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ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE 
 

( VEREJNÁ  VYHLÁŠKA ) 

  

 

     Navrhovateľ Retail Park Prúdy s.r.o., so sídlom Železničná 3086/60, 926 01 Sereď, 

IČO: 53 521 323, podal dňa 22.12.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

„Nákupné centrum Prúdy“, stavebné objekty SO.01 Nákupné centrum Prúdy, SO.02 Cesty 

a spevnené plochy, na pozemkoch parc.č. 3849/264, 3849/272, k.ú. Sereď, prípojky 

inžinierskych sietí na pozemkoch registra KN-C parc.č. 3849/264, 3849/272, 3849/262, 

3849/218, 3849/10, 3849/265, 3849/260, 3849/69 k.ú. Sereď, na pozemku registra KN-C 

parc.č. 253/5 k.ú. Stredný Čepeň, na pozemkoch registra KN-E parc.č. 567/102, 568/102 k.ú. 

Stredný Čepeň, mesto Sereď, ulica Šulekovská.    
  
     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 
    

 „Nákupné centrum Prúdy“ 
 
na pozemkoch parc.č. 3849/264, 3849/272, k.ú. Sereď, prípojky inžinierskych sietí na 

pozemkoch registra KN-C parc.č. 3849/264, 3849/272, 3849/262, 3849/218, 3849/10, 

3849/265, 3849/260, 3849/69 k.ú. Sereď, na pozemku registra KN-C parc.č. 253/5 k.ú. 

Stredný Čepeň, na pozemkoch registra KN-E parc.č. 567/102, 568/102 k.ú. Stredný Čepeň, 

mesto Sereď. 

 
     Predmetom riešenia predkladanej dokumentácie pre územné rozhodnutie je umiestnenie 

stavby Nákupného centra Prúdy a príslušnej dopravnej a technickej infraštruktúry.  

Navrhovaný stavebný zámer je rozčlenený na stavebné objekty nasledovne: 

SO.01 Nákupné centrum Prúdy 

SO.02 Cesty a spevnené plochy   

Navrhované Nákupné centrum slúži pre účely maloobchodu. Halový objekt bude vnútornými 

deliacimi stenami rozdelený na jednotlivé prenajímateľné priestory so samostatnými vstupmi.  

Súčasťou  zámeru  je  aj  vybudovanie  prístupových   dopravných komunikácií, vonkajších 

parkovacích miest pre zákazníkov a zamestnancov, peších a ostatných spevnených 
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exteriérových plôch, prístrešku pre odpadové hospodárstvo, vybudovanie stĺpa s reklamným 

pútačom a tiež sadovnícke úpravy bezprostredného okolia. 

 

Základné údaje o navrhovanom objekte nákupného centra 

Počet podlaží:  1. NP 

Úžitková plocha nákupného centra spolu:     1.915,11 m
2
 

     - z toho predajná plocha pre zákazníkov     1.464,90 m
2 

     - z toho obslužné priestory, sklady a zázemie zamestnancov  450,21 m
2
 

Úžitková plocha jednotlivých predajní: 

     - Predajňa 01 – Drogéria                                                        561,24 m
2 

     - Predajňa 02 – Predajňa textilu                                             394,58 m
2 

     - Predajňa 03 – Trafika                                                          25,45 m
2 

     - Predajňa 04 – Lekáreň                                                         136,25 m
2
 
 

     - Predajňa 05 – rozličný tovar                                                797,59 m
2 

Obostavaný priestor nákupného centra spolu:     12.318 m
3
 

Potreba parkovacích miest pre zákazníkov predajne     38 p.m. 

Potreba parkovacích miest pre zamestnancov predajne    4 p.m. 

Potreba parkovacích miest pre nákupné centrum spolu     42 p.m. 

       

     Nákupné centrum Prúdy je navrhnuté ako samostatne stojaci stavebný objekt, ktorého 

pozdĺžna os je orientovaná približne v severo – južnom smere. Navrhovaný objekt má 

pôdorysný tvar obdĺžnika s rozmermi 63,50 x 31,80 m. Výška hornej hrany atiky je 6,10 m  a 

horná hrana markízy (prestrešenia) nad západným priečelím je 6,80 m nad priľahlými 

spevnenými plochami. Hmotu jednopodlažného Nákupného centra tvorí geometricky 

jednoduchá forma kvádra. Strecha je navrhnutá ako plochá.   

Plná časť fasády je navrhnutá ako ľahká zavesená konštrukcia montovaná z ľahkých 

sendvičových panelov s hliníkovým povrchom, farba perlová béžová - RAL 1035. Celá 

západná fasáda a časť severnej fasády je do výšky 3,00 m nad priľahlým chodníkom 

presklená a obsahuje vstupy do jednotlivých prevádzok. Vstupy sú umiestnené v rastri 

systémovej presklenej fasády v rovnakých rozostupoch tak, aby bolo možné v budúcnosti 

meniť vnútornú dispozíciu v prípade, že sa bude meniť zloženie nájomcov.   

     Na východnej fasáde sa nachádzajú zásobovacie vstupy pre jednotlivé prevádzky a na 

severnej fasáde je únikový východ z predajne 01 - Drogéria. Južná fasáda je hladká a plná, 

nakoľko sa počíta výhľadovo s rozšírením nákupného centra o ďalšie moduly smerom na juh. 

     Na celej dĺžke západnej fasády a na časti severnej fasády je na základný objem nákupného 

centra „zavesená“ konštrukcia markízy - prestrašenia vstupov do jednotlivých prevádzok a 

zároveň chodníka pre zákazníkov. Spodná hrana markízy je vo výške 3,00 m nad chodníkom. 

Horná hrana markízy je vo výške 6,85 m nad chodníkom. Oceľová markíza má v prednej časti 

integrované svetelné logá jednotlivých predajní. 

     V nákupnom centre sa nachádza 5 obchodných priestorov rôznych veľkostí určených na 

prenájom s tým, že skladba nájomcov sa môže v budúcnosti, v priebehu prevádzky objektu, 

meniť.   
 
     Konštrukčné riešenie stavby: Navrhovaný objekt Nákupného centra tvorí z konštrukčného 

hľadiska montovaný prefabrikovaný oceľobetónový skelet, ktorý pozostáva zo stĺpov, 

prievlakov (nosných a stužujúcich), soklových panelov a základových pätiek. Hlavná nosná 

konštrukcia je opláštěná ľahkou zavesenou fasádou, montovanou zo sendvičových panelov. 

Strecha objektu je plochá. 
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     Pripojenie objektu k inžinierskym sieťam - navrhovaný objekt Nákupného centra Prúdy sa 

bude pripájať na navrhované verejné rozvody inžinierskych sietí v lokalite, konkrétne 

vodovod, tlakovú kanalizáciu, rozvody NN elektrickej energie pripojené na navrhovanú 

trafostanicu, na vsakovací objekt zaolejovanej dažďovej kanalizácie vyprojektovanej pre 

susednú Predajňu potravín a na navrhovaný vsakovací objekt dažďovej kanalizácie pre 

dažďové vody zo strechy objektu. S prípojkou plynovodu projekt nepočíta. 
  
     Vykurovanie – ako zdroj tepla pre vykurovanie jednotlivých nájomných priestorov bude 

použitá technológia tepelných čerpadiel vzduch-voda. Každá obchodná jednotka bude mať 

vlastnú (samostatnú) jednotku tepelného čerpadla, záložný elektrokotol, distribučný 

a odovzdávací systém. Vonkajšie jednotky tepelných čerpadiel budú osadené na betónovom 

základe, resp. oceľovom ráme.     
 

Vodovodná prípojka 

Zásobovanie objektu vodou bude novovybudovanou vodovodnou prípojkou DN 50 z HDPE 

D63, s napojením na navrhovaný verejný vodovod DN 100.  Prípojka slúži aj na zabezpečenie 

potreby zabezpečenia požadovaného množstva požiarnej vody pre riešený objekt s 

požiadavkou projektanta požiarnej ochrany umiestnenia vnútorných hydrantových navijakov 

D 25 v riešenom objekte. Meranie spotreby studenej vody bude zabezpečené vodomernou 

zostavou s vodomerom DN 32 vo vodomernej šachte 1200/900/1800, ktorá je v zelenom páse 

pri objekte, odkiaľ je rozvod vedený areálovým rozvodom k objektu.   
Prípojka má dĺžku 13,13 m DN50-HDPE. Areálový vodovod má dĺžku 0,90 m DN50-HDPE. 

 

Splašková kanalizácia  

Splaškové odpadové vody budú odvádzané cez kanalizačnú prípojku do verejnej kanalizácie 

cez prečerpávaciu šachtu. Prípojka k objektu bude ukončená spätnou klapkou a čerpadlom. 

Dĺžka prípojky bude 11,63 m.   

 

Areálová kanalizácia 

Kanalizačné prípojky budú zaústené do kanalizačného zberača a budú zhotovené z PVC rúr 

DN100 - 150. Areálovú časť kanalizačných prípojok tvorí úsek od vyústenia z objektu po bod 

zaústenia do zberača kanalizácie. Dĺžka prípojok bude cca 4 - 5 m. Kanalizácia bude 

odvádzať splaškové odpadové vody do navrhovanej areálovej vonkajšej kanalizácie a odtiaľ 

do prečerpávacej šachty. Splašková kanalizácia bude v celkovej dĺžke gravitačná DN 200. 

   

Dažďová kanalizácia pre Nákupné centrum Prúdy (SO.01) 

Dažďové vody zo strechy budú odvádzané zvodmi zo striech do dažďovej areálovej 

kanalizácie a následne do vsaku. Areálovú časť dažďových kanalizačných prípojok tvorí úsek 

od vyústenia z objektu po bod zaústenia do zberača dažďovej kanalizácie. Dĺžka prípojok 

bude cca 3,0 m. Kanalizačný zberač dažďovej kanalizácie je DN 200. 

  

Dažďová kanalizácia pre Cesty a spevnené plochy (SO.02) 

Dažďové vody z ciest a parkovísk budú odvádzané uličnými vpusťami cez lapač ropných 

látok Klartec KL  do vsakovacieho systému ELWA blok Ekodren.   

Odlučovač ropných látok a vsakovací systém sú umiestnené na pozemku pare. č. 3849/265 a 

boli vyprojektované v rámci Projektu pre územné konanie na objekt Predajne potravín. Budú 

teda spoločné pre obidva objekty v rámci obchodnej zóny Prúdy. 

  

Predĺženie vodovodu 

Súčasťou predkladanej Dokumentácie pre územné konanie je aj objekt predĺženia vodovodu v 

polyfunkčnej zóne Prúdy - Sereď.  
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Vodovod DN 100 je súčasťou riešenia Dokumentácie pre stavebné povolenie celého územia 

Prúdy. Existujúce potrubie je navrhnuté z materiálu HDPE DN 100, dl. 166,05 m.  

Navrhované predĺženie je v dĺžke 67,33 m. Na konci vetvy je osadený uzatvárací ventil a 

hydrant. Na vodovodnej vetve bude vysadená odbočka k objektu SO.01 Nákupné centrum 

Prúdy. Za odbočením bude osadený uzáver so zemnou súpravou DN 50. 
 

Predĺženie kanalizácie 

Súčasťou predkladanej Dokumentácie pre územné konanie je aj objekt predĺženia kanalizácie 

v polyfunkčnej zóne Prúdy - Sereď. 

Splašková tlaková kanalizácia DN 100 je súčasťou riešenia Dokumentácie pre stavebné 

povolenie celého územia Prúdy. Existujúce potrubie je navrhnuté z materiálu HDPE DN 100, 

dĺžky 164,60 m. Navrhované predĺženie je v dĺžke 67,42 m. Na konci vetvy je osadený 

uzatvárací ventil a hydrant. Na kanalizačnej vetve bude vysadená odbočka k objektu SO.01 

Nákupné centrum Prúdy. Za odbočením bude osadený uzáver so zemnou súpravou DN 40. 

 

Zásobovanie elektrickou energiou 

Zásobovanie objektu elektrickou bude z rozvodnej siete NN podľa požiadaviek dodávateľa el. 

energie. Distribučné rozvody sú vedené káblami 1-NAYY 4x240 z novo navrhovanej 

transformačnej stanice.    

Káblová prípojka VN - napojenie novej transformačnej stanice bude z jestvujúcej VN linky 

pri jestvujúcej transformačnej stanici TS0832-107 (parc.č. 3849/81).   
Transformačná stanica - navrhnutá je betónová bloková nadzemná stanica typu EH5, dodávka 

Elektro Haramia.    
Káblové NN rozvody - z NN rozvádzača navrhovanej trafostanice budú dva vývody NAYY-J 

4x240 pre napojenie nákupného centra, ukončené v rozpojovacej istiacej skrini pri nákupnom 

centre.   
Verejné osvetlenie - na osvetlenie navrhovaných komunikácii a spevnených plôch sú 

navrhnuté typové pozinkované osvetlovacie stožiare výšky 8 m. Prechody pre chodcov budú 

osvetlené LED svietidlami na výložníkoch. Napojenie VO bude z rozpojovacej skrine pri 

nákupnom centre. 

 

Dopravné riešenie 

Objekt Nákupného centra je umiestnený v juhozápadnej časti pozemku, určeného pre 

výstavbu. Od okraja cesty III/1320 je odsadený o 23,65 - 23,82 m. Západne od objektu bude 

umiestnené parkovisko pre zamestnancov a návštevníkov, z východnej strany bude vedená 

zásobovacia komunikácia. 

V rámci stavby bude zrealizovaných 42 státí pre návštevníkov a zamestnancov, z toho 3 státia 

budú vyhradené pre vozidlá osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v zmysle 

vyhl. č. 532/2002 Z.z.. 
 
Stavebno-technické riešenie stavebného objektu SO.02 

Navrhovaná stavba bude dopravne pripojená k účelovej ceste trasa „A“, ktorá bude 

realizovaná v rámci stavby „Predajňa potravín – polyfunkčná zóna Prúdy“, ktorá je dopravne 

napojená zo Šulekovskej ul. (cesta III/1320). 

Na túto cestu bude vo vzdialenosti 13,78 m od jej začiatku, vpravo v smere jej staničenia 

pripojená účelová cesta šírky 6,00 m, ktorej začiatok bude vybudovaný ako súčasť stavby 

„Predajňa potravín – polyfunkčná zóna Prúdy“ a dobudovaný bude úsek dĺžky 67,52 m.   

K ceste budú po oboch stranách pripojené parkovacie pásy šírky 5,00 m. V pravostrannom 

páse bude vyznačených 19 státí šírky 2,50 m, ktoré budú v troch miestach prerušené 

zvýšeným polostrovčekom šírky 2,50 m, kde budú umiestnené vzrastlé stromy. Na konci pásu 

zostane priestor pre otáčanie vozidiel. V ľavostrannom parkovacom páse bude vyznačených 
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23 státí, z toho 3 státia šírky 3,50 m budú vyhradené pre vozidlá osôb s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie v zmysle vyhl. č. 532/2002 Z.z. a ostatné státia budú mať 

šírku 2,50 m. Pás bude v dvoch miestach prerušený zvýšeným polostrovčekom šírky 2,50 m, 

kde budú umiestnené vzrastlé stromy.  Medzi ľavostranným parkovacím pásom a objektom 

nákupného centra bude vedený chodník šírky 2,50 m.  

V severovýchodnom okraji riešeného pozemku stavby bude od časti vetvy účelovej cesty, 

navrhnutej a realizovanej v rámci stavby „Predajňa potravín - polyfunkčná zóna Prúdy“ 

pokračovať smerom na juh účelová cesta šírky 6,00 m a dĺžky 47,45 m, ktorá bude slúžiť pre 

zásobovanie a dopravnú obsluhu navrhovaných prevádzok. Cesta bude súbežná s objektom 

SO.01 s osadením o 2,70 m. Jednotlivé prevádzky budú s touto cestou prepojené spevnenou 

plochou, slúžiacou pre zásobovanie. Medzi prvou a druhou zásobovacou plochou v dotyku 

s druhou, bude vybudovaná spevnená plocha pre odpadové hospodárstvo. Pred koncom cesty 

bude za ľavým okrajom vybudovaná spevnená plocha rozmerov 5,00 m x 6,00 m pre otáčanie 

zásobovacích vozidiel.  

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

 

1. Navrhovaná stavba „Nákupné centrum Prúdy“ bude umiestnená na pozemkoch parc.č. 

3849/264, 3849/272, k.ú. Sereď, prípojky inžinierskych sietí na pozemkoch registra 

KN-C parc.č. 3849/264, 3849/272, 3849/262, 3849/218, 3849/10, 3849/265, 

3849/260, 3849/69 k.ú. Sereď, na pozemku registra KN-C parc.č. 253/5 k.ú. Stredný 

Čepeň, na pozemkoch registra KN-E parc.č. 567/102, 568/102 k.ú. Stredný Čepeň, 

mesto Sereď, podľa  koordinačnej situácie stavby výkres č. C.02  v mierke 1:500   

overenej v územnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto územného 

rozhodnutia.   

Výška hornej hrany atiky bude + 6,10 m  a horná hrana markízy (prestrešenia) nad 

západným priečelím + 6,80 m nad priľahlými spevnenými plochami.  
 

2. Odstupy od okolitých parciel a stavebných objektov - v bezprostrednom okolí   

navrhovaného objektu sa v súčasnosti nenachádzajú žiadne stavebné objekty, okrem 

navrhovaného objektu Predajne potravín. 

Vzdialenosť Nákupného centra od pripravovaného objektu Predajne potravín bude 

60,69 m. Vzdialenosť objektu od okraja areálovej komunikácie a zároveň od hranice 

parciel č. 3849/264 a 3849/260 je 3,35 m. Vzdialenosť objektu od Šulekovskej cesty, 

t.j. vzdialenosť západnej fasády objektu - hlavného priečelia - od východného okraja 

cestnej komunikácie III/1320, je 23,65 - 23,82 m. Vzdialenosť východnej fasády od 

hranice riešeného územia je 20,90 m. Vzdialenosť východnej fasády od navrhovanej 

trafostanice je 11,50 m. Vzdialenosť južnej fasády od hranice riešeného územia 0,10 - 

5,58 m. 
 
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. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie predložiť projekt sadových úprav.  
 

6. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 
         

a) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante  

č. AA/2021/01504/006825 Pa, Jk zo dňa 28.10.2021 
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S návrhom žiadateľa na územné konanie predmetnej stavby sa súhlasí.  

Požaduje sa:  

1. V rámci projektovej dokumentácie pre stavebné konanie: 

a) predložiť akustickú štúdiu, ktorá posúdi vplyv navrhovanej stavby (resp. činnosti 

súvisiace s prevádzkou stavby - doprava, zásobovanie, vzduchotechnika) ako zdroja 

hluku na zmenu hlukových pomerov vo vonkajšom prostredí navrhovaného obytného 

územia 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.). V prípade preukázania nedodržania 

ustanovení vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., navrhnúť protihlukové opatrenia. 

2. Pri kolaudácii stavby: 

a) zdokladovať predložením laboratórneho rozboru vzorky pitnej vody (minimálny 

rozsah), že kvalita vody v novovybudovaných rozvodoch pitnej vody 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 vodu (ďalej len vyhláška MZ SR č. 247/2017 

Z. z.), 

b) preukázať, že prevádzkou reklamného pútača nebudú prekročené ustanovenia 

vyhlášky MZ SR č. 539/2007 Z. z. o podrobnostiach o limitných hodnotách optického 

žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí 

(ďalej len vyhláška MZ SR č. 539/2007 Z. z.) - dodržanie limitov rušivého svetla vo 

vzťahu k navrhovanej obytnej zóne. 

3. Po realizácii stavby objektivizovať hluk z prevádzky stavby. V prípade, že pre 

prevádzkou stavby nebudú dodržané ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., 

bude potrebné navrhnúť a realizovať protihlukové opatrenia.   
 

     b) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante 
      č. ORHZ-GA2-2021/00001364-002 zo dňa 19.10.2021 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante posúdilo projektovú 

dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie 

Nákupné centrum Prúdy – Polyfunkčná zóna „Prúdy“, Sereď a  s riešením 

protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.                 
 

            c) Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, Trnava 

č. 09004/2021/OI-8 zo dňa 15.11.2021 

Trnavský samosprávny kraj, ako vlastník cesty č. III/1320 (Šulekovská) dáva k 

predloženej žiadosti nasledovné stanovisko: 

- Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č. III/1320 boli vykonané v 

zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

- Rešpektovať ochranné pásmo ciest III. triedy 20 m od osi vozovky na obidve strany 

mimo zastavané územie obce v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 

- Orgánom štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania, povolenia na pripojenie 

na cestu č. III/1320 a vydanie určenia na použitie dočasného dopravného značenia je 

Okresný úrad Galanta, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

- Technické podmienky týkajúce sa dopravného napojenia miestnej komunikácie na 

cestu č. III/1320 (preplátovanie jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky, spádové 

pomery, obnova existujúceho krytu vozovky a podobne) je stavebník povinný 

konzultovať so Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja. Stavebník 
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je povinný predložiť tejto organizácii projektovú dokumentáciu na vyjadrenie a 

rešpektovať ich podmienky. 

- Dopravné napojenie na cestu č. III/1320 musí byť navrhnuté tak, aby nebol narušený 

odtok dažďovej vody z predmetnej cesty a zároveň voda z pripájanej komunikácie 

nesmie stekať smerom k ceste III. triedy. 

- Prípadné križovanie inžinierskych sietí s cestou č. III/1320 požadujeme vykonať 

pretláčaním a uložením do chráničky kolmo na os komunikácie tak, aby chránička 

prečnievala min. 1 m od okraja krajnice vozovky. Štartovacie jamy vykopať tak, aby 

nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky. Smerové vedenie trasy vedenia 

požadujeme viesť mimo konštrukciu cesty III. triedy. 

- Pred výjazdom vozidiel a stavebných mechanizmov zo staveniska je stavebník 

povinný zabezpečiť ich očistenie ako aj priebežne vykonávať čistenie príslušnej cesty 

III. triedy v úseku dotknutom predmetnou stavbou. 

- Stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve 

TTSK z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových 

pomerov, respektíve zachovania funkcie cestnej priekopy. 

- Všetky škody na ceste č. III/1320 vrátane poškodenia trvalého zvislého, resp. 

vodorovného dopravného značenia, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie 

stavby, je stavebník povinný neodkladne odstrániť na vlastné náklady. 

- Obmedzenie cestnej premávky na cestách III. triedy žiadame navrhnúť len v 

nevyhnutnom rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného 

dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na 

odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné 

miesta musia byť označené v zmysle platných predpisov. 

   Trnavský samosprávny kraj súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu: 

„Nákupné centrum Prúdy – Polyfunkčná zóna „Prúdy“, za dodržania podmienok tohto 

stanoviska.       
 
           d) Trnavský samosprávny kraj, Správa a údržba ciest TTSK, Trnava 

č. 06023/2021/SÚCTt-4 8898 zo dňa 11.11.2021 

Projekt rieši vybudovanie samostatného objektu nákupného centra „Prúdy“, SO.02 

cesty a spevnené plochy a zriadenie IS. Objekt nákupného centra bude dopravne 

napojený na cestu III/1320 existujúcim vjazdom v kkm 15,596 vybudovaným v rámci 

stavby objektu potravín. Navrhovaná prípojky splaškovej a dažďovej kanalizácie, 

vodovod, káblové rozvody VN, NN a trafostanica TS-01 sú riešené v areáli „Nákupnej 

zóny“. 

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, ako správca cesty III/1320 

dáva k žiadosti nasledovné stanovisko: 

S umiestnením stavby podľa predloženej žiadosti a dokumentácie súhlasíme za 

podmienok v tomto vyjadrení. 

V prípade použitia PDZ a TDZ na ceste III/1320 žiadame o predloženie dokumentácie 

na odsúhlasenie. 

Žiadame o predloženie DSP na vyjadrenie. 

Nakoľko každý rok v čase od 15.11. - 31.03. prebieha na cestách v našej správe a 

údržbe zimná údržba ciest musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty III/1320 

vykonávané mimo uvedený termín. 

Začatie prác žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Sereď, č. tel. 033/5914 850. 

Premávka na ceste III/1320 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie 

premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty 

nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie 

vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.  
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           e) Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

č. OU-TT-OCDPK-2021/011816 zo dňa 11.11.2021                                                 

Navrhovaný stavebný objekt SO 02 Cesty a spevnené plochy sa bude dopravne 

napájať k účelovej verejnej ceste – trasa „A“, ktorá bude realizovaná v rámci stavby 

„Predajňa potravín – polyfunkčná zóna Prúdy“. 

K predloženej projektovej dokumentácie pre umiestnenie stavby predkladáme 

dodržanie nasledovných podmienok: 

- z dôvodu navýšenia intenzity cestnej dopravy a dodržania podmienky záväzného 

stanoviska OR PZ ODI Galanta pod.č. OR PZ-GA-ODI-2021/000999-022 zo dňa 

24.02.2021 v mieste dopravného pripojenia na cestu III/1320 účelovej verejnej ceste, 

žiadame doplniť dokumentáciu o kapacitné posúdenie predmetného bodu pripojenia 

podľa príslušných TP. Po doplnení dokumentácii, žiadame opätovne predložiť na 

vyjadrenie, 

- stavebný objekt SO 02 Cesty a spevnené plochy, bude povoľovať mesto Sereď, ako 

špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie. 
  

           f) Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

č. OU-TT-OCDPK-2022/002256 zo dňa 26.01.2022 

Dokumentácia bola doplnená o kapacitné posúdenie križovatky cesty III/1320 a 

účelovej verejnej cesty navrhovaného nákupného centra. Z vykonaného posúdenia 

navrhovanej križovatky možno konštatovať, že je plne vyhovujúca z hľadiska hlavnej 

cesty podľa TP 6/2015 aj pre výhľadový rok 2043. Podľa záveru kapacitného 

posúdenia je predpoklad, že po skúmanom časovom horizonte roku 2043, by sa stala 

križovatka bez úpravy nevyhovujúcou (prúd 4 - ľavé odbočenie z ramena C - účelová 

cesta napojená na obchodné centrum). 

S predloženou doplnenou projektovou dokumentáciou pre umiestnenie stavby 

súhlasíme za predpokladu dodržania nasledovnej podmienky: 

• doporučujeme na základe predloženého posúdenia navrhovanej križovatky vykonať 

najneskôr do roku 2040, dopravno-kapacitné posúdenie už existujúcej križovatky a na  

Základe týchto zistení navrhnúť patričné opatrenia.  
 
           g) Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OV                     

           č. OU-GA-OSZP-2021/011831- 002 zo dňa 13.12.2021                        

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je stavba možná za splnenia nasledovných 

podmienok: 

1. Technické podmienky napojenia navrhovanej vodovodnej a kanalizačnej prípojky 

na verejné rozvody požadujeme odsúhlasiť s ich správcom a prípadné pripomienky 

zapracovať do projektovej dokumentácie. 

2. Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd, pri ktorých je možná 

kontaminácia ropnými látkami je možné v zmysle § 37 vodného zákona len na 

základe predchádzajúceho zisťovania (hydrogeologického posudku) a na základe 

povolenia tunajšieho úradu v zmysle § 21, ods. 1, písm. d) vodného zákona, ktoré 

súvisí s povolením vodnej stavby - dažďovej kanalizácie. Hydrogeologický 

posudok musí byť vypracovaný oprávnenou osobou a bude súčasťou podkladov k 

žiadosti o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby. Hydrogeologickým posudkom 

musí byť deklarovaná vsakovacia schopnosť podložia a prehodnotený vsakovací 

systém pre odvádzanie požadovaného množstva vôd. 

3. 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 vodného zákona a 



 9 

odborne spôsobilou osobou. 

4. Vsakovací systém dažďovej kanalizácie a ORL má podľa § 52 vodného zákona 

charakter vodnej stavby, a podlieha povoleniu orgánu štátnej vodnej správy podľa 

§ 26 vodného zákona. 

5. K žiadosti o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd a na uskutočnenie vodnej 

stavby investor predloží: právoplatné územné rozhodnutie, doklad o vlastníctve, 

resp. inom práve k umiestneniu vodnej stavby na dotknutom pozemku, záväzné 

stanovisko obce vydané podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, súhlas 

všeobecného stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona, stanoviská 

správcov inžinierskych sietí, vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania, 

2 x projektovú dokumentáciu vodnej stavby, vypracovanú oprávnenou osobou v 

zodpovedajúcej kategórii, hydrogeologický posudok a správny poplatok. 
 
           h) Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OH 

č. OU-GA-OSZP-2021/011828 zo dňa 20.10.2021                                                 

Pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými právnymi 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 zhromažďovaní nebezpečných stavebných odpadov je pôvodca povinný 

dodržiavať ustanovenia § 8 ods. 2 až 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších 

predpisov a odpad odovzdať osobe oprávnenej nakladať s nebezpečnými odpadmi 

podľa zákona o odpadoch. 

4. 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. 

5. Držitelia odpadov z prevádzky sú povinní dodržiavať ustanovenia § 14 zákona o 

odpadoch, pri vyhradených prúdoch odpadov ustanovenia štvrtej časti a pri 

osobitných prúdoch odpadov ustanovenia piatej časti zákona o odpadoch. 

6. Pôvodca komunálneho odpadu a z neho vyseparovaných zložiek majú povinnosti 

ustanovené v § 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.  
 

           i) Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OPaK 

č. OU-GA-OSZP-2021/011887 zo dňa 19.10.2021                                                 

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemáme námietky k realizácii predmetnej stavby 

na uvedených parcelách v k.ú. Sereď podľa predloženej projektovej dokumentácie.    
 

           j) Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Galanta 

č. 10/21 zo dňa 21.10.2021                                                 

K predloženej projektovej dokumentácii dávame nasledovné vyjadrenie: Sociálne 

miestnosti sú malé a pre imobilných bez AB nie je sociálna miestnosť vôbec 

zakreslená.   
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           k) Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia 

č. OU-GA-OKR-2021/003233-5 zo dňa 05.11.2021                                                 

Po preštudovaní a posúdení predloženej dokumentácie Okresný úrad Galanta dospel 

k záveru, že uvedená dokumentácia v časti A.20.2 obsahuje návrh: 

- zariadenia civilnej ochrany – ochrannej stavby typu: jednoduchý úkryt budovaný 

svojpomocne s kapacitou 125 ukrývaných osôb, umiestneného v miestnosti 1.31 

(sklad s plochou 125,41 m
2
). 

Návrh riešenia stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok ochrannej 

stavby je v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek 

a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov. 

Okresný úrad k uvedenému návrhu riešenia z hľadiska civilnej ochrany nemá 

pripomienky a súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na umiestnenie „Nákupné 

centrum Prúdy - Polyfunkčná zóna Prúdy Sereď“. 

V rámci spracovania ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie pre vydanie 

stavebného povolenia je potrebné podrobnejšie a konkrétnejšie rozpracovať dispozičné 

a technické riešenie ochrannej stavby civilnej ochrany v textovej aj grafickej časti, ako 

aj uviesť hodnotu ochranného súčiniteľa K0. Konkrétne požiadavky sú stanovené v 

prílohe č. 1, tretej a štvrtej časti vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z..  
 

           l) Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor 

č. OU-GA-PLO-2021/011792-02 zo dňa 15.10.2021                                               

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný správny orgán štátnej 

správy podľa § 23 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 

pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

platnom znení (ďalej len zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy), po preštudovaní 

projektovej dokumentácie vydáva nasledovné vyjadrenie: 

Parcely registra C-KN č. 3849/1, 3849/10, 3849/218, 3849/263, 3849/264, 2849/265, 

3849/266, 3849/267, 3849/268, 3849/269, 3849/270, 3849/271 a 3849/272 sú v 

katastri nehnuteľností vedené ako druh pozemku „orná pôda“, teda patria do 

poľnohospodárskej pôdy, preto v ich prípade je potrebné pred vydaním stavebného 

povolenia požiadať tunajší úrad o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí podľa § 17 

zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy. 
      

      m) Krajský pamiatkový úrad Trnava 

      č. KPUTT-2022/1207-4/11724/Hor,Sl zo dňa 14.02.2022 

Za účelom záchrany archeologických a historicky hodnotných nálezov 

a archeologických nálezísk predpokladaných na povrchu a v zemi na území stavby 

„Nákupné centrum Prúdy“, stavebník zabezpečí podľa § 35 ods. 4 pís. a) a b) zákona 

č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 

vykonanie predstihového a záchranného pamiatkového výskumu. Investor stavby je 

povinný dodržať podmienky vykonávania tohto výskumu, uvedené v rozhodnutí č. 

KPUTT-2022/1207-4/11724/Hor,Sl, ktoré vydal Krajský pamiatkový úrad Trnava dňa 

14.02.2022. 
 

     n) Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava   

     č. SEZ Juh, CD 83957/2021 zo dňa 11.11.2021 

Nároky na rezervovanú kapacitu el. energie:  

Celkový inštalovaný výkon: Pi = 445 kW,   Celkový súčasný výkon: Ps = 312 kW 

Obsah predloženej projektovej dokumentácie: 
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Nákupné centrum Prúdy je navrhnuté ako samostatne stojaci stavebný objekt, ktorý 

bude vnútornými deliacimi stenami rozdelený na jednotlivé prenajímateľné priestory 

so samostatnými vstupmi. 

Zásobovanie plánovaného objektu elektrickou energiou bude riešené z plánovanej 

distribučnej trafostanice EH5. Napojenie TS EH5 bude riešené VN podzemnou 

káblovou slučkou 2x 3x NA2XS2Y 1x240 mm
2
, ktorá bude naspojkovaná na 

existujúce VN káblové podzemné distribučné vedenie VN101 v tesnej blízkosti 

existujúcej TS 0832-107. 

Z NN rozvádzača plánovanej TS EH5 bude napojené NN podzemné káblové 

distribučné vedenie 2x NAYYJ 4x240 mm
2
, ktoré bude ukončené v plánovanej istiacej 

skrine SR, umiestnenej pri vonkajšej stene plánovaného objektu nákupného centra. 

Z tejto plánovanej SR bude napojený plánovaný elektromerový rozvádzač. 

S návrhom predloženého projektu stavby súhlasíme s podmienkami: 

- výstavbu plánovaného NN rozvodu, VN prípojky a trafostanice žiadame riešiť 

Zmluvou o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej 

sústavy, medzi Investorom zástavby RD a ZSD, a.s. pred vydaním stanoviska k PD na 

PS, 

- zabezpečenie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity a zabezpečenie 

možnosti pripojenia do sietí energetiky pre nové odberné miesta bude zmluvne riešené 

s našou a. s. uzatvorením „Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia 

Žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná a.s.“. Návrh 

predmetnej zmluvy bude vystavená našou stranou po obdržaní záväznej žiadosti 

o pripojenie pre nové odberné miesta, 

- dodávku elektrickej energie bude možné zabezpečiť až po vybudovaní a skolaudovaní 

novovybudovaných energetických zariadení v danej lokalite, 

- žiadame, aby projektová dokumentácia pre účely stavebného konania 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, 

- celá trasa plánovaného distribučného podzemného VN a NN káblového vedenia musí 

byť situovaná vo voľnom priestranstve a podľa možnosti v zelenom páse, 

- plánovaná distribučná TS musí byť umiestnená na verejne prístupnom mieste, 

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

- merania spotreby el. energie žiadame umiestniť na trvalo verejne prístupnom mieste, 

mimo budovy nákupného centra, v tesnej blízkosti plánovanej istiacej skrine SR a 

doporučujeme použiť celoplastový elektromerový rozvádzač podľa platných 

štandardov Západoslovenská distribučná, a.s., 

- 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 

http://www.zsdis.sk/
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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 VVN 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, 

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

projektant. 

Toto vyjadrenie bolo vydané na základe požiadavky investora pre účely územného 

konania a platí jeden rok od dátumu vystavenia. 

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko spoločnosti Západoslovenská distribučná pre 

stavebné konanie. Za účelom vydania stanoviska k projektovej dokumentácii pre 

stavebné konanie je žiadateľ povinný predložiť toto stanovisko a projektovú 

dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia. 

Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie spoločnosti Západoslovenská distribučná ako 

vlastníka alebo spoluvlastníka pozemku. 
 

     o) Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra, OZ Šaľa  
     č. 81221/2021 zo dňa 27.10.2021                                                                                          

- V  zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., podmienky pripojenia vodovodnej prípojky na   

verejný vodovod a kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu určí prevádzkovateľ 

verejného vodovodu, verejnej kanalizácie v mieste stavby. 

- V mieste stavby v súčasnosti verejný vodovod a ani verejnú kanalizáciu nevlastníme 

ani neprevádzkujeme, preto nie sme oprávnený pripojiť Váš rodinný dom na dotknuté 

inžinierske siete. 

- Spôsob, miesto a podmienky pripojenia vodovodnej a kanalizačnej prípojky určí 

prevádzkovateľ týchto sietí. 

S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme. 
       

     p) SPP – distribúcia, a.s. Bratislava 

     č. TD/NS/0810/2021/An zo dňa 7.12.2021 

V záujmovom území sa nachádza plynárenské zariadenie STL distribučný plynovod  

DN 80, PN 300 kPa, oceľ  

SPP-D ako prevádzkovateľ distribučnej siete súhlasí s umiestnením predmetnej stavby 

(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), 

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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- v záujme predchádzania poškodenia plynárenských zariadení, ohrozeniu ich 

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

plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,  

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 

konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok 

uvedených vo vyjadrení, 

- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú 

dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych 

predpisov, na posúdenie SPP-D, 

- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa 

iných predpisov, požadujeme, aby stavebník: 

               • rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných   

                 ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

               • pri   súbehu  a   križovaní   navrhovaných   vedení  s   existujúcimi   plynárenskými                     

                 zariadeniami dodržal  minimálne  odstupové vzdialenosti  v zmysle STN 73 6005 a   

                 TPP 906 01,  

               • zabezpečil vypracovanie   výkresu  podrobného  osadenia  navrhovanej  stavby  vo  

                 vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam, 

              • zabezpečil vypracovanie  situačného  výkresu  so zakreslením všetkých súbehov  a  

                 križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 

              • zabezpečil   vypracovanie   detailných   výkresov   všetkých   súbehov  a  križovaní  

                existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou. 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 

-  Rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy. 

- Projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie predložiť na posúdenie ( aj s 

detailmi súbehu a križovania navrhovaných IS s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami).               
             
           r) Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava 

č. SEMaI-58-2200/2021 zo dňa 22.10.2021 

Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou 

predmetnej stavby. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné 

telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe 

Ministerstva obrany Slovenskej republiky. 

Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto 

stanovisko sa vydáva na účely územného a stavebného konania. 
              

           s) Orange Slovensko, a.s., Bratislava  

           č. BA-3883/2021 zo dňa 29.10.2021 

Pri realizácii predmetnej stavby nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange 

Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.   
 
t) Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, Bratislava 

č. 6612215138 zo dňa 12.05.2022 

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.  

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 
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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, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, 

prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

mailto:martin.moravcik@telekom.sk
https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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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. 

Dôležité upozornenie: § 28 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách 

ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú 

stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné 

stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou 

v budove a prístupovým bodom k nej. 

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 vzd. 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). 

mailto:zlievsky@zyry.sk
http://www.telekom.sk/
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4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu 

vedení v plnom rozsahu.           

  

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.      

           

 

O d ô v o d n e n i e  

 

     Navrhovateľ Retail Park Prúdy s.r.o., so sídlom Železničná 3086/60, 926 01 Sereď, IČO: 

53 521 323, podal dňa 22.12.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

„Nákupné centrum Prúdy“, stavebné objekty SO.01 Nákupné centrum Prúdy, SO.02 Cesty 

a spevnené plochy, na pozemkoch parc.č. 3849/264, 3849/272, k.ú. Sereď, prípojky 

inžinierskych sietí na pozemkoch registra KN-C parc.č. 3849/264, 3849/272, 3849/262, 

3849/218, 3849/10, 3849/265, 3849/260, 3849/69 k.ú. Sereď, na pozemku registra KN-C 

parc.č. 253/5 k.ú. Stredný Čepeň, na pozemkoch registra KN-E parc.č. 567/102, 568/102 k.ú. 

Stredný Čepeň, mesto Sereď, ulica Šulekovská (LV č. 6296, LV č. 4146, LV č. 4302, LV č. 

3186, LV č. 3396, LV č. 3201).    

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

ods.1, ods.4 stavebného zákona oznámením č. 16992/ÚPaSP 1234/2021, 84/2022-ozn. zo dňa 

02.03.2022 a súčasne v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho konania 

pretože návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby poskytoval dostatočné podklady na 

posúdenie a pre územie bola spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej 

možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie. Oznámenie o začatí územného konania 

verejnou vyhláškou bolo vyvesené dňa 8.3.2022, zvesené dňa 23.3.2022. 
       
     Navrhovaná stavba podľa predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie,  

je v súlade s Územným plánom mesta Sereď a schválenou urbanistickou štúdiou 

„Polyfunkčná zóna Prúdy“.    
 
     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 – OV, OH, OPaK, Okresný úrad, odbor 

krízového riadenia, Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, Krajský pamiatkový 

úrad Trnava, SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, 

Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Západoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra, OZ Šaľa,  Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej 

politiky, Trnava, Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Správa a údržba ciest TTSK, Trnava, Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a 

infraštruktúry, Bratislava. Ich pripomienky boli skoordinované a zahrnuté do podmienok 

územného rozhodnutia.    
 
     K návrhu o umiestnení stavby „Nákupné centrum Prúdy“, navrhovateľ predložil nájomnú 

zmluvu na pozemky určené na zastavanie stavbou obchodného centra a súvisiacich 

pozemných stavieb s prenajímateľom Haus Land s.r.o., Železničná 3086/60, 926 01 Sereď zo 

dňa 20.11.2021. 
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     Zodpovedný projektant predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie Ing. arch. 

Lukáš Šíp, PhD., autorizovaný architekt,  SKA reg. číslo: 2211 AA 
 
     Na základe predložených podkladov pre územné konanie a výsledkov územného konania 

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 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 200,00 €. 

  

     Toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby bude doručené verejnej vyhlášky 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, Námestie 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 :  

- koordinačná situácia stavby v mierke 1:500  

  (pre navrhovateľa a k spisu) 

 

 

  
Územné rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou účastníkom konania podľa § 34 ods. 2 

stavebného zákona, spoluvlastníkom susedného pozemku parcela registra “E“ parcela číslo 571/201 

katastrálne územie Sereď, Ján Hudcovič, Bohuslav Hudcovič, Helena Hudzovičová, ktorých pobyt je 

neznámy.    

 

 

Vyvesené  dňa :                                                               Zvesené  dňa : 

(pečiatka, podpis)                                                             (pečiatka, podpis) 


