
andráss qr,1 MESTSKÝ ÚRAD 
SER~'-'-'~ 6"------i 

Dátum: 2 4 -07- 2019 
Mestský úrad v Seredi 
Nám. republiky 1176/10 

Naša značka 
LC rozšírenie 
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Ing. Štefan Andrássy 
110903/ 729 982 

v Šamoríne dňa 
24.07.2019 

e: stefcm.andrassv@gmail.com 

Vec : Návrh na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby : 
Rozšírenie skladu LC Sereď 

Meno, priezvisko a adresa navrhovateľa : 
Lidl Slovenská republika, v.o.s. Ružinovská lE, Bratislava 821 02 v zastúpení andrássy 

s.r.o, Hlavná 838/19 Šamorín IČO: 36728951 

Druh a stručný popis stavby : 
Pre stavbu bolo vydané Mestom Sereď rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. 12540/ÚPaSP 
3 99/2014 dňa 11.07.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13 .08 .2014 

Stavba rozšírenia logistického skladu je situovaná na území Trnavského kraja, v územnom ob
vode Galanta, v juhozápadnej časti k. ú. mesta Sereď. Dotknuté územie sa nachádza v lokalite 
Nový Majer. V južnej časti sa na prikúpenej parcele navrhuje predmetné rozšírenie skladu a v 
severovýchodnej prikúpenej parcele sa rozšíria zelené plochy areálu. 

Dokumentácia rieši: 
• Rozšírenie Logistickej haly, ktorá bude slúžiť ako skladovacia a logistická hala: 

Súčasťou stavby bude aj rozšírenie hranice oplotenia, 
• Na pozemku v areáli sa nachádzajú tri malé objekty - meracia stanica VN a dve vsakovacie 

jamy, ktoré budú presunuté do novej polohy. 

Miesto stavby, ktoré je predmetom zmeny územného rozhodnutia 
Pozemok parc. č. 3992/5, 3992/95, 3992/104, 3992/110, 3992/111, 39921112, 3992/113, 
39921114,3992/143,3992/148 kat. úz. Sereď, v obci Sereď, 
doterajšie využitie pozemku, na ktorom sa navrhuje umiestnenie stavby pol'nohospodárske 
využitie 

Vlastnícke právo : 
Navrhovateľ má k pozemku, na ktorom sa navrhuje umiestniť stavba : 

• vlastnícke právo, list vlastníctva č .. 5478 

Zoznam účastnikov konania (právnických a fyzických osôb a ich adresy) : 
Lidl Slovenská republika, v.o.s. IČO: 35 793 783 Ružinovská IE, Bratislava 821 02 
PIO Keramoprojekt, a.s. IČO : 36 308 862, Dolný Šianec l, 911 48 Trenčín 
REBOD SK, a.s., IČO: 36 865 940 Hlavná 483/90, 900 29 Nová Dedinka 
andrássy s.r.o, iČO: 36728951 Hlavná 838/19 Šamorín 931 Ol 

andrássy s.r.o. 
Hlavná 838/19, 931 Ol Šamorín IČO: 36728951 !Č DPH SK 2022318760 
Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel : Sro, Vložka čfslo: 19525 



Zároveň ako dotknutá osoba v súlade s ustanovením § ll zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov (ďalej len "zákon"), poskytuje mestu Sereď ako prevádzkovateľovi súhlas so 
spracovaním všetkých v tejto žiadosti uvedených osobných údajov za účelom bezpečnej a zámenu 
vylučujúcej identifikácie dotknutej osoby s tým, že je oprávnený tento súhlas písomne odvolať 
v prípade preukázateľného porušenia zákona zo strany prevádzkovateľa. 
Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov 
dotknutej osoby. 

K žiadosti podávame 
v tlačenej forme Okresný úrad Galanta životného prostredia vydané Rozhodnutie 
a v elektronickej forme https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-uprava-vnutomych
priestorov-spolu-s-rozsirenim-skladu-lc-sered-zmena 
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Prílohy ku žiadosti : 
originál kópie z katastrálnej mapy 
situačný výkres súčasného stavn územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslenim 

predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzieb na okolie (kópia z katastrálnej 
mapy) 

dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou 
osobou resp. osobou s príslušným odborným vzdelaním 

záverečné stanovisko o posúdeni vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie alebo 
rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané 

prehlásenie projektanta o súlade dokumentácie s územným plánom 
vyhodnotenie dokumentácie pre zmenu územného rozhodnutia vzhľadom na záverečné 

stanovisko Min životného prostredia 
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 

orgánov štátnej správy a obce (záväzné stanovisko mesta k investičnej činnosti, 
rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 
vyjadrenie Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trnave 
vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia v Galante- OV, OH, OPaK, OO 
vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu v Trnave, Cukrová l, Trnava 
vyjadrenie Západoslovenskej Vodárenskej spoločnosti Šaľa 
vyjadrenie Ministerstva Obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava 832 47 
vyjadrenie Západoslovenská distribučná spoločnosť, Čuleňová 6, Bratislava 
vyjadrenia správcov sieti Energy One, Min vnútra, Min Obrany, Západoslovenská distribučná 
spoločnosť, SPP, Orange Slovensko a.s., Západoslovenská Vodárenská spoločnosti 

doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona č.l45/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov (položka č. 59) 
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