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Námestie republiky 1176/10,  926 01 Sereď 

Číslo: 10888/ÚPaSP 1333/2019                                                        V Seredi, dňa 04.02.2020 
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 STAVEBNÉ   POVOLENIE 
 

  

 
 
     Stavebník Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 

35 793 783 v zastúpení andrássy s.r.o., Hlavná 838/19, 931 01 Šamorín, IČO: 36 728 951,      
podal dňa 28.11.2019 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania 

a stavebného poriadku žiadosť o vydanie stavebného povolenia zmenu dokončenej stavby 

„Rozšírenie skladu LC Sereď“ stavebný objekt SO 307 Komunikácie a spevnené plochy 

v areáli LC Lidl Slovenská republika, v.o.s, na pozemkoch parc.č. 3992/104, 3992/113, 

3992/114, k.ú. Sereď, v lokalite Priemyselného parku Sereď – Juh.  
          
     Mesto Sereď, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a zákona č.135/1961 Zb. 

(cestný zákon)  v znení neskorších predpisov v súlade s § 120 zák.č.50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval 

žiadosť stavebníka podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní 

žiadosti rozhodol  takto : 

podľa § 66 stavebného zákona  a § 10 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona 

p o v o ľ u j e 
 
stavbu :                                  „Rozšírenie skladu LC Sereď“ 

                                                stavebný objekt 

                                       SO 307 Komunikácie a spevnené plochy 
 
pre stavebníka:  Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava 

                         IČO: 35 793 783  
 
na pozemkoch parc. č. 3992/104, 3992/113, 3992/114 k.ú. Sereď  (LV č. 5478).   

        

     Predložená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši stavebný objekt SO 307 

Komunikácie a spevnené plochy v areáli LC Lidl Slovenská republika, v.o.s, ktoré budú 

vybudované v rámci stavby „Rozšírenie skladu LC Sereď“. 

Prístavbou nového skladu v areáli logistickej haly nedôjde k zmene dopravného napojenia. 

Jestvujúce asfaltové a cementobetónové komunikácie sa zachovajú, vybúra sa len časť 

jestvujúcej asfaltovej komunikácie v mieste rozšírenia skladu. Úprava resp. výstavba 

spevnených plôch bude len v okolí prístavby nového skladu. 
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SO 307 Komunikácie a spevnené plochy  

Objekt rieši dopravnú obsluhu prístavby logistickej haly. Komunikácia a spevnené plochy sú 

tvorené obslužnými plochami a vnútro areálovou komunikáciou, ktoré sú dopravne napojené 

na existujúce spevnené plochy a komunikácie. 

Účelová komunikácia zabezpečuje priamu obsluhu spevnených plôch logistického centra. 

Komunikácia priamo nadväzuje na existujúcu vnútro areálovú komunikáciu. Kryt vozovky 

komunikácie bude z asfaltového betónu. Komunikácia je navrhnutá šírky š. 12,0 m v mieste 

pozdĺž nakladacích rámp a v mieste čela haly je zúžená na šírku š. 10,0 m. Obvod 

komunikácií je ohraničený cestným betónovým obrubníkom 1000/260/150 s kolmým 

prevýšením h=0,12 m. Odvodnenie komunikácie v mieste čela haly je navrhnute do 

štrbinového žľabu s obrubníkom. 

Kryt obslužných plôch je navrhnutý z cementobetónu CB II a šírka plochy je 20,0 m. Medzi 

komunikáciou a obslužnými plochami je navrhnutý líniový štrbinový žľab. Prístup peších do 

novej prístavby haly je cez jestvujúcu halu, ku ktorej je prístup zabezpečený jestvujúcimi 

chodníkmi. Odvodnenie povrchu spevnených plôch je zabezpečené priečnym sklonom 2,00% 

smerom od haly do líniových štrbinových žľabov. Taktiež komunikácia je spádovaná sklonom 

2,00% smerom do líniových štrbinových žľabov. Výstavba spevnenej plochy si vyžiada 

vybúranie spevnenej plochy 2259 m
2
 a odvodňovacích obrubníkov celkovej dĺžke 207 m. 

Prístup peších do novej prístavby haly je cez jestvujúcu halu, ku ktorej je prístup zabezpečený 

jestvujúcimi chodníkmi.  

Pre parkovanie osobných aj nákladných automobilov budú postačovať existujúce parkovacie 

státia. 

 
              

Pre  uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 

  

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom 

konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 
 
2. Navrhovaná stavba bude umiestnená v súlade s podmienkami určenými v územnom 

rozhodnutí. 
 

3. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať predpisy týkajúce sa                    

bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na 

stavenisku.  
 
4. Dopravné napojenie – komunikácia a spevnené plochy sú dopravne napojené na 

existujúce spevnené plochy a komunikácie. 
 

5. Dažďové vody budú odvádzané do areálovej dažďovej kanalizácie. Na uskutočnenie 

vodnej stavby „SO 303 Dažďová kanalizácia“ budovanej v rámci stavby „Rozšírenie 

skladu LC Sereď“ vydá samostatné rozhodnutie Okresný úrad Galanta, odbor 

starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy.    
 

6. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:              
           

      Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave 

      č. KRHZ-TT-OPP-575-002/2019 zo dňa 18.12.2019 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave posúdilo projektovú 

dokumentáciu predmetnej stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre 

stavebné konanie a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez 

pripomienok. 
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      Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - EIA 

      č. OU-GA-OSZP-2020/001279/AF zo dňa 15.01.2020 

Návrh na začatie stavebného konania vo veci vydania stavebného povolenia na 

základe žiadosti o zmenu dokončenej stavby „Rozšírenie skladu LC Sereď, stavebný 

objekt SO 307 Komunikácie a spevnené plochy 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 o zmene činnosti Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti 

o životné prostredie č. OU-GA-OSZP-2019/007386/AF zo dňa 14. júna 2019, 

právoplatné dňa 18.07.2019 a s jeho podmienkami.    
   

Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Galanta 

č. ORPZ-GA-ODI1-2019/000400-067 zo dňa 14.11.2019 

Okresný dopravný inšpektorát Galanta s predloženým návrhom projektu 

dočasného dopravného značenia pre PD „Rozšírenie skladu LC Sereď“ v 

zmysle predloženej žiadosti a priloženej dokumentácie po prehodnotení 

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

- práce budú naplánované tak, aby sa vykonávali v predĺžených intervaloch so 

zreteľom na včasné a urýchlené ukončenie prác a obnovenie plynulosti CP,  

- trvalé, dočasné dopravné značky budú použité v zmysle predloženého projektu, 

vyhlášky MVSR č. 9/2009 a v zmysle STN 018020 v reflexnej úprave, upevnené na 

príslušných nosičoch, resp. stĺpikoch, 

- Okresnému dopravnému inšpektorátu Galanta bude oznámené meno a telefónny 

kontakt osoby zodpovednej za správnosť a funkčnosť osadenia dopravných značiek 

počas prác a bude privolaný na kontrolu použitia dopravného značenia ešte pred 

začatím stavebných prác.  

     K použitiu odsúhlasených trvalých, dočasných dopravných značiek a dopravných 

zariadení je potrebné vydať určenie (§ 3 Zákona číslo 135/1961 Zb.), ktoré žiadame 

zaslať k hore uvedenému číslu. 

     Okresný dopravný inšpektorát si záverom vyhradzuje právo v spolupráci s 

dotknutými orgánmi a organizáciami v prípade potreby riešenia aktuálnej dopravno - 

bezpečnostnej situácie v miestach umiestnenia odsúhlasených dočasných dopravných 

značený a dopravných zariadení na prípadné zmeny, úpravy alebo doplnenie tohto 

stanoviska. 
 
           Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OPaK 

č. OU-GA-OSZP-2019/015845 zo dňa 10.12.2019                                                 

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemáme námietky k realizácii predmetnej stavby  

na uvedených parcelách v k.ú. Sereď podľa predloženej projektovej dokumentácie.  
 
           Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OV 

č. OU-GA-OSZP-2019/006310 zo dňa 25.04.2019                                                 

Z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasíme s projektovou dokumentáciou stavby 

za splnenia týchto podmienok: 

1. Navrhované technické riešenie investor prerokuje so správcom verejného 

vodovodu a verejnej kanalizácie, t.j. ZsVS, a.s. Nitra, OZ Galanta so sídlom v Šali. 

2. Investor je povinný preukázať majetkoprávny vzťah k všetkým pozemkom, na 

ktorých bude vedená trasa navrhovanej kanalizácie a navrhovaného vodovodu. 

3. Pri križovaní a súbehu podzemných vedení s inžinierskymi sieťami je investor 

povinný dodržať STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického 

vybavenia“ a pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie existujúcich rozvodov 

inžinierskych sietí. 
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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) zákona č. 364/2004 Z.z. 

o vodách (vodný zákon), ktoré súvisí s povolením vodnej stavby - dažďovej 

kanalizácie. Hydrogeologický posudok musí byť vypracovaný oprávnenou osobou 

a bude súčasťou podkladov k žiadosti o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby. 

Hydrogeologickým posudkom musí byť deklarovaná vsakovacia schopnosť 

podložia a prehodnotený vsakovací systém pre odvádzanie požadovaného 

množstva vôd. 

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 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 správy podľa § 26 

vodného zákona.  
 
           Okresný úrad Trnava, OSŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek  

           životného prostredia kraja Trnava    

č. OU-TT-OSZP2-2019/017390/Gl – rozhodnutie zo dňa 03.09.2019    

Navrhovaná činnosť „Rozšírenie skladu LC Sereď“ nie je činnosťou podľa 

ustanovenia §16 ods. 6 písm. b) zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona 

SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 

a nie je potrebné posúdenie tejto činnosti podľa § 16a ods. 14 vodného zákona.   
 
           Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OH 

č. OU-GA-OSZP-2019/006313 zo dňa 10.04.2019                                                 

Pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými 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 a požiada o vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 Zákona 

o odpadoch.  

Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas 

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

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

           Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

č. OU-GA-OCDKP-2019/007522 zo dňa 09.05.2019                                                 

Navrhované umiestnenie stavby je v dotyku s existujúcimi miestnymi a účelovými 

komunikáciami v k.ú. Sereď. Cestným správnym orgánom pre miestne komunikácie 

a účelové komunikácie je mesto Sereď.   
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           Krajský pamiatkový úrad Trnava 

č. KPUTT-2019/13190-3/39443/Hor,Sl – Rozhodnutie zo dňa 28.05.2019    

Za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území 

stavby „Rozšírenie skladu LC Sereď“, bude podľa § 35 ods. 7 v nadväznosti na § 35 

ods. 4 písm. b) zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov (pamiatkový zákon) vykonaný záchranný pamiatkový výskum. 

Stavebník je povinný dodržať podmienky vykonávania tohto archeologického 

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

2019/13190-3/39443/Hor,Sl zo dňa 28.05.2019 
 

7. 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 realizáciu stavby podľa predloženej PD. 

V prípade vydania povolenia na zvláštne užívanie MK je potrebné povolenie cestného 

správneho orgánu mesta Sereď - ORM na základe stanoviska správcu pozemnej 

komunikácie. 
 

8. Stavba bude dokončená v termíne do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti 

stavebného povolenia.   
 

9. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ bude určený vo výberovom konaní. 

Najneskôr do 15 dní po skončení výberového konania stavebník oznámi stavebnému 

úradu zhotoviteľa stavby a priloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti. 
 

10. Stavebník zodpovedá za súlad priestorovej polohy stavby s overenou dokumentáciou,   

pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou 

alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 

Doklad o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri 

kolaudácii.  
 

11. O všetkých zabudovaných stavebných konštrukciách a výrobkoch musí investor pri 

kolaudácii predložiť vyhlásenie o parametroch v súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z. 

o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 162/2013 Z.z.. 
 

12. Pred začiatkom výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych 

sietí v priestore navrhovanej stavby ich správcami, v prípade kolízie s objektom 

ochrániť resp. dať preložiť. V mieste inžinierskych sietí výkopové práce vykonať 

ručne.   
 

13. Projektant stavby v zmysle § 46 ods. 1 stavebného zákona zodpovedá za správnosť 

a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona a aj za jej 

realizovateľnosť. 
 

14. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia 

overená v stavebnom konaní v zmysle § 43i ods. 5 stavebného zákona a všetky 

doklady týkajúce sa realizácie stavby. 
 

15. Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb a označiť 

stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.  
 
16. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby stavebnému úradu.  
 
17. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať 

len na  základe kolaudačného rozhodnutia,  podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona.  
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18. Kolaudácia je možná až po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na 

podmieňujúce stavebné objekty stavby z hľadiska užívateľnosti stavby ako celku, 

ktoré povoľovali iné stavebné úrady. 

  

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky neboli vznesené. 

      

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:    
V stavebnom konaní boli uplatnené námietky účastníka konania Marcela Slávika (predseda 

Združenia domových samospráv), ako dotknutá verejnosť, doručené dňa 07.01.2020 pod č. 

311/2020, cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.  

Stavebný úrad pripomienky uvádza v plnom znení a rozhodol o nich takto:  

Vyjadrenie účastníka stavebného konania podľa §62 ods.3 Stavebného zákona 

Toto vyjadrenie je vyjadrením k zámeru, ktorý bol posudzovaný procesom EIA, ako celku; 

stavebné konania sú per partes na jednotlivé stavebné objekty resp. ich časti. Stavebný úrad 

v rozhodnutí vyhodnotí zámer ako celok a splnenie jednotlivých podmienok adekvátne pre 

jednotlivé čiastkové stavby a stavebné konania. 

Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §59 ods.1písm.c Stavebného 

zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. v predmetnom 

stavebnom konaní pre stavbu „Rozšírenie skladu LC Sereď“ uplatňuje svoje práva za účelom 

kontroly splnenia verejných záujmov životného prostredia. Podľa §17 zákona o životnom 

prostredí č.17/1992 Zb. „(1) Každý je povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, 

prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať 

nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie. (2) Každý, kto využíva územia 

alebo prírodné zdroje, projektuje, vykonáva alebo odstraňuje stavby, je povinný také činnosti 

vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné prostredie a zaťaženie územia, a to v 

rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi. (3) Každý, kto hodlá zaviesť do 

výroby, obehu alebo spotreby technológie, výrobky a látky, alebo kto ich hodlá dovážať, je 

povinný zabezpečiť, aby spĺňali podmienky ochrany životného prostredia a aby v prípadoch 

ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi boli posúdené z hľadiska ich možných 

vplyvov na životné prostredie.“. Podľa §66 ods.1 písm.b je stavebný úrad povinný overiť 

splnenie záujmov životného prostredia; v tomto smere žiadame v stavebnom konaní overiť aj 

nasledovné environmentálne záujmy: 

a) K predmetnej stavbe „Rozšírenie skladu LC Sereď“ bolo vykonané zisťovacie konanie 

zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. 

Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu 

uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových 

samospráv. Podľa §140c ods.1 Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania 

podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. 

Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne 

práva a záujmy nášho združenia priamo dotknuté umiestňovanou stavbou; zapracovanie a 

zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné 

rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo. 

Pripomienke sa vyhovuje. 

b) Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že 

sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní dostatočne 

dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry; žiadame predložiť stanovisko, že navrhované 

dopravné riešenie je dostatočné. 

Pripomienke sa vyhovuje. 
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c) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a 

Vodného zákona. 

Pripomienke sa vyhovuje. 

d) Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov podľa §18 ods.5 a/alebo §65 

Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia. 

Pripomienke sa vyhovuje. 

e) Žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v 

súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. 

Pripomienke sa vyhovuje. 

f) Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.e 

a písm.j Stavebného zákona: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v 

súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli 

zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci 

technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť 

vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím 

vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch 

energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a 

prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a 

možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo“. Žiadame 

preukázať splnenie podmienky podľa §47 písm.e a písm.j Stavebného zákona odbornými 

výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby. 

Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žiadame riešiť prírodnými opatreniami v 

zmysle bodu h a i tohto vyjadrenia. 

Pripomienke sa vyhovuje. 

g) Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo 

zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-

podnikatela). 

Pripomienke sa vyhovuje. 
 
S realizáciou stavby „Rozšírenie skladu LC Sereď“ súhlasíme; do podmienok stavebného 

povolenia žiadame zahrnúť nasledovné podmienky: 

1) Úpravy sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, 

Bratislava 2010 (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-

planovanie/metodicke-usmerneniaoznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej 

vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci 

sadových a terénnych úprav znižovali tepelné napätie a podporovali mikroklímu v areáli. 

Stavebný úrad uplatnenú pripomienku neakceptuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 

rozhodnutia. 

2) Základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú stabilitu a 

odtokové pomery v území tak, aby projekt súčasne spĺňal metodiku Európskej komisie 

PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA 

RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE 

(http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2). 

Stavebný úrad uplatnenú pripomienku neakceptuje z dôvodov uvedených v dôvodovej časti 

rozhodnutia.  

3) Aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako zodpovedný 

prístup k Obehovému hospodárstvu pre riešenia stavby (napr. retencia, zlepšenie infiltrácie - 

strechy, komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, sadové úpravy) a to využitím dielcov a 

materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 

80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m
2
 po dobu 

prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území 

https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela
https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela
http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2
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(www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). 

• recyklovaná plastová vegetačná tvárnica vysypaná kamennou drťou fr. 8-16 

• kamenivo fr. 0-4 tr.A 

• geotextília netkaná protiropná 

• separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL) 

• hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A 

• hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A 

• výstužná geomreža 

Pripomienke sa vyhovuje. 

4) Zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie 

zberných nádob osobitne pre zber: 

 komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, 

 kovov označeného červenou farbou 

 papiera označeného modrou farbou 

 skla označeného zelenou farbou 

 plastov označeného žltou farbou 

 bio-odpadu označeného hnedou farbou 

Pripomienke sa vyhovuje. 

     

Stavba  nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 
 
Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

nebude stavba začatá. 
  
Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov 

účastníkov konania. 

 

 

O d ô v o d n e n i e  
        

 Stavebník Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 

35 793 783 v zastúpení andrássy s.r.o., Hlavná 838/19, 931 01 Šamorín, IČO: 36 728 951,      

podal dňa 28.11.2019 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania 

a stavebného poriadku žiadosť o vydanie stavebného povolenia zmenu dokončenej stavby 

„Rozšírenie skladu LC Sereď“ stavebný objekt SO 307 Komunikácie a spevnené plochy 

v areáli LC Lidl Slovenská republika, v.o.s, na pozemkoch parc.č. 3992/104, 3992/113, 

3992/114, k.ú. Sereď, v lokalite Priemyselného parku Sereď – Juh. 

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

a ľahká priemyselná výroba“, pod č. 6797/ÚPaSP 1192/2008 zo dňa 20.11.2008, právoplatné 

dňa 23.12.2008, v znení jeho zmien vydaných mestom Sereď pod. č. 12540/ÚPaSP 399/2014 

zo dňa 11.7.2014, právoplatné dňa 13.8.2014, pod č. 19342/ÚPaSP 817/2017zo dňa 

6.11.2017, právoplatné dňa 12.12.2017, pod č. 2036/ÚPaSP 252/2019 zo dňa 18.06.2019, 

právoplatné dňa 24.07.2019 a pod č. 9658/ÚPaSP 751/2019 zo dňa 10.09.2019, právoplatné 

dňa 11.10.2019., 
 
     Mesto Sereď, ako príslušný špeciálny stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania 

podľa § 61 ods.1 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením 

č.10888/ÚPaSP 1333/2019 zo dňa 20.12.2019 a  z dôvodu, že sú mu známe pomery 

staveniska, bolo v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona upustené od miestneho zisťovania.    
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      V stavebnom konaní boli uplatnené námietky účastníka konania Marcela Slávika 

(predseda Združenia domových samospráv), ako dotknutá verejnosť, doručené dňa 

07.01.2020 pod č. 311/2020, cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej 

správy slovensko.sk.  Stavebný úrad pripomienky uvádza v plnom znení a rozhodol o nich 

takto:  

O požiadavkách predložených účastníkom konania, Združenie domových samospráv stavebný 

úrad rozhodol nasledovne:  

Združenie domových samospráv si ako účastník konania podľa §59 ods.1písm.c Stavebného 

zákona ako dotknutá verejnosť v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č.24/2006 Z.z. v predmetnom 

stavebnom konaní pre stavbu „Rozšírenie skladu LC Sereď“ uplatňuje svoje práva za účelom 

kontroly splnenia verejných záujmov životného prostredia. Podľa §17 zákona o životnom 

prostredí č.17/1992 Zb. „(1) Každý je povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, 

prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať 

nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie. (2) Každý, kto využíva územia 

alebo prírodné zdroje, projektuje, vykonáva alebo odstraňuje stavby, je povinný také činnosti 

vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné prostredie a zaťaženie územia, a to v 

rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi. (3) Každý, kto hodlá zaviesť do 

výroby, obehu alebo spotreby technológie, výrobky a látky, alebo kto ich hodlá dovážať, je 

povinný zabezpečiť, aby spĺňali podmienky ochrany životného prostredia a aby v prípadoch 

ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi boli posúdené z hľadiska ich možných 

vplyvov na životné prostredie.“. Podľa §66 ods.1 písm.b je stavebný úrad povinný overiť 

splnenie záujmov životného prostredia; v tomto smere žiadame v stavebnom konaní overiť aj 

nasledovné environmentálne záujmy: 

a) K predmetnej stavbe „Rozšírenie skladu LC Sereď“ bolo vykonané zisťovacie konanie 

zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových samospráv uplatnilo pripomienky. 

Podľa §24 ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006 Z.z. su minimálne v rozsahu 

uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a oprávnené záujmy Združenia domových 

samospráv. Podľa §140c ods.1 Stavebného zákona je rozhodnutie zo zisťovacieho konania 

podkladom pre každé povoľovacie konanie, teda aj predmetné stavebné konanie. 

Vzhľadom na uvedené, pripomienky uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne 

práva a záujmy nášho združenia priamo dotknuté umiestňovanou stavbou; zapracovanie a 

zohľadnenie týchto pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre stavebné 

rozhodnutie žiadame vyhodnotiť jednotlivo. 

Stavebný úrad pripomienke vyhovel, predloženými požiadavkami sa zaoberal a vyhodnotil 

ich jednotlivo.  

b) Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že 

sa na predmetnú stavbu nevzťahujú ustanovenia §19 cestného zákona o budovaní dostatočne 

dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry; žiadame predložiť stanovisko, že navrhované 

dopravné riešenie je dostatočné. 

Stavebný úrad pripomienke vyhovel. Podľa predloženej projektovej dokumentácie areál 

logistického centra sa nachádza v priemyselnom parku a je dopravne napojený prístupovou 

komunikáciou, ktorá je pokračovaním od Okružnej križovatky na Nový majer. Priemyselný 

park je dopravne napojený cez okružnú križovatku a cestu I/62 na rýchlostnú komunikáciu 

R1. Prístavbou nového skladu v areáli logistickej haly nedôjde k zmene dopravného 

napojenia. Existujúce asfaltové a cementobetónové komunikácie sa zachovajú, vybúra sa len 

časť existujúcej asfaltovej komunikácie v mieste rozšírenia skladu. Úprava resp. výstavba 

spevnených plôch bude len v okolí prístavby nového skladu.  

Navrhovateľ predložil „Dopravné napojenie logistického centra a ľahkej priemyselnej výroby 

na cestu I/62 pri Seredi, Aktualizácia dopravno-inžinierskeho posúdenia“, ktoré vyhotovila 

PhDr. Mária Kocianová, autorizovaný stavebný inžinier vo februári 2017. Na dopravné 
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napojenie Logistického centra je spracované kapacitné posúdenie dopravy, ktoré preukázalo, 

že v horizonte rokov 2019, 2022 a 2024 vyhovuje predpokladaným dopravným nárokom 

počas celého hodnoteného obdobia a dostatočnej funkčnej úrovni.   

c) Žiadame preukázať splnenie záujmov ochrany vôd predložením rozhodnutia podľa §16a 

Vodného zákona. 

Stavebný úrad pripomienke vyhovel, Okresný úrad Trnava, OSŽP vydal rozhodnutie č. OU-

TT-OSZP2-2019/017390/Gl dňa 03.09.2019, právoplatné dňa 05.09.2019, ktorým rozhodol, 

že navrhovaná činnosť nie je činnosťou podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) zákona č. 

364/2004 Z. z. o vodách  a nie je potrebné posúdenie tejto činnosti podľa § 16a ods. 14 

zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.  

d) Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov podľa §18 ods.5 a/alebo §65 

Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy a správcu dotknutého povodia. 

Uplatnenej pripomienke sa vyhovelo. V konaní bolo uplatnené stanovisko dotknutého orgánu 

štátnej vodnej správy Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie – 

OV č. OU-GA-OSZP-2019/006310 zo dňa 25.04.2019. Odvedenie dažďových vôd v areáli 

(SO 303 Dažďová kanalizácia) je predmetom rozhodnutia o vodnej stavbe, príslušným 

správnym orgánom pre vydanie rozhodnutia je Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti 

o životné prostredie. Podľa stanoviska stavebníka zo dňa 21.01.2020 pripomienka je 

akceptovaná v objektoch vodných stavieb.  

e) Žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných environmentálnych opatrení v 

súvislosti s predmetnou stavbou podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. 

Uplatnenej pripomienke sa vyhovelo, obsahuje projektová dokumentácia pre stavebné 

povolenie. 

f) Žiadame preukázať splnenie všeobecnej požiadavky na projekciu stavieb podľa §47 písm.e 

a písm.j Stavebného zákona: „Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v 

súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli 

zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby technický systém budovy v rámci 

technických, funkčných a ekonomických možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť 

vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím 

vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch 

energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov; dispozičné a 

prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické podmienky miesta stavby a 

možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo“. Žiadame 

preukázať splnenie podmienky podľa §47 písm.e a písm.j Stavebného zákona odbornými 

výpočtami preukazujúcimi najlepšie zohľadnenie miestnych klimatických pomerov stavby. 

Uvedené všeobecné požiadavky na projekciu stavieb žiadame riešiť prírodnými opatreniami v 

zmysle bodu h a i tohto vyjadrenia. 

Uplatnenej pripomienke sa vyhovelo, obsahuje projektová dokumentácia pre stavebné 

povolenie.  

g) Žiadame adekvátne stavebnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo 

zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-

podnikatela). 

Uplatnenej pripomienke sa vyhovelo, obsahuje projektová dokumentácia pre stavebné 

povolenie V konaní bolo uplatnené stanovisko spolupôsobiaceho orgánu štátnej správy na 

úseku odpadového hospodárstva Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné 

prostredie – OH č. OU-GA-OSZP-2019/006313 zo dňa 10.04.2019   
  
S realizáciou stavby „Rozšírenie skladu LC Sereď“ súhlasíme; do podmienok stavebného 

povolenia žiadame zahrnúť nasledovné podmienky: 

1) Úpravy sadovými úpravami v zmysle metodiky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí, 

Bratislava 2010 (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-

https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela
https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela
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planovanie/metodicke-usmerneniaoznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej 

vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) tak, aby budované prvky pre obnovu biodiverzity v rámci 

sadových a terénnych úprav znižovali tepelné napätie a podporovali mikroklímu v areáli. 

Stavebný úrad uplatnenú pripomienku neakceptuje v stavebnom objekte, ktorý je predmetom 

tohto rozhodnutia. Pripomienka je akceptovaná v projektovej dokumentácii v stavebnom 

objekte „SO 308 Sadové úpravy“ v stavebnom povolení zmeny dokončenej stavby budovanej 

v rámci stavby „Rozšírenie skladu LC Sereď“, ktoré bude vydané príslušným stavebným 

úradom mestom Sereď.   

2) Základnými výpočtami vodohospodárskych stavieb dokladovať ekologickú stabilitu a 

odtokové pomery v území tak, aby projekt súčasne spĺňal metodiku Európskej komisie 

PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA 

RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE 

(http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2). 

Stavebný úrad uplatnenú pripomienku neakceptuje z dôvodu, že odvedenie dažďových vôd 

v areáli je predmetom rozhodnutia o vodnej stavbe, príslušným správnym orgánom pre 

vydanie rozhodnutia je Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie.  Podľa 

stanoviska stavebníka zo dňa 21.01.2020 pripomienka je akceptovaná v objektoch vodných 

stavieb SO 303 Dažďová kanalizácia.  

3) Aplikovanie materiálov zo zhodnotených odpadov s novým eko dizajnom ako zodpovedný 

prístup k Obehovému hospodárstvu pre riešenia stavby (napr. retencia, zlepšenie infiltrácie - 

strechy, komunikácie, chodníky, parkovacie plochy, sadové úpravy) a to využitím dielcov a 

materiálov zo zhodnotených odpadov s drenážnou funkcionalitou, ktoré zabezpečia minimálne 

80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m
2
 po dobu 

prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území 

(www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf). 

• recyklovaná plastová vegetačná tvárnica vysypaná kamennou drťou fr. 8-16 

• kamenivo fr. 0-4 tr.A 

• geotextília netkaná protiropná 

• separačná geotextília (podľa potreby hydroizolačná a vyspádovaná do ORL) 

• hutnené drvené kamenivo fr. 0-4, tr.A 

• hutnené drvené kamenivo fr. 0-63, tr.A 

• výstužná geomreža 

Uplatnenej pripomienke sa vyhovelo, obsahuje projektová dokumentácia pre stavebné 

povolenie.   

4) Zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie 

zberných nádob osobitne pre zber: 

 komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, 

 kovov označeného červenou farbou 

 papiera označeného modrou farbou 

 skla označeného zelenou farbou 

 plastov označeného žltou farbou 

 bio-odpadu označeného hnedou farbou 

Uplatnenej pripomienke sa vyhovelo, obsahuje projektová dokumentácia pre stavebné 

povolenie. Systém odpadového hospodárstva je v rámci existujúceho logistického centra 

podrobne riešený v zmysle uvedených požiadaviek separovaného zberu odpadov.  V konaní 

bolo uplatnené spolupôsobiaceho orgánu štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva 

Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie – OH č. OU-GA-OSZP-

2019/006313 zo dňa 10.04.2019   

 

http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2
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Zároveň Vás v súlade s §23 ods.1 Správneho poriadku žiadame o doručenie elektronickej 

kópie spisu (skenu) resp. jeho častí v rozsahu týkajúcich sa nami uplatnených pripomienok, 

t.j.: 

i. Koordinačná situácia 

ii. Sprievodná správa 

iii. Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok z rozhodnutia EIA spolu so 

stanoviskom príslušného orgánu podľa §140c ods.2 Stavebného zákona 

iv. Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia 

v. Sprievodná správa týkajúca sa odpadového hospodárstva a jeho zabezpečenia 

vi. Sprievodná správa týkajúca sa bilancie vôd, vodných zariadení (ORL), cestnej zelene, 

odtoku z povrchu komunikácii, vyhodnotenie možnosti použitia drenážnej dlažby 

vii. Preukázanie dostatočnej dopravnej kapacity dopravného napojenia 

viii. Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia záujmov podľa Vodného zákona a rozhodnutia 

podľa §16a Vodného zákona 

ix. Sprievodná správa týkajúca sa naplnenia požiadaviek čo najlepšie zohľadniť miestne 

klimatické pomery stavby a zapracovanie Adaptačnej stratégie SR 

Občianske združenie, Združenie domových samospráv, ako účastník konania, mal možnosť 

nahliadnuť do podkladov k vydaniu stavebného povolenia v stanovenej lehote stavebným 

úradom, ale túto možnosť nevyužil. Stavebný úrad požadované dokumenty v elektronickej 

forme nemá k dispozícii.  

 

     Mesto Sereď, stavebný úrad oboznámil stavebníka s uplatnenými pripomienkami účastníka 

konania Združenia domových samospráv, o.z.. Dňa 21.01.2020 bolo na stavebný úrad 

doručené „Vyhodnotenie podmienok zo stanoviska Združenia domových samospráv ako 

účastníka stavebného konania podľa § 62 ods. 3 Stavebného zákona, ktoré vypracoval Ing. 

Henrich Pavlík, PIO Keramoprojekt, a.s., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, hlavný inžinier 

projektu.  

 

     Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v § 43d a 43e stavebného zákona ako aj 

podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby a všeobecné technické požiadavky na 

výstavbu, určené vyhláškou č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

     Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona 

a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 

obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.  
        
 
     Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 14. júna 2019 

pod č. OU-GA-OSZP-2019/007386/AF - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní o zmene 

činnosti – zmena navrhovanej činnosti „Úprava vnútorných priestorov spolu s rozšírením 

skladu LC Sereď“ /Zmena č.2/, 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 18.07.2019. 

     V stavebnom konaní vo veci vydania stavebného povolenia zmeny dokončenej stavby, 

vydal Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie záväzné stanovisko pod 

č. OU-GA-OSZP-2020/001279/AF dňa 15.01.2020.  

    

     Svoje stanoviská si uplatnili: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

v Trnave, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredia – úsek OPaK, OH, 

OV, Krajský pamiatkový úrad Trnava, Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný 
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inšpektorát Galanta. Ich pripomienky a stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do 

podmienok stavebného povolenia.     
        
     Projektovú dokumentáciu dopravnej stavby vypracoval Ing. Martin Kičin, autorizovaný 

stavebný  inžinier, reg.č. 6699 * I2, Konštrukcie inžinierskych stavieb. 
                   
     Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

 

     Poplatky:   

     Za vydanie stavebného povolenia bol uhradený správny poplatok podľa zákona č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote 600,0 €.  
 

 

 

  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 znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia 

na Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová Doba 

1408/31, 924 36 Galanta, podaním na Mesto Sereď, Námestie 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. 

 

       

  

 

                                                                                              

                                                                                                    Ing. Martin Tomčányi   

                                                                                                     primátor mesta Sereď 
 

 

 

 

Príloha pre stavebníka :  
Overená dokumentácia stavby                   

 

 

 

 

 

Zverejnené dňa :                                                                         Zvesené  dňa :   
(pečiatka, podpis)                                                                         (pečiatka, podpis) 

 


