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

Číslo: 4595/ÚPaSP 406/2020                                                           V Seredi dňa 22.06.2020 

 

 

 
 
 

                   
 

 

 

KOLAUDAČNÉ    ROZHODNUTIE 
 

 

 

      I.D.C. Holding, a.s., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35 706 686, 
podala dňa 28.04.2020 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „ Rozvoj 

závodu Pečivárne Sereď o.z. – I. až III. etapa “, stavebné objekty SO 03b Prístavba č.2 

k hale B, SO 104.4 Prípojka pitnej vody, SO 107.3 Prípojka plynovodu, SO 114.5 Prípojka 

úžitkovej vody, na pozemkoch parc. č. 2712/60 a parc.č. 2712/49, kat. úz. Sereď, na ktorú 

bolo vydané mestom Sereď stavebné povolenie pod č. 9240/ÚPaSP 573/2019 dňa 11.10.2019, 

právoplatné dňa 14.11.2019. 
            
     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 “ 

stavebné objekty 

  SO 03b     Prístavba č.2 k hale B 

SO 104.4  Prípojka pitnej vody 

   SO 107.3   Prípojka plynovodu 

     SO 114.5  Prípojka úžitkovej vody 
 

  na pozemku parc. č. 2712/60 a parc.č. 2712/49 k.ú. Sereď, 

/po zameraní geometrickým plánom č. 17/2020, úradne overený Okresným úradom Galanta, 

katastrálnym odborom dňa 16.03.2020, pod č. 336/2020, prístavba č.2 k hale B na parcele 

číslo 2712/60/. 

   

     Predmetom kolaudácie bol stavebný objekt SO 03b Prístavba č.2 k existujúcemu objektu 

výrobnej haly B bez technológie, ktorá má zabezpečiť zväčšenie výrobných priestorov pre 

osadenie technologickej linky na rozšírenie výroby piškót a stavebné objekty SO 104.4 

Prípojka pitnej vody, SO 107.3 Prípojka plynovodu, SO 114.5 Prípojka úžitkovej vody.   

Stavebný objekt SO 03b Prístavba č.2 k hale B je jednopodlažný a čiastočne dvojpodlažný 

(vstavok), prístavba č. 2 je dispozične naviazaná na halu B a jej prístavbu č.1. Nosná 

konštrukcia je oceľová, obvodový plášť je murovaný.    

Prístavba haly je napojená na existujúce spevnené plochy.   
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Prístavba výrobných priestorov má nasledovné dispozičné riešenie: 

1.NP: chladený priestor, výrobný priestor, technický priestor 

2.NP: miestnosť technológie 
 
Prvé nadzemné podlažie je určené pre automat na pečenie. Na druhom nadzemnom podlaží 

bude príprava surovín pre automat. 2. NP je prístupné napojením ochodze na existujúce 

ocelové schodisko zo susedného SO 03a. 
 
Plochy prístavby:  

Zastavaná plocha prístavby: 835,00 m
2
 

Úžitková plocha prístavby:  893,14  m
2
  (1.NP 765,68 m

2
,  2.NP 127,41 m

2
) 

   

     Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené nedostatky, ktoré 

však nebránia užívaniu stavby a to: 

1. Nebola predložená správa osoby zodpovednej za projektovanie elektrickej inštalácie 

stavebného objektu SO 03b Prístavba č. 2 k hale B, osoby zodpovednej za montáž elektrickej 

inštalácie stavebného objektu SO 03b Prístavba č. 2 k hale B a osoby zodpovednej za 

prehliadku a skúšanie (revízie) elektrickej inštalácie stavebného objektu SO 03b Prístavba č. 2 

k hale B, ktorá zohľadňuje vlastnú zodpovednosť uvedených osôb voči osobe objednávajúcej 

práce, čo je porušením ustáno vetria § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním 

bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 6.4.4.4 STN 33 2000-6:2018. 

2. Nebol predložený doklad o kusovej skúške elektrického rozvádzača 03-RH1, výr. č. 

2019567, čo je porušením ustanovenia § 13 ods. 1 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 

8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 

vyhradené technické zariadenia (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“). 

3. Nebolo predložené osvedčenie o vykonaní úradnej skúšky vyhradeného technického 

zariadenia plynového skupiny Ai - chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie nad 

25 kg v systéme chladiaceho zariadenia CARRIER 30 RBM-300 (chladiaci plyn R410a), čo 

je porušením ustanovenia § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 8 písm. d) a 

§ 12 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

Zistené nedostatky uvedené v bodoch č. 1, 2 a 3 v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce 

Trnava č. 2020/1006 zo dňa 27.05.2020 bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb 

ani bezpečný stav stavby, stavebník je povinný uvedené nedostatky odstrániť a oznámiť ich 

odstránenie na Inšpektorát práce v Trnave v termíne do 30.06.2020.              
 

  

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, podala 

dňa 28.04.2020 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „ Rozvoj závodu 

Pečivárne Sereď o.z. – I. až III. etapa “, stavebné objekty SO 03b Prístavba č.2 k hale B, SO 

104.4 Prípojka pitnej vody, SO 107.3 Prípojka plynovodu, SO 114.5 Prípojka úžitkovej vody, 

na pozemkoch parc. č. 2712/60 a parc.č. 2712/49, kat. úz. Sereď, na ktorú bolo vydané 

mestom Sereď stavebné povolenie pod č. 9240/ÚPaSP 573/2019  dňa 11.10.2019, právoplatné 

dňa 14.11.2019.            

     Stavebný úrad v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona preskúmal návrh na vydanie 

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

na deň 27.05.2020. Podľa § 81a ods.1 stavebného zákona o priebehu kolaudačného konania 

bol spísaný protokol.  
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     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.   

 

     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-2020/006905-002 zo dňa 20.05.2020 – návrh na 

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

so zákonom č.24/2006 Z.z., s rozhodnutím vydanom v zisťovacom konaní  o zmene činnosti 

Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-GA-OSZP-

2016/005514 zo dňa 07.06.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.07.2016 a s jeho 

podmienkami.             

 

     Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vydalo stanovisko na účely  

kolaudačného  konania   pod  č. KRHZ-TT-OPP-269-001/2020 zo dňa 04.06.2020. S vydaním 

kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez 

pripomienok.   

   

     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vydal súhlasné záväzné 

stanovisko ku kolaudácii stavby číslo: AA/2020/00899/003031 Ad zo dňa 04.06.2020. 

  

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

OSZP-2020/007334 zo dňa 09.06.2020 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. 

  

     Inšpektorát práce Trnava vydal záväzné stanovisko ku kolaudačnému konaniu pod č. 

2020/1006 zo dňa 27.05.2020. Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť 

a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce Trnava 

súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu, stavebník je povinný 

uvedené nedostatky v bodoch č. 1, 2 a 3 odstrániť a oznámiť ich odstránenie na Inšpektorát 

práce v Trnave v termíne do 30.06.2020.               

 

     Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie pod č. 

OU-GA-OSZP-2020/006423-005 zo dňa 12.06.2020, právoplatné dňa 16.06.2020 na trvalé 

užívanie stavby „SO 105.6 Dažďová kanalizácia“ a SO 106.5 Splašková kanalizácia“ 

budovanú v rámci stavby „Rozvoj závodu pečivárne Sereď o.z. I. až III. etapa“.             

 

     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 620,00 €. 
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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, Nám. republiky 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  

 

 

 

 

 

 

Doručí sa:     

1. I.D.C. Holding, a.s., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 35 706 686 

2. BMBAU, s.r.o., Ing. Miroslav Bugár, 922 08 Dubovany 230, IČO: 50 273 973 
 
Na vedomie:    

1. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 

924 36 Galanta – úsek EIA, IČO: 00151866  

3. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31,  

4. 924 36 Galanta, IČO: 00151866    

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská 2352/62, 924 01 Galanta, 

IČO: 00610917 

6. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Vajanského 22, 917 77 Trnava, 

IČO: 00151866 

7. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava, IČO: 31755194 

8. Inšpektorát práce, Jána Bottu č. 4, 917 01 Trnava, IČO: 35627361  

9. IN VEST s.r.o., Areál Duslo, objekt č. 21-07, 927 03 Šaľa, IČO: 36 553 671 

10. Ing. Ivan Bučko, ORPIS, Mierová 44, 821 05 Bratislava 

 

 
    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/

