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

Číslo: 2793/ÚPaSP 498/2019                                                          V Seredi, dňa 19.07.2019  

 
 
 
 

 

Vec: Mountpark Logistics EU Sered 02 SK s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava   

- návrh na zmenu územného rozhodnutia na stavbu „ Logistické centrum a ľahká  

      priemyselná výroba Sereď – areál MOUNTPARK A, B “ - ZMENA 03.2019  

 

 

 

 

  

 

ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE  
 

      

     Navrhovateľ Mountpark Logistics EU Sered 02 SK s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 

Bratislava – Staré mesto, IČO: 50 794 302 zastúpený spoločnosťou MP RENTAL, s.r.o., 

so sídlom Oriešková 7, 821 05 Bratislava – Ružinov, IČO: 35 943 220, podal dňa 

07.05.2019 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 

návrh na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby „Logistické centrum a ľahká 

priemyselná výroba Sereď – areál MOUNTPARK A, B“ – ZMENA 03.2019. Navrhovaná 

zmena územného rozhodnutia sa týka pozemkov parc.č. 3992/58, 4085/99, 3992/57 k.ú. 

Sereď.        
 
     Z podnetu navrhovateľa Mountpark Logistics EU Sered 02 SK s.r.o., so sídlom Mostová 2, 

811 02 Bratislava – Staré mesto, IČO: 50 794 302, 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  
 

„ Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď  

– areál MOUNTPARK A, B “ – ZMENA 03.2019  
    
na pozemkoch parc.č. 3992/57, 3992/58, 4085/99 k.ú. Sereď,( LV č. 6389, č. 5796, č. 6398). 

         

Dokumentácia ZMENA DÚR 03.2019 rieši:   

- doplnenie a navýšenie výsadby stromov, krov a o založení trávnikov, lúk, vytvorenie parku 

a dažďových záhrad 

- zmenu usporiadania spevnených plôch a komunikácii a úpravu riešenia vnútroareálových 

inžinierskych sietí (dažďová kanalizácia, splašková kanalizácia, pitný vodovod, požiarny 

vodovod, polohu a rozmer retencii na zachytávanie dažďových vôd, plynovod, 

elektroinštaláciu) 
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- zmena rozmeru a osadenia haly DC2 (SO 302):  

 - v pozdĺžnom smere boli pridané 2 x 12,0 m modul 

 - pôvodné rozmery: 97,12 m x 241,12 m = 23 417,6 m
2
 

 - nové rozmery: 97,16 m x 265,16 m  = 25 762,9 m
2 

- zmena výšky hál DC1, DC2 a DC4 z 12,4 m na 14,4 m (svetlá výška z 10,0 m na 12,0 m) 

- začlenenie parkovacích miest do riešenej dokumentácie 

Spomínané parkovacie miesta boli riešené a povolené samostatnou dokumentáciou (máj 2017, 

PAVAND, s.r.o.) parkovacie miesta boli pôvodne situované na parcele 3992/57, v novom 

návrhu sú prerozdelené k riešeným halám DC1, DC2, DC4. Ostatné časti dokumentácie 

ostávajú bez zmeny. 

Niektoré stavebné objekty, ktoré boli súčasťou pôvodnej projektovej dokumentácie sú už 

zrealizované (SO 305 Hala DC5 a k nej prislúchajúca infraštruktúra a SO 800 Okružná 

križovatka).   
 
Členenie stavby na stavebné objekty: 

Stavebné objekty (areál MOUNTPARK A) 

SO 030.A Sadovnícke úpravy (v areáli) 

SO 114.A Spevnené plochy a komunikácie (v areáli) 

SO 304 Hala D.C.4  

SO 309 Vrátnica DC4 

SO 310.A Oplotenie  

SO 370 Strojovňa pre stabilné hasiace zariadenie DC4 

SO 430.A Vonkajší vodovod pitný 

SO 440.A Vonkajší vodovod požiarny 

SO 450.A Vonkajšie potrubné rozvody pre SHZ 

SO 460.A Studňa  

SO 530.A Dažďová kanalizácia zo striech 

SO 540.A Dažďová kanalizácia z komunikácií a spevnených plôch 

SO 550.A Vsakovanie dažďových vôd 

SO 560.A Splašková kanalizácia 

SO 630.A Káblové rozvody VN 22kV 

SO 640.A Vonkajšie rozvody NN 

SO 650.A Vonkajšie osvetlenie 

SO 660.A Slaboprúdové rozvody DC4 

SO 740.A Vonkajšie rozvody STL plynovodu 

Stavebné objekty (areál MOUNTPARK B) 

SO 030.B Sadovnícke úpravy (v areáli)DC1 

SO 030.B1 Sadovnícke úpravy (v areáli)DC2 

SO 114.B Spevnené plochy a komunikácie (v areáli)DC1 

SO 114.B1 Spevnené plochy a komunikácie (v areáli)DC2 

SO 301 Hala D.C.1 

SO 302 Hala D.C.2 

SO 308 Vrátnica DC1 

SO 308.1 Vrátnica DC2 

SO 310.B Oplotenie DC1 

SO 310.B1 Oplotenie DC2 

SO 370.B Strojovňa pre stabilné hasiace zariadenie DC1 

SO 370.B1 Strojovňa pre stabilné hasiace zariadenie DC2 

SO 430.B Vonkajší vodovod pitný DC1 

SO 430.B1 Vonkajší vodovod pitný DC2 

SO 440.B Vonkajší vodovod požiarny DC1 
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SO 440.B1 Vonkajší vodovod požiarny DC2 

SO 450.B Vonkajšie potrubné rozvody pre SHZ DC1 

SO 450.B1 Vonkajšie potrubné rozvody pre SHZ DC2 

SO 460.B Studňa DC1 

SO 460.B1 Studňa DC2 

SO 530.B Dažďová kanalizácia zo striech DC1 

SO 530.B1 Dažďová kanalizácia zo striech DC2 

SO 540.B Dažďová kanalizácia z komunikácií a spevnených plôch DC1 

SO 540.B1 Dažďová kanalizácia z komunikácií a spevnených plôch DC2 

SO 550.B Vsakovanie dažďových vôd DC1 

SO 550.B1 Vsakovanie dažďových vôd DC2 

SO 560.B Splašková kanalizácia DC1 

SO 560.B1 Splašková kanalizácia DC2 

SO 630.B Káblové rozvody VN 22kV DC1 

SO 630.B1 Káblové rozvody VN 22kV DC2 

SO 640.B Vonkajšie rozvody NN DC1 

SO 640.B1 Vonkajšie rozvody NN DC2 

SO 650.B Vonkajšie osvetlenie DC1 

SO 650.B1 Vonkajšie osvetlenie DC2 

SO 660.B Slaboprúdové rozvody DC1 

SO 660.B1 Slaboprúdové rozvody DC2 

SO 740.B Vonkajšie rozvody STL plynovodu DC1 

SO 740.B1 Vonkajšie rozvody STL plynovodu DC2 

 

 

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

1. Navrhovaná zmena umiestnenia stavby „Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba 

Sereď – areál MOUNTPARK A, B“ – ZMENA 03.2019, bude umiestnená na 

pozemkoch parc.č. 3992/57, 3992/58, 4085/99 k.ú. Sereď tak, ako je vyznačené na 

celkovej situácii výkres č. C 02 z 03.2019, v mierke 1:4000, koordinačnej situácii 

výkres č. D 01 z 03.2019, v mierke 1:1600, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto 

rozhodnutia.  
  
2. 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. 
 

3. Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta, vydalo záväzné stanovisko k navrhovanej 

zmene rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby pod č. 2374/8693/ÚPaSP 403/2019 

zo dňa 25.04.2019.  

          Mesto Sereď súhlasí s umiestením predmetnej stavby za nasledovných podmienok: 

- Stavba bude umiestnená podľa predloženej projektovej dokumentácie. 

- V ďalšom stupni žiadame predložiť projekt sadovníckych úprav. 

- 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 vykonávať 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 proti koreňovú 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. 
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- 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.) 

- Pri výrube drevín je stavebník povinný požiadať orgán ochrany prírody a krajiny 

(Mesto Sereď) o súhlas na jeho výrub stromov a kríkov vydáva Mesto Sereď 

v súlade s § 47 a 48 zákona SNR č. 543/2002 Z. z. o ochrane pr9rody a krajiny 

v znení a doplnení neskorších predpisov formou rozhodnutia, určí bližšie podmienky 

vykonania výrubu a nariadi primeranú výsadbu. 

- Odpady vznikajúce pri realizácií 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 a vykonávacích Vyhlášok MŽP SR a VZN mesta Sereď č. 

9/2018 zo dňa 13.12.2018 o nakladaní s komunálnym odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi 

- 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 odporúča realizáciou stavby podľa 

predloženej PD. V prípade vydania povolenia na zvláštne užívanie miestnej 

komunikácie je potrebné povolenie cestného správneho orgánu mesta Sereď – ORM 

na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie. V prípade zriadenia vjazdu 

na pozemok z miestnej komunikácie – pripojenie podlieha, samostatnému 

povoľovaciemu konaniu, podmienené je súhlasom ODI Galanta, príslušným 

povoľujúcim cestným správnym orgánom je Mesto Sereď. V prípade osadenia 

trvalého a dočasného dopravného značenia na miestnej komunikácií je potrebné 

súhlasné stanovisko ODI Galanta, príslušným povoľujúcim cestným správnym 

orgánom je Mesto Sereď – ORM.  
 
 
4. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

 
 
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave 

č. KRHZ-TT-OPP-250-001/2019 zo dňa 09.04.2019 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave posúdilo projektovú 

dokumentáciu z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie 

„Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď – areál MOUNTPARK A,B“ 

a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí s týmito podmienkami: 

1. Požadujeme predložiť na odsúhlasenie projekt pre stavebné konanie samostatne pre 

každú stavbu. 

2. Projekt pre stavebné konanie žiadame predložiť vo vhodnej mierke, s kótami, 

s legendou a všetkými náležitosťami, ktoré majú obsahovať výkresy. Požiadavky na 

obsah a rozsah projektovej dokumentácie predkladanej k stavebnému konaniu sú 

stanovené v § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.    

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta 

č. 00680/2019 Pa, Ad zo dňa 15.04.2019 

S návrhom žiadateľa na územné konanie predmetnej stavby sa súhlasí. 

Upozornenie: Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom 

v Galante č. 1252/2015 Pa, Ad zo dňa 18.08.2015 a podmienky v ňom určené zostávajú 

v platnosti.  
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Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OH 

č. OU-GA-OSZP-2019/006676 zo dňa 12.04.2019   

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 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 osobne 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 zákona 

o odpadoch.       

      Na nekontaminovaná 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 bol vykopaný, sa nevzťahuje zákon o odpadoch. 
 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OV 

č. OU-GA-OSZP-2019/006609 zo dňa 17.04.2019  

Z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasíme s predloženým zámerom za splnenia 

nasledovných podmienok: 

1. Navrhované technické riešenie investor prerokuje s vlastníkom resp. správcom 

verejného vodovodu a kanalizácie, na ktoré sa tieto siete pripájajú. 

2. Pri realizácii stavby budú dodržané príslušné STN. 

3. Veľkosť vsakovacieho zariadenia bude navrhnutá na základe vypočítaného množstva 

vôd z povrchového odtoku a záverov hydrogeologického posúdenia vsakovacích 

kapacít horninového prostredia danej oblasti. 

4. 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) vodného zákona, 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. 

5. 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 
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zisťovanie bude vykonané v zmysle § 37 vodného zákona a odborne spôsobilou 

osobou. 

6. Vsakovací systém dažďovej kanalizácie a ORL má podľa § 52 vodného zákona 

charakter vodnej stavby, a podlieha povoleniu orgánu štátnej vodnej správy podľa § 

26 vodného zákona. 

7. Stavebné objekty SO 430.A Vonkajší vodovod pitný, SO 440.A Vonkajší vodovod 

požiarny, SO 450.A vonkajšie potrubné rozvody pre SHZ. SO 460.A Studňa, SO 

530.A Dažďová kanalizácia zo striech, SO 540.A Dažďová kanalizácia z komunikácii 

a spevnených plôch, SO 550.A Vsakovanie dažďových vôd, SO 560.A Splašková 

kanalizácia, SO 430.B Vonkajší vodovod pitný DC1, SO 430.B1 Vonkajší vodovod 

pitný DC2, SO 440.B Vonkajší vodovod požiarny DC1, SO 440.B1 Vonkajší vodovod 

požiarny DC2, SO 450.B Vonkajšie potrubné rozvody pre SHZ DC1, SO 450.B1 

Vonkajšie potrubné rozvody SHZ DC2, SO 460.B Studňa DC1, SO 460.B1Studňa 

DC2, SO 530.B Dažďová kanalizácia zo striech DC1, SO 530.B1 Dažďová 

kanalizácia zo striech DC2, SO 540.B Dažďová kanalizácia z komunikácii 

a spevnených plôch DC1, SO 540.B1 Dažďová kanalizácia z komunikácii 

a spevnených plôch DC2, SO 550.B Vsakovanie dažďových vôd DC1, 550.B1 

Vsakovanie dažďových vôd DC2, SO 560.B Splašková kanalizácia DC1, 560.B1 

Splašková kanalizácia DC2 sú v zmysle § 52 vodného zákona vodné stavby 

a podliehajú povoleniu tunajšieho úradu. 

8. Investor stavby žiada tunajší úrad o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby 

podľa ustanovenia § 26 vodného zákona a o povolanie na osobitné užívanie vôd podľa 

§ 21 vodného zákona. K žiadosti 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, hydrogeologický posudok vypracovaný odborne 

spôsobilou osobou, správny poplatok v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.  
 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OPaK 

č. OU-GA-OSZP-2019/006603 zo dňa 05.04.2019  

Z hľadiska OPaK nemáme námietky k realizácii stavby „Logistické centrum a ľahká 

priemyselná výroba – Sereď, Areál MOUNTPARK A,B, zmena územného rozhodnutia, 

zmena 03.2019“ na uvedených parcelách v k. ú. Sereď podľa predloženej projektovej 

dokumentácie. 
 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OO 

č. OU-GA-OSZP-2019/006756/OO zo dňa 09.04.2019   

Prevádzkovateľ požiada Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie 

o súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší v znení 

neskorších predpisov na zmenu umiestnenia stavby stredného zdroja znečisťovania 

ovzdušia. K žiadosti vypracovanej podľa § 17 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší 

v znení neskorších predpisov priložiť projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie. 
 
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OO 

č. OU-GA-OSZP-2019/006756/OO zo dňa 03.05.2019    

Súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z.o ovzduší v znení neskorších 

predpisov na zmenu umiestnenia stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia 

Vykurovanie a záložné zdroje pre sektor A (hala DC1, hala DC2) a sektor B (hala DC4) 
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Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď – areál MOUNTPARK, na 

pozemkoch  parc. č. 3992/58  a  4085/10  kat. úz. Sereď, kategorizovaného  podľa  prílohy  

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

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších 

predpisov. V halách bude zmenený počet a umiestnenie vykurovacích zariadení (plynové 

kotle, vykurovacie infražiariče a teplovzdušné plynové agregáty). 

Súhlasom sa určujú tieto podmienky: 

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

orgánu ochrany ovzdušia podľa  § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší v znení neskorších 

predpisov na povolenie stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia. K žiadosti 

vypracovanej podľa § 17 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 

predpisov priložiť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, v ktorej bude časť 

ochrana ovzdušia, s uvedením menovitých tepelných príkonov jednotlivých spaľovacích 

jednotiek a vo výkresovej časti rezy s výškami komínov, resp. výduchov s prevýšeniami 

nad atikou strechy a upresnením ľahkej priemyselnej výroby v zmysle kategorizácie 

zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov. 

2. Každá zmena v technológii s vplyvom na množstvo a zloženie emisií do ovzdušia 

podlieha súhlasu orgánu ochrany ovzdušia. 
  
Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia 

č. OU-GA-OKR-2019/06623 zo dňa 08.04.2019  

Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia súhlasí. V rámci spracovania ďalšieho 

stupňa projektovej dokumentácie pre stavebné konanie je potrebné podrobnejšie 

a konkrétnejšie rozpracovať dispozične a technické riešenia navrhovanej ochrannej stavby 

civilnej ochrany. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie treba postupovať podľa 

prílohy č. 1 tretej časti vyhlášky MV SR č. 532/2006. 
 
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - EIA 

č. OU-GA-OSZP-2019/008841 zo dňa 21.06.2019 

Návrh na začatie územného konania o zmene územného rozhodnutia stavby „Logistické 

centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď – areál MOUNTPARK A, B“ - zmena 

03.2019, 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, s rozhodnutím zo zisťovacieho konania Okresného úradu Galanta, 

odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-GA-OSZP-2015/007682/AF zo dňa 

24.08.2015, právoplatné dňa 28.09.2015 a s jeho podmienkami. 
 
MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Bratislava 

č. 8282/2019-1.7/ed 29770/2019 - záväzné stanovisko zo dňa 06.06.2019 

Návrh na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby na začatie územného konania 

o zmene rozhodnutia 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 vydanými záverečnými stanoviskami MŽP SR č. 

4896/2016-1.7/jm zo dňa 14.07.2016 a č. 490/2018-1.7/pl zo dňa 15.11.2018 

a s rozhodnutím MŽP SR č. 6773/2017-1.7/jm zo dňa 07.08.2017 a ich podmienkami.   
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Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava 

č. 3162/41722/40603/2019 zo dňa 18.04.2019   

NDS po preštudovaní priloženej dokumentácie ako správca a vlastník rýchlostnej cesty 

R1 súhlasí so zmenou územného rozhodnutia, nakoľko stavba nezasahuje do našich  

právom chránených záujmov. 

Toto vyjadrenie má platnosť 2 roky a slúži ako podklad pre vydanie územného 

rozhodnutia. 
 

OR PZ v Galante, Okresný dopravný inšpektorát 

č. ORPZ-GA-ODI1-2019/000394-125 zo dňa 03.05.2019 

Okresný dopravný inšpektorát v Galante s predloženým návrhom predmetnej stavby po 

prehodnotení dopravno-bezpečnostnej situácie v danej lokalite súhlasí za podmienok, že:  

- prevádzka navrhovaného objektu ako i vstup a výstup najmä nákladnej dopravy musí 

prebiehať tak aby nedochádzalo k zablokovaniu resp. k obmedzeniu dopravy na 

priľahlej kruhovej križovatke, 

- Okresný dopravný inšpektorát Galanta žiada aby bol v čas informovaný o prípadných 

zmenách v súvislosti predmetnou stavbou. 
 
Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

č. OU-GA-OCDPK-2019/006662 zo dňa 26.04.2019 

Navrhovaný stavebný objekt SO 310B Oplotenie je umiestnený bez zmeny oproti 

predchádzajúcemu územnému rozhodnutiu. Predložená dokumentácia nemení platný 

a povolený stav v ochrannom pásme cesty III/1332. 

S predloženou projektovou dokumentáciou k zmene územného rozhodnutia súhlasíme za 

predpokladu dodržania podmienky: dodržať podmienky záväzného stanoviska – povolenia 

výnimky podľa ustanovenia § 11 zákona č. 135/1961 Zb. (cestný zákon) pod. č. OU – GA 

– OCDPK – 2015/008775 zo dňa 11.09.2015 vydané tunajším úradom. 
 

Správa a údržba ciest TTSK Trnava 

č. 3713/2019/SÚCTt-4 2083 zo dňa 08.04.2019 

Našich záujmov sa dotýka SO 310 B Oplotenie v ochrannom pásme cesty III/1332. 

Z predloženej dokumentácie vyplýva, že pri stavbe SO 310 oplotenie nedochádza k zmene 

oproti predchádzajúcemu územnému rozhodnutiu t. j. nemení sa platný a povolený stav 

výnimky v ochrannom pásme cesty III/1332. Vzhľadom k tomu, že zmena územného 

rozhodnutia nie je v priamom dotyku s cestou III/1332 a nevzťahuje sa na stavbu SO 310 

B oplotenie žiadame dodržať podmienky nášho vyjadrenia číslo 4241/2018/SÚCTt – 2 

3911, zo dňa 21.06.2018. 

Stanovisko, resp. vyjadrenie a podmienky v ňom sú platné jeden rok odo dňa jeho  

vyhotovenia, po uplynutí tejto doby strácajú svoju platnosť. Každú zmenu dokumentácie 

umiestnenia stavby, ku ktorej príde po vydaní stanoviska resp. vyjadrenia je stavebník 

povinný prerokovať so SÚC TTSK a požiadať o vyjadrenie k navrhovanej zmene. 
 
Mesto Sereď (cestný správny orgán) 

č. 17513/2019 zo dňa 27.05.2019 

Dodržať podmienky rozhodnutia č. 17513/2019 zo dňa 27.05.2019 o povolení zriadenia 

vjazdu z miestnej komunikácie. 

Zriadenie vjazdu sa povoľuje za splnenia podmienok: 

- žiadateľ je povinný dodržať podmienky v stanovisku ODI Galanta, 

- nový vjazd šírky 6 m bude vyhotovený v zmysle PD, bezbariérovo z MK cez spevnenú 

plochu, odvodnený na pozemok žiadateľa tak, aby dažďová voda nezasahovala na miestnu 

komunikáciu, 

- povrch bude zo zámkovej dlažby, asfaltobetónu alebo betónu na podkladovom lôžku, 
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- v prípade prekrytia inžinierskych sietí požadujeme rešpektovať vyjadrenia ich správcov, 

- žiadateľ si zaisťuje údržbu vjazdu (vrátane zimnej údržby) na vlastné náklady.   
 

REBOD SK, a.s., Nová Dedinka 

stanovisko zo dňa 23.05.2019 

Spoločnosť REBOD SK, a.s. ako správca a vlastník komunikácie v priemyselnej zóne 

Sereď – Juh, dáva súhlasné stanovisko k doplneniu novej vetvy do okružnej križovatky na 

Amazonskej ulici (pri Amazone). Nová vetva je umiestnená na pozemku CKN p.č. 

3992/58 k.ú. Sereď vo vlastníctve Logistics EU Sered 02 SK s.r.o. 

Podmienky súhlasného stanoviska: 

- Počas výstavby predmetných stavieb, nesmie dôjsť k obmedzeniu premávky na 

komunikácií, 

- Po ukončení výstavby uviesť komunikáciu a jej časti do pôvodného stavu. 
 
Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava 

č. CD 33047/2018 zo dňa 29.04.2019 

Areál MONTPARK A 

Zmena projektovej dokumentácie sa nedotýka energetických zariadení v správe 

Západoslovenskej distribučnej, a.s.. Naďalej platí naše stanovisko zo dňa 16. mája 2016 

pod inventárnym číslom CD 26282/2016 a technické podmienky zo zmluvy o pripojení č. 

121555358. 

Areál MONTPARK B 

Zmena projektovej dokumentácie sa nedotýka energetických zariadení v správe 

Západoslovenskej distribučnej, a.s.. Naďalej platí naše stanovisko zo dňa 23. mája 2018 

pod inventárnym číslom CD 330472/2018 a technické podmienky zo zmluvy o pripojení 

č. 121789118. 
 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 

č. 29372/2019/39 zo dňa 24.04.2019   

ZsVS a.s. útvar prevádzky diaľkových vodovodov súhlasí s vykonaním prác podľa 

predloženej PD po dodržaní nasledovných podmienok. 

1. Vzhľadom na to, že v blízkosti k.ú. Sereď p. č. 3992/57, 3992/58, 4085/99 došlo 

k prekládke diaľkového vodovodného potrubia DN 600 a preložené potrubie DN 400 

sa nachádza v riešenom území, je potrebné pred zahájením stavebných prác potrubie 

vytýčiť. Vytýčenie Vám zabezpečia pracovníci útvaru prevádzky diaľkových 

vodovodov v Nitre (technický pracovník Bánociová kontakt 0911 044 573). 

2. Nakoľko sa jedná o potrubie nadregionálneho významu, žiadame Vás ponechať voľné 

ochranné pásmo minimálne 7 m na obe strany od kraja potrubia.  

V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. § 19 ods. (5) v pásme ochrany je zakázané 

vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné 

zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k vodovodu, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať 

skládky, vykonávať terénne úpravy.  

K ochrannému pásmu musí byť kedykoľvek zabezpečený bezproblémový prístup 

mechanizmov kvôli údržbe, možným prácam na našom potrubí a na ochranu Vášho 

majetku pred poškodením. Prístup žiadame zabezpečiť bez oplotenia. 

3. Zákres o priebehu IS v predloženej situácii je len informatívny. 

4. Počas stavebných prác žiadame obmedzovať pohyb ťažkých stavebných mechanizmov 

nad naším vodovodným potrubím. V prípade nutnosti ich prejazdu, alebo 

manipulačných prác v našom ochrannom pásme je potrebné navrhnúť ochranu 

vodovodu uložením betónových panelov nad potrubím. 

5. Záväzné stanovisko Vám zašleme po predložení projektovej dokumentácie pre 

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

č. 28706/2019 zo dňa 17.04.2019  

Vyjadrenie vodovod:  

- Vodovodnú prípojku projektová dokumentácia nerieši. 

- Podmienky pre pripojenie na verejný vodovod boli stanovené v našom vyjadrení č. 

43875/2018 zo dňa 4.6.2018, vo vyjadrení č. 38189/2017, zo dňa 15.6.2017 a vo vyjadrení 

č. 8126/2017, zo dňa 14.11.2017. Všetky podmienky ostávajú v platnosti, okrem 

povolených množstiev odobratej vody. 

- Odber vody z verejného vodovodu povoľujeme pre Mountpark „A“ a Mountpark „B“ 

v nasledujúcom rozsahu: 

      Mountpark „A“ 

Qp Amazon = 0,507 l/s – zrealizované   Qh Amazon = 1,46 l/s – zrealizované  

Qp DC4 = 0,13 l/s     Qh DC4 = 0,37 l/s 

Spolu Mountpark „A“:  Spolu Mountpark „A“: 

Qp“Mountpark A“ = 0,637 l/s  Qh“Mountpark A“ = 1,83 l/s 

Mountpark „B“:  Mountpark „B“: 

Qp “Mountpark B“ = 0,269 l/s  Qh “Mountpark B“ = 0,77 l/s 

- Upozorňujeme stavebníka, že v záujmovom území sa nachádza diaľkovodné vodovodné 

potrubie, preto je potrebné požiadať o vyjadrenie správcu uvedeného vodovodného 

potrubia ZsVS, a.s. – ÚPD, Nábrežie za hydrocentrálou č.4, 949 60 Nitra.  

Vyjadrenie kanalizácia: 

- Projektová dokumentácia novú kanalizačnú prípojku nerieši. 

- Podmienky pre pripojenie na verejnú kanalizáciu boli stanovené v našom vyjadrení č. 

43875/2018 zo dňa 4.6.2018, vo vyjadrení č. 38189/2017, zo dňa 15.6.2017 a vo vyjadrení 

č. 81263/2017 zo dňa 14.11.2017. Všetky podmienky ostávajú v platnosti. 

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 24.04.2021, ak stavebník túto lehotu 

zmešká, je povinný požiadať ZsVS, a.s., o vydanie nového vyjadrenia   
  
HYDROMELIORÁCIE, š.p. Bratislava 

č. 2072-2/120/2019  zo dňa 09.04.2019   

Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám 

oznamujeme, že na parcelách č. 3992/57, 3992/58 a 4085/99 v k.ú. Sereď, určených na 

predmetnú stavbu neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe 

Hydromeliorácie, š.p.  

Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia. 
 
Krajský pamiatkový úrad Trnava 

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

Stavebník je povinný dodržať podmienky vykonávania archeologického výskumu 

uvedené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Trnava č. TT-08/1663/8804/Grz zo 

dňa 12.11.2008 a č. TT-08/1662/8803/Grz zo dňa 12.11.2008.  
 

ENERGY ONE, s.r.o., Bratislava 

č. PL04/2019 zo dňa 15.4.2019  

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. 
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Stavebník je povinný rešpektovať všetky doteraz vydané stanoviská, predovšetkým 

stanovisko č. PL08/2018 zo dňa 7.5.2018, - vyjadrenie k dokumentácii pre stavebné 

povolenie. 

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.  

- Stanovisko – vyjadrenie a podmienky v ňom sú platné v prípade že návrh (žiadosť) na 

vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 31.5. 2020 a ak stavebník túto 

lehotu zmešká je povinný požiadať EO, s.r.o. o vydanie nového stanoviska. 

- 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..  
    
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 

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. 

mailto:martin.moravčik@telekom.sk
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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 

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, 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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- 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.  
 

OTNS, a.s., Bratislava, správca optickej siete SWAN, a.s. 

č. 1988/2019 zo dňa 11.4.2019  

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 

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, 

http://www.telekom.sk/
mailto:obchod@otns.sk
mailto:tomas.mozes@telemax.sk
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- oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na 

možnú polohovú odchýlku ± 30 cm 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, + 421235000999. 

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

nemá námietky. 
 

Orange Slovensko, a.s. Bratislava 

č. BA-1151/2019 zo dňa 29.4.2019 

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 

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 

mailto:swansiete@otns.sk
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- 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 30.12.2019  

 

     Ostatné podmienky rozhodnutia vydaného mestom Sereď č. 6798/ÚPaSP 1191/2008 zo 

dňa 20.11.2008 o umiestnení stavby zostávajú platné v plnom rozsahu v znení jeho zmeny 

vydanej mestom Sereď pod č. 5790/ÚPaSP 329/2014 zo dňa 25.06.2014, v znení jeho zmeny 

vydanej mestom Sereď pod č. 17089/ÚPaSP 1022/2015 dňa 20.10.2015, právoplatné dňa 

19.11.2015, v znení jeho zmeny vydanej mestom Sereď pod č. 2536/ÚPaSP 161/2017 dňa 

04.05.2017, právoplatné dňa 01.06.2017 

 

     Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  neboli vznesené. 

    

     Toto nové rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa ustanovenia § 40 ods.1 

stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí platnosť, 

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

rozhodnutím. 

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

nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

              

 

O d ô v o d n e n i e  

 

     Navrhovateľ Mountpark Logistics EU Sered 02 SK s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 

Bratislava – Staré mesto, IČO: 50 794 302 zastúpený spoločnosťou MP RENTAL, s.r.o., so 

sídlom Oriešková 7, 821 05 Bratislava – Ružinov, IČO: 35 943 220, podal dňa 07.05.2019 na 

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

vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby „Logistické centrum a ľahká priemyselná 

výroba Sereď – areál MOUNTPARK A, B“ – ZMENA 03.2019. Navrhovaná zmena 

územného rozhodnutia sa týka pozemkov parc.č. 3992/58, 4085/99, 3992/57 k.ú. Sereď.        
 
Pre umiestnenie stavby boli vydané územné rozhodnutia: 

Mesto Sereď vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby „Logistické centrum a ľahká 

priemyselná výroba Sereď“ pod č. 6798/ÚPaSP 1191/2008 dňa 20.11.2008, právoplatné dňa 

23.12.2008 v znení jeho zmien vydaných mestom Sereď pod č. 5790/ÚPaSP 329/2014 dňa 

25.06.2014, právoplatné dňa 30.07.2014, v znení jeho zmeny „Logistické centrum a ľahká 

priemyselná výroba Sereď“ – zmena 07.2015, areály MOUNTPARK A, MOUNTPARK B 

vydanej mestom Sereď pod č. 17089/ÚPaSP 1022/2015 dňa 20.10.2015, právoplatné dňa 

19.11.2015, v znení jeho zmeny „Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď“ – 
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zmena 02.2017, areály MOUNTPARK A, MOUNTPARK B vydanej mestom Sereď pod č. 

2536/ÚPaSP 161/2017 dňa 04.05.2017, právoplatné dňa 1.6.2017, (územné rozhodnutie 

k pozemkom parc.č. 4085/99, 3992/58 k.ú. Sereď, parcely na ktorých sú umiestnené skladové 

haly).                                          

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 11.07.2014, právoplatné 13.08.2014 a pod č. 19342/ÚPaSP 

817/2017 zo dňa 06.11.2017, právoplatné dňa 12.12.2017, (územné rozhodnutie k pozemku 

parc.č. 3992/57 k.ú. Sereď, územie s doplnením parkovacích plôch).                   
 
     Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie územného konania podľa § 36 

ods.1 a § 41 ods. 1 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom  

oznámením č. 2793/ÚPaSP 498/2019 zo dňa 23.05.2019 a súčasne podľa § 36 ods.2 

stavebného zákona upustil od ústneho prerokovania a miestneho zisťovania.                            
 
     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.   
 
     Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 24.08.2015 pod 

č. OU-GA-OSZP-2015/007582/AF - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní o zmene 

činnosti – zmena navrhovanej činnosti „Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba 

Sereď“, sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 

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

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 28.09.2015. 

V konaní o zmene územného rozhodnutia „Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba 

Sereď – areál MOUNTPARK A, B“ - zmena 03.2019, vydal Okresný úrad Galanta, odbor 

starostlivosti o životné prostredie záväzné stanovisko pod č. OU-GA-OSZP-2019/008841/AF 

dňa 21.06.2019. 
 
     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. 8282/2019-1.7/ed 29770/2019 zo dňa 

06.06.2019. 
 
     Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta vydalo pod č. 2374/8693 ÚPaSP 403/2019      

dňa 25.04.2019 záväzné stanovisko k navrhovanej zmene stavby. Podľa predloženej 

projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a vyhodnotenia súladu návrhu s ÚPN-M 

Sereď navrhovaná stavba je v súlade s ÚPN –M Sereď.     
 
     Mesto Sereď vydalo rozhodnutie č. 17513/2019 zo dňa 27.05.2019 o povolení zriadenia 

vjazdu z miestnej komunikácie. 
  
     Nový návrh sa dotýka orgánov štátnej správy, ktoré k novému umiestneniu stavby dali 

stanoviská: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Krajské 

riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Okresný úrad Galanta, odbor 

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

krízového riadenia, Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Správa a údržba ciest TTSK Trnava, Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava, Slovak 

Telekom, a.s., Bratislava, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, Západoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Galanta so sídlom v Šali, Západoslovenská vodárenská 
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spoločnosť, a.s., Nitra, ENERGY ONE, s.r.o. Bratislava, Orange Slovensko, a.s., Bratislava, 

OTNS, a.s., Bratislava (správca optickej siete SWAN,a.s.), Hydromeliorácie, š.p., Bratislava, 

OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát Galanta, REBOD SK, a.s., Nová Deinka. Ich 

stanoviská boli zosúladené a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.  

 

    Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie – zmena 03.2019 vypracoval Ing. Peter 

Lobotka, PhD., autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 5449*A1, komplexné architektonické 

a inžinierske služby, JFcon, s.r.o., Inžinierska a projekčná činnosť, Družstevná 942/6, 031 01 

Liptovský Mikuláš.    

  

     Poplatky:  

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

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote 3 900,- €.    

 

            

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. 

     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. 

 

 

  

 

                                                                                             - podpísané - 

                                                                                Ing. Martin Tomčányi   

                                                                                                 primátor mesta Sereď 
   
 

 

 

Príloha :  

1 x C - Celková situácia v mierke 1:4000 

1 x D - Koordinačná situácia v mierke 1:1600 

(pre navrhovateľa a k spisu) 

 

 

 

Zverejnené dňa : 29.07.2019                                                   Zvesené  dňa : 

(pečiatka, podpis)                                                                      (pečiatka, podpis)  


