OBEC DOLNÁ STREDA
925 63 Dolná Streda s. č. 650

Číslo: 245/ÚPaSP 391/2018

V Dolnej Strede, dňa 9.7.2018

Vec : Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (IČO: 36 361 518),
v zastúpení Enaco, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 3628/49, 949 11 Nitra (IČO:
47 793 091), v zastúpení Ing. Vladimírom Čurgali
- návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „ DS_ Sereď, VN1026 a VN1050,
VNV, VNK, TS “.

ÚZEMNÉ

ROZHODNUTIE

﴾ VEREJNÁ VYHLÁŠKA ﴿
Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (IČO:
36 361 518), v zastúpení Enaco, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 3628/49, 949 11 Nitra (IČO:
47 793 091), v zastúpení Ing. Vladimírom Čurgali podal dňa 16.4.2018 na Obecný úrad v
Dolnej Strede, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „ DS_Sereď, VN1026 a VN
1050, VNV, VNK, TS “, stavebné objekty (SO) a prevádzkové súbory (PS) :
-

SO 01
SO 02
SO 03
PS 01

VN káblové vedenie
VN vzdušné vedenie
Spínacia stanica – stavebná časť
Spínacia stanica – technológia

ako líniovú stavbu, katastrálne územie Sereď a katastrálne územie Dolná Streda a spínacia
stanica na pozemku reg. „E“ parcela číslo 2152/1, k.ú. Dolná Streda.
Obec Dolná Streda, stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a na
základe určenia Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej
stavebnej správy číslo OU-TT-OVBP2-2018/015453/Tos/25urč. zo dňa 12.04.2018 posúdil návrh
podľa § 37 stavebného zákona, zosúladil stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, posúdil
námietky a vyjadrenia účastníkov konania a rozhodol takto :
Podľa § 39a stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona v y d á v a
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rozhodnutie o umiestnení stavby
„ DS_ Sereď, VN1026 a VN1050, VNV, VNK, TS “
stavebné objekty (SO):
- SO 01 VN káblové vedenie
- SO 02 VN vzdušné vedenie
- SO 03 Spínacia stanica – stavebná časť
prevádzkové súbory (PS)
- PS 01 Spínacia stanica – technológia
ako líniovú stavbu, katastrálne územie Sereď a katastrálne územie Dolná Streda a spínacia
stanica na pozemku reg. „E“ parcela číslo 2152/1, k.ú. Dolná Streda.
Predložená dokumentácia pre územné konanie rieši obnovu zariadení po ich životnosti
a prekládku káblových vedení, vybudovanie novej spínacej stanice na pozemku reg. „E“ parcela
číslo 2152/1, k.ú. Dolná Streda, pre zabezpečenie vyššej spoľahlivosti a kvality dodávanej
elektrickej energie.
SO 01 VN káblové vedenie
V rámci tohto SO sa existujúce vzdušné vedenia nahradia VN káblami v zemi o dĺžke cca 2410 m.
VN vedenie vzdušné č. 1050 od JB č. 158 po VN ved. č. 1026 po OPS stožiar č. 105a starý VN
kábel sa nahradí novým VN káblom typu 3x22-NA2XS2Y 1 x 240 mm2, až po stožiar č. 104 VN
1026. Existujúce spínacie a rozpínacie prvky VN sa nahradia novou Spínacou stanicou Úsek od
VN kábla od JB stožiara č. 158 VN 1050 po novú spínaciu stanicu bude dĺžky cca 130 m a úsek od
novej spínacej stanice po stožiar č. 104 VN 1026 bude o dĺžke cca 1680 m. Toto káblové vedenie sa
zaslučkuje do existujúcich VNK ´VN káblov na mieste, kde navrhovanú trasu VNK pretínajú
existujúce VNK napájajúce 22 kV odbočku smerom do TS 0807-003 pri parcela reg. „E“ č. 1005.
VN káblové vedenie po zaslučkovaní pokračuje po okraji Cintorínskej cesty a potom po Galantskej
ceste smerom k JB stĺpu č. 104 VN 1024, na ktorom prejde cez zvislý ÚO – úsekový odpojovač na
vzdušné vedenie.
Z novej spínacej stanice sa na druhú stranu napojí VN vzdušné vedenie č. 1050 na JB stožiari č. 158
VN káblovým vedením typu 22-NA2XS2Y 3x1x240 mm2 v dĺžke 130 m.
VN káblovým vedením typu 22-NA2XS2Y 3x1x240 mm2 v dĺžke 40 m sa napojí zo spínacej
stanice 22 kV odbočka – smer TS 0832-047 až TS 0807-002 odbočujúca z DB stĺpa č. 160.
Štvrté VN káblové vedenie z novej spínacej stanice sa zrealizuje v trase prvého až po parcelu reg.
„E“ č. 1079/1 a ďalej sa lomí k stožiaru s. 164 na parcele “C“ č. 2151 a povedľa existujúcej 22kV
prípojky až k existujúcemu 22 kV káblu, na ktorý sa naspojkuje a ktorý napája TS 0832-059. Typ
VN káblového vedenia typu 22-NA2XS2Y 3x1x240 mm2 v celkovej dĺžke 560 m.
V spínacej stanici bude nahradená aj funkcia ÚO x 1026/1050, ktorý sa demontuje spolu so
vzdušným vedením.
SO 02 VN vzdušné vedenie
V rámci tohto SO sa demontujú VN vzdušné vedenia v dĺžke cca 1052 m.
VN vedenie č. 1050 od JB stožiara 158 po VN ved. č. 1026 po OPS stožiar č. 105, kde sa
demontujú aj krátke prípojky a to z DB stožiara č. 164 cez JB s ÚO č. 6/1050 a prechodový OPS,
z DB stožiara č. 106 cez JB s ÚO č. 74/1026 a prechodový DB stĺp. V prípade nedostatočnej
koncovej sily sa vymení stožiar č. 158 na VN 1050 za nový JB. Stožiar č. 1578 sa nemusí
vymieňať, ak sa vzdušné vedenie určené na demontáž demontuje až po realizácii 2. etapy, kedy by
nebol namáhaný jednostranným koncovým ťahom.
Na stožiaroch č. 158 VN 1050, č. 160 VN 1050 ako aj č. 104 VN 1026 sa namontujú zvislé
a úsekové odpojovače ÚO – typu OTEK 25/400 (resp. UVEI) s konzolami káblových koncoviek
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a obmedzovačmi prepätia. ÚO sa uzemnia pomocou 25ekvipotenciálnych kruhov do 6 Ohmov.
na uzemnenie budú prepojené aj obmedzovače prepätia HDA 24N.
SO 03 Spínacia stanica – stavebná časť
Nová Spínacia stanica bude kiosková typu EH6 s vnútorným ovládaním – o rozmeroch 2,71x3,2m.
Je navrhnutá na parcele reg. „E“ č. 2151/1, k.ú. Dolná Streda. Bude mať uzemnenie do 2 Ohmov.
prevádzkové súbory (PS)
PS 01 Spínacia stanica – technológia
Spínacia stanica bude mať technológiu – VN rozvádzač RRRRT (KKKKT), malý transformátor –
uzemnenie TS.
S
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
1.

DS _ Sereď, VN1026 a VN1050, VNV, VNK, TS “ sa bude uskutočňovať v katastrálnom
území mesta Sereď a obce Dolná Streda, ako líniová stavba a spínacia stanica na pozemku
reg. „E“ parcela číslo 2152/1, k.ú. Dolná Streda.
Práce sa budú realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou tohto
rozhodnutia.

Situácia SO01až SO03 pre potreby povoľujúceho orgánu v mierke 1 : 1000 je súčasťou tohto
rozhodnutia.
2.

3.

4.

5.

Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante číslo
00384/2018 Mi zo dňa 26.02.2018:
S návrhom žiadateľa na územné konanie stavby „ DS Sereď, VN 1026 a VN 1050, VNV,
VNK, TS “, k. ú. Dolná Streda a k. ú. Sereď sa súhlasí.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, oddelenie požiarnej
prevencie, číslo ORHZ –GA1– 690-001/2018 zo dňa 31.05.2018:
Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie DS _ Sereď, VN1026
a VN1050,VNV,VNK,TS a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasíme bez
pripomienok.
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie
nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou
dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.
Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo OU-GAOSZP-2018/002696 zo dňa 23.02.2018:
Vyjadrenie podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
Z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasíme s projektovou dokumentáciou stavby bez
pripomienok.
Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo OU-GAOSZP-2018/002700 zo dňa 07.02.2018:
Vyjadrenie k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
Parcely dotknutého územia sa nachádzajú v katastrálnom území Sereď a v katastrálnom území
Dolná Streda, v zastavanom území, ako aj mimo zastavaného územia, na ktorom v zmysle § 12
zákona o OPaK platí prvý stupeň územnej ochrany. Parcely nezasahujú do žiadneho územia
chráneného z hľadiska ochrany prírody a krajiny.
Z hľadiska OPaK nemáme námietky k umiestneniu a realizácii stavby „ DS _ Sereď, VN1026
a VN1050, VNV, VNK, TS “, na parcelách v k. ú. Sereď a v k. ú. Dolná Streda podľa
predloženej projektovej dokumentácie. Upozorňujeme však na dodržiavanie ustanovení § 47
ods. 3 zákona o OPaK a § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa zákon o OPaK vykonáva.
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6.

7.

8.

9.

Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje
inak. Podľa § 69 písm. d) zákona o OPaK, súhlas na výrub dreviny vydáva príslušná obec.
V zmysle §47 ods. 4 písm. a) zákona o OPaK súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje na
stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a na súvislé
krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2, mimo zastavaného územia obce
do 20 m2.
Pri výkopových prácach nesmie byť poškodzovaná jestvujúca drevinová zeleň. Počas
realizácie výkopových prác, tieto budú v priemere korún stromov vykonávané ručne,
s maximálnym ohľadom na ich koreňovú sústavu.
Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 140 písm. b) zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších
predpisov. Nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom
konaní.
Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo OU-GAOSZP-2018/002740 zo dňa 12.02.2018:
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. 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.
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.
Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 140b) zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný
zákon).
Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie číslo OU-GAOSZP-2018/002912/OO zo dňa 09.02.2018:
Predložená projektová dokumentácia sa nedotýka záujmov správy ochrany ovzdušia
vykonávanej tunajším úradom.
Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru krízového riadenia číslo OU-GA-OKT2018/002676 zo dňa 15.02.2018:
Okresný úrad Galanta z hľadiska civilnej ochrany k predloženej dokumentácii vydáva
nasledovné záväzné stanovisko:
Po preštudovaní a posúdení uvedenej projektovej dokumentácie Odbor krízového riadenia
Okresného úradu Galanta dospel k záveru, že s vydaním územného rozhodnutia a stavebného
povolenia na akciu „DS _ Sereď, VN1026 a VN 1050, VNV, VNK, TS“ súhlasí a nemá ďalšie
pripomienky alebo požiadavky.
Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, pozemkového a lesného odboru číslo OU-GA-PLo2018/005932-02 zo dňa 23.4.2018:
K žiadosti Vám zasielame nasledovné stanovisko:
Parcely reg. C KN č. 3619/1 a 3667/2 (ktorej súčasťou je E KN parcela č. 1104/3) v k.ú. Sereď
a parcela registra C KN č. 2148/1 (ktorej súčasťou sú E KN parcely č. 1-1013,2152/1, 1109)
v k.ú. Dolná Streda sú v katastri nehnuteľností vedené ako druh pozemku „ostatné plochy“
a ďalej parcely registra C KN č. 3613/9 ( ktorej súčasťou je E KN parcela číslo 1104/2)
a 3655/3 v k.ú. Sereď a parcely registra C KN č. 850/2 (ktorej súčasťou sú E KN parcely č.
1109, 979/200), 850/1 (ktorej súčasťou je parcela E KN č. 979/100), 888 (ktorej súčasťou je E
KN parcela č. 979/100, 889/1 /(ktorej súčasťou je E KN parcela č. 430/2), 751 (ktorej súčasťou
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sú E KN parcely č. 979/100, 430/2, 989), 753 (ktorej súčasťou sú E KN parcely č. 989, 980,
988/1), 486/5 (ktorej súčasťou sú E KN parcely č. 988/2,980), 498 (ktorej súčasťou sú E KN
parcely č. 980, 1548/102, 1583/100), 484 (ktorej súčasťou je KN parcely č. 1583/100), 480
(ktorej súčasťou sú E KN parcely č. 1583/200, 1631, 1632) a 481 (ktorej súčasťou sú E KN
parcely číslo 1583/200, 1631) v k.ú. Dolná Streda sú v katastri nehnuteľností vedené ako druh
pozemku „zastavaná plocha nádvoria“ a parcela registra C KN č. 2151 v k.ú. Dolná Streda je
v katastri nehnuteľností vedená ako druh pozemku „lesný pozemok“. Vzhľadom k tomu, že sa
nejedná o poľnohospodársku pôdu nie je potrebné v ich prípade postupovať v zmysle zákona
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.
Parcely registra C KN č. 479/2 (ktorej súčasťou je E KN parcela č. 1658/211), 885/1 (ktorej
súčasťou sú E KN parcely č. 1109, 1108) a 885/17 (ktorej súčasťou sú E KN parcely č. 1080,
1079/2, 1079/1) v k.ú. Dolná Streda, sú v katastri nehnuteľností vedené ako druh pozemku
„orná pôda“, teda patria do poľnohospodárskej pôdy, preto pred začatím vykonávania
nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde (výkopové práce), je potrebné
požiadať tunajší úrad o vydanie stanoviska podľa § 18 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z.z.
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, v ktorom sa určia
podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehota na uvedenie do
pôvodného stavu. Súčasťou žiadosti sú nasledovné doklady:
 výpis z katastra
nehnuteľností a kópia z katastrálnej mapy s vyznačením plochy
navrhovanej na nepoľnohospodárske účely,
 bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy,
 návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu,
 správny poplatok v hodnote 3 €.
Správna poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov bol uhradený E-kolkom v hodnote 3€.
10. Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií číslo
OU-GA-OCDPK-2018/002761 zo dňa 19.02.2018:
Predložená dokumentácia rieši umiestnenie a realizáciu stavby „DS _ Sereď, VN 1026,
VN1050, VNV,VNK,TS“. Navrhovaná stavba je v dotyku s cestou II/507, miestnych
a účelových komunikácií v k. ú. Dolná Streda a Sereď. Cestným správnym orgánom pre
miestne a účelové komunikácie je mesto Sereď a obec Dolná Streda.
S predloženou projektovou dokumentáciou stavby súhlasíme za predpokladu dodržania
nasledovných podmienok:
 na zásah do telesa cesty OO/507 (pretlak) z dôvodu realizácie stavby (uloženie VN kábla) je
potrebné v predstihu (14 dní) požiadať tunajší úrad o povolenie zvláštneho užívania ciest
v zmysle ustanovenia §8 cestného zákona,
 projektovú dokumentáciu stavby predložiť na vyjadrenie správcovi cesty SaÚC TTSK
Trnava,
 na prípadné použitie prenosného dopravného značenia počas realizácie stavby v dotyku
s cestou II/507 je potrebné požiadať náš úrad o určenie, ktorého vydanie je podmienené
súhlasom OR PZ ODI Galanta,
 posúdenie vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky navrhovanej stavby prináleží OR PZ
ODI Galanta.
11. Vyjadrenie Správy a údržby ciest TTSK Trnava číslo 3917/2018/SÚCTt-2 zo dňa 07.03.2018:
Našich záujmov sa dotýka zásah do telesa cesty II/507, ktorá je v našej správe a údržbe. Trasu
navrhovaného zemného VNK-VN kábla v súbehu s cestou realizovať mimo vozovky cesty
II/507. Križovanie cesty II/507 elektrickým káblom realizovať pretláčaním alebo podvŕtaním
kolmo na os vozovky v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. Montážne jamy situovať tak,
aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky cca 1,5 m od okraja vozovky. Káblové
vedenie v súbehu s cestou realizovať mimo vozovky cesty. Stavebné práce žiadame realizovať
v čase mimo zimnej údržby ciest. Počas realizácie stavby nesmie byť na ceste II/507
skladovaný žiadny materiál ani zemina z výkopov. Premávka na ceste nesmie byť ohrozená ani
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obmedzená. Prípadné znečistenie cesty musí byť okamžite odstránené. Prípadné poškodenie
cesty II/507 a jej súčastí žiadame uviesť do pôvodného stavu. Začatie a ukončenie prác
žiadame nahlásiť Ing. Fodorovi majstrovi strediska Sereď na tel. č. 031/789 22 64, ktorý bude
dozerať na dodržanie nami stanovených podmienok, podmienok správnych orgánov. Na každý
zásah do telesa cesty je potrebné si vyžiadať povolenie od cestného správneho orgánu t.j.
Okresného úradu Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Stanovisko, resp. vyjadrenie a podmienky v ňom sú platné jeden rok odo dňa jeho
vyhotovenia, po uplynutí tejto doby strácajú svoju platnosť . Každú zmenu dokumentácie
umiestnenia stavby, ku ktorej príde po vydaní stanoviska resp. vyjadrenia je stavebník povinný
prerokovať so SÚC TTSK a požiadať o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
12. Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava číslo KPUTT-201835712/11276/HOR zo dňa 12.02.2018:
1. Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou
líniovou 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 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.
Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava má platnosť 3 roky odo dňa
vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava číslo 6611733871 zo dňa 19.12.2017
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s., dáva nasledovné stanovisko
pre vyznačené záujmové územie:
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak
Telekom, a.s.
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., požadujú zahrnúť do podmienok určených
stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia
Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska.
Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
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 ním 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., alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (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
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4. V zmysle §66 ods. 7 zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavy. 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., 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 SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na
povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, dom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu
nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové
trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na
povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti 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 vyššie uvedených bodov
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.
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:
a) V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK
Slovak Telekom, a.s., alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného
pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancov Slovak Telekom, a.s.,
povinný zabezpečiť:
 Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených
zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia.
 Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia
telekomunikačného vedenia.
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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
b) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné 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 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 odkryté 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.
c) V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu , na VSST (verejná sieť ST) je
potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
d) Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení
v plnom rozsahu.
14. Vyjadrenie Slovenského plynárenského priemyslu, a.s, Bratislava číslo TD/NS/0167/2018/Ve
zo dňa 28.3.2018:
Predmetom stanoviska spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“), je posúdenie
predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) pre územné konanie podľa zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).
V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia – VTL, STL, NTL – plynovod,
elektr. prípojka pre RS v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia.
Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia umiestnenia technologického objektu,
(ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.
Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie
plynárenského zariadenia pre účely presného usmernenia alebo realizácie stavby alebo výkonu
iných činností.
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon o energetike“).
Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
Všeobecné podmienky:
- Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník
povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na
základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s.,
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Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 00 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom
online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distrobucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
alebo prevádzky distribučnej siete, SPP – D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania,
alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto
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 alebo ich ochranných 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.
Upozornenie:
Toto stanovisko vrátane orientačného znázornenia nie je možné použiť pre účely stavebného
konania stavebného zákona, prípadne iného osobitného predpisu a podobne ho nie je možné
použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby.
Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných
a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.
Každú zmenu dokumentácie umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je
stavebník povinný prerokovať so SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie
územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 28.3.2019, ak stavebník túto lehotu zmešká
je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.
SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť
v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní
tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov,
na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.
15. Vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., OZ Galanta, Šaľa číslo 10614/2018
zo dňa 07.02.2018:
Popis: Predložená projektová dokumentácia rieši vybudovanie stavebných objektov – SO 01
VN káblové vedenie, SO 02 VN vzdušné vedenie, SO 03 Spínacia stanica – stavebná časť
a prevádzkový súbor – PS 01 – Spínacia stanica – technológia.
Vyjadrenie:
 V záujmovom území potvrdzujeme existenciu inžinierskych sietí v našej správe.
 V priložených situáciách je v záujmovo území informatívne zakreslený verejný vodovod
a verejná kanalizácia v správe ZsVS, a.s.
 Podmienkou pre začatie prác je vytýčenie verejného vodovodu na základe záväznej
objednávky tel. č. 031 773 7506, Ing. Michal Nagy.
 Pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií je vymedzené vodorovnou
vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo
kanalizačného potrubia na obidve strany,
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- 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie 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 revízne kanalizačné šachty na prípojkách. Tieto sú vo vlastníctve vlastníka pripojenej
nehnuteľnosti, preto o určenie ich polohy treba požiadať vlastníkov dotknutých
nehnuteľností.
 Pre uloženie káblov do chráničky nepoužívať na chráničky HDPE rúry s modrými prúžkami.
 Geodetické zameranie siete predložiť na CD – nosiči , vo formáte DGN, v súradnicovom
systéme S-JTSK v tretej triede presnosti vo výškovom systéme balt(Bpv), na ZsVS a.s., OZ
Galanta, Pazmánya 4, na kontrolu dodržania vzdialeností od našich vedení.
 Vydanie kolaudačného rozhodnutia podmieňujeme potvrdením ZsVS, a.s., o dodržaní
vzdialeností v zmysle STN 73 6005“ Priestorová úprava vedení technického vybavenia“,
a neporušení verejného vodovodu počas výstavby.
16. Vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava číslo CD 21602/2018 zo dňa 24.
apríla 2018:
S predloženou projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie predmetnej stavby
súhlasíme po dodržaní podmienok:
- žiadame v projektovej dokumentácii zohľadniť aj II. etapu kabelizácie (pokračovanie po
plánovanú spínaciu stanicu č. 2, ktorú je navrhnuté umiestniť v blízkosti UV7/1050 a to
návrhom rozvádzača VN s dostatočným počtom spínacích modulov,
- predprípravu pre stavebné konanie žiadame konzultovať na našej správe,
- ďalší stupeň projektovej dokumentácie – pre stavebné povolenie žiadame predložiť
k posúdeniu.
17. Vyjadrenie Eustream , a.s., Votrubova 11/A, Bratislava číslo GIS a ITIS 49/2018 zo dňa
12.2.2018:
DS – Sereď, VN10206 a VN1050, VNV, VNK, TS podľa predloženej projektovej
dokumentácie nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream,
a.s. Vyjadrenie platí len pre inžinierske siete eustream, a.s. Z dôvodu možnosti iich ˇalšej
výstavby v záujmovej lokalite má platnosť 1 rok odo dňa vydania.
18. Vyjadrenie Transpetrolu, a.s., Bratislava, číslo 555/18-Bu/La zo dňa 16.2.2018:
Predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodných potrubí. Z našej strany
nemáme preto k danej akcii žiadne pripomienky.
19. Vyjadrenie Orange Slovensko, a.s., Bratislava číslo BA- 0636/2018 zo dňa 22.2.2018
s platnosťou do 30.8.2018:
Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava.
Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky,
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optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme
po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona
o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí,
tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a a spevnených plôch pokiaľ nedochádza
k prekládke , optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou
na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ
Orange Slovensko, a.s.,
Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej
výške na náklady investora.
Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy
o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., ním poverená servisná organizácia.
Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
Upozorňujeme, že:
1. vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko, a.s., sa môžu nachádzať
TKZ iných prevádzkovateľov.
2. rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom tohto
vyjadrenia.
Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
 pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu,
objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej optickej trasy si privedie objednať farbou,
alebo kolíkmi).
 preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou
a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia + 30 cm od
skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie
a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
 dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu
 nad optickou trasou dodržania zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali
prístup k PTZ
 vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
v ochrannom pásme
 aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou,
 pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie
(zákrytové dosky, fólia, markery)
 aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel, č. 033/7732032, mobil: 0907
721 378,
 je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
 pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení
trasy.
20. Vyjadrenie Ministerstva obrany SR, Agentúry správy majetku Bratislava číslo ASM – 50 –
273/2018 zo dňa 6.2.2018:
S realizáciou akcie podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie
uvedených podmienok. Investor (projektant) je povinný informovať o týchto podmienkach
príslušný územný orgán a stavebný úrad. Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo
vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované. Vyjadrenie platí za
predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie
objektov, rozsah a pod,). Vyjadrenie platí dva roky a to pre všetky ďalšie stupne projektu i pre
všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné a vodohospodárske
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21.

22.
23.

24.
25.

rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise
všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo
ďalšiemu prerokovaniu.
Stanovisko Obce Dolná Streda číslo 269/2018 zo dňa 16.4.2018:
Obec Dolná Streda, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie
nemá námietky a súhlasí s realizáciou podľa predloženej PD s podmienkami:
 Pri realizácii stavby žiadame pri križovaní miestnej komunikácie uprednostnenie realizácie
formou pretláčky pred rozkopaním MK (chodníky, vjazdy, cesty). V každom prípade
žiadame zosúladiť práce s podmienkami stanovenými v povolení na zvláštne užívanie
miestnej komunikácie, ktoré je potrebné vybaviť v dostatočnom časovom predstihu
a k žiadosti o rozkopávkové povolenie je potrebné doložiť harmonogramom realizácie
stavby. Pri realizácii rozkopávky žiadame označiť rozkopávku tabuľou vo formáte
A reklamy, na ktorej musia byť uvedené údaje : realizačná firma, termín realizácie a taktiež
žiadosť o strpenie prác.
 Po vykonaní rekonštrukčných prác žiadame opravu rozkopanej časti MK realizovať na celú
šírku profilu chodníka, na polovicu šírky profilu vozovky. V prípade rozkopávky prícestnej
zelene zabezpečiť opätovnú úpravu terénu výsadbou zelene.
 Vykopaná suť a zemina počas prác nebude brániť plynulosti cestnej premávky a pohybu
chodcov. Výkopové ryhy budú v prípade potreby prekryté provizórnym premostením a budú
zabezpečené po celej dĺžke výkopu.
 V prípade vydania povolenia na užívanie verejného priestranstva umiestnením stavebného
materiálu – štrk, piesok, uloženie výkopovej zeminy atď. je potrebné vybaviť na obecnom
úrade, kde budú stanovené podmienky výrubu dane.
 Realizácia stavby na uliciach Galantská /cesta II. triedy/ podlieha schváleniu OÚ pre CD
a PK Trnava resp. OÚ OCD a PK Galanta.
 Umiestnenie prenosného dopravného značenia osadenie na MK podlieha súhlasnému
stanovisku ODI Galanta, v prípade cesty II. triedy určenie dopravného značenia a zariadenia
OÚ pre CD a PK Galanta a MK obec Dolná Streda.
 V prípade prekrytia inžinierskych sietí požadujeme rešpektovať vyjadrenia ich správcov.
 Polohu nových káblových vedení žiadame pre obec zaznamenať v digitálnej podobe (formát
dgw resp. pdf.).
Záväzné stanovisko Obce Dolná Streda číslo 269/2018 zo dňa 10.04.2018:
Obec na základe predloženej dokumentácie súhlasí so stavbou „ DS Sereď, VN1026
a VN1050, VNV, VNK, TS “.
Záväzné stanovisko Mesta Sereď číslo 516/2303 ÚPaSP 106/2018 zo dňa 12.02.2018:
Mesto Sereď súhlasí s realizáciou stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie pre
územné rozhodnutie a stavebné povolenie za nasledovných podmienok:
1. Výkopové práce naplánovať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu drevín v zmysle § 47 zákona
SNR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení a doplnení neskorších predpisov
s využitím protikoreňovej fólie so špeciálnou povrchovou úpravou a ohradením stromov od
mechanického poškodenia.
2. Odpady vznikajúce pri realizácii stavby musia byť zneškodňované v zmysle zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a vykonávacích Vyhlášok MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonávaní niektorých
ustanovení zákona o odpadoch a Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje
katalóg odpadov a VZN mesta Sereď č. 7/2017 zo dňa 14.12.2017 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Pred začiatkom výkopových prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí
v priestore navrhovanej stavby.
Pri realizácii stavby budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní
vedení technického vybavenia.
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: - neboli podané.
Toto rozhodnutie platí podľa ustanovenia § 40 ods. 1 stavebného zákona 3 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.
Odôvodnenie:
Na základe návrhu na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „ DS _ Sereď, VN1026
a VN1050, VNV, VNK, TS “, ktorá sa bude uskutočňovať v katastrálnom území mesta Sereď a
obce Dolná Streda, ako líniová stavba a spínacia stanica na pozemku reg. „E“ parcela číslo
2152/1, k.ú. Dolná Streda, Obec Dolná Streda, ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie
územného konania v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou, z dôvodu, že sa
jedná o rozsiahlu stavbu s veľkým počtom účastníkov konania a stavebnému úradu nie sú známi
všetci účastníci konania ako aj ich pobyt nie je stavebnému úradu známi, oznámením číslo
245/ÚPaSP 391/2018 zo dňa 16.5.2018 a súčasne upustil od ústneho prerokovania návrhu.
S vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby „ DS_ Sereď, VN1026 a VN1050, VNV, VNK, TS “.
súhlasili, vlastníci nehnuteľností evidovaných na LV číslo 401 – parcela reg. „E“ č 2152/1, k. ú.
Dolná Streda, – SAJVA, spol. s. r.o., LV č. 3452 – parc. reg „E“ č. 979/100, 1548/102, 988/2, 980,
k.ú. Dolná Streda, LV č. 591 – parc. 430/2, k.ú. Dolná Streda, LV č. 3939 - parc. reg. „E“ č.
1658/110 a parc. č. 482/1, k.ú. Dolná Streda, LV č. 5799 – parc. č. 3655/3, k.ú. Dolná Streda, LV
č. 3637 parc.. reg. „E“ č. 989, k. ú. Dolná Streda, LV č. 3052 parc. č. 3619/1, k.ú. Dolná Streda.
Výpis uznesenia č. 374/2018/22 zo dňa 13.06.2018 – schválenie zriadenia vecného bremena KN –
E 979/100, 1548/102, 988/2, 980 a KN-C 430/2 ako ak KN-E p. č. 989 a 988/1, k.ú. Dolná Streda.
Na základe predložených podkladov pre územné konanie stavebný úrad posúdil návrh podľa §
37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie a riešenie stavby „ DS _ Sereď, VN1026 a VN1050,
VNV, VNK, TS “, zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a nie je v rozpore
s cieľmi a zámermi územného plánovania.
Umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či
ohrozené záujmy účastníkov konania.
Svoje stanoviská si uplatnili: Obec Dolná Streda, Mesto Sereď, Okresný úrad Galanta,. odbor
starostlivosti o životné prostredie, Okresný rad Galanta – odbor krízového riadenia, Regionálny
úrad verejného zdravotníctva Galanta, Krajský pamiatkový úrad Trnava, Ministerstvo obrany SR ,
Agentúra správy majetku Bratislava, Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Eustream, a.s., Bratislava,
Transpetrol, a.s., Bratislava, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Šaľa, SPP – distribúcia,
a.s., Bratislava, Slovak Telekom, a.s, Bratislava, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava,
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Galanta, Správa a údržba ciest Trnavského
samosprávneho kraja Trnava, Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, Okresný úrad Galanta pozemkový a lesný odbor, Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Galanta, Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky.
Ich pripomienky a stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok územného rozhodnutia
o umiestnení stavby.
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Poplatky: Za vydanie územného rozhodnutia bol uhradený správny poplatok podľa zákona číslo
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v hodnote 100,00 € v hotovosti na Obecnom úrade v Dolnej
Strede.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. ( správny
poriadok ) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Dolná
Streda, www.nova.dolnastreda.sk ( 15. deň vyvesenia rozhodnutia je dňom doručenia rozhodnutia).
Poučenie
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, oddelenie štátnej stavebnej správy, podaním na
Obec Dolná Streda, so sídlom na Obecnom úrade v Dolnej Strede, 925 63 Dolná Streda č. 650. ( 15
deň vyvesenia rozhodnutia je dňom doručenia rozhodnutia). Toto rozhodnutie možno preskúmať
súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

PhDr. Mgr. Ľuboš Š ú r y
starosta obce

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

(pečiatka, podpis)

(pečiatka, podpis)

Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom konania podľa § 34 ods. 2 stavebného zákona.
/V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom
pásme sú účastníci konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť
rozhodnutím priamo dotknuté.
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Príloha:
–
overená situácia umiestnenia stavby
Doručí sa:
1.
2.

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (IČO: 36 361 518)
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (IČO: 36 361 518)
v zastúpení Enaco, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 3628/49, 949 11 Nitra (IČO: 47 793 091)
zastúpená Ing. Vladimírom Čurgali
3. SAJVA, spol. s r. o., Niklova 3663/12, 926 01 Sereď (IČO: 36232831)
4. Obec Dolná Streda, 92 563 Dolná Streda s. č. 650 – starosta obce PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry
( IČO: 00611638)
5. Mesto Sereď, Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď – primátorom Ing. Martin Tomčányi
(IČO: 00306169)
6. Slovenské cukrovary, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď (IČO:31568386)
7. Ivan Vranka, 925 63 Dolná Streda s. č. 34
8. Ing. Vít Vranka, 925 63 Dolná Streda s. č. 527
9. Ing. Klaudia Benedikovičová, Topoľčianska 3211/19, 851 05 Bratislava(doručovacia
adresa: Strmý vŕšok 54, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica )
10. Mária Rojková, Jesenského 1111/44, 926 01 Sereď
11. Vladimír Nagy, 925 63 Dolná Streda s. č. 603
12. Ing. Martin Vranka, Drieňová 16160/1F, 811 01 Bratislava
13. Ivan Nagy, 925 62 Váhovce s. č. 430
14. Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom konania podľa § 34 ods. 2 stavebného zákona.
Na vedomie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská 2352/62, Galanta /IČO:00610917/
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, (OV) Nová Doba 1408/31, 924
36 Galanta /IČO: 00151866/
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, (OH) Nová Doba 1408/31, 924
36 Galanta /IČO: 00151866/
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, (OPaK) Nová Doba 1408/31,
924 36 Galanta /IČO: 00151866/
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, (OO) Nová Doba 1408/31, 924
36 Galanta /IČO: 00151866/
Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová Doba 1408/31,
924 36 Galanta /IČO: 00151866/
Správa a údržba Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 917 26 Trnava
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava /IČO: 36361518/
Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, ul. 29. Augusta, 924 01 Galanta
/IČO:00151866/
Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta /IČO:
00151866/
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ, P. Pázmanya 4, 927 01 Šaľa /IČO:
36550949/
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava /IČO: 35910739/
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /IČO: 35763469/
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava /IČO: 35697270/
Eustream a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava /IČO: 35910712/
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16. TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava (IČO: 31341977)
17. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava /IČO: 31755194/
18. Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47
Bratislava
19. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, ul. Parková 1607/10, Galanta /IČO:
00151866/
20. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Hlavná 13, 924 52 Galanta /IČO: 00151866/
21. O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava /IČO: 35848863/
22. Okresný úrad Galanta, Katastrálny odbor, 29. augusta 10, 9254 01 Galanta / po právoplatnosti
/ (IČO 00151866)
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