozvodoch pitnej
vody  spĺňa  požiadavky  vyhlášky  MZ  SR  č.  247/2017  Z.  z.,  ktorou  sa
ustanovujú   podrobnosti   o kvalite   vody,   kontrole   kvality   pitnej   vody,

programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou
b)   Preukázať  splnenie  požiadaviek  na  zabezpečenie  hluku  vo  vnútomom

prostredĺ  v súlade  s ustanoveniami  vyhlášky  MZ  SR  č.  549/2007  Z.  z.
v platnom znenĺ.

2)   Okresné riaditeľstvo Hazz v Galante` č. ORHZ-GA1-1373-001/2018 zo dňa 04.12.
2018:
-     Okresné   riaditeľstvo   Hasičského   a záchranného   zboru   v Galante   posúdilo

projektovú  dokumentáciu  a s riešením  protipožiamej  bezpečnosti  súhlasĺ  bez
pripomienky.

3)   Okresný úrad  Galanta`  odbor  starostlivosti  o životné  prostredie.. OH,  č.  OU-GA-
OSZP-2018/004099 zo dňa 20. 03. 2018:

a)   Pôvodca odpadov z realizácie stavby je povinný prednostne ich využiť pri
vlastnej  čimosti,  recyklovať,  zhodnotiť  alebo  zneškodniť.  Odpady,  ktoré



nebudú využité, je potrebné zhodnotiť alebo zneškodniť spôsobom, ktorý
neohrozuje  ľudské  zdravie,  životné  prostredie  aje  v súlade  so  zákonom
o odpadoch a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

b)   Pôvodca má tiež zabezpečiť kontrolu triedenia stavebných odpadov priamo
v meste jeho vzniku.

c)   Pri   kolaudačnom   konaní   predloží   investor   stavby   doklady   o spôsobe
a množstve všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie
stavby  (sprievodné  listy NO,  vážne  lístky,  fáktúry  a pod.)  v zariadeniach
oprávnených podl'a zákona o odpadoch.

4)   K±Ĺký pamiatkový úrad Tmava. č. KPUTT-2018/7573-6/34253/Hor. Sl zo dňaJ22±
05. 2018:
-     Dodržat' podmienky uvedené v rozhodnutí KPÚ Tmava.

5)   ZápE4oslovenská vodárenská spoločnosť. a.s. OZ Galanta. č.1471/2019 zo dňa OL&
01.  2019:
•     S napojením navrhovanej tlakovej verejnej kanalizácie do existujúcej verejnej

gravitačnejkanalizáciePVCDN500vnašejspráveasodvádzanímodpadových
vôd súhlasíme za nasledovných podmienok:
a)   Odvádzanie  odpadových  vôd  z  povrchového  odtoku  (dažďové  vody  zo

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

b)   Množstvo  odvádzaných  splaškových  vôd  sa  bude  určovať  na  základe
nameraného množstva dodanej vody centrálnym vodomerom.

c)   Navrhovaná  tlaková  verejná  kanalizácia  (sevemej  a južnej  vetvy),  bude
napojená na do existujúcej  verejnej  gravitačnej  kanalizácie - do koncovej
kanalizačnej šachty, ktorá je pred areálom ZIPP.

d)   Rozšĺrenie  verejnej  kanalizácie  SO.   13  Splašková  kanalizácia  -  Sevemá
vetva, navrhované: tlaková verejná kanalizácia Presskan z rúr HDPE SDR
11,  profilov  D63  až  D160  zelenej  farby,  s  celkovou  dĺžkou  1480,95  m,
vrátane výtlačného potrubia „X" do koncovej kanalizačnej šachty.

e)   Na  každej  koncovej  vetve  navrhovanej  tlakovej  verejnej  kanalizácie  je
navrhovaný hydrant na umožnenie preplachovania potrubia.

f)    Celkom  na  objekte  SO  13  Splašková  kanalizácia  -  Sevemá  vetva  bude
vybudovaných 5 2 ks tlakových kanalizačných prípoj ok.

g)   SO.13 Splašková kanalizácia -Sevemá vetva: dĺžka spolu 1480,95 m, počet
prípojok 52 ks

h)   S navrhovanou dimenziou kanalizačných prĺpojok DN 25 nesúhlasĺme.
Kanalizačné prĺpojky požadujeme navrhnút' dimenzie DN 32.

i)    Na  všetkých  kanalizačných  prípojkách  za  navŕtavacím  pásom  žiadane
umiestniť uzáver so ze]mou súpravou. Kanalizačné prípoj ky budú vyvedené
k parcelám a ukončené spätnou klapkou a zátkou.

j)    Prečerpávacie domové kanalizačné šachty a čerpaciu techniku pre jednotlivé
RD budú riešiť samostatné projektové  dokumentácie,  v rámci  stavebného
konania rodinného domu.

k)   Predpokladaná produkcia odpadových vôd: pre SO 13 Splašková kanalizácia
- Sevemá vetva:

Qp .....  0,281/S           Qm ..... 0,40 l/SQh ..... 0,836 l/sQr ..... 8   968,05 m3/rok



-     V   prípade,   že   prevádzkovanie   novej   verejnej   tlakovej   kanalizácie   bude
zabezpečovať  ZsVS a.s., stanovujeme nasledovné podmienky:

>  Kanalizačné  pripojky  a  prečerpávacie  šachty  na  prípojkách  Žiadame
vybudovať v súlade s „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia
nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu " ZsVS, a.s.,
uverej nenými na www.zsvs.sk/zakaznici )
>  S  navrhovanou tlakovou verejnou kanalizáciou  z  rúr Presskan  HDPE
SDR 11, súhlasíme.
>  Domové čerpacie stanice budú vo vlastnĺctve a prevádzke stavebníka.
>  Žiadame  vodivý prepoj  vyhľadávacieho  vodiča  s  armatúrami tlakovej
kanalizácie, vrátane poklopov.

a)   Rozšírenie  verejnej  kanalizácie  SO.  14  Splašková kanalizácia  -  Južná vetva,
navrhované: tlaková verejná kanalizácia Presskan z rir HDPE SDR 11, profilov
D63 a D110 zelenej farby, s celkovou dĺžkou 368,25 m.

b)   Na   každej   koncovej   vetve   navrhovanej   tlákovej   verejnej   kanalizácie  je
navrhovaný hydrant na umožnenie preplachovania potrubia.

c)   Celkom   na   objekte   SO.   14   Splašková  kanalizácia   -   Južná,   vetva,   bude
vybudovaných 4 ks kanalizačných prípojok dimenzie DN 50 pre bytové domy a
25 ks kanalizačných prípojok pre rodinné domy dimenzie DN 25.

d)   S  navrhovanou dimenziou kanalizačných prĺpojok DN  25  pre rodimé  domy
nesúhlasĺme. Kanalizačné prípojky požadujeme navrhnúť dimenzie DN 32.

e)   SO.14  Splašková  kanalizácia  -  Južná  vetva:   dĺžka  spolu  368,25  m,  počet

pripojok 29 ks.
D   Na   všetkých   kanalizačných   prípojkách   za   navŕtavacím   pásom   žiadame

umiestniť uzáver so zemnou súpravou. Kanalizačné prípojky budú vyvedené k
parcelám a ukončené spätnou klapkou a zátkou.

g)   Prečerpávacie domové kanalizačné šachty a čerpaciu techniku prejednotlivé RD
budú riešiť samostatné projektové dokumentácie, v rámci stavebného konania
rodimého domu.

h)    Predpokladaná produkcia odpadových vôd: pre SO  14 -Splašková kanalizácia
I Južná vetva:

QP .....  0,75  l/S   Qm ..... 1,05  l/S Qh ..... 2,205  l/SQr ..... 2  650,175  m3/rok
-     V   prípade,   že   prevádzkovanie   novej   verejnej   tlakovej   kanalizácie   bude

zabezpečovať  ZsVS a.s., stanovujeme nasledovné podmienky:
>  Kanalizačné  prípojky  a  prečerpávacie  šachty  na  prĺpojkách  žiadame
vybudovat'  v súlade s „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia
nehnutel'nosti na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu " ZsVS, a.s.,
uverej nenými na www.zsvs. sk/zakaznici )
>  S  navrhovanou tlakovou verejnou kanalizáciou  z  rir  Presskan  HDPE
SDR 1 1, súhlasíme.
>  S navrhovanými kanalizačnými prípojkami pre bytové domy z rir HDPE
(SDR 11) DN 50 (d63) súhlasĺme.
>  Domové čerpacie stanice budú vo vlastníctve a prevádzke stavebnĺka.
>  Žiadame  vodivý prepoj  vyhľadávacieho  vodiča  s  amatúrami tlakovej
kanalizácie, vrátane poklopov.

i)    Pokyny pre stavebníka/žiadateľa:



•   Žiadateľ  o  pripojenie  na verejnú  kanalizáciu  sa  môže  pripQjiť  na verejnú
kanalizáciu  len na základe písomnej  zmluvy o  dodávke  vody  z verejného
vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou uzatvorenej s
prevádzkovateľom  verejného  vodovodu  a  verejnej  kanalizácie,  ak  spĺňaa
technické podmienky učené prevádzkovateľom.

•   Pred začatĺm výkopových prác na verejnom priestranstve stavebnĺk zabezpečí
na svoje náklady vytýčenie podzemných inžinierskych sietí ich správcami,
vrátane   verejného   vodovodu   a   verejnej   kanalizácie,   a   rozkopávkové
povolerie od prislušného správcu verejného priestranstva resp. cesty. Spätné
úpravy zabezpečuj e stavebník (žiadateľ) na vlastné náklady.

•   Žiadost'  o  uzatvorenie  zmluvy  o  odvádzanĺ  odpadových  vôd  do  verejnej
kanalizácie sa podáva na predpĺsanom tlačive v zákazníckom centre ZSVS,
a.s.  OZ  GA,  927  01   Šaľa,  Pázmanya  č.4.  Tlačivo  žiadosti  o  uzatvorenie
zmluvy      je      zverejnené      na      intemetovej       stránke      ZSVS       a.s.
http:/www.zsvs.sk/zakaznici/.

•   Náklady spojené s napQjením na verejnú kanalizáciu hradĺ žiadateľ.
•   NapQjenie na verejnú kanalizáciu žiadame  realizovať v úzkej  spolupráci  s

VPS   Sereď   ®.   Adamkovič,   tel.   031/   7838270),   na   základe   písomnej
objednávky.

•   V  pn'pade,  že  zmluvu  na  prevádzkovanie  rozšírenej  verejnej  kanalizácie
investor   mieni   uzatvoriť   so   ZsVS,   a.s.,   žiadame   pravidelne   prizývať
zástupcov   našej   organizácie   počas   výstavby   na   kontrolu   dodržiavania
technologických postupov,  prislušných predpisov  a  noriem.  ®.  Ing.  Nagy
vedúci TPČ -031/ 773 7506 a p. Adamkovič, tel. 031/ 7838270).

•   V rámci stavby na označovanie uzáverov alebo iných podzemných amatúr
verejnej kanalizácie žiadame použiť orientačné tabullcy podľa ON 75 5025.

•   Geodetické zameranie rozšírenej verenej kanalizácie, vrátane kanalizačných

pripQjok Žiadame spracovať v systéme JTSK, vo výškovom systéme B.p.v.,
v  3.   triede  presnosti   a  súbor  údajov  odovzdať  vo   fomáte  DGN,   na
preberacom konani' stavby.

•   Kanalizačné  pripQjky  realizované  v  rámci  výstavby  verejnej  kanalizácie
stavebnĺk prevedie do vlastníctva vlastníkov j ednotlivých rodinných domov,
nakoľko podľa §3, ods. 3, pĺsm. e) a ods. 4, pĺsm. h) zákona č. 442/2002 Z.z.
vodovodné a kanalizačné pripQjky rie sú súčasťou verejnej kanalizácie.

•   Vyjadrerie a podmienky v ňom stanovené sú platné v pripade, že žiadost' o
vydanie  stavebného  povoleria  bude  podaná  najneskôr  do  08.01.2020,  ak
stavebnĺk  túto  lehotu  zmešká, je  povinný  požiadať  ZsVS,  a.s.,  o  vydanie
nového vyj adrenia.

6)   SPP -distribúcia. a.s.` č. TDms/0722/2018me zo dňa 07.12. 2018:
a)   Pred realizáciou zemných prác alebo začatĺ vykonávania iných činností je

stavebnĺk   povinný   požiadať   SPP-D   o presné   vytýčenie   existujúcich

plynárenských zariadenĺ na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné
zaslať na adresu: SPP -distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44m,
82511  Bratislava  alebo  elektronicky,  prostredníctvom  online  fomuláni
zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.sDD-distribucia.sk).



b)   V záujme  predchádzaniu poškodenia plynárenského  zariadenia,  ohrozenia
jeho   prevádzky   alebo   prevádzky   distribučnej   siete,   SPP-D   vykonáva
bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.

c)   Stavebnĺk   je    povimý    oznámiť    začatie    prác    vochrannom    pásme
plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D naj neskôr 7 dnĺ
pred zaháj ením plánovaných prác.

d)   Stavebník je povimý zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadenĺ počas
realizácie    stavby    z dôvodu    potreby    prevádzkovania    plynárenských
zariadenĺ, najmä výkonu kontroly, údržby a výkonu odbomých prehliadok
a odbomých skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

e)   Stavebník  je  povimý  umožnit'  zástupcovi   SPP-D  vstup  na  stavenisko
a výkon  kontroly  realizácie  činnostĺ  v ochrannom  pásme  plynárenských
zariadenĺ.

Í)    Stavebník je povimý realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako
1,5  m  na  každú  stranu  od  obrysu  existujúcich  plynárenských  zariadení
v súlade  s STN  73  3050  až po  predchádzajúcom vytýčení  plynárenských
zariadenĺ výhradne ručne bez použitia stroj ových mechanizmov.

g)   Prístup k akýmkol'vek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený
a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje
vydané povolenie SPP-D.

h)   Odkryté  plynovody,   káble,   ostatné   inžinierske   siete   musia  byť  počas
odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.

i)    Stavebník  nesmie  nad  trasou  plynovodu  realizovať  také  terénne  úpravy,
ktoré by zmenili jeho  doterajšie krytie a hĺbku uloženia,  v prípade zmeny
úrovne  terénu  požadujeme  všetky  zariadenia  a poklopy  plynárenských
zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

j)    Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia,
musĺ byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111  727.

k)   Upozorňujeme,   Že   SPP-D   môže   pri   všetkých   prípadoch   poškodenia

plynárenských zariadení podať podnet na  Slovenskú obchodnú inšpekciu,
ktorá    je    oprávnená    za    porušenie    povinnosti    vochrannom    alebo
bezpečnostnom pásme  plynárenského  zariadenia uložiť podľa ustanovenĺ
Zákona  o energetike  pokutu  vo  výške  300,-€  až  150 000,-€,  poškodením

plynárenského   zariadenia   môže   dôjsť   aj   k spáchaniu   trestného   činu
všeobecného  ohrozenia  podľa  §   284  a  §   285,  prípadne  trestného  činu

poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia
podl'a § 286 zákona č. 300/2005 z. z. Trestný zákon.

1)    Stavebník je povimý pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona
o energetike,  Stavebného  zákona  a iných  všeobecne  záväzných  právnych

predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských
zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä
TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02.

m)  Stavebnĺk je  povimý  rešpektovat'  a zohľadniť  existenciu  plynárenských
zariadení alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem.

n)   Stavebnĺk   je   povinný   pri   súbehu   akrižovaní   navrhovaných   vedenĺ
s existujúcimi  plynárenskými  zariadeniami  dodržať minimálne  odstupové
vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.



o)   Stavebník  nesmie  v ochrannom  pásme  plynárenských  zariadení  v zmysle
§79  a  §80  Zákona o energetike umiestňovat' nadzemné  stavby, kontrolné
šachty, trvalé porasty a pod.

7)   ZáDadoslovenská distribučná` a. s.` Bratislava. č. zo dňa 26.11. 2018:
a)   Žiadame   rešpektovať   všetky   existujúce   energetické   zariaderia   a ich

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

b)   V pripade,  že pri výstavbe dôjde k práci v ochramom pásme VN  a VVN
vedenia  a budú  sa  v ňom  pohybovať  osoby,  mechanizmy  vykonávajúce
práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie
ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení
niektorých  zákonov.  Taktiež je  nutné  vykonať  poučenie  (oboznámenie)
o pravidlách bezpečnosti  práce v blĺzkosti VN vedenia.

8)   Slovak Telekom. a.s.. Baikalská 28. 817 62 Bratislava:
a)   Existujúce  zariadenia  sú  chránené  ochram]h  pásmom  (§68  zákona  č.

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

b)   Vyjadrenie  stráca  platnost'  uplynutím  doby  platnosti  uvedenej  vyššie  vo
vyjadrení, v pripade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu
žiadosti,   v pripade   ak   uvedené   parcelné   číslo   v žiadosti   nezodpovedá
vyznačenému polygónu.

c)   Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v pripade ak zistil, že jeho
zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadost'je v kolízii so SEK Slovak Telekom,
a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochramého pásma
týchto sietí (naj neskôr pred spracovaním proj ektovej dokumentácie stavby),
vyzvať   spoločnosť   Slovak   Telekom,   a.s.   na   stanovenie   konkrétnych

podmienok  ochrany  alebo  preloženia  SEK  prostredníctvom  zamestnanca
spoločnosti        povereného        správou        sieti:        Martin        Moravčík,
martin.mravcik@telekom.sk, +42137 6566312, +4210902719875

d)   Vzmysle    §    66   ods.    7   zákona   č.    351/2011    Z.   z.    oelektronických
komunikáciách  sa  do  projektu  stavby  musĺ  zákresliť  priebeh  všetkých
zariadení   v mieste   stavby.    Za   splnenie   tejto   povinnosti   zodpovedá

projektant.
e)   Zároveň  upozorňujeme  stavebnĺka,  Že  vzmysle  §  66  ods.10  zákona  č.

351/2011   Z.  z.  je  potrebné  uzavrieť  dohodu  o podmienkach  prekládky
telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SSEK.. Bez uzavretia
dohody rie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

f)    Upozorňujeme Žiadateľa, že v textovej  časti vykonávacieho projektu musí
figurovat' 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 proj ektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení
a zaradenĺ.

g)   Vpripade  ak  na  Vami   definovanom  území  vžiadosti   ovyjadrenie  sa
nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastnĺctve  Slovak
Telekom,  a.s.   a/alebo  DIGI  SLOVAKIA,   s.r.o.,  je  potrebné  zo  strany



Žiadatel'a  zabezpečit'  nadzemnú  siet'  proti  poškodeniu  alebo   narušeniu
ochramého pásma.

h)   Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením

povimostí   podľa   §    68   zákona   č.    351/2011    Z.    z.    oelektronických
komunikáciách v platnom znenĺ.

i)    Vprípade,    Že    žiadateľ    bude    szemnými    prácami    alebo    čimosťou
akýchkoľvek  dôvodov  pokračovať po  tom,  ako  vydané  vyjadrenie  stratí

platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
j)    Pred   realizáciou   výkopových   prác   je    stavebník   povimý   požiadať

ovytýčenie   polohy    SEK   spoločnosti    Slovak   Telekom,    a.s.    aDIGI
SLOVAKIA,  s.r.o.  na  povrchu  terénu.  Vzhl'adom  k tomu,  že  na  vašom
záujmovom územĺ sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov,
ako   sú   napríklad   rádiové   zariadenia,   rádiové   trasy,   televízne   káblové
rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povimosť vyžiadat' si obdobné
vyj adrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

k)   Vytýčenie    polohy    SEK    spoločností    Slovak    Telekom    a.s.    aDIGI
SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe
objednávky      zadanej       cez      intemetovú      aplikáciu      na      stránke:
±qps://www.telekom.sk/vyjadreni_?.  Vytýčenie bude zrealizované  do troch
týždňov od podania objednávky.

1)    Stavebník  alebo  ním  poverená  osoba je  povimá  bez  ohľadu  na  vyššie
uvedené body dodržať pri svojej čimosti aj Všeobecné podmienky ochrany
SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

m)Žiadateľmôževyjadreniepoužiťibapreúčel,prektorýmubolovystavené.
Okrem  použitia  pre  účel  konania  podl'a  stavebného  zákona  a následnej
realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté infomácie a dáta
ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívat' bez súhlasu spoločnosti Slovak
Telekom, a.s.

n)   Žiadateľa   zároveň   upozorňujeme,    Že    vprípade    ak   plánuje   napojiť
nehnuteľnosťnavemúelektronickúkomunikačnúsieťúložnýmvedením,je
potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplnit' aj  telekomunikačnú
prĺpojku.

o)   Poskytovateľ     negarantuje     geodetickú     presnosť     poskytnutých     dát,

poskytnutie   dát   v elektronickej   forme   nezbavuje   žiadateľa   povimostí
požiadat' o vytýčenie.

9)  S:=:=:i:::::±=::=:==S:::=:::::í::::3:±ip±i!ZQméJ2É±±ÉĺQP±±±=Q±±±±

-     Z hľadiska  OpaK  nemáme  námietky  k umiestneniu  stavby  „Polyfunkčná
zóna „PRÚDY" 1. a 11. etapa, 49 radových domov" na uvedených parcelách
v k. ú. Sereď podl'a predloženej projektovej dokumentácie.

10)8±:::;Ť;;::g=;:an±aap±±g±Js±±zg±zé!±gJ±a±±č.__Q±±±A±±=B±O±&OQ434QE

-      Svydaním    územného     rozhodnutia    astavebného    povolenia    na    akciu
Polyfimkčná zóna „Prúdy" 1. a 11. etapa Sereď, súhlasĺme.

11)g==;=Ť:::gg=g:;g:a2pQzsm!sQ±±ý±±ss!±ýQ±!2±Lrgč"-GA-PLO-2019/QQÉÉ5S±2
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-  Súhlasíme  s vykonávaním nepoľnohospodárskej  činnosti  na poľnohospodárskej

pôde v termíne od  1.5.2019 do 30.04.2020 vrátane uvedenia do pôvodného  stavu
z dôvodu uloženia inžinierskych sietí za nasledovných podmienok:

a)   Vstup na poľnohospodársky pozemok je možný len so súhlasom vlastnĺka
pôdy resp. užĺvateľov pôdy.

b)   V mieste   uloženia   inžinierskych   sietí   je   potrebné   vykonať   skrývku
humusového horizontu a zabrániť j ej znehodnoteriu

c)   S omicou je potrebné  naložiť v súlade  s vypracovanou bilanciou skrývky
humusového horizontu.

d)   Poľnohospodársku  pôdu  použitú  pre  tento  účel je  nevyhnutné  vrátiť  do
pôvodného stavu v súlade s vypracovaným projektom spätnej rekultivácie.

12) OkresnÝ úrad  Galanta.  odbor cestnei  dooraw a DozemnÝch komunikácií.  č.  OU-
GA-OCDPK-2018/006294 zo dňa 10. 05. 2018:

a)   NapQjerie  SO 09,  SO  10 pozemné komunikácie  sa bude realizovať podľa

projektovej   dokumentácie,   ktorá   bude   doplnená   v zmysle   podmienok
dotknutých  orgánov  a organizácií  a bude  prevzatá  do  dokumentácie  pre
stavebné povolenie a bude navrhnutá podľa STN 736102, 736110 a 736101.
Dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame predložiť na vyjadrenie.

b)   Spádové  pomery budú riešené tak,  aby nedošlo  k stekaniu vody na cestu
a nebolo narušené odvodnerie cesty.

c)   Pri realizácii nesmie prisť k poškoderiu asíáltovej časti vozovky a napojenie
realizovať  so   zarezanĺm  asfáltovej   časti  vozovky  podľa  TP   1/2014  -
realizácia dodatočných j azdných pruhov, napQjenia, rozkopávky. Prípadné
znečistenie vozovky musí byť bez prieťahov okamžite odstránené.

d)   Počas budovania dopravného pripQjenia k ceste 111/1347, bude premávka na
ceste usmerňovaná prenosným dopravným značenĺm, ktoré bude spracované
v DSP a na ktorého použitie bude na tunaj šom úrade vyžiadané určenie.

e)   Dodržať     podmienky     vyjadrenia     Saúc     TTSK     Tmava     pod.     č.
3764/2018/SÚCTt-3 2139 zo dňa 20.03.2018.

f)    Dodržať podmienky vyjadrenia vlastníka cesty Trnavského samosprávneho
kraja,  SVS,  odbor dopravnej  politiky,  Tmava pod.  č.  06261/2018/ODP-2
dňa  11.04.2018.

g)   Dodržať podmienky záväzného stanoviska Mesta Sereď pod. č. 2598/4963
Úpasp 331/2018 zo dňa 29.03.2018.

h)   Dodržať podmienky stanoviska OR PZ ODI Galanta pod. č. ORPZ-GA-DI1 -
2018/000540-065 zo dňa 30.03.2018.

13) OkresnÝ úrad  Galanta.  odbor cestnei  doDraw a DozemnÝch komunikácií.  č.  OU-
GA-OCDPK-2018/005605 zo dňa 10. 05. 2018:

a)   výnimka  sa  povoľuje  iba  na  osadenie  stavebných  objektov  -  miestna
komunikácia, chodníka a ostatné spevnené plochy pre chodcov, autobusové
zastávky,   verejné   osvetlenie,   kanalizačná,   elektrická,   telekomunikačná
a vodovodná pripQjka podľa výkresu č. C.3.

b)   navrhované   stavebné   objekty   sa   osadia   podľa   priloženej   projektovej
dokumentácie,

c)   dodržat'     podmienky     vyjadreria     Saúc     TTSK     Tmava     pod.     č.
3764/2018/SÚCTt-3 2139 zo dňa 20.03.2018,



íí

d)   dodržať podmienky stanoviska OR PZ  ODI  Galanta pod.  č  .  ORPZ-GA-
ODI1-2018/000540-065 zo dňa 30.03.2018,

e)   dodržať podmienky stanoviska vlastníka cesty Trnavská samosprávny kraj ,
SVS, Tmava, pod. č. 06261/2018/ODP-2 zo dňa 11.04.2018,

f)   toto  povolenie  nenáhrádza povolenie  stavebného  úradu  vydané  v zmysle
zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon   znení neskorších predpisov,

g)   výnimka platí na dobu neurčitú,
h)   v pripade  dopravného  záujmu,  resp.  záujmu  správcu  komunikácie,  ktorý

vyvolá  kolíziu  s takto  umiestnenou  stavbou,  je  majiteľ  uvedenej  stavby

povinný na výzvu orgánu štátnej  správy stavbu odstrániť resp. preložiť na
vlastné náklady.

14) OkresnÝ úrad Galanta`  odbor cestnei  doDraw a DozemnÝch komunikácií`  č.  OU-
GA-OCDPK-2018/004301  zo dňa 03. 04. 2018:

a)   dopravné   napQjenie   navrhovanej   zóny   na   cestnú   sieť   naprojektovať
v ďalšom stupni dokumentácie v zmysle STN 736110,  STN 736102,  STN
736101'

b)   čast' rodinných domov, ktoré zasahujú do ochramého pásma ciest 111/1320
a HI/1347 sadiť za ochramé pásmo t.j. min. 20 m od osi vozovky,

c)   na   osadenie   stavebných   objektov   -   miestna   komunikácia,   chodnĺk,
autobusové     zastávky,     verejné     osvetlenie,     kanalizačná,     elektrická,
telekomunikačná a vodovodná pn'pQjka v ochrannom pásme ciest 111/1320
a 111/1347 je potrebné požiadať náš úrad   o záväzné stanovisko -výnimku

podľa  §  11  ods.  2,  zákona č.135/1961  Zb.  o pozemných komunikáciách
(cestný  zákon)   v znení   neskorších  predpisov  pred  vydaním  územného
rozhodnutia,

d)   na   navrhované   dopravné   napQjenie   komunikácii   na   cestu   HI/1347  je
potrebné požiadať tunajší úrad o záväzné stanovisko v zmysle ustanovenia
§  3b  zákona  č.   135/1961   Zb.  (cestný  zákon)  pred  vydanĺm  územného
rozhodnutia,

e)   inžinierske   siete   (telekomunikačná,   elektrická   a vodovodná   pripQjka)
v dotyku  s cestami  111/1320  a 111/1347  navrhnúť  bez  rozkopania  vozovky

®retláčaním), a k tomu prispôsobiť aj presah chráničky,
f)   projektovú dokumentáciu predlžiť na vyjadrenie mestu Sereď,
g)   projektovú  dokumentáciu  stavby predložiť na vyjadrerie  správcovi  cesty

Saúc TTSK Trnava a vlastnĺkovi cesty TSK SVS, odbor dopravnej politiky
Trnava,

h)   posúdenie  vplyvu  na  bezpečnosť  cestnej  premávky  navrhovanej   stavby
prináleží OR PZ ODI Galanta,

i)    navrhované autobusové zastávky na ceste 111/1347, bude povoľovať tunajší
úrad ako špeciálny stavebný úrad pre cesty H. a IH. Triedy

j)    navrhované miestne komunikácie a chodník, bude povoľovať mesto Sereď,
ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie.

15)   SR.  Agentúra  správy  mqjetku.  Bratislava,  č.  ASM-50-936/2018  zo  dňa  17.  04.
2018:
- S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasĺme pri splnem' nižšie

uvedených  podmienok.  Investor  /projektant/  je  povinný  infomovať  o týchto
podmienkach prislušný územný orgán a stavebný úrad.  SpQjovacie káble ani iné
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inžinierske   siete  vo  vlastníctve  vojenskej   správy  nie   sú  v priestore   stavby
evidované. Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných
parametroch  stavby  (situovanie,  zvýšenie  objektov,  rozsah  a pod.).  Vyjadrenie
platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie
konania. Najeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie
a stavebné  povolenie.   Investor  ®rojektant)  je  povinný  doručiť  ho  v odpise
všetkým ďalšĺm orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované aby
sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

16) TrnavskÝ  samosDrávnv  krai.  sekcia  vereinei   sDrávv.  odbor  doDravnei  Dolitikv.
Trnava. č. 06261/2018/ODP-2 zo dňa 11. 04. 2018:

a)   Vydanie  rozhodnutia o umiestnenĺ  predmetnej  stavby  miestne  prislušným
stavebným úradomje, okrem iného, možné len za rešpektovania a dodržania
ustanovem'  §§ 4,  7 a s Vyhlášky č.  532/2002 Z.  z.  Ministerstva životného

prostredia SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na
stavby uŽívané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientácie.

b)   V zmysle ustanovenia § 3b ods. 1 cestného zákona „ Oprj.píy.cz#z'pozemýcÄ
komunikácíí,  zriaďovaní  vjazdov  z cesty  alebo  miestnej  komunikácie  na
susedné  nehnuteľností,   o úpravách  alebo  zrušení  pripojenia  pozemných
komunikácií   avjazdov   z cesty   alebo  míestnej   komunikácie   na  susedné
nehnuteľností   rozhoduje    s ohľadom   na   ochram   dotknutej    pozemnej
komunikácie  a na  bezpečnosť  premávky  na  nej  príslušný  cestný  spráyny
orgán"  -pre  cesty  11.  a 111.  triedy je  ním  Okresný  úrad  Galanta,  odbor
cestnej    dopravy   apozemných   komunikácií.   A základe   uvedeného   je
stavebník  povinný  požiadať  cestný  správny  orgán  o vydanie  príslušného

pOvolenia.
c)   Stavebníkje povinný konzultovať s cestným správnym orgánom aj zriadenie

autobusových  zastávok  a ich  pripQjenie  k ceste  111/347,  nakoľko  sa  tieto
stanú j ej súčast'ou.

d)   Autobusové zastávky požadujeme navrhnúť a realizovať v zmysle platných
predpisov  -  STN73  6425  Stavby  pre  dopravu.  Autobusové,  trolejbusové
a električkové zastávky.

e)   Na základe vyššie uvedenej skutočnosti žiadame autobusové zastávky po ich
realizácii geodeticky zamerať, geometrickým plánom odčleniť, majetkovo
právne vysporiadať a zmluvne odovzdať do vlastníctva TTSK. Vo veciach
zmluvných   záležitostĺ   Žiadame   kontaktovať   lng.    Tôkôlyovú,   e-mail:
tokolyova.monika@trnava-vuc.sk, resp. telefonicky: 033/555 95 51.

f)    V súvislosti  so  zriaďovanĺm  nových  priechodov  pre  chodcov  na  ceste
111/1347  upozorňujeme  žiadateľa,  že  v zmysle  aktuálnych  predpisov  je
z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky nutné riešiť aj  ich nasvietenie zo
stĺpa verejného osvetlenia, prip. iného zdroja.

g)   V ďalšom    stupni    projektovej    dokumentácie    požadujeme    obdobným
spôsobom riešiť aj zriadenie a nasvieterie priechodu pre cyklistov na ceste
HI/1320  v mieste,  kde  bude  končiť  SO.11  ajeho  napojenie  na existujúci
chodník pre cyklistov, vedúci po druhej strane predmetnej cesty.

h)   Žiadateľ je  povinný  predložiť projektovú dokumentáciu na vyjadrerie  aj
správcovi dotknutej  cesty - správa a údržba ciest TTSK a prekonzultovať
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s ním aj  technické detaily napojenia pristupových miestnych komunikáciĺ
ako   aj   podmienky   prevzatia   novozriadených   autobusových   zastávok
apriechodov   na   cestách   vo   vlastníctve   TTSK.   Zároveň  je   povinný
rešpektovať j eho pokyny.

17) Dodržat' podmienky lng.  Lucie Ondruškovej,  Ing.  Igora Halána, Jany Halánovej,
Ruženy Lopašovskej, Hedvigy Hupkovej, ktoré boli spísané na ústnom konaní dňa
24. 04. 2019:

-     „Súhlasĺme    s    výstavbou    splaškovej    kanalizácie    k    spisu    č.    OU-GA-OSZP-

2019/004289/OVNE, stavby „SO.13 Splašková kanalizácia -sevemá vetva" a „SO.14
Splašková  kanalizácia  -  južná  vetva",   ktorá  bude   vybudovaná  v   rámci   stavby
„Polyfimkčná  zóna   Prúdy   1.   a   11.   etapa"   iba  v   prípade   splnenia  nasledujúcich
podmienok, pre vydanie stavebného povolenia" :

„Súhlasíme v prĺpade, Že súčasní a budúci vlastníci dotknutých pozemkov sa budú
môcť pripojiť do budovanej kanalizácie fimou Haus Land s.r.o., IČO: 50 928 376
a jej  právnych nástupcov, za splnenia technických podmienok Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s.
Toto  pripojenie  bude  budúcich  vlastníkov  bezodplatné.  Spoločnosť  Haus  Land
s.r.o., IČO: 50 928 376 vydá súhlasné stanovisko k vybudovaniu prípojok k vodnej
stavbe - splašková kanalizácia vlastnĺkom dotknutých pozemkov.
Na    základe    splnenia    týchto    podmienok    netrváme    na    predchádzajúcich
pripomienkach."

18) Stavebné   výrobky  použité   v stavbe  musia  spĺňat'  vlastnosti  podl'a  zákona  č.
521/2001  Z. z. o stavebných výrobkoch.

19) Geodetické zameranie objektov vodnej stavby predložiť ku kolaudačnému konaniu
stavby.

20) Stavebné  výrobky  použité  na  stavbe  musia  spĺňať  vlastnosti  podl'a  zákona  č.
521/2001 Z. z. o stavebných výrobkoch.

21) Všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti so stavbou vynaložĺ, sú jeho vlastnými
nákladovými položkami.

22) Po ukončení prác predložiť tunaj šiemu úradu návrh na kolaudáciu stavby podľa §26
ods. 3 vodného zákona a § 76 stavebného zákona v znení neskoršĺch predpisov.

23)Ku   kolaudačnému   konaniu   predložiť   doklad   o   vykonanej   tlákovej    skúške
kanalizačného  potrubia,  tesnostnej   skúške  kanalizačného  potrubia  a certifikáty
použitých materiálov a zariadení, doklady o nákladaní s odpadmi počas výstavby,
projektovú dokumentáciu stavby overenú KR Hazz v Tmave, projekt skutočného
vyhotovenia vodnej  stavby a jej  porealizačné zameranie, správny poplatok podľa
zákona č.145/1995 Z.z.

24) Do doby kolaudácie stavby vypracovať prevádzkový poriadok na vodnej stavbe.
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D. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.   Toto povolenie je viazané na investora stavby:  Haus Land s.r.o., Železničná

3086/60, 926 01 Sered', IČ0: 50 928 376
2.    Tunajší úrad môže udelené povolenie zmenit' alebo zrušiť z vlastného podnetu

alebo na návrh po vykonanom konaní podľa § 24 vodného zákona.
3.   Temín začatia stavby : po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
4.   Temín ukončenia stavby: 12/ 2020

Poplatky:
Za vydanie tohto rozhodnutia bol stanovený správny poplatok vo výške 200 € v zmysle zákona
č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorý investor  uhradil
bankovým prevodom.

Odôvodnenie

Investor,  Haus Land  s.r.o., Železničná 3086/60, 926  01  Sered',  IČO:  50 928 376,
zastúpený   spoločnosťou   Západoslovenská   vodárenská   spoločnosť,   a.    s.,   Nábrežie   za
hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, podal listom doručeným dňa 01. 02. 2019 na tunajšom úrade
žiadost' o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „SO.13 Splašková kanalizácia -
severná vetva", „SO.14  Splašková kanalizácia -južná vetva", budovanú v rámci stavby
„Polyfunkčná zóna  „Prúdy"  1.  a 11.  etapa",  na pozemkoch parcely  registra „C"  parc.  č.
3848/1,   3849/44-79,   3848/2-4,   4158/13-33,   3849/1,   3849/69,   3849/10,   3849/11,   3849/9,
3849/8,  3849/6,  3849/3,  3849/28,  3849/7,  253/2,  254/2,  katastrálne  územie  Sereď,  parc.  č.
252/2,  253/1,  katastrálne  územie  Stredný  Čepeň,  na pozemkoch  parcely  registra  „E"  parc.
565/211, 565/221, 567/201, 568/201, 569/201, 570/201, 571/201, 573/201, , 578/201, 579/201,
580/201,  581/221,  582/221,  560/201,  565/111,  565/124,  566/111,  567/102,  569/101,  570/101,

571/102,573/102,577/101,579/101,katastrálneúzemieSereď,parc.č.576,597/101,560/101,
561/101,563/101,564/111,564/121,568/102,572/102,578/101,580/101,581/121,katastrálne

územie Stredný Čepeň.

Na stavbu „Polyfunkčná zóna „Prúdy" 1. a 11. etapa, 37 radových rodinných domov
a príslušná  technická  infraštruktúra",  ktorej  súčasťou je  objekt  vodnej  stavby:  „SO.13
Splašková kanalizácia - severná vetva", „SO.14  Splašková kanalizácia -južná vetva",
bolo vydané Mestom  Sereď rozhodnutie o umiestnení  stavby pod č.  2619Úpasp  343/2018,
ktoré  nadobudlo  právoplatnosť  dňa  07.  01.  2019.  Územné  rozhodnutie  bolo  vydané  pre
navrhovateľa Haus Land s.r.o., IČO: 50 928 376.
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Okresný úrad Galanta,  odbor starostlivosti o životné prostredie oznámením verejnou
vyhláškou     anásledne     aj     známym     účastnĺkom     konania     pod     č.     OU-GA-OSZP-
2019/004289/OV/NE zo dňa 08. 02. 2019 oznámil začatie konania o povolení uvedenej vodnej
stavby a vzhl'adom nato, Že mu boli známe pomery stavby, upustil od miestneho zisťovania a
ústneho konania. Pre dotknuté orgány a účastníkov konania určil lehotu na uplatnenie námietok
a pripomienok.

V stanovenej lehote boli tunajšiemu úradu poštou doručené námietky od:
-     Valéria Halanová a Michala ondrušku /25. 02. 2019/:

-     S vydaním stavebného povolenia na našich pozemkoch č. LV 4240 KIJ sereď

(č.   parcely   3849/11   a 3849/10)   nesúhlasíme   a žiadame   spracovať  také
technícké riešenie, ktoré zabezpečí prechod kanalizačného zberača cez iný
ako  náš  pozemok,   alebo   zabezpečíť  technickým  riešením  napojenie   do

jestvujúceho  kanalizačného  zberača,  ktorý  sa  už  na  našich  pozemkoch
nachádza.

-     Vĺt Krivosudský/06. 03. 2019/:

-    S vydaním stavebného povolenía na mojich pozemkoch č.  LV 4215  a 3199

K:Ú Sereď (č. parcely 3849/28 a 877/101) nesúhlasíme a žiadame spracovať
také  technické  riešenie,  ktoré  zabezpečí  prechod  kanalizačného  zberača
a inžinierske siete cez iný ako môj pozemok.

-      Ružena Lopašovská/07. 03. 2019/:

-    S vydaním stawebného povolenia na mojich pozemkoch č. LV 4238 KÚ sereď

(č.   parcely   3849/8)   nesúhlasíme   a žiadame   spracovať   také   technické
riešenie, ktoré zabezpečí prechod kanalizačného zberača a inžinierske síete
cez iný ako môj pozemok.

-     Zuzana Homáčková/07. 03. 2019/:

-    S vydaním stavebného povolenía na mojich pozemkoch č.  LV 4234 a 3197

KÚ Sereď (č. parcely 566/111 a 566/211) nesúhlasíme a žiadame spracovať
také  technické  riešenie,  ktoré  zabezpečí  prechod  kanalízačného  zberača
a inžinierske siete cez iný ako môj pozemok.

-      Peterstrapko /15. 03. 2019/:

-    S vydaním stayebného povoleria na mojich pozemkoch č. LV 4146 KÚ sereď

(č.   parcely   569/201)   nesúhlasíme   a žiadame   spracovať  také   technické
riešenie, ktoré zabezpečí prechod kanalizačného zberača a inžinierske siete
cez iný ako môj pozemok.

-Dňa 08. 03. 2019 bola do elektronickej  schránky tunajšieho úradu doručená námietka

Mgr. Tomáša Huja, bytom Medveďovej  1574/9, 851  04 Bratislava.
L.  Som účastníkom stavebného konanía, nakoľko som účastníkom prebiehajúceho dedičského

konania  so  spisovou  značkou  sD/77/2018-24,  vedeným  Okľesným  úradom  Piešťany  po

poručíteľovi  Jánovi  Hudcovičovi,  zomr.  02.02.2002,  naposledy  bytom  Teplická  29/116,
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Piešťany,  ktorý je  spoluvlastníkom  susedného  pozemku  reg.  „E",. s  parc.  č:„4-57l/201,.-zapísa;óho ná ĹV é.  50i i  v katastrá,nom území ?ereď, _a po.ze_mku.r?g.í,E";  s  ?r::_:-.J

iiri;iói -,-- zapísaného  na  LV  č.   3227  v  katastrálnom  území_  Str:dnÝ  Čep.eň,   :ez  ktoré

prechádza;odovodnéakanalizačnépotrubie,ated?_iq:o.dotkľ:i:énehnu:eľľost:.`
2.'Na  úradnej  tabuli  mesta  Sereď  som  sa  dňa  7.3.2019  dozvede_l  o  verejn.ej  vyfiláške  .a  o.

možnosti  ŕodania  námietky  voči  podanej  žiadosti.  Nie je  všaf t  zaves?ná  nq  int,ern.etove.j.
stránke ;esta Sereď dod;es, a vlastníci, ktorí vlastnia susedné pozemky a nie sú v Seredi,
sa nemaúú ako o možnosti podať námietku dozvedieť.

3 .  Dnes píatný územný plán mesta Sereď newažuje a ani nep_ov?ľuje vo svojej záväznej časti
o vodnej stawbe na dotknutých a ani na susediacich pozemkoc_h.

4.-Schválónáurbartistickáštúdianalokalitu„Prúdy",ktorúdalapremestosereďvypracovať
spoločnosť Haus Land s.r.o., IČO:  50 928 376, newažuje_ o v?dnej stť.b.e.

5.  `Vodnou stavbou by boli závažne porušené biokoridory, ktoré sa nachádzajú na dotknutých
a susediacich pozemkoch.

6.-ipoločnosť Éaus  Land s.r.o.,  Železničná  3086/60,  92601  Sereq',  IČP:  5?  92,8  3.:6 n:ľát

ridľaobchodnéhoregístrakdnešnémudňupovoleníeaanioprávnenievykonávaťosobitné
užíyanie vôd.

7.   Územné  rozhodnutie  na  stavbu  „Polyfiunkčná  zóna  „Prúdy"  1,  a  11.  etapa,  vydané  p?d
číslom  2619/Úpasp   343/2018  zo  dňa   16.08.2018,  ktoré  nadobudlo  právoplatnosť  dňa
07.01.2019  nepovoľuje  stavbu  objektu  „SO.13  Splašková  kanalizácia  -severnŤ  v:.tv:``,,
SO.14 Splaškóvá karializácia -južná vetva"  ako vodnú stavbu a dokonca ani ako líniovú
stawbu.

8.   Na uskutočňovanie stawebných prác na vodnej  stcľvbe by umožrilo žíadateľoví vyŤ?pávať
stayebné  práce  na  celej  trase vodnej  stavby  stayebné  činností  l_en_na. zákl?de  ohlá.seTia
orgánu  ;tátnej  vodnej iprávy,  resp.  aj  bez neho,  ak by  išlo  o  drobnú  stavbu,  a teda bez
súhlasu vlastníkov dotknutých pozemkov, s čím nesúhlasím.

9.   Žiadateľ nemá oprávneníe na prevádzkovanie vodovodného potrubia verejnéh? v?dovo!u,
stokovej  a dažď;ovej  siete verejnej  kanalizácíe,  čo  sa snaží žiadosťou o povolenie vodnej
stawby v extraviláne mesta Sereď dosiahnuť.

10.       úastníkom  hrozí  predlženie  ochranného  pásma  na  ich  pozemkoch  a  tým  pádom
znehodnotenie časti nehnuteľnosti.

1\.         Zásadným  negatívom  je  ale,  že  žiadateľovi  by  bolo  umožne_né  zr.ia4:ni.e  vec.ľŕho
bremenan;dotkn;týchpozemkochvzmyslestavebnéhozákona,atedamoho_lbybezsúh!?su
vlastníkovdotkmjchiozemkovzriaďovať,rozširovaťaprevádzkovaťstavbu,atýmpádom
by znemožnil pripojenie sa k doterajšej líniovej stcwbe -kanalizá?ii.

i2:       Z tohto áô;oóu žiadam okresný úrad Gaianta, odbor starostiivosti o životné pro:tr_edie,
aby  žiadosť  žiadateľovi  v  plnom  rozsahu  zamietol,  konanie  zastawil  a  odporučil  ho  na
stawebné konanie líniovej stavby.

Mgr.  Tomáš Hujo  súčasne doručil  08.  03.  2019  do  elektronickej  schránky tunajšieho
úradu Výzvu Okresného súdu Piešt'any pod č. 8D/77/2018-24 zo dňa 22. 03. 2018.

Okresný  súd  Piešťany  vyzýva  Mgr.  Tomáša  Huja  v dedičskej  veci  po  poručitel'ovi
Jánovi Hudcovičovi, nar.10. 05.1925, zomr. 02. 02. 2002, naposledy bytom Teplická 29/116,
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Piešťany,  o prejednanie  dedičstva,  aby  súdu  v lehote  10  dnĺ  od  doručenia  výzvy  predložil

plnomocenstvo   na   zastupovanie   oprávnenej   osoby   na   podanie   návrhu   na   prejednanie
dodatočného dedičstva po poručiteľovi Jánovi Hudcovičovi, nakoľko sa v oznámenĺ zo dňa 06.
07. 2018 označil ako splnomocnený zástupca.

Zároveň bol Okresným súdom Piešťany vyzvaný, aby súdu v rovnakej lehote predložil
listinné     dôkazy     preukazujúce     existenciu     novoobjaveného     majetku     (výpisy     zLV
k nehnuteľnostiam),  ktorý  žiada  prejednat'  v dodatočnom  dedičskom  konanĺ  a aby  uviedol
okmh dedičov po poručiteľovi Jánovi Hudcovičovi, nakoľko podľa zistenĺ ustanoveného notára
ako súdneho komisára poručiteľ zanechal súrodencov Helenu, Františka a Máriu.

Dňa 13. 03. 2019 bolo tunajšiemu úradu doručené stanovisko od investora stavby Haus
Land s.r.o. k uvedeným námietkam.

Na základe uvedených skutočností zvolal Okresný úrad Galanta,  odbor starostlivosti
o Životné prostredie, doplňujúce konanie č. OU-GA-OSZP-2019/004289/OvmE zo dňa 02. 04.
2019, s termínom konania dňa 24. 04. 2019.

Dňa 10. 04. 2019 bolo tunajšiemu úradu doručené stanovisko od investora stavby Haus
Land s.r.o., kde žiada o vylúčenie pána Mgr. Tomáša Huja ako účastníka konania.

Dňa   15.   04.   2019  pod   č.   22669/22WeHe/2019   bolo  tunajšiemu  úradu  doručené
stanovisko Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949
60 Nitra.

Doplňujúce  konanie  sa uskutočnilo  dňa 24.  04.  2019  a ojeho  priebehu bola spísaná
zápisnica. Súčast'ou zápisnice sú prílohy, ktoré napísali účastníci konania /Príloha č.  1 - č. 4/.

Príloha č.  1 -Haus Land s.r.o.:
-    ,,Spoločnosť Haus Land s.r.o. ako ínvestor a vlastník kanalizačného vedenia DN

160 v k.  ú.  Sereď -Stredný Čepeň,  dávame  súhlas  na napojenie  dotknuĺých
parciel    3849/11,    3849/10,    566/211,    567/201,    568/201,    569/201,    570/201,
571/201,  3849/8,  573/201,  579/201,  580/201,  3849/7,  581/221, 582/221,  564/11,

564/121,   567/102,   568/102,  po  splnení  techníckých  podmienok  kpripojeniu
ZsVS,  a.s. "

Príloha  č.  2  -  Ing.   Lucia  Ondrušková,  Ing.  Igor  Halán,  Jana  Halánová,  Ružena
Lopašovská, Hedviga Hupková:

-     „Súhlasíme   s výstavbou   splaškovej   kanalizácie   k spisu   č.   OU-GA-OSZP-

2019/004289/OV/NE, stavby  „SO.13  Splašková kanalizácia -severná vetva``  a

„ SO.14 Splašková kanalizácia -južná vetva" , ktorá bude vybudovaná v rámcí
stayby   „Polyf:mkčná   zóna   Prúdy   1.   all.   etapa"   iba  vprípade   splneria
nasledujúcich podmienok, pre vydanie stavebného povolenia" :

•     ,,Súhlasíme   vprípade,    že    súčasní    abudúci   vlastníci    dotknutých

pozemkov sa budú môcť pripojiť do budovanej kanalizácíe firmou Haus
Land  s.r.o.,  IČO:   50 928 376  ajej  právnych  nástupcov,  za  splnenia
technických podmienok Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

•     Toto pripojenie bude budúcich vlastníkov bezodplatné. Spoločnosť Haus
Land s.r.o.,  IČO:  50 928 376 vydá súhlasné  stanovisko kvybudovaniu
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prípojok k vodnej stavbe -splašková kanalizácia vlastníkom dotknutých
pozemkov.

•    Na základe splnenia týchto podmíenok netrváme na predchádzajúcich

priporienkach.``

Pn'loha č. 3 -Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.:
-     „ZsVS, a.s. potvrdzuje priložené záväzné stanovisko č. 22669/22/VeHe/2019 zo

dňa 05. 04. 2019."
-     „Predložené  pripomíenky  považujeme  za  bezpredmetné,  pretože  boli  riešené

v ,územnom  konaní.  Na  záklaqe  úzerľmého  konania  bolo  vydané  právoplatné
Územné rozhodnutíe č. 2619/Úpasp 343/2018, v ktorom ti;to prip-omier;ky boli
zamietnuté . "

Pn'loha č. 4 -Terézia Slahučková, A. Hlinku 3058/18, 926 01  Sereď -námietky boli
doručené tunajšiemu úradu dňa 23. 04. 2019:

-     „Uskutočnením  stavby  (splaškovej  kanalizácie)  bude  ovplyvnené  využívaníe

pgzemkov  parciel registra  „E"  582/221,  k.  ú.  Sereď  a 582/121,  k.  ú.  Stredný
Čepeň, ktoré sú ako orná pôda určené na poľnohospodárske účely` Žiadam ;o
strany  ínyestora  Haus  Land  s.r.o.,  Železničná  3086/60,  926  01  Sereď,  IČO:
50 928 376  predložíť  dokumenty,  ktoré  preukazujú  ich  vlastnícke  alebo  iné

právo kpozemkom parciel registra  „E"  582/221,  k.  ú.  Sereď a 582/121,  k.  ú.
Strednýčepeň."

-     „Nesúhlasím    s uskutočnením   vodnej    stayby    (splaškovej    kanalizácie)    na

pgzemkoch parcíel regístra  „E``  582/221, k.  ú.  Sereď a 582/121, k. ú.  Stredný
Čepeň, ktorej som spolwlastníčkou. "

-    „Žiadam preukázať, že kapacita existujúcej  kanalizačnej  siete mesta Sereď je

dostatočná   pre    navrhované    riešenie.    Preukázanie    dostatočnej    kapacity
exístujúcej kanalízačnej  siete mesta Sereď pre navrhované riešenie požadujem
doložiť odbornou analýzou. "

Pritomní účastníci konania,  menovite  Ležovič Eduard,  Ing.  Ležovič  Miroslav,  Mrva
Vladimír, Gábrišová Mária a Chudačiková Helena dali súhlasné stanovisko ku konaniu, ktoré
bolo  zapĺsané v zápisnici dňa 24. 04. 2019.

Na konaní boli Okresnému úradu predložené Splnomocnenia od:
-     Valérie Halanovej, ktorá splnomocnila na zastupovanie Janu Halánovú a lng. Igora

Halána;
-     Michala ondrušku, ktorý splnomocnil Luciu ondruškovú;
-     Mgr. Zuzany Homáčkovej , ktorá splnomocnila na zastupovanie zdenku vrábelovú;
-     Jozefiny Mrvovej, ktorá splnomocnila na zastupovanie vladimíra Mrvu.

Tunajší úrad vyzval na konaní Mgr. Tomáša Huja k predloženiu splnomocnenia alebo
iného dokladu, ktorý by preukazoval vlastnícke alebo iné právo k uvedeným pozemkom. Mgr.
Hujo, okrem vyššie citovanej Výzvy č. 8D/77/2018-24 zo dňa 22. 03. 2018 z Okresného súdu
Piešťany, tunaj šiemu úradu nepredložil Žiadne doklady.
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Dňa22.05.2019vydalOkresnýúradGalanta,odborstarostlivostioŽivotnéprostredie
Rozhodnutie   o nepriznanĺ  postavenia  účastnĺka  konania  Mgr.   Tomášovi   Hujovi,   bytom
Medveďovej   1574/9,  851  04  Bratislava  pod  č.  OU-GA-OSZP-2019/004289/OvmE,  ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 06. 2019.

Námietky,ktorépodalVítKrivosudský,PeterStrapko,RuženaLopašovskáaTerézia
Slahučkovátunajšíúradvyhodnotilakoneopodstatnené.

Podľa  §  3   ods.1   zákona  č.  442/2002  Z.  z.  o verejných  vodovodoch  averejných
kanalizáciáchverejnévodovodyaverejnékanalizáciesazriaďujúaprevádzkujúvoverejnom
záujme  najmä na  účely  hromadného  zásobovania obyvatel'ov  pitnou  vodou  a hromadného
odvádzania odpadových vôd zo sídelných útvarov.

Podl'a§3ods.4písm.a)zákonač.442/2002Z.z.overejnýchvodovodochaverejných
kanalizáciách Za Verejnú  kanalizáciu  sa nei)ovaži]ii'i  kanal;7ár;a   i,+^-á  ,n^ni`'-J±: -,--  i-nepovažujú kanalizácie, ktoré neslúžia na hromadné
odvádzanie odpadových vôd.

Podl'a  §  2  pĺsm.  d)  zákona  č.  442/2002  Z.  z.  o verejných  vodovodoch  averejných
kanalizáciáchhromadnýmodvádzanĺmodpadovýchvôdjepríjem,odvádzanieaspravidlaaj
čistenieodpadovýchvôdodviacako50osôbaleboakpriememádennáprodukciajeviacako
i 0 m3 odpadovej vody.

Dimenzie  vodných  stavieb  sú  navrhnuté  tak,  aby  umožnili  hromadné  odvádzanie
odpadových  vôd  tak,  ako je  uvedené  v zákone  č.  442/2002  Z.  z.  Ide  o rozšĺrenie  verejnej
kanalizácie,ktorézabezpečujúcelkovohromadnéodvádzanieodpadovýchvôdzdanejlokality.

Podl'a §  26 ods.  8   vodného zákona, pri povol'ovaní výstavby vodovodného potrubia
verejnéhovodovodualebostokovejsieteverejnejkanalizáciemimozastavanéhoúzemiaobce
orgán  štátnej  vodnej  správy  rozhodne  o  podmienkach,  za  akých  ich  možno  uskutočniť  a
prevádzkovat'  na  cudzom  pozemku;  oprávnenia  stavebnĺka na  uskutočnenie  vodnej  stavby
vznikaj ú nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia.

Podkladom  k vydaniu  povolenia  na  uskutočnenie  vodnej   stavby  bola  projektová
dokumentáciastavebnýchobjektov-„SO.13Splaškovákanalizácia-sevemávetva",„SO.14
Splaškovákanalizácia-južnávetva",vypracovanáautorizovanýmstavebnýminžinieromlng.
MichalomLopatkom,ÚzemnérozhodnutieMestaSereďkumiestneniustavby„Polyfiinkčná
zóna„Prúdy"1.a11.etapa,37radovýchrodimýchdomovaprĺslušnátechnickáinfraštruktúra",
ktorej  súčast'ou je  objekt  vodnej  stavby:  „SO.13  Splašková  kanalizácia  -sevemá  vetva",
„SO.14Splaškovákanalizácia-južnávetva",podč.2619Úpasp343/2018,ktorénadobudlo
právoplatnost'dňa07.01.2019,výpisyzlistovvlastnĺctva,kópiezkatastrálnejmapy,záväzné
stanovisko Mesta Sereď k stavbe „Polyíúnkčná zóna „Prúdy" 1.  a 11.  etapa" podl'a zákona č.
369/1990  Zb.  o obecnom  zriadenĺ  v znení  neskoršĺch  predpisov,  ktoré  bolo  vydané  pod  č.
2598/4963  Úpasp  331/2018  dňa 29.  03.  2018  a záväzné  stanovisko  Mesta  Sereď  k stavbe
„Polyfimkčnázóna„Prúdy"1.a11.etapa"podl'a§140bstavebnéhozákona,ktorébolovydané
pod č. 2137Úpasp 307/2019 dňa 26. 03. 2018.
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g:::j±::Í#gg:;;:gg;:QI±is±Ĺádotknutýchorgriovaúčastníkovkomiaato:vyjadrenia
-     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, č. 00571/2018 Pa zo dňa

10.  04. 2018;
-     Okresné riaditeľstvo  Hazz  v Galante,  č.  ORHZ-GA1-1373-001/2018  zo  dňa 04.12.

2018;
-     Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH, č. OU-GA-OSZP-

2018/004099 zo dňa 20. 03. 2018;
-     Krajský pamiatkový úrad Tmava, č. KPUTT-2018/7573-6/34253/Hor, Sl zo dňa 02. 05.

2018;
-Západoslovenská vodárenská spoločnost', a.s. OZ Galanta, č.1471/2019 zo dňa o8. 01.

2019;
-SPP-distribúcia, a.s., č. TDms/0722/2018me zo dňa 07.12. 2018;
-Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava, č. zo dňa 26.11. 2018;
-     Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava;
-     Okresný  úrad  Galanta,  odbor  starostlivosti  o životné  prostredie,  OpaK,  č.  OU-GA-

OSZP-2018/004125 zo dňa 12. 03. 2018;
-     Okresný úrad Galanta, odbor kri'zového riadenia, č. OU-GA-OKR-2018/004340 zo dňa

19.  03. 2018;
-     Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, č. OU-GA-PLO-2019/006658-02 zo

dňa 11. 04. 2019;
-     Okresný úrad Galanta, odbor cestnej  dopravy a pozemných komunikáciĺ, č.  OU-GA-

/`/lT`T`T7   ./`i ĺ`//\/`/^+` i            .u      .  _    _  _    _V         +          r        | --------- / ---- ``/LL.`^LJiL`(^`/119  -.   vlJ-`J/i'
OCDPK-2018/006294 zo dňa 10. 05. 2018;
Okresný úrad Galanta, odbor cestnej  dopravy a pozemných komunikácií, č.  OU-GA-
OCDPK-2018/005605 zo dňa 10. 05. 2018;
Okresný úrad Galanta, odbor cestnej  dopravy a pozemných komunikáciĺ, č.  OU-GA-
OCDPK-2018/004301  zo dňa 03. 04. 2018;
SR,Agentúrasprávymajetku,Bratislava,č.ASM-50-936/2018zodňa17.04.2018;
Tmavský samosprávny kraj, sekcia verejnej správy, odbor dopravnej politiky, Tmava,
č. 06261/2018/ODP-2 zo dňa 11. 04. 2018.

Vyjadrenie podl'a § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách vydal Okresný úrad Galanta,
odborstarostlivostioŽivotnéprostrediezhl'adiskaochranyvodnýchpomerovdňa29.03.2018

pod č. OU-GA-OSZP-2018/004464.
Mesto Sereď vydalo záväzné stanovisko podľa ust. §  140b stavebného zákona k stavbe

dňa26.03.2019podč.2137Úpasp307/2019,ktorýmsúhlasĺsuskutočnenĺmvodnejstavby.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a k tomu, Že predmetným rozhodnutím nie sú
ohrozenéanipoškodenévodohospodárskezáujmyaprávainých,vyhovelorgánštátnejvodnej
správy Žiadosti a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie sa doručuje všetkým účastnĺkom konania verejnou vyhláškou, ktorá bude
vyvesená 15 dní na úradnej tabuli Mesta Sered'.
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Poučenie

Protitomutorozhodnutiumožnopodat'odvolanievlehote15dníododňadoručeniatohto
rozhodnutia  podl'a  §  53  a  §  54  zákona  č.  71/1967  Zb.  o  správnom  konaní  (správny

poriadok) v znení neskorších predpisov na  Okresný úrad  Galanta, odbor starostlivosti
oživotné   prostredie,   Nová   Doba   1408/31,   924   36   Galanta.   Toto   rozhodnutie   je

preskúmatel'nésúdomažpovyčerpaníriadnychopravnýchprostriedkov.

Totorozhodnutiemusíbyt'vyvesené±±±±'naúradnejtabuliMestaSered'.

vyvesenédňa:......ť:.f...4.ÍĽZ...............

®ečiatka, podpis primátora)
Zvesené dňa: ..................................

(pečiatka, podpis primátora)


