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 STAVEBNÉ   POVOLENIE 
 

( VEREJNÁ  VYHLÁŠKA ) 

 
 
 
     Stavebník Norbi & Tuti Group s.r.o., Hodská 3161/95, 924 01 Galanta, IČO: 

51 429 616, podal dňa 24.11.2020 žiadosť o  stavebné povolenie na stavbu „Bytový dom - 

novostavba“, na pozemkoch KN C parc. č. 2817, 2850/1, 2816/1, na pozemkoch KN E 

parc.č. 451, 1032  v katastrálnom území Sereď, ul. Vonkajší rad, na umiestnenie ktorej bolo 

vydané územné rozhodnutie Mestom Sereď pod č. 9603/ÚPaSP 725/2019, 260/2020 dňa 

22.04.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.06.2020.  
     
     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           

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 :     „Bytový dom - novostavba“ 
 
pre stavebníka :  Norbi & Tuti Group s.r.o., Hodská 3161/95, 924 01 Galanta 

                           IČO: 51 429 616                         
                                                                                        
na pozemkoch KN C parc. č. 2817, 2850/1, 2816/1, na pozemkoch KN E parc.č. 451, 1032  

v katastrálnom území Sereď.   

  

     Predmetom projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je výstavba šesť podlažného 

bytového domu na mieste bývalej kotolne K4 na ul. Vonkajší rad s napojením severnej steny 

na existujúcu sekciovú zástavbu. Prízemie a suterén vytvára parkovisko pre 43 vozidiel.     

Obytný dom bude pozostávať z jedného hlavného stavebného objektu. V bytovom dome bude 

vybudovaných 35 bytových jednotiek rôznej veľkosti. V prízemí a suteréne bytového domu 

budú odstavné státia pre byty a priestory pre technické vybavenie bytov. Na druhom až 

šiestom nadzemnom podlaží budú byty a domová vybavenosť.         
 
Členenie stavby na stavebné objekty: 

SO 01 – Bytový dom 

SO 02 – Splašková kanalizačná prípojka  
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SO 02-1 – Areálová splašková kanalizácia   

SO 03 – Vodovodná prípojka  

SO 04 – Prípojka NN  

SO 04-1 – Preložka distribučného vedenia NN  

SO 05 – Odovzdávacia stanica tepla a horúcovodná prípojka  

SO 06 – Verejné osvetlenie  

SO 07 – Sadové úpravy  

SO 08 – Komunikácie a spevnené plochy  

  

SO 01 – Bytový dom 

Obytný dom bude pozostávať z jedného hlavného stavebného objektu. V bytovom dome bude 

vybudovaných 35 bytových jednotiek z toho 20 jedno-izbových bytov, 10 dvoj-izbových 

bytov, 5 troj-izbových bytov. V prízemí a suteréne bytového domu budú odstavné státia pre 

byty a priestory pre technické vybavenie bytov. Byty budú prístupné zo schodiska s výťahom 

v severozápadnej časti. 

Navrhovaný bytový dom bude napojený na verejné rozvody inžinierskych sietí - vodu, 

kanalizáciu, horúcovod a elektro. 

Dispozično-prevádzkové riešenie je nasledovné:  
Z hľadiska funkčného využitia sú jednotlivé časti riešené : 

1 podzemné podlažie (1.PP) - bytové schodisko, výťah, garáž - odstavné státia 

1 nadzemné podlažie (1.NP) - technické zázemie stavby (OST), spoločné priestory    

(schodisko, upratovačka, výťah, kočíky a bicykle) 

2 nadzemné podlažie až 6 nadzemné podlažie - priestory pre byty a spoločné priestor   

(schodisko, výťah, chodba), pivničné kobky  

Nosný systém objektu je navrhnutý stenovo-skeletový. Prvé podzemné podlažie a časť prvého 

nadzemného podlažia tvorí skeletový systém, zvyšné podlažia stenový obojsmerný 

konštrukčný systém. Stuženie objektu bude tvoriť komunikačné jadro schodiska a výťahu. 

Bytový dom bude zastrešený plochou strechou. 

Dopravná obsluha je navrhnutá z ulice Vonkajší rad pomocou obslužnej komunikácie. 
 
SO 02 – Splašková kanalizačná prípojka 

SO 02-1 – Areálová splašková kanalizácia  

Splašková voda z objektu bude odvádzaná splaškovými zvodmi z rúr PVC 200x4,9 cez 

revíznu šachtu RŠ do verejnej splaškovej kanalizácie DN 600. Navrhovaná prípojka je 

gravitačná, s dĺžkou 2,0 m.     
 

SO 03 – Vodovodná prípojka 

Vodovodná prípojka bude z rúr HDPE 63x5,8 (D 50), dĺžky 2,0 m, napojená bude z verejného 

vodovodu LT DN 150. Na trase prípojky pred bytovým domom bude osadená betónová 

vodomerná šachta, vo vodomernej šachte bude vodomerná zostava s vodomerom DN 40.    
 
SO 04 – Prípojka NN  

Z  NN rozvádzača existujúcej distribučnej trafostanice TS 0832-009 bude napojené plánované 

podzemné káblové vedenie NAYY-J 4x240 mm2, ktoré bude ukončené v plánovanej istiacej 

skrini SR3, ktorá bude umiestnená pri plánovanom bytovom dome zo zadnej strany (strana 

smerom na TS9). Z plánovanej istiacej skrini SR3 bude napojený nový hromadný 

elektromerový rozvádzač bytového domu RE01, ktorý bude osadený v tesnej blízkosti SR3 na 

trvale verejne postupnom mieste. Z plánovanej SR3 bude napojené ďalšie novovybudované 

podzemné káblové vedenie NAYY-J 4x240 mm
2
, ktoré bude ukončené v preloženej istiacej 

skrini SR 090101. 
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SO 04-1 – Preložka distribučného vedenia NN  

Budú preložené úseky existujúcich NN podzemných káblových distribučných rozvodov, ktoré 

sú v kolízii s inžinierskymi objektmi plánovaného bytového domu, hlavne s vjazdom do 

podzemnej garáže. Bude preložená aj existujúca istiaca skriňa SR 090101. 
 
SO 05 – Odovzdávacia stanica tepla a horúcovodná prípojka  

Zdrojom tepla pre vykurovanie a prípravu teplej vody pre celý bytový dom bude nová 

odovzdávacia stanica tepla umiestnená na prízemí bytového domu. Jej tepelný výkon bude 

určený pre celkom 35 BJ. Stavba bude pripojená na existujúci rozvod tepla z centrálneho 

zdroja tepla K5-Mlynárska ulica, teplovodnou prípojkou DN 25, umiestnenou v tesnej 

blízkosti stavby. Tlakovo nezávislá odovzdávajúca stanica tepla - OST, bude umiestnená v 

miestnosti č. 1.05 - 1NP.   
 
SO 06 – Verejné osvetlenie   
Verejné osvetlenie je navrhnuté v počte 3ks na výložníku LED svietidlami na oceľovom 

stožiari s výškou 6m s umiestneným na okraji chodníka 20 cm od obrubníka cesty po jednej 

strane. Existujúce svietidlo verejného osvetlenia umiestnené na pôvodnom mieste bude 

dementované. 
 
SO 07 – Sadové úpravy  

Návrh ozelenenia rieši výsadbu zelene v bezprostrednom okolí navrhovaného bytového 

domu. Celková plocha zahŕňajúca sadové úpravy je 1002,05m
2
. 

 
SO 08 – Komunikácie a spevnené plochy  

Návrh uvažuje s vybudovaním spevnených plôch pre vedenie automobilových komunikácií, 

plôch pre parkovanie a tiež pre peších.  

Návrh vedenia Trasy I., ktorá je napojená na miestnu komunikáciu v smerových oblúkoch 

Ri=5,0 a R2=2,9m a vedie k objektu pričom už v prvej časti sú na komunikáciu obojstranne 

pripojené kolmé parkovacie státia. Ďalej komunikácia Trasy I. vedie pod objektom v 1.N.P., 

kde tiež sprístupňuje kolmé státia. Celkovo je na Trase I. navrhnutých 28 státí. Na začiatku 

trasy vľavo za peším chodníkom sa nachádza miesto pre kontajnery komunálneho odpadu. 

Do 1.P.P. vedie Trasa II. s napojením na miestnu komunikáciu. Do pozemného parkoviska, 

kde je umiestnených 15 státí, vedie prostredníctvom rampy s maximálnym sklonom 14,0%. 

Povrch bude zo železobetónovej dosky a do konštrukcie vozovky sa odporúča použiť 

vyhrievaciu elektrickú rohož. 

Celkový počet odstavných státí je 43 ks. V prvom podzemnom podlaží (1.P.P.) sa nachádza 

15 ks odstavných státí pre obyvateľov bytového domu, 14 ks odstavných státí na teréne a 14 

ks odstavných státí pod objektom na úrovni terénu.  

Chodník pozdĺž ulice bude zachovaný v minimálnej šírke 2,0m. V miestach priechodov pre 

chodcov bude rozšírený na 3,0 m. Priechody pre chodcov a miesto pre invalidov sú na 

vozovku napojené bezbariérovo s úplne zapusteným cestným obrubníkom, sklon chodníka 

smerom k vozovke môže byť maximálne 8,0%. Priečny sklon trasy pre peších je 2,0%. 

Všetky spevnené plochy budú mať povrch z betónovej dlažby a cemetobetónu. Ostatné 

plochy bude tvoriť zeleň. Dopravný režim na cestách a komunikáciách zostane v celom 

priľahlom území zachovaný.  

 

Základné údaje stavby a plošné výmery: 

Zastavaná plocha nadzemnými stavebnými objektmi:  426,10 m
2 

Plocha zastavaná podzemnou časťou stavby:                428,05 m
2
 

Hrubá podlažná plocha nadzemnej časti:                      2 198,00 m
2 

Celková úžitková plocha nadzemnej časti:                    2 182,10 m
2 

Celková úžitková plocha podzemnej časti:                   365,00 m
2 
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Celkový počet bytov:                                                   35 b.j. 

Celková úžitková plocha bytov:                                   1 498,00 m
2 

Celková úžitková plocha bytov vrátane balkónov:       1 651,60 m
2 

Celková úžitková plocha balkónov:                             153,60 m
2 

Celková úžitková plocha spoločných priestorov:          302,80 m
2 

Celková úžitková plocha pivničných kobiek:               36,00 m
2 

Celková úžitková plocha parkovacích priestorov:        696,00 m
2 

Max. podlažnosť:                                                        6.NP 
 
Plošné výmery spevnených plôch a zelene: 

Plocha ciest (asfaltový kryt):                               216,80 m
2
 

Plocha parkovísk (zámková dlažba):                   186,20 m
2
 

Plocha chodníkov (zámková dlažba):                  147,10 m
2
 

Plocha stojísk kontajnerov (zámková dlažba):     15,80 m
2
 

Spevnené plochy spolu:                                       565,90 m
2
 

Plocha verejnej zelene:                           1 002,05 m
2 

 
Obostavaný priestor: 

Obostavaný priestor vrchná stavba (1.n.p.-6.n.p.):   7 054,20 m
3
 

Obostavaný priestor spodná stavba (1.p.p.):             1 428,30 m
3
 

 
Celkový počet parkovacích miest :                        43 P.M. 

- Na úrovni terénu – pod objektom:                         14 P.M. 

- Na úrovni terénu:                                                   14 P.M.  

- Garáž 1.PP:                                                           15 P.M. 

 

   

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 vydanom Mestom Sereď pod č. 9603/ÚPaSP 725/2019, 260/2020 dňa 

22.04.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.06.2020.  
  

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 – z miestnej komunikácie ul. Vonkajší rad.    
  

5. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :  
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante 

č. ORHZ – GA2-2020/001317-004 zo dňa 22.10.2020 

stanovisko na účely stavebného konania 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante s riešením protipožiarnej 

bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok s touto záväznou podmienkou uskutočnenia 

stavby: 

1. Vodorovné a zvislé požiarne pásy musia byť vyhotovené v súlade so schváleným 

riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby a v súlade s § 44 ods. 1, 2, 3 a 4 vyhl. MV SR 

č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť 

pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov. To sa vzťahuje aj na fixné 



 5 

okná, ktoré sú súčasťou vodorovných pásov a musia spĺňa z vonkajšej strany aspoň 

kritérium EI45D1. 

Nami overenú projektovú dokumentáciu stavby požadujeme predložiť pri kolaudačnom 

konaní. 
 

Krajský pamiatkový úrad Trnava 

č. KPUTT-2019/13805-4/42761/Hor,Sl zo dňa 03.06.2019          

Za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území 

predmetnej stavby bude podľa § 35 ods. 4 pís. a) zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane 

pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov vykonaný záchranný pamiatkový 

výskum. Investor stavby je povinný dodržať podmienky vykonávania tohto výskumu, 

uvedené v rozhodnutí č. KPUTT-2019/13805-4/42761/Hor,Sl, ktoré vydal Krajský 

pamiatkový úrad Trnava dňa 03.06.2019. 
  
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OV 

č. OU-GA-OSZP-2020/011550 zo dňa 22.09.2020  

Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženým zámerom súhlasíme za splnenia 

podmienok:    

1. Pri križovaní stavby s existujúcimi inžinierskymi sieťami dodržať STN 73 6005 

„Priestorová úprava vedení technického vybavenia“. 

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

bude vedená trasa navrhovanej kanalizácie a navrhovaného vodovodu. 

3. Technické podmienky napojenia navrhovaného vodovodu na existujúci verejný 

vodovod a navrhovanej kanalizácie na existujúcu verejnú kanalizáciu požadujeme 

odsúhlasiť s ich správcami a pri realizácii stavby dodržať nimi stanovené povinnosti. 

4. Stavebné objekty „Vodovodné prípojky“ a „Kanalizačné prípojky“ budú predmetom 

povolenia všeobecného stavebného úradu. 

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 zák. NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách 

(vodný zákon) a odborne spôsobilou osobou. 

6. Stavebný objekt - „Objekt SO 02-2 Areálová dažďová kanalizácia“, je podľa § 52 

vodného zákona objektom vodnej stavby, ktorá umožňuje osobitné užívanie vôd. 

Vodná stavba podlieha podľa § 26 vodného zákona stavebnému povoleniu špeciálneho 

stavebného úradu a aj povoleniu na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do 

podzemných vôd podľa §21, ods. 1, písm. d) vodného zákona, ktoré s uvedenou 

stavbou súvisí. 
 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OH 

č. OU-GA-OSZP-2020/011159 zo dňa 18.09.2020  

Pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi 

v odpadovom hospodárstve je potrebné, aby boli splnené podmienky: 

1. Pôvodca odpadov zo stavebných prác 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. 
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3. Pri kolaudačnom konaní predloží investor stavby doklady o spôsobe a množstve 

všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov zo stavebných prác v zariadeniach 

oprávnených podľa zákona o odpadoch. 

4. Pôvodcovia komunálneho odpadu sú povinní dodržiavať ustanovenia § 81 ods. 9 

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 krízového riadenia 

č. OU-GA-OSZP-2020/011194 zo dňa 21.09.2020  

Okresný úrad Galanta z hľadiska civilnej ochrany k predloženej dokumentácii vydáva 

nasledovné záväzné stanovisko: 

Predložená projektová dokumentácia rieši ochranu obyvateľov vo dvoch ochranných 

stavbách typu jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne (JÚBS) pre kapacitu do 50 

ukrývaných osôb. Na účely JÚBS je podľa stanovených technických požiadaviek vybraný 

priestor: garáž na I. podzemnom podlaží bytového domu označený ako miestnosť č. 0.05 a 

priestory č. 1.04 a 0.04 na sociálne zariadenia a uloženie zamorených odevov. Určené 

priestory a navrhované riešenie zariadení civilnej ochrany zodpovedajú ustanoveniam 

vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na 

zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení 

civilnej ochrany. Z uvedených dôvodov s vydaním stavebného povolenia na stavebnú 

akciu „Bytový dom Sereď“ súhlasí. 

Po kolaudácii stavby bude potrebné Mestským úradom Sereď zapracovať základné údaje 

o ukrytí do Plánu ukrytia obyvateľstva mesta.  
 
Mesto Sereď (príslušný cestný správny orgán) 

č. 26768/2019 zo dňa 05.09.2019 – rozhodnutie 

Mesto Sereď ako príslušný cestný správny orgán povoľuje zriadiť 2 vjazdy šírky 5 m  z ul. 

Vonkajší rad, ktoré budú vybudované na spevnenej ploche na pozemkoch  KN E parcele 

č.1032, 451 k.ú. Sereď. 

Zriadenie vjazdov sa povoľuje za splnenia podmienok: 

- žiadateľ je povinný dodržať podmienky v stanovisku ODI Galanta č. ORPZ-GA-ODI1-

2019/000395-260, 

- nové 2 vjazdy šírky 5 m budú vyhotovené v zmysle PD, bezbariérovo z MK cez 

spevnenú plochu, odvodnené tak, aby dažďová voda nezasahovala na miestnu 

komunikáciu, 

- povrch vjazdov bude zo zámkovej dlažby, asfaltobetónu alebo betónu na podkladovom 

lôžku, 

- v prípade prekrytia inžinierskych sietí požadujeme rešpektovať vyjadrenia ich správcov, 

- žiadateľ si zaisťuje údržbu vjazdov (vrátane zimnej údržby) na vlastné náklady. 
 
Mesto Sereď  

č. 3230/2020 zo dňa 10.02.2020  

Mesto Sereď ako výlučným vlastník parciel E-458 - ostatná plocha o výmere 725 m
2
, E-

1032 - ostatná plocha o výmere 3244 m
2
 a parkovacích miest, ktoré sa nachádzajú na 

uvedených parcelách Vám uvádza nasledovné: 

- z dôvodu vybudovania nového vjazdu pre stavbu „Bytového domu“ parcele registra „C“, 

č. 2817 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 444 m
2
, v k.ú, Sereď na ul. Vonkajší rad v 

zmysle predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme s presunom a vybudovaním 4 

parkovacích miest, 
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- presun a vybudovanie 4 parkovacích miest je podmienkou na vydanie kolaudačného 

rozhodnutia k stavbe.                                               
 

Mesto Sereď, oddelenie životného prostredia 

č. 9436/2020,OŽP 23800/2020 zo dňa 16.9.2020  

So stavebným zámerom realizovať predmetnú stavbu podľa predloženej projektovej 

dokumentácie súhlasí za nasledovných podmienok: 

- Pred začatím prác investor predloží oddeleniu životného prostredia časový 

harmonogram realizácie stavby a kontaktnú osobu. 

- Pred zahájením stavby investor zrealizuje opatrenia na ochranu drevín pri stavebnej 

činnosti podľa spracovaného Plánu ochrany drevín pri stavebnej činnosti a prizve 

pracovníka oddelenia životného prostredia mesta Sereď ku kontrole vykonaných 

opatrení. 

- Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane prírody“). Na prípadný 

výrub drevín (stromy, krovité porasty) v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody 

požiadať mesto Sereď o vydanie príslušného súhlasu. 

- Zabezpečiť aby počas realizácie stavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 

ods. 1 zákona o ochrane prírody. Rešpektovať ustanovenia STN 83 7010 Ochrana 

prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a Arboristický 

štandard - Ochrana drevín pri stavebnej činnosti. 

- Okolité trávnaté plochy, poškodené pri realizácii stavebnej činnosti, je investor 

povinný uviesť do pôvodného stavu zatrávnením. V prípade, že bude stavba 

zrealizovaná v rnimovegetačnom období roka, kedy nie je možné zakladať trávnik, 

obnovu trávnika vykoná v najbližšom nasledujúcom vegetačnom období. K ukončeniu 

prác prizve pracovníka oddelenia životného prostredia. 

- Sadové úpravy zrealizovať v rozsahu stanovenom v projekte SO 07 Sadové úpravy, 

ktorý spracovala Ing. Michala Zemková, Ateliér KM, s.r.o., najneskôr k termínu 

kolaudačného konania predmetnej stavby. K ukončeniu prác prizve pracovníka 

oddelenia životného prostredia. 

- Zabezpečiť podmienky na umiestnenie nádob na zmesový komunálny odpad podľa §4 

ods. 1 písm. c) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 7/2017 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v ktorom je uvedené „bytový 

dom s počtom bytov 20 a viac - zberná nádoba o objeme 1100 litrov pre 20 bytov; ak 

je počet bytov v bytovom dome vyšší ako 20, určuje sa na každých začatých 20 bytov 

ďalšia zberná nádoba o objeme 1100 litrov“. 

- Zabezpečiť podmienky na umiestnenie 1100 litrových nádob na triedené zložky 

komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo tak, aby boli dodržané štandardy 

zberu podľa Prílohy č. 10 k vyhláške č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a to v počte 1 ks zelenej nádoby na 

sklo, 1 ks modrej nádoby na papier, 1 ks žltej nádoby na plasty a kovy. 

- Zabezpečiť podmienky na umiestnenie nádob na zber biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu podľa §14 ods. 9 vyhlášky 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch aby bol dodržaný dostupný 

objem nádob pre každého obyvateľa počas kalendárneho roka s min. objemom 250 

litrov. 

- Odpady vznikajúce pri realizácii stavby musia byť zneškodnené v zmysle zákona č. 

79/2019 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a 

VZN mesta Sereď č. 7/2017 zo dňa 14.12.2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi. 
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Okresné riaditeľstvo PZ v Galante, Okresný dopravný inšpektorát  

č. ORPZ-GA-ODI1-2020/000570-193 zo dňa 23.09.2020  

Okresný dopravný inšpektorát v Galante s predloženým návrhom projektu stavby po 

prehodnotení dopravno-bezpečnostnej situácie v danej lokalite so zámerom stavby súhlasí 

za podmienok, že: 

- investor predloží nový projekt trvalého dopravného značenia, ktorý bude riešiť 

komplexnú dopravnú situáciu v danej lokalite, 

- dočasné dopravné značky a zariadenia budú použité v zmysle predloženej žiadosti 

a projektovej dokumentácii a zákona č. 8/2009 Z.z., vyhlášky MV SR č. 30/2020, 

v zmysle STN 018020 v reflexnej úprave, upevnené na príslušných nosičoch, resp. 

stĺpikoch, 

- napojenia na jestvujúcu cestnú sieť budú v súlade s platnou STN a platnými 

predpismi, 

- ODI Galanta bude oznámené meno a telefónny kontakt osoby zodpovednej za 

funkčnosť osadenia značenia počas prác, 

- Okresný dopravný inšpektorát v Galante žiada aby bol včas informovaný o prípadných 

zmenách v súvislosti s predmetnou stavbou. 

K použitiu odsúhlasených dočasných dopravných značiek a 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 danej lokalite na prípadné zmeny, úpravy alebo doplnenie tohto stanoviska. 
 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, OZ Galanta so sídlom v Šali 

č. 69976/2020 zo dňa 23.09.2020   

Vyjadrenie vodovod: 

S pripojením stavby na verejný vodovod LT DN 150 a s dodávkou vody súhlasíme za 

nasledovných podmienok:  

- Na p.č. 2816/6 evidujeme existujúcu vodovodnú prípojku s existujúcim vodomerom, 

Evid.č. odberu: 30802050, Techn.č. odberu: 30008-2050, pre odberateľa Energetika 

Sereď, s.r.o.. 

- Vlastníkom vodovodnej prípojky je stavebník. 

- Dimenzia a materiál vodovodnej prípojky: navrhovaná HDPE DN 40 (d50), s dĺ. 2 m. 

- Spôsob určenia dodaného množstva vody: Určeným meradlom - fakturačným 

vodomerom DN 40 prevádzkovateľa verejného vodovodu v navrhovanej vodomernej 

šachte. 

- S navrhovanou vodomernou šachtou s vnútornými rozmermi 1200x900x1800 

nesúhlasíme. Pre vodomernú zostavu s vodomerom DN 40 musí mať vodomerná 

šachta minimálne vnútorné rozmery 1500x1400x1800 mm. 

- Vodovodnú prípojku a vodomernú šachtu žiadame vybudovať v súlade s 

„Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod 

alebo verejnú kanalizáciu“ ZsVS, a.s., uverejnenými na www.zsvs.sk/zakaznici/. 

- Vodovodná prípojka a vodomerná šachta nie sú súčasťou verejného vodovodu, k ich 

povoleniu na cudzom pozemku stavebník musí preukázať stavebnému úradu, že má k 

pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť 

na ňom predmetnú stavbu. 

- V zmysle § 27 ods.7 zákona 442/2002 Z.z., je zakázané prepojiť rozvody z vlastného 

zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným 

vodovodom. 

- Podľa § 4, ods. 1 zákona č.442/2002 Z.z., pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom 

(navŕtavací pás s uzáverom) je súčasťou verejného vodovodu. 

http://www.zsvs.sk/zakaznici/


 9 

- Potreba vody: Qp...... 0,15 l/s    Qm...... 0,241 l/s     Qh...... 0,5 l/s     Qr...... 4763 m
3
/rok 

- Vodu pre požiarne účely z verejného vodovodu negarantujeme. Ako prevádzkovateľ 

verejného vodovodu podľa §15, ods. 7, písm. f) zákona č. 442/2002 Z.z., musíme 

umožniť prístup k verejnému vodovodu a odber z neho hasičským jednotkám pri 

požiarnom zásahu cez svoje existujúce zariadenia, v rámci existujúcich kapacitných 

možností týchto zariadení a verejného vodovodu. 

Vyjadrenie kanalizácia: 

S pripojením stavby na verejnú kanalizáciu a s odvádzaním odpadových vôd do verejnej 

kanalizácie DN 600, súhlasíme za nasledovných podmienok: 

-    Vlastníkom kanalizačnej prípojky je stavebník. 

- Dimenzia, materiál a druh kanalizačnej prípojky: navrhovaná DN 200, gravitačná, 

s dĺžkou 2 m.  

- Spôsob určenia množstva odvedenej vody: na základe nameraného množstva dodanej 

vody vodomerom prevádzkovateľa verejného vodovodu. 

- Kanalizačnú prípojku a revíznu šachtu žiadame vybudovať v súlade s „Technickými 

podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú 

kana1izáciu“ ZsVS, a.s., uverejnenými na www.zsvs.sk/zakaznici/.  

- Kanalizačná prípojka a revízna šachta nie sú súčasťou verejnej kanalizácie, k ich 

povoleniu na cudzom pozemku stavebník musí preukázať stavebnému úradu, že má 

k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje 

zriadiť na ňom predmetnú stavbu. 

- Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie (dažďové 

vody zo strechy a spevnených plôch) do verejnej kanalizácie v mieste stavby je 

zakázané.    

- S odvádzaním dažďových vôd zo strechy objektu a navrhovaného parkoviska do vsaku 

súhlasíme. 

Pokyny pre stavebníka: 

- Upozorňujeme stavebníka, že okrajom parcely prechádza verejný vodovod a verejná 

kanalizácia, a pri výstavbe je potrebné dodržať pásmo ochrany verejných vodovodov a 

verejných kanalizácii, ktoré je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho 

pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve strany, 

                -  1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane, 

                - 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm vrátane.   

- V pásme ochrany je zakázané: 

a) vykonávať zemné práce (povoľujeme ručný výkop), umiestňovať stavby, konštrukcie  

alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k 

verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich 

technický stav, 

b) vysádzať trvalé porasty, 

c) umiestňovať skládky, 

d) vykonávať terénne úpravy. 

- V pásme ochrany povoľujeme len ručný výkop. 

- Pri zasahovaní do terénu vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných 

stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, 

povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky 

zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej 

komunikácii alebo inej stavbe, (poklopy, hydranty a pod.). Tieto práce môže vykonávať 

iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu, prípadne prevádzkovateľa. 

- Upozorňujeme, že v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 442/2002 Z. z., za verejný vodovod 

a verejnú kanalizáciu sa nepovažujú vodovodné a kanalizačné prípojky, vodomerné a 

http://www.zsvs.sk/zakaznici/
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revízne kanalizačné šachty na prípojkách. Tieto sú vo vlastníctve vlastníka pripojenej 

nehnuteľnosti, preto o určenie ich polohy treba požiadať vlastníkov dotknutých 

nehnuteľností. 

- Žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na 

verejný vodovod a verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy o dodávke vody z 

verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie uzatvorenej 

s prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ak spĺňa technické 

podmienky určené prevádzkovateľom. 

- Pred začatím výkopových prác na verejnom priestranstve stavebník zabezpečí na svoje 

náklady vytýčenie podzemných inžinierskych ich správcami, vrátane verejného vodovodu 

a verejnej kanalizácie, a rozkopávkové povolenie od príslušného správcu verejného 

priestranstva resp. cesty. Spätné úpravy zabezpečuje stavebník (žiadateľ) na vlastné 

náklady. 

- Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní 

odpadových vôd do verejnej kanalizácie sa podáva na predpísanom tlačive v zákazníckom 

centre ZsVS, a.s., OZ Šaľa, 927 01 Šaľa, Pázmaňa č. 4. Tlačivo žiadosti o uzatvorenie 

zmluvy je zverejnené na internetovej stránke ZsVS, a.s. http://www.zsvs.sk/zakaznici/. 

- Žiadosť o zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky sa podáva na predpísanom 

tlačive na ZsVS, a.s., OZ Šaľa, 927 01 Šaľa, Pázmaňa č. 4. 

- Po doručení žiadostí, žiadateľ kontaktuje príslušné výrobno - prevádzkové stredisko za 

účelom dojednania termínu kontroly splnenia technických podmienok pripojenia. Po 

splnení technických podmienok zákaznícke centrum pripraví zmluvu o dodávke vody a 

odvádzaní odpadových vôd. Po podpísaní zmluvy príslušné stredisko pristúpi k napojeniu 

prípojky na verejný vodovod/verejnú kanalizáciu a namontuje vodomer. 

- U novej vodovodnej prípojky hradí žiadateľ: prípojné potrubie s vyhľadávaním 

vodičom, všetky armatúry a tvarovky vodomernej zostavy, šachtu, montážne práce, zemné 

práce (ak ich nevykoná sám), preplach a dezinfekciu. 

- Napojenie kanalizačnej prípojky a revíznu šachtu hradí žiadateľ. 
 
Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava   

č. SEH Juh, CD 98240/2020 zo dňa 31.12.2020 

Posudzovaný projekt: Bytový dom, Novostavba  

Investor: NORBI & TUTI GROUP s.r.o, Hodská 95/3161,924 01 Galanta 

Nároky na rezervovanú kapacitu el. energie: Pi = 375,00 kW, Ps = 138,00 kW 

Predložená projektová dokumentácia rieši nasledujúce stavebné objekty: 

SO 04 - Prípojka NN: 

Z NN rozvádzača existujúcej distribučnej trafostanice TS 0832-009 bude napojené 

plánované podzemné káblové vedenie NAYY-J 4x240 mm2, ktoré bude ukončené v 

plánovanej istiacej skrini SR3, ktorá bude umiestnená pri plánovanom bytovom dome zo 

zadnej strany (strana smerom na TS9). 

Z plánovanej istiacej skrini SR3 bude napojený nový hromadný elektromerový rozvádzač 

bytového domu RE01, ktorý bude osadený v tesnej blízkosti SR3 na trvale verejne 

postupnom mieste. 

Z plánovanej SR3 bude napojené ďalšie novovybudované podzemné káblové vedenie 

NAYY-J 4x240 mm
2
, ktoré bude ukončené v preloženej istiacej skrini SR 090101. 

SO 09 - Preložka distribučného vedenia NN: 

Budú preložené úseky existujúcich NN podzemných káblových distribučných rozvodov, 

ktoré sú v kolízii s inžinierskymi objektmi plánovaného bytového domu, hlavne s 

vjazdom do podzemnej garáže. Bude preložená aj existujúca istiaca skriňa SR 090101. 

S návrhom predloženého projektu stavby súhlasíme s podmienkami: 

http://www.zsvs.sk/zakaznici/
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- pri riešení výstavby plánovaných distribučných rozvodov žiadame dodržať ustanovenia 

„Zmluvy o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy“ 

č. 170000732, 

- pri riešení preložky existujúcich distribučných rozvodov žiadame dodržať ustanovenia 

„Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia“ č. 2018500039-ZoVP, 

- dodávku elektrickej energie pre plánovaný bytový dom bude možné zabezpečiť až po 

vybudovaní a skolaudovaní novovybudovaných energetických zariadení v danej lokalite, 

- merania spotreby el. energie pre jednotlivé odberné miesta žiadame umiestniť na trvale 

verejne prístupnom mieste a doporučujeme použiť celoplastový elektroměrový rozvádzač 

podľa platných štandardov Západoslovenská distribučná, a.s., 

- hlavné ističe pre jednotlivé odberné miesta žiadame dimenzovat k požadovanému 

výkonu, t.j. max. 36xIn=20A/3F a 1 xIn=25A/3F s charakteristikou B, 

- žiadame zabezpečiť plombovateľnosť nemeraných častí v elektromerových 

rozvádzačoch, 

- deliacim miestom medzi zariadeniami Žiadateľa a zariadeniami Prevádzkovateľa budú 

poistkové spodky v plánovanej istiacej skrini SR3, 

- plánované istiace skrine SR žiadame umiestniť na trvale verejne prístupnom mieste, 

- celá trasa plánovaného distribučného podzemného NN káblového vedenia musí byť 

situovaná vo voľnom priestranstve a podľa možnosti v zelenom páse, 

- v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame 

postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike §45, 

- ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami žiadame podzemné 

zariadenie vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 6005. Vytýčenie 

podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., 

nachádzajúcich sa v trase plánovej stavby, si môžete objednať u Tímu sieťových služieb 

VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda, 

- realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných 

bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je 

potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná 

a.s., telefónne číslo: 0800 111 567 

- v prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením 

Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v 

ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, 

- žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v 

zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

- v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a WN vedenia a 

budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so 

stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení §43 Zákona o 

energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné 

vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia, 

- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie 

tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, 

- žiadame, aby realizačná projektová dokumentácia bola vypracovaná v zmysle 

„Štandardov projektovej dokumentácie“ a “Zásad budovania a prevádzkovania vzdušných 

a káblových NN/VN sietí“ zverejnených na www.zsdis.sk a aby obsahovala materiálové 

položky z aktuálneho "Katalógu schválených výrobkov do distribučnej siete" ktorý je 

zverejnený na Dodávateľskom portáli spoločnosti Západoslovenská distribučná, 

- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. 
             

http://www.zsdis.sk/
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SPP - distribúcia, a.s., Bratislava 

č. TD/NS/0091/2021/An zo dňa 8.2.2021  

V záujmovom území sa nachádza STL distribučný plynovod DN 100, 80 PN 90kPa, oceľ.  

SPP-D ako prevádzkovateľ distribučnej siete súhlasí s vydaním stavebného povolenia na 

predmetnú stavbu (bez plynofikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-

distribucia.sk (časť E-služby), 

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských 

zariadení do rozsahu 100 m bezplatne, 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 

prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 

rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-

distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. 

V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na 

Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v 

ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa 

ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, 

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na 

každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej 

ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého 

(ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských 

zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou 

opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj 

bezvýkopové technológie, 

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu 

od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od 

obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste 

križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste 

priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou 

kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež 

overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické 

parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, 

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu 

NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo 

bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný 

predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie 

podmienok na vykonávanie takýchto prác, 

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných 

sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, 

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: 

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského 

zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly 

bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a 

manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 

povolenie SPP-D, 

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete 

počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne 

úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne 

terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej 

úrovne terénu, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 

ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k 

vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,  

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 

zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 

porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 

zariadenia uložiť podľa ustanoveni Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 

000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu 

všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a 

ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 

zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 

uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 

pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 6005, 73 3050, TPP 906 01,700 02, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 

6005 a TPP 906 01, 

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani 

umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., 

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby, 

OSOBITNÉ PODMIENKY:  

- V záujmovom území stavby sa nachádza STL plynovod DN 100 a DN 80, PN 90kPa, 

oceľ. Časť plynovodu DN 80 - ID 158366 nachádzajúci sa pred existujúcim objektom na 

p.č. 2817 - investor uvažuje preložiť (samostatné stanovisko ev.č. TD/PS/0021/2021/An 

zo dňa 8.2.2021). 

- Pri budovaní samotnej stavby, parkovacích priestorov, umiestnenia retenčnej nádrže ako 

aj domových prípojok z uličných IS žiadame rešpektovať všetky existujúce plynárenské 

zariadenia v zmysle platnej legislatívy. 
          
Slovak Telekom, a.s., Bratislava 

č. 6612029287 zo dňa 15.10.2020 

Vo vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii 

(ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  

mailto:ivan.hybela@spp-distribucia.sk
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1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti 

rušeniu. 

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v 

prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 

uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 

stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

3. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 

ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred 

spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. 

na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom 

zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Martin Moravčík, 

martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875 

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie 

tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s 

vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 

prekládku SEK. 

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zariadení. 

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 

nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 

poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 

dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť 

zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 

spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. 

Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 

prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové 

rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez 

internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia 

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu 

tohto vyjadrenia. 

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 

použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, 

mailto:martin.moravcik@telekom.sk
https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo 

využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 

verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre 

územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 

Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po 

konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: 

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 

zamestnancom Slovak Telekomu, a.s. 

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia, 

-  Odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením 

sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav 

Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907 

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) 

s rôznou funkčnosťou. 

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 

žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 

terénu. 

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, 

s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na 

jeho ochranu stanovené. 

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 

± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu. 

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. 

hĺbiace stroje). 

- Aby boli odokryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži 

a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia. 

-   Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním). 

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129. 

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť 

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového 

uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia). 

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. 

káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 

potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 

v plnom rozsahu.     
 
OTNS, a.s., Bratislava 

č. 3987/2020 zo dňa 9.9.2020 

Spoločnosť OTNS, a.s., Vajnorská 37, 831 04 Bratislava ako správca optickej siete 

SWAN.a.s., spol. SWAN je aj právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti BENESTRA, 

mailto:zlievsky@zyry.sk
http://www.telekom.sk/
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s.r.o. v dôsledku zlúčenia, Vám oznamuje, že v záujmovom území danej stavby sa 

nachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s. 

V prípade realizácie stavby súhlasíme za nasledovných podmienok: 

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 

žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

- pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V 

súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa 

STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 

3300. 

- realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných 

vedení a zariadení /ochranné pásmo je 0,5 m/ požadujeme vykonávať zásadne ručným 

spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle §66, §67 a §68 Zákona č. 

351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti 

telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble 

zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu. 

- jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej 

objednávky spoločnosti na adresu: OTNS, a.s., Vajnorská 7, 831 04 Bratislava, 

obchod@otns.sk, pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa, 

priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom. 

- nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná 

ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú 

umiestňovať skládky materiálov a stavebnej sute. 

- vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je 

dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo 

pracovného času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým 

zabezpečiť ich plynulú prevádzky schopnosť. 

- oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na 

možnú polohovú odchýlku +- 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej 

polohy na povrchu terénu. 

- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto 

možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS. 

- žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu 

odkopaných trás ešte pred zásypom rýh: swansiete@otns.sk 

- stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov). 

- keďže je v záujmovom území plánovaná výstavba cestných komunikácií pre peších a 

parkoviská, či iné spevnené plochy nad našou existujúcou trasou, požadujeme 

zabezpečiť dodatočnú mechanickú ochranu optických chráničiek SWAN uložením 

chráničiek do betónových žľabov TK2 s vekom po celej dĺžke pod spevnenými 

plochami. 

- Všetky práce spojené s ochranou káblov budú zrealizované na náklady investora. 

- bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., helpdesk 

kontakt: +421908706819, +421235000999. 

Po splnení daných podmienok spoločnosť OTNS a.s. ako správca siete SWAN k realizácii 

nemá námietky. 
     
Orange Slovensko a.s., Bratislava - č. BA-3004/2020 zo dňa 16.9.2020 

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Bratislava.  

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE 

trubky, optické káble a spojky rôznej veľkosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE 

poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.   
 

mailto:obchod@otns.sk
mailto:swansiete@otns.sk
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ATS Slovakia s.r.o., Banská Bystrica – vyjadrenie zo dňa 28.9.2020 

V dotknutom území sa naša sieť TKR nenachádza. 
 
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava – č. 1764/2020 zo dňa 11.9.2020 

S vydaním SP danej stavby súhlasíme - v lokalite stavby sa nenachádza sieť UPC.  
 

Energetika Sereď, s.r.o. – vyjadrenie zo dňa 2.9.2020  

S uvedenou stavbou súhlasíme. Stavba bude pripojená na existujúci rozvod tepla z 

centrálneho zdroja tepla K5-Mlynárska ulica, teplovodnou prípojkou DN 25, umiestnenou 

v tesnej blízkosti stavby. 

Tlakovo nezávislá odovzdávajúca stanica tepla - OST, bude umiestnená v miestnosti č. 

1.05 - 1NP. Požadujeme vybudovanie samostatného jednofázového prívodu elektriny s 

fakturačným meradlom, ktoré po kolaudácii prehlásime na našu spoločnosť. Prívod 

elektriny káblom CYKY 3Cx4 ukončiť v miestnosti OST ACD krabicou. 

Dodávku tepla podmieňujeme podpisom zmluvy o budúcej zmluve o dodávke tepla.       

            

6. Všetky inštalačné práce musia byť uskutočnené odbornými pracovníkmi v zmysle 

platných STN a musí sa o nich urobiť záznam do stavebného denníka. Elektrickú 

inštaláciu vykonať v zmysle platných STN. Potvrdenie o preskúšaní inštalácií predloží 

investor pri kolaudácii stavby. 
 

7. 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.. 
 

8. Pri kolaudácii stavby zdokladovať: 

a) že kvalita pitnej vody v novovybudovaných vnútorných rozvodoch v bytovom dome 

spĺňa požiadavky vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe 

monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v platnom znení 

(analýza vzorky pitnej vody v rozsahu minimálnej analýzy), 

b) objektívnym meraním, že je zabezpečená prípustná hodnota hluku vo vnútornom 

prostredí podľa ustanovení vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 

objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v platnom znení 

(ďalej len „vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z.“) - hodnotenie hluku z vnútorných 

zdrojov, hluku z vonkajšieho prostredia a hodnotenie nepriezvučnosti stavebných 

konštrukcií. 
 
9. Stavba bude dokončená najneskôr do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti 

stavebného povolenia. 
  

10. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ Hrachostav s.r.o., 925 51 Šintava 

381, IČO: 47 592 559.  
 

11. 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.  
 

12. Pred začiatkom výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych 

sietí v priestore navrhovanej stavby ich správcami.  Križovania a súbehy inžinierskych 

sietí riešiť v  súlade s  STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 
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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. V prípade vydania povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie je treba 

podať rozkopávkové povolenie, ktoré je potrebné vybaviť v dostatočnom časovom 

predstihu u správcu komunikácie - MsÚ Sereď, oddelenie rozvoja mesta, kde budú 

stanovené podmienky realizácie. 
 

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

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

len na  základe kolaudačného rozhodnutia,  podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona.   
 

19. Užívanie stavby a vydanie kolaudačného rozhodnutia je podmienené kolaudačným 

rozhodnutím na vodnú stavbu „SO 02-2 – Areálová dažďová kanalizácia, Retenčná 

nádrž a vsakovacia studňa“. 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. 

                 

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 Norbi & Tuti Group s.r.o., Hodská 3161/95, 924 01 Galanta, IČO: 51 429 616, 

podal dňa 24.11.2020 žiadosť o  stavebné povolenie na stavbu „Bytový dom - novostavba“, 

na pozemkoch KN C parc. č. 2817, 2850/1, 2816/1, na pozemkoch KN E parc.č. 451, 1032  

v katastrálnom území Sereď, parc.č. 2817 vedená na LV č. 6368 ako zastavaná plocha 

a nádvorie, parc.č. 2850/1, 2816/1 vedená na LV č. 591 ako zastavaná plocha a nádvorie, 

parc.č. č.1032 vedená na LV č. 591 ako ostatná plocha, parc.č. 451 vedená na LV č. 4806 ako 

ostatná plocha, v katastrálnom území Sereď, ul. Vonkajší rad, na umiestnenie ktorej bolo 

vydané územné rozhodnutie Mestom Sereď pod č. 9603/ÚPaSP 725/2019, 260/2020 dňa 

22.04.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.06.2020.  

     Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania podľa § 61 

ods.1, ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou oznámením č. 10104/ÚPaSP 1203/2020 

zo dňa 09.12.2020 a  z dôvodu, že sú mu známe pomery staveniska, bolo v zmysle § 61 ods.2 

stavebného zákona upustené od miestneho zisťovania. Verejná vyhláška bola vyvesená na 

úradnej tabuli Mesta Sereď v termíne od 10.12.2020 do 28.12.2020.  
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     Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v § 43b, 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. 

 

     Krajský pamiatkový úrad Trnava vydal pod č. KPUTT-2019/13805-4/42761/Hor,Sl zo dňa 

03.06.2019 rozhodnutie za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných 

v zemi na území stavby.  
  
     Mesto Sereď vydalo pod č. 26768/2019 zo dňa 05.09.2019 rozhodnutie o povolení 

zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie.    
 
     Mesto Sereď vydalo pod č. 5623/2020 zo dňa 07.04.2020 rozhodnutie o povolení na 

zvláštne užívanie miestnej komunikácie.  
 
     Mesto Sereď vydalo pod č. 9882/2020, OŽP 27955/2020 zo dňa 20.11.2020 rozhodnutie 

k žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín. 
 
     Svoje stanoviská si uplatnili: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

Galanta, oddelenie požiarnej prevencie, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné 

prostredia – OV, OH, OPaK, Krajský pamiatkový úrad Trnava, SPP - distribúcia, a.s. 

Bratislava, Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Šaľa, Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný 

dopravný inšpektorát Galanta, UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava, Orange 

Slovensko a.s., Bratislava, ATS Slovakia s.r.o., Banská Bystrica, OTNS, a.s., Bratislava, 

Mesto Sereď, Energetika Sereď, s.r.o., Sereď,  Ich pripomienky boli skoordinované a zahrnuté 

do podmienok územného rozhodnutia.    
 
V konaní boli predložené:  

Nájomná zmluva č. 230/2019 zo dňa 25.03.2019 uzatvorená medzi prenajímateľom: Mesto 

Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď a nájomca: Norbi & Tuti Group s.r.o., 

Hodská 3161/95, 924 01 Galanta. 

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 230/2019 zo dňa 25.03.2019 ev.č. 1054/2019. 

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 67/2020 zo dňa 01.04.2020. 
 
     Zodpovedný projektant predloženej dokumentácie pre stavebné povolenie Ing. Juraj 

Kyselica, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 6490*A1, ATELIER KM, s.r.o., 919 08 

Boleráz 721.         

Projektovú dokumentáciu – časť statika vypracoval Ing. Pavol Bigoš, autorizovaný stavebný 

inžinier, reg.č. 5635 * I3 Statika stavieb. 

Projektovú dokumentáciu – časť komunikácie vypracovala Ing. Hana Fraňová, autorizovaný 

stavebný inžinier reg.č. 5109*Z*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 1000,0 €. 
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     Toto rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 dní 

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

doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.  

 

       

         

 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 (15. deň vyvesenia je dňom 

doručenia rozhodnutia). Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

    - podpísané -  

                                                                                                   Ing. Martin Tomčányi   

                                                                                                   primátor mesta Sereď 

 

 

Príloha pre stavebníka :  
Overená dokumentácia stavby.                   

 

 

 

 
Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom konania podľa § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona. 

(Osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich 

pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť 

stavebným povolením priamo dotknuté)  

 
 

 

 

 

 

 

Vyvesené  dňa :                                                                 Zvesené  dňa : 

(pečiatka, podpis)                                                             (pečiatka, podpis) 

 

 

 
 


