
M E S T O    S E R E Ď 
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

Číslo: 10958/ÚPaSP 1359/2019                                                            V Seredi dňa 16.03.2020 

          195/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLAUDAČNÉ    ROZHODNUTIE 
 
 
 

      I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35 706 686, 
zastúpený spoločnosťou BMBAU, s.r.o., Dubovany 230, 922 08 Dubovany, IČO: 50 273 973, 

konateľ Ing. Miroslav Bugár, podala dňa 05.12.2019 návrh  na kolaudáciu  stavby, trvalé 

užívanie stavby „ Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. - I. až III. etapa - Prístavba k hale 

D (SO 68b) “, stavebné objekty: SO 68b Prístavba k hale D, SO 107.2 Plynovod (prekládka 

trasy 107.2.2.1), SO Sadové úpravy, prevádzkové súbory: PS 01 Automat na pečenie, PS 02 

Pražič jadrovín, na pozemkoch parc. č. 2712/50, 2712/1, 2713/1, 2712/43 kat. úz. Sereď, na 

ktorú bolo vydané stavebné povolenie mestom Sereď pod č. 20792/ÚPaSP 1428/2017 dňa 

26.01.2018, právoplatné dňa 27.02.2018.    
                  
     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 podľa § 82 ods.1 stavebného zákona a  § 20  vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
      

povoľuje   užívanie   stavby 
 

„ Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. - I. až III. etapa - Prístavba k hale D (SO 68b) “ 
 

  na pozemkoch parc. č. 2712/50, 2712/1, 2713/1, 2712/43 k.ú. Sereď 

/po zameraní geometrickým plánom č. 09/2018, úradne overený Okresným úradom Galanta, 

katastrálnym odborom dňa 1.6.2018, pod č. 545/2018, Prístavba k hale D (SO 68b) na parcele 

číslo 2712/50/. 

 

     Predmetom kolaudácie stavby bola prístavba k existujúcej hale D, ktorá bude využívaná 

ako výrobná hala. SO 68b Prístavba k hale D je čiastočne dvojpodlažný objekt s plochou 

strechou. Prístavba je stavebno-konštrukčne aj dispozične naviazaná na halu D, s ktorou tvorí 

jeden celok. Na západnej strane je priamo napojená na SO 68a a tvorí jeden priestor.  

1.NP je využívané pre rozšírenie výroby v hale D, je tu výrobná linka, 2 ks pečúcich 

automatov SWAK T 88, na 2.NP je pražič jadrovín TMV 240 a zásobníky pražiča. 

V rámci stavby bol zrealizovaný SO 107.2 Plynovod (prekládka trasy 107.2.2.1) – potrubie 

vedené po fasáde haly D bolo zrušené a nahradené potrubím v novej trase vedenej na nosnej 

konštrukcii osadenej na streche haly D. V rámci sadových úprav boli vysadené v areáli 

závodu stromy a kríky. 
  



 2 

Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona určuje tieto 

podmienky:   

   Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal pod č. OU-GA-OSZP-

2020/002385-004 dňa 10.02.2020 súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o 

ovzduší v znení neskorších predpisov na užívanie časti stavby existujúceho stredného zdroja 

znečisťovania ovzdušia Hala D. Zariadenia časti stavby stredného zdroja znečisťovania 

ovzdušia Hala D sú: Pečúci automat – SWAK T 88 2 ks s menovitým tepelným príkonom á 

0,6325 MW, Pražič jadrovín TMV 240 s menovitým tepelným príkonom horáka 0,8 MW 

Súhlasom sa určujú tieto podmienky: 

1. Prevádzkovať zdroj v súlade so schválenou dokumentáciou zdroja znečisťovania ovzdušia 

a podmienkami určenými tunajším úradom. 

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

súhlasu orgánu ochrany ovzdušia. 
  
                                            

O d ô v o d n e n i e 
 
      I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35 706 686, 

zastúpený spoločnosťou BMBAU, s.r.o., Dubovany 230, 922 08 Dubovany, IČO: 50 273 973, 

konateľ Ing. Miroslav Bugár, podala dňa 05.12.2019 návrh  na kolaudáciu  stavby, trvalé 

užívanie stavby „ Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. - I. až III. etapa - Prístavba k hale D 

(SO 68b) “, stavebné objekty: SO 68b Prístavba k hale D, SO 107.2 Plynovod (prekládka 

trasy 107.2.2.1), SO Sadové úpravy, prevádzkové súbory: PS 01 Automat na pečenie, PS 02 

Pražič jadrovín, na pozemkoch parc. č. 2712/50, 2712/1, 2713/1, 2712/43 kat. úz. Sereď, na 

ktorú bolo vydané stavebné povolenie mestom Sereď pod č. 20792/ÚPaSP 1428/2017 dňa 

26.01.2018, právoplatné dňa 27.02.2018.   

Rozhodnutie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku do 30.09.2019 vydalo mesto 

Sereď pod č. 13578/ÚPaSP 602/2018/2019 dňa 17.05.2019, právoplatné dňa 27.05.2019 

a rozhodnutie na povolenie zmeny na dočasné užívanie stavby - predĺženie skúšobnej 

prevádzky do 31.01.2020 vydalo mesto Sereď pod č. 10204/ÚPaSP 1004/2019 dňa 

27.09.2019, právoplatné dňa 22.10.2019.  
 
     Stavebný úrad preskúmal návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu a nariadil 

ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 30.01.2020. Podľa § 81a ods.1 

stavebného zákona o priebehu kolaudačného konania bol spísaný protokol.  

     V konaní bolo zistené, že boli dodržané podmienky určené v dočasnom užívaní stavby na 

skúšobnú prevádzku. 
  
     Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal záväzné stanovisko 

podľa § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 

neskorších predpisov pod č. OU-GA-OSZP-2020/002290-002 zo dňa 11.03.2020 – návrh na 

vydanie kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu je z koncepčného hľadiska v súlade 

so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, s rozhodnutím 

vydanom v zisťovacom konaní o zmene činnosti Okresného úradu Galanta, odboru 

starostlivosti o životné prostredie č. OU-GA-OSZP-2017/004289 zo dňa 28.03.2017, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2017 a s jeho podmienkami.      
         
     Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal pod č. OU-GA-

OSZP-2020/002385-004 dňa 10.02.2020 súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 

137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na užívanie časti stavby existujúceho 

stredného zdroja znečisťovania ovzdušia Hala D s podmienkami, ktoré sú zahrnuté do 

podmienok užívania stavby. 
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     Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal súhlasné záväzné stanovisko ku kolaudácii 

stavby pod č. 01451/2018 Jr zo dňa 04.07.2018 s podmienkami k skúšobnej prevádzke. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante súhlasí s vydaním 

kolaudačného rozhodnutia, boli splnené podmienky skúšobnej prevádzky - v prevádzke 

pražiareň jadrovín boli doplnené osvetľovacie telesá - zápis do kolaudačného protokolu dňa 

30.01.2020.  
 
     Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Oddelenie požiarnej 

prevencie stanovisko na účely kolaudácie stacvby pod č. KRHZ-TT-2020/000018 zo dňa 

31.01.2020. S vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti 

stavby súhlasí bez pripomienok. 
  
     Inšpektorát práce Trnava vydal oznámenie neúčasti na kolaudačnom konaní pod č. BOZP 

I/2020/177 zo dňa 30.01.2020 - Inšpektorát práce Trnava sa nezúčastní predmetného 

kolaudačného konania a nebude si uplatňovať formou záväzného  stanoviska požiadavky 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k predmetnej stavbe.       
       
     Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal kolaudačné 

rozhodnutie na vodné stavby budované v rámci stavby „ Rozvoj závodu Pečivárne Sereď o.z. 

- I. až III. etapa “ pod č. OU-GA-OSZP-2018/006926/OV/NE zo dňa 20.06.2018, právoplatné 

dňa 20.06.2018.        
  
     Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie.           
 
     Poplatky:  

     Za vydanie kolaudačného rozhodnutia bol uhradený správny poplatok podľa zákona č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v hodnote 590,00 € 

 

  

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 Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 01 Trnava, 

podaním na mesto Sereď so sídlom na Mestskom úrade v Seredi, Námestie republiky č. 

1176/10, 926 01 Sereď. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov.       
 
     Proti tomuto rozhodnutiu má právo podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania 

podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, 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. Podaním odvolania sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania. 

  

 

 

                                                                                                

          Ing. Martin Tomčányi 

      primátor mesta Sereď                                                                                         
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Toto kolaudačné rozhodnutie musí byť v súlade s § 140c ods. 8, 9 stavebného zákona 

zverejnené na úradnej tabuli Mesta Sereď a webovej stránke Mesta Sereď (www.sered.sk).    

 

 

 

 

 

Zverejnené dňa :                                                        Zvesené  dňa :   

(pečiatka, podpis)                                                      (pečiatka, podpis) 

 

 

http://www.sered.sk/

