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

Číslo: 2272/ÚPaSP 341/2019/2020                                                       V Seredi dňa 15.6.2020 

 

 

 

 

  

 
 
 

KOLAUDAČNÉ    ROZHODNUTIE 
 
 
 

      DIPEX spol. s r.o., so sídlom Niklová 2178/1, 926 01 Sereď, IČO: 31 105 513 

v zastúpení P.I.S.R. s.r.o., so sídlom Boleráz v zastúpení konateľom spoločnosti p. 

Štefanom Porubčanom, bytom 919 08 Boleráz č. 117, podala dňa 25.03.2019 návrh na 

vydanie kolaudačného rozhodnutia a zároveň zmenu stavby pred jej dokončením „ Dipex 

s.r.o. –  4.etapa rozšírenia závodu “, SO 17 Výrobná hala s pomocnými priestormi, SO 17.4 

Prekládka sietí /elektro a vody/ pod podlahou výrobnej haly, SO 17.5 Vonkajší hydrant, SO 

18 Spojovacia chodba, na pozemkoch parc. č. 3664/1, 3667/9, 3667/1, 3664/3, 3663/107, 

3663/19, 3663/156, 3663/166, 3663/158, 3663/202, kat. úz. Sereď, ul. Niklová, pre ktorú bolo 

vydané stavebné povolenie mestom Sereď pod č. 20961/ÚPaSP 1398/2015/2016 zo dňa 

19.2.2016, právoplatné dňa 29.2.2016.           
    
     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 § 81 ods.1 a ods.4 a § 82 ods.1 stavebného zákona a  § 20 vyhlášky 

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

povoľuje   užívanie   stavby 
 

 „ Dipex s.r.o. –  4.etapa rozšírenia závodu “ 
 
na pozemkoch parc. č. 3664/1, 3667/9, 3667/1, 3664/3, 3663/107, 3663/19, 3663/156, 

3663/166, 3663/158, 3663/202, kat. úz. Sereď, mesto Sereď 

/po zameraní geometrickým plánom č. 85/2015, úradne overený Okresným úradom Galanta, 

katastrálnym odborom dňa 19.02.2019, pod č. 181/2019, výrobná hala na parcele číslo 

3663/252, 3663/253/. 

   

     Predmetom kolaudácie bola 4. etapa rozšírenia výrobných priestorov závodu. V rámci 

4.etapy boli riešené tieto objekty: 

SO 17    Výrobná hala s pomocnými priestormi                                                     

SO 17.4  Prekládka sietí /elektro a vody/ pod podlahou výrobnej haly 

SO 17.5  Vonkajší hydrant 

SO 18     Spojovacia chodba 
 
Hlavný objekt SO 17 Výrobná hala je prízemný so sedlovou strechou v sklone 6

o
. Budova je 

v pôdoryse navrhnutá v obdĺžnikovom, čiastočne uskočenom tvare a je orientovaná pozdĺž 

hranice pozemku s priamou objemovou a konštrukčnou väzbou na výrobnú halu realizovanú 

v 3. etape výstavby.   
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Dispozičné riešenie výrobnej haly s pomocnými priestormi: výrobná hala, dielňa, dielňa, 

dielňa, WC muži, výlevka, WC ženy. 

Hlavná komunikačná – prepravná chodba – je súčasťou výrobnej haly. 

Vo výrobnej hale sú umiestnené 4 tkáčske strojné zariadenia: 

- Lindauer DORNIER GmbH, typ PTS 2/S D 

- Lindauer DORNIER GmbH, typ PTS 2/S D 

- Lindauer DORNIER GmbH, typ PTS 2/S C  

- DORNIER, typ HTV 1/E   
 
Napojenia na vonkajšie inžinierske siete už boli realizované v predchádzajúcich etapách a v 

4.etape výstavby sa realizovali vnútro objektové rozvody. 
 
Plochy objektu: 

Zastavaná plocha: 2314,00 m
2 

Úžitková plocha: 2500,00 m
2
  

                                                                  

     Zmeny skutočného realizovania stavby od dokumentácie overenej v stavebnom konaní sú: 

- zmena technologického zariadenia strojov na uhlíkové vlákna, na stroje spracovávajúce 

sklené vlákno – presun už existujúceho strojného technologického vybavenia zo súčasných 

prevádzok, do navrhovanej novej výrobnej haly 

- zmena v dispozičnom riešení (spojovacia chodba je zrušením steny prepojená s existujúcou 

výrobnou halou 3. etapy, nezrealizovalo sa 2.NP vstavku, posunutím priestoru strojovne do 

rohu haly vytvorenie priestoru pre sklad náhradných dielov, posunutie hygienického 

zariadenia v nezmenenom rozsahu a realizovali sa malé príručné miestnosti pre údržbu, malé 

zmeny v rozsahu okenných a dverných otvorov).  

Tieto zmeny si nevyžadujú osobitné konanie sú vyznačené v projektovej dokumentácii a boli 

podľa § 81 ods.4 stavebného zákona posúdené v kolaudačnom konaní.                                                                                    

        

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

     DIPEX spol. s r.o., so sídlom Niklová 2178/1, 926 01 Sereď, IČO: 31 105 513 v zastúpení 

P.I.S.R. s.r.o., so sídlom Boleráz v zastúpení konateľom spoločnosti p. Štefanom 

Porubčanom, bytom 919 08 Boleráz č. 117, podala dňa 25.03.2019 návrh na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia a zároveň zmenu stavby pred jej dokončením „ Dipex s.r.o. –  

4.etapa rozšírenia závodu “, SO 17 Výrobná hala s pomocnými priestormi, SO 17.4 Prekládka 

sietí /elektro a vody/ pod podlahou výrobnej haly, SO 17.5 Vonkajší hydrant, SO 18 

Spojovacia chodba, (zmena technologického zariadenia zo strojov na uhlíkové vlákna, na 

stroje spracovávajúce sklené vlákno – presun už existujúceho strojného technologického 

vybavenia zo súčasných prevádzok, do navrhovanej novej výrobnej haly, zmena 

v dispozičnom riešení), na pozemkoch parc. č. 3664/1, 3667/9, 3667/1, 3664/3, 3663/107, 

3663/19, 3663/156, 3663/166, 3663/158, 3663/202, kat. úz. Sereď, ul. Niklová, pre ktorú bolo 

vydané stavebné povolenie mestom Sereď pod č. 20961/ÚPaSP 1398/2015/2016 zo dňa 

19.2.2016, právoplatné dňa 29.2.2016.     
       
     Stavebný úrad v súlade s § 81 ods.1 a ods.4 stavebného zákona preskúmal návrh na 

vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu a  nariadil ústne konanie spojené s miestnym 

zisťovaním na deň 21.05.2019. Podľa § 81a ods.1 stavebného zákona o priebehu 

kolaudačného konania bol spísaný protokol. 
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     Pri kolaudačnom konaní, pri miestnom zisťovaní, ktoré sa konalo dňa 21.05.2019 nebolo 

predložené súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v 

Galante ku kolaudácii stavby, ktorým sa preukazuje bezpečné užívanie stavby z hľadiska 

protipožiarnej bezpečnosti stavby a preto stavebný úrad kolaudačné konanie rozhodnutím 

číslo: 2272/ÚPaSP 341/2019-prer. zo dňa 12.07.2019 prerušil. Po predložení súhlasného 

stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante dňa 14.05.2020 

stavebný úrad pokračoval v konaní.          
 
     V konaní bolo zistené, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej 

v stavebnom konaní a boli dodržané podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom 

povolení. Uskutočnením zmeny sa stavba podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej 

v stavebnom konaní, zmena si nevyžaduje osobitné konanie, bola prerokovaná v kolaudačnom 

konaní. Projektovú dokumentáciu zmeny stavby vypracoval Ing. Ján Ralbovský, autorizovaný 

stavebný inžinier, reg.č.0485*A*1.   
       
     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-2019/008086/AF zo dňa 20.06.2019 – návrh na 

vydanie kolaudačného rozhodnutia a zároveň zmene stavby pred jej  na predmetnú stavbu je 

z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie, s rozhodnutím Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné 

prostredie, vydaným v zisťovacom konaní o zmene navrhovanej činnosti č. OU-GA-OSZP-

2015/007949/AF zo dňa 31.08.2015.      
          
     Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal pod č. OU-GA-

OSZP-2019/008844 zo dňa 28.06.2019 vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového 

hospodárstva. Vzhľadom k tomu, že predložené doklady potvrdzujú odovzdanie odpadov 

subjektu oprávnenému podľa zákona o odpadoch, nemáme pripomienky z hľadiska 

odpadového hospodárstva ku kolaudácii tejto stavby. 
 
     Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal súhlasné záväzné stanovisko ku kolaudácii 

stavby pod č. 01142/2019 Ad zo dňa 11.06.2019. 
  
     Inšpektorát práce Trnava vydal záväzné stanovisko pod č. BOZPII/KON/2019/1883 zo dňa 

13.06.2019. Nedostatky (všetky) uvedené v stanovisku č. ITA-36-55-2.2/ZS-C22,23-19 zo 

dňa 21.05.2019 boli odstránené. Na základe zisteného Inšpektorát práce Trnava súhlasí 

s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu. Toto stanovisko nahrádza 

stanovisko č. ITA-36-55-2.2/ZS-C22,23-19 zo dňa 21.05.2019. 
 
     Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal kolaudačné 

rozhodnutie na vodnú stavbu „SO 17.3 a,b– Likvidácia dažďových vôd, dažďová kanalizácia“ 

budovanú v rámci stavby „ DIPEX spol. s r.o., 4. Etapa rozšírenia závodu “ pod č. OU-GA-

OSZP-2018/000839/OV/NE zo dňa 12.01.2018, právoplatné dňa 17.01.2018.        

  
       
     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 530,00 €. 
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 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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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/

