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

Číslo: 3/ÚPaSP 1359/2020/2021                                                          V Seredi dňa 19.2.2021 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

KOLAUDAČNÉ    ROZHODNUTIE 
 

 

 

     Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783, 

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

31.12.2020 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „ Rozšírenie skladu LC 

Sereď “, na pozemkoch parc.č. 3992/5, 3992/95, 3992/104, 3992/105, 3992/113, 3992/114, 

3992/148  k.ú. Sereď, (Priemyselný park Sereď – Juh), na ktorú bolo vydané Mestom Sereď 

stavebné povolenie pod č. 11097/ÚPaSP 1397/2019, 231/2020 zo dňa 28.02.2020, 

právoplatné 27.03.2020.   

    

     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       

posúdil návrh podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

      

povoľuje   užívanie   stavby 
 

 „ Rozšírenie skladu LC Sereď “ 
 

na pozemkoch parc. č. 3992/5, 3992/95, 3992/104, 3992/105, 3992/113, 3992/114, 3992/148  

k.ú. Sereď, (po zameraní geometrickým plánom č. 43707661-71/20, úradne overený 

Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 02.02.2021 pod č. 30/2021, prístavba 

logistickej haly na parc. č. 3992/5), na pozemku parcela č. 3992/148 sadové areálové úpravy.   

 

Predmetom kolaudácie boli stavebné objekty a prevádzkové súbory:  

SO 102  Preloženie meracej stanice VN 

SO 201  Logistická hala  

SO 202  Oplotenie  

SO 304  Vonkajšie osvetlenie  

SO 305  Vonkajšie rozvody NN  

SO 306  Vonkajšie slaboprúdové rozvody  

SO 308  Sadové úpravy  

PS 601  Skladovanie  

PS 602  Stabilné hasiace zariadenia  

PS 603  Chladenie   
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SO 201  Logistická hala – objekt prístavby bol pristavaný k existujúcej logistickej skladovej 

hale súp. č. 4715 na pozemku parc. č. 3992/5. Objekt haly je jednopodlažný, bude slúžiť ako 

skladovacia hala, kde bude regálové skladovanie nepotravinového tovaru. Počet paliet 

v regálovom sklade: 10 041 EP.  

V hale je umiestnený sanitárny kontajner výrobcu CONTAINEX s rozmermi 2,435 x 6,055 

m, v ktorom sú zriadené oddelené 1 x WC muži, 1x WC ženy s umývadlom a 1 x kancelária.  

Zastavaná plocha prístavby: 12 282 m
2
  

 
V rámci stavby „Rozšírenie skladu LC Sereď“ boli realizované nasledovné stavebné úpravy 

vnútorných priestorov existujúcej skladovej haly:     

- rozšírenia mrazeného skladu (TIKO -24°C), podlahová plocha skladu – rozšírenie: 805,1 m
2
  

- rozšírenia chladeného skladu (MÄSO +1°C), nová podlahová plocha skladu: 1090,2 m
2 

- rozšírenia kancelárie príjmu (THEKA), nová podlahová plocha kancelárie: 19,3 m
2
  

- doplnenia 7 ks vyrovnávacích mostíkov pre výdaj tovaru v existujúcej hale 

- úpravy systému skladovania (PS 601 Skladovanie)  

 

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

však nebránia užívaniu stavby a to: 

- nedostatky EZ – preventívne činnosti (0703) uvedené v bode č.1 v záväznom stanovisku 

Inšpektorátu práce Trnava číslo 2021/189 zo dňa 12.2.2021 bezprostredne neohrozujú 

bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, je stavebník povinný odstrániť  

v termíne do 30.3.2021 a oznámiť ich odstránenie na Inšpektorát práce v Trnave..              

               

     Pre užívanie stavby stavebný úrad určuje podľa § 82 ods.2 stavebného zákona tieto 

podmienky:   

1. Pozemok parcela číslo 3992/148 k.ú. Sereď je neoddeliteľnou súčasťou areálu skladu 

logistického centra LIDL Sereď, na ktorom sú zrealizované areálové sadové úpravy a to 

z dôvodu dodržania záväzného regulatívu Územného plánu mesta Sereď – koeficientu zelene, 

podľa ktorého plochy zelene majú tvoriť minimálne 30 % z celkovej výmery plochy areálu.  

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante požaduje v termíne do 

uvedenia priestorov do prevádzky:  

a) zrealizovať odvetranie sanitárneho kontajnera VZT potrubím cez vetracie mriežky vo 

fasáde budovy v zmysle schválenej projektovej dokumentácie, ktoré v čase kolaudačného 

konania ešte nebolo zrealizované. 

b) predložiť laboratórny rozbor vzorky vody zo zariadení na osobnú hygienu (sanitárny 

kontajner).   

                                                   

O d ô v o d n e n i e 
 
     Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783, 

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

31.12.2020 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „ Rozšírenie skladu LC 

Sereď “, na pozemkoch parc.č. 3992/5, 3992/95, 3992/104, 3992/105, 3992/113, 3992/114, 

3992/148  k.ú. Sereď (Priemyselný park Sereď – Juh), na ktorú bolo vydané Mestom Sereď 

stavebné povolenie pod č. 11097/ÚPaSP 1397/2019, 231/2020 zo dňa 28.02.2020, 

právoplatné 27.03.2020.   

     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 10.2.2021. 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.   

 

     Stavebný úrad pre užívanie skladu LC Sereď stanovil záväznú podmienku pod bodom č.1 

a to z dôvodu dodržania záväzného regulatívu Územného plánu mesta Sereď.  
 
     Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vydalo stanovisko na účely 

kolaudácie stavby pod č. KRHZ-TT-2021/000026 zo dňa 10.02.2021. S vydaním 

kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok. 
           
     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vydal súhlasné záväzné 

stanovisko ku kolaudácii stavby dňa 10.02.2021 pod č. AA 2021/00010/00566 Ad, To 

s podmienkami pod bodom č.2, ktoré sú zahrnuté do podmienok užívania stavby. 
 
     Mesto Sereď, oddelenie životného prostredia vydalo dňa 17.2.2021 stanovisko ku 

kolaudačnému konaniu stavby „Rozšírenie skladu LC Sereď, SO 308 Sadové úpravy“. 

K 16.2.2021 boli sadové úpravy zrealizované v plnom rozsahu v zmysle schváleného projektu 

sadových úprav. 
 
     Inšpektorát práce Trnava vydal súhlasné záväzné stanovisko ku kolaudačnému konaniu 

stavby číslo 2021/189 zo dňa 12.2.2021. Zistené nedostatky: EZ – preventívne činnosti (0703) 

uvedené v bode č.1 - Nebolo predložené vyhlásenie projektanta, montážnika, revízneho 

technika o zodpovednosti za projektovanú elektrickú a vyhotovenú elektrickú inštaláciu a 

vykonanú revíziu elektrickej inštalácie PS 603 Chladenie, čo je porušením ustanovenia § 13 

ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nedodržaním bezpečnostnej 

úrovne, ktorá vyplýva z čl. 6.4.4.4 STN33 2000-6:2018, bezprostredne neohrozujú 

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

Trnava súhlasil s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu, stavebník je 

povinný nedostatky uvedené v bodoch č.1 odstrániť a oznámiť ich odstránenie na Inšpektorát 

práce v Trnave v termíne do 30.3.2021.  
 
     Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal vyjadrenie 

k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva pod. č. OU-GA-OSZP-2020/014881 zo dňa 

14.12.2020. Odpady boli odovzdané subjektu oprávnenému podľa zákona o odpadoch, 

nemáme pripomienky z hľadiska odpadového hospodárstva ku kolaudácii tejto stavby. 
                    
     Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej 

správy vydal záväzné stanovisko ku kolaudačnému konaniu podľa § 38 ods. 4 zákona č. 

24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov pod č. OU-GA-OSZP-2021/001939-002 zo dňa 

18.02.2021. 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

s rozhodnutím zo zisťovacieho konania o zmene činnosti Okresného úradu Galanta, odboru 

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

právoplatné dňa 13.08.2019 a s jeho podmienkami.     
 
     Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal kolaudačné 

rozhodnutie na vodnú stavbu pod č. OU-GA-OSZP-2020/014170-003 zo dňa 15.12.2020, 

právoplatné dňa 16.12.2020, ktorým povoľuje trvalé užívanie stavby SO 301 Areálový rozvod 

vody, SO 302 Splašková kanalizácia, SO 303 Dažďová kanalizácia budovanú v rámci stavby 

„Úprava vnútorných priestorov spolu s rozšírením skladu LC Sereď“.                  
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     Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie.  

     Zistené nedostatky nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby a preto bolo užívanie 

stavby povolené ešte pred ich odstránením.  

 

     Poplatky: Za vydanie kolaudačného rozhodnutia bol uhradený správny poplatok podľa 

zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení nesk. predpisov v hodnote 890,00 €.  
 
 
 

 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, Námestie 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. 

  

 

 

 

- podpísané - 

      Ing. Martin Tomčányi 

                                                                                                    primátor mesta Sereď 
 

 

 
 
Doručí sa:  

1. Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 01 Bratislava, IČO: 35793783  

2. andrássy s.r.o., Hlavná 838/19, 931 01 Šamorín, IČO: 36 728 951      

 Na vedomie: 

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská 2352/62, 924 81 Galanta, IČO: 00610917  

2. Krajské riaditeľstvo HaZZ, Vajanského 22, 917 77 Trnava, IČO: 00151866 

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

924 36 Galanta – úsek EIA   

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

924 36 Galanta – úsek OH, IČO: 00151866 

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

924 36 Galanta – úsek OV, IČO: 00151866 

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

924 36 Galanta – OPaK, IČO: 00151866 

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

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

9. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:36361518  

10. TOPA STAV s.r.o., Sverepec 446, 017 01 Sverepec, IČO: 46 308 326  

11. PIO Keramoprojekt a.s., Ing. Henrich Pavlík, Dolný Šianec 1013/1, 911 48 Trenčín 

           IČO: 36308862 

12. Mesto Sereď, oddelenie životného prostredia  
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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/

