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Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

Číslo: 16031/ÚPaSP 794/2021                V Seredi dňa 16.11.2021  

  
 
 
 

  

 

 
 
 

 

ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE 
 

  
 

     

     Navrhovateľ SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď, 

IČO: 31 568 386, podal dňa 27.08.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

„CUKROVAR – prístavba HVB kalolisová stanica“, na pozemku parcela číslo 3621/1, 

katastrálne územie Sereď.  
                
       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 § 37 stavebného zákona, zosúladil stanoviská dotknutých orgánov, 

posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a vo veci rozhodol takto: 

podľa § 39, § 39a stavebného zákona  a § 4 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  v y d á v a  
 

rozhodnutie o umiestnení stavby 
    

„CUKROVAR – prístavba HVB kalolisová stanica“   
  
na pozemku parcela č. 3621/1 kat. úz. Sereď, vedená na LV č. 3052 ako zastavaná plocha 

a nádvorie, pozemok je umiestnený v zastavanom území obce. 

 

     Predložená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie rieši vybudovanie novej 

modernejšej a efektívnejšej kalolisovej stanice v rámci existujúceho areálu cukrovaru. 

Kalolisová stanica je umiestnená medzi hlavnou výrobnou budovou HVB a existujúcim 

otvoreným technologickým zariadením rezkolisov.    

Členenie stavby:  

SO 01 Kalolisová stanica 

PS 01 Kalolisy 
 
SO 01 Kalolisová stanica - kalolisy zabezpečujú filtráciu kalných cukrových roztokov. Kal z 

kalolisov je výprázdňovaný na betónovú plošinu pod stanicou na úrovni ± 0,000. Z plošiny sú 

periodicky odvážané. V súčasnosti sú použité kalolisy technicky a morálne zastaralé. 

Navrhované budú umiestnené na krytej oceľovej konštrukcii vedľa hlavného výrobného 

objektu HVB. Pre nové výrobné technologické zariadenia bola vyhotovená nová oceľová 

konštrukcia. Vnútorným existujúcim schodiskom je sprístupnená plocha jednotlivých 

technologických úrovní HVB a administratívneho zázemia THP pracovníkov.  

1. NP – prízemie – je bez strojnotechnologických zariadení 

2. NP – podlažie + 6,00 je navrhnutá technológia – kalolisy 
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Na podlaží +6,00  na úrovni rezkolisovej stanice budú umiestnené kalolisy v počte 7 ks, ktoré 

sa budú do kalolisovej stanice umiestňovať postupne v rámci niekoľkých rokov. 

Objem plošiny je predsunutý pred jestvujúcu halu. Dispozičné prístavba nadväzuje na 

technologické väzby a úrovne HVB a rezkolisovú stanicu . 

Z vlastnej technologickej plochy kalolisov je ľahkou priehladnou systémovou stenou 

vyčlenený temperovaný priestor pre občasnú obsluhu zariadenia s plochou 6,0 m
2
. 

Modulácia existujúcej stavby je rešpektovaná vytvára pozíciu pre navrhovaný oceľový skelet.     

Priestory prevádzky sú priamo osvetlené a vetrané – plošina je uzatvorená prestrešená 

sedlovou strechou a opláštená sendvičovým panelom. 

     V rámci novostavby kalolisovej stanice musia byť odstránené resp. premiestnené určité 

technologiské prvky. Medzi takéto patrí aj dopravník rezkov. Pre kolíziu existujúceho 

dopravníka s kalolisovou stanicou musí byť trasa dopravníkového mostu zmenená. 

Konštrukcia dopravníkového mostu, kde bude osadený dopravníkový pás pre rezky bude 

umiestnená vedľa konštrukcie kalolisovej stanice. 

     V rámci kolízie novej konštrukcie s existujúcou bude potrebné skrátiť aj medzipodlažie  

existujúcej rezkolisovej stanice. 
 
Plochy navrhovanej prístavby: 

zastavaná plocha:  514,90 m
2 

úžitková plocha:    822,00 m
2
 

 
Objekt prístavby nebude napojený na vodovod a splaškovú kanalizáciu, dažďové vody zo 

strechy budú zachytávané do existujúcich rozvodov technologickej kanalizácie.   

V objekte bude elektricky temperovaný ohrievacími žiaričmi vstavok s výkonom cca 9,0 kW. 
 
Projekt nerieši dopravné napojenie, dopravné napojenie je zabezpečené existujúcimi vnútro 

areálovými komunikáciami a spevnenými plochami. Nové parkovacie plochy sa neriešia.   

  

     

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 
 

1. Navrhovaná stavba „CUKROVAR – prístavba HVB kalolisová stanica“, bude 

umiestnená v existujúcom areáli Slovenských cukrovarov na pozemku parcela č. 

3621/1 k.ú. Sereď tak, ako je vyznačené na situácie výkres č. 1 situácia, v mierke 

1:500, z 06/2021, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto územného rozhodnutia.   

Výšková úroveň - betónová plošina pod stanicou na úrovni  ± 0,000  

Maximálna výška v hrebeni strechy stavby od úrovne  ±0,000 sa určuje na  +13,847m.  
   

2. Dopravné napojenie – existujúce spevnené plochy a komunikácie v areáli cukrovaru.   
 
3. Pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky dotknuté inžinierske siete ich správcami 

a dodržať ochranné a bezpečnostné pásma. 
  

4. Križovania a súbehy vedení inžinierskych sietí riešiť v súlade s STN 73 6005 - 

Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.  
 

5. Mesto Sereď súhlasí s umiestnením predmetnej stavby podľa predloženej projektovej 

dokumentácie pre územné rozhodnutie. Predmetné územie je podľa Územného plánu 

mesta Sereď (ÚPN-M Sereď) súčasťou plôch funkčne určených ako plochy výroby 

a skladov, ktoré sú označené funkčným kódom V-03. Podľa predloženej projektovej 

dokumentácie pre územné rozhodnutie a vyhodnotenia súladu návrhu s ÚPN-M Sereď 

navrhovaná stavba je v súlade s ÚPN-M Sereď.    
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6. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :  
 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 

č. AA2021/00952/004093 Ad zo dňa 26.07.2021 

S návrhom žiadateľa na územné konanie predmetnej stavby sa súhlasí.  
 

      Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante 

      č. ORHZ-GA-2021/0000958-002 zo dňa 20.07.2021 

S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 
 

     Krajský pamiatkový úrad Trnava 

      č. KPUTT-2021/15703-2/60562/HOR zo dňa 27.07.2021 

Krajský pamiatkový úrad Trnava súhlasí s realizáciou stavby súhlasí s podmienkami:  

1. Termín začatia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou 

stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom 

Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení prosíme uviesť telefonický 

kontakt. 

2. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí 

nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému 

pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3 

pamiatkového zákona nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským 

pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej 

však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským 

pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na 

záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a 

odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta 

a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. 

Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 
    

           Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - EIA 

           č. OU-GA-OSZP-2021/009798-002 zo dňa 27.08.2021 – vyjadrenie               

Okresný úrad Galanta po preštudovaní žiadosti zistil, že navrhovaná činnosť 

„Cukrovar - prístavba HVB kalolisová stanica“ zahŕňa výstavbu budovy o rozmeroch 

15,6 m x 24,6 m, v ktorej bude umiestnených 7 ks kalolisov, ktoré nahradia technicky 

zastaralé kalolisy. 

Uvedená navrhovaná činnosť je súčasťou navrhovanej činnosti „Koncepcia rozvoja 

podniku SLOVENSKÉ CUKROVARY s.r.o. Sereď do roku 2018“, ktorej posúdenie 

vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. bolo ukončené na úrovni 

zisťovacieho konania rozhodnutím č. A2013/00838 zo dňa 27. jún 2013. 

OÚ Galanta k predloženej navrhovanej činnosti vydá záväzné stanovisko podľa § 38 

zákona č. 24/2006 Z. z. po predložení oznámenia o začatí konania, návrhu na vydanie 

rozhodnutia podľa ust. zákona č. 50/1976 Zb. (stavebné konanie), vyhodnotenia 

pripomienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania a projektovej dokumentácie. 

V záväznom stanovisku OÚ Galanta uvedie, či návrh na začatie povoľovacieho 

konania k navrhovanej činnosti je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z., s 

rozhodnutím č. A2013/00838 zo dňa 27. jún 2013 a jeho podmienkami. 
 

           Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - EIA 

           č. OU-GA-OSZP-2021/012314-002 zo dňa 28.10.2021  

           Záväzné stanovisko k územnému konaniu         

Návrh spoločnosti SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 

Sereď, na začatie územného konania vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení 
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predmetnej stavby 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 

navrhovanej činnosti „Koncepcia rozvoja podniku SLOVENSKÉ CUKROVARY 

s.r.o. Sereď do roku 2018“, ktorej posúdenie vplyvov na životné prostredie podľa 

zákona č. 24/2006 Z.z. bolo ukončené na úrovni zisťovacieho konania rozhodnutím č. 

A2013/00838 zo dňa 27. jún 2013.   
 

           Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OPaK 

           č. OU-GA-OSZP-2021/008833 zo dňa 21.07.2021                    

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemáme námietky k umiestneniu predmetnej 

stavby na parcele č. 3621/1 v k.ú. Sereď podľa predloženej projektovej dokumentácie. 
            

          Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OV 

           č. OU-GA-OSZP-2021/008872- 002 zo dňa 24.08.2021                    

Z hľadiska ochrany vodných  pomerov je uvedená stavba možná, s predloženým 

zámerom súhlasíme bez pripomienok.  
 

           Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OH 

č. OU-GA-OSZP-2021/008824-002 zo dňa 10.08.2021                                                 

Pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými predpismi v odpadovom 

hospodárstve je potrebné, aby boli splnené podmienky: 

1. Pôvodca odpadov z realizácie stavby 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. 

3. Pri kolaudačnom konaní predloží investor stavby doklady o spôsobe a množstve 

všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby (sprievodné 

listy NO, vážne lístky, faktúry a pod.) v zariadeniach oprávnených podľa zákona 

o odpadoch. 

4. Držiteľ odpadov z prevádzky je povinný dodržiavať ustanovenia § 14, pri 

vyhradených prúdoch odpadov ustanovenia štvrtej časti a pri osobitných prúdoch 

odpadov ustanovenia piatej časti 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 bol vykopaný, sa nevzťahuje zákon o odpadoch.                              

 

    

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  neboli vznesené. 

 

 

     Toto rozhodnutie platí podľa ustanovenia § 40 ods.1 stavebného zákona dva roky odo 

dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí platnosť, ak v tejto lehote bude podaná 

žiadosť o stavebné povolenie na stavbu, umiestnenú týmto rozhodnutím. 
 

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre 

právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.      
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O d ô v o d n e n i e  
 
     
     Navrhovateľ SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď, IČO: 

31 568 386, podal dňa 27.08.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

„CUKROVAR – prístavba HVB kalolisová stanica“, na pozemku parcela číslo 3621/1, 

katastrálne územie Sereď.  

Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie územného konania podľa § 36 

ods.1 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením č. 

16031/ÚPaSP 794/2021-ozn. zo dňa 28.09.2021 a súčasne podľa § 36 ods.2 stavebného 

zákona upustil od ústneho prerokovania a miestneho zisťovania.                             
 
     Na základe predložených podkladov pre územné konanie tunajší stavebný úrad posúdil 

návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie 

zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám 

neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.       

     Umiestnenie stavby je v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. 

o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

a zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie.          
 
     Predmetné územie je podľa Územného plánu mesta Sereď (ÚPN-M Sereď) súčasťou plôch 

funkčne určených ako plochy výroby a skladov, ktoré sú označené funkčným kódom V-03. 

Podľa predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a vyhodnotenia súladu 

s ÚPN-M Sereď navrhovaná stavba je v súlade s ÚPN-M Sereď.    
     
     Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal záväzné stanovisko 

k územnému konaniu pod č. OU-GA-OSZP-2021/012314-002 zo dňa 28.10.2021. 

Návrh spoločnosti SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď, na 

začatie územného konania vo veci vydania rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby 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 navrhovanej činnosti „Koncepcia rozvoja podniku 

SLOVENSKÉ CUKROVARY s.r.o. Sereď do roku 2018“, ktorej posúdenie vplyvov na 

životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. bolo ukončené na úrovni zisťovacieho 

konania rozhodnutím č. A2013/00838 zo dňa 27. jún 2013.   

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti „Koncepcia rozvoja podniku 

SLOVENSKÉ CUKROVARY s.r.o. Sereď do roku 2018“, vydal Obvodný úrad životného 

prostredia Galanta, odbor kvality životného prostredia pod č. A2013/00838 zo dňa 27.jún 

2013. 
  
     Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta, vydalo záväzné stanovisko k navrhovanej 

stavbe pod č. 15723/21959 ÚPaSP 663/2021 zo dňa 04.08.2021.   
 
     Svoje stanoviská si uplatnili: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 

v Galante, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Galanta, Okresný úrad 

Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredia – úsek EIA, OPaK, OV, OH, Krajský 

pamiatkový úrad Trnava. Ich pripomienky boli skoordinované a zahrnuté do podmienok 

územného rozhodnutia.    

  

     Predloženú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval Ing. arch. Robert Kráľ, 

autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. *0896 AA*.  
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     Umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre 

dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby 

vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa  vyhlášky MŽP SR 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 a zodpovedá hľadiskám starostlivosti 

o životné prostredie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia.         
 
  
     Poplatky:  

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

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100,00 €.    
 
 
 
 
   

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, 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.  
 

  

 

 

 

     - podpísané - 

                                                                                    Ing. Martin Tomčányi  

                                                                                                  primátor mesta Sereď 

 

Príloha :  

- situácia v mierke 1:500  

  (pre navrhovateľa a k spisu) 

 

 

Toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby musí byť podľa § 42 ods. 6 stavebného zákona 

zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Sereď (www.sered.sk) odo dňa jeho 

vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti. 

 

 

  

Zverejnené dňa: ..............................                      Zvesené dňa: ............................................. 

(pečiatka, podpis)                                                  (pečiatka, podpis)  

http://www.sered.sk/

