OBEC DOLNÁ STREDA
925 63 Dolná Streda s. č. 650
Číslo: 1050/ÚPaSP 1217/2018

V Dolnej Strede dňa 11.1.2019

Vec : Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469,
v zastúpení Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 36 653 373
- návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „ INS KLASTER SRED 04
TRANSPORT DOLNÁ STREDA “ .

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
/verejná vyhláška/

Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:
35 763 469, v zastúpení Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 36 653 373, podal dňa 26.10.2018 na Obec Dolná Streda návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby „ INS KLASTER SRED 04 TRANSPORT DOLNÁ
STREDA “ , líniová stavba – elektronická komunikačná sieť, katastrálne územie Sereď
a katastrálne územie 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-OVBP2-2018/036767/Kos/47urč. zo dňa 15.11.2018,
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 SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v y d á v a
rozhodnutie o umiestnení stavby
„ INS KLASTER SRED 04 TRANSPORT DOLNÁ STREDA “
elektronická komunikačná sieť.
líniová stavba, v katastrálnom území Sereď a v katastrálnom území Dolná Streda
Popis stavby:
Inžinierska stavba – výstavba transportnej optickej siete, poskytovanie telekomunikačných
a dátových služieb, líniová stavba.
Stavba pozostáva z položenia zväzku mikrotrubičiek ( ďalej len („MT“) a následného zafúknutia optického minikábla (ďalej len „OMK“) do pripravených MT. OMK sa napojí
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v novovybudovanom transportnom agregačnom bode (ďalej len „TAB“) na Poštovej ul. 2
v technickom objekte (ďalej len „TO“) a končí v novovybudovanom TAB, ktorý bude umiestnený na križovatke ulíc Jána Majku a Kostolného námestia v Dolnej Strede na pozemku parcela číslo 486/4, k.ú. Dolná Streda.
V úseku od TO na Poštovej ul. 2 v Seredi po križovatku ul. Cukrovarská – Fándlyho sa využije existujúca MT č. 3. Následne od križovatky ulíc Cukrovarská – Fándlyho až po križovatku
ulíc Cukrovarská – Niklová budú zafúknuté MT do existujúcej HDPE 40.
Od križovatky ul. Cukrovarská a Niklová sa zrealizuje nový výkop až po umiestnenie nového
TAB. Do výkopu sa uložia HDPE rúry pre FTTH sieť. Výkopové práce budú realizované na
existujúcich HDPE rúrach v trase Sereď, Poštová 2 – križovatky ulíc Cukrovarská a Niklová,
lokálne za účelom zatiahnutia a zafúknutia nových mikrotrubičiek do existujúcej HDPE rúry.
Pomocné montážne jamy na HDPE rúre budú realizované vo vzdialenosti 245 až 500 m od
seba. Rozmer montážnej jamy je 2 x 2 x 1 m.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky :
1. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na stavbu „„ INS KLASTER SRED
04 TRANSPORT DOLNÁ STREDA “ , líniová stavba, v katastrálnom území Sereď
a Dolná Streda, podľa situácií v mierke 1:2000, výkres. č. N.1, N.2 a N.3, vypracovaných 10/2018, zodpovednou projektantkou Ing. Katarínou Kolenčiak, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 5068*SP*A2*, komplexné architektonické a inžinierske služby.
2. V ďalšom stupni žiadateľ/stavebník predloží vyjadrenia: Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie podľa § 28 zákona o vodách, vyjadrenie
Slovenského vodohospodárskeho podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 34,
Piešťany, vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. Tím správy energetických zariadení Juh, Dunajská Streda a vyjadrenie Správy a údržby Trnavského samosprávneho
kraja, Bulharská 39, Trnava.
Situácie v mierke 1:2000 pre potreby povoľujúceho orgánu sú súčasťou územného rozhodnutia.
Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií :
Vyjadrenie Ministerstva obrany SR, agentúry správy majetku Bratislava:
č.ASM-50-2335/2018
dňa 4.9.2018
S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasím 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 súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie
konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske 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/.
Záväzné stanovisko Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, útvaru vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Bratislava:
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č.25460/2018/ÚVHR/70779
dňa 17.09.2018
Súhlasí sa s návrhom žiadateľa.
Na základe vyššie zisteného možno konštatovať, že z hľadiska ochrany verejného zdravia je
stavebné riešenie predmetnej stavby navrhované v zmysle príslušných ustanovení zákona č.
355/2007 Z.z.
Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava:
číslo: KPUTT-2018/18540-2/74587/HOR
dňa 31.05.2018
1. Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou 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 priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového
zákona nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo
dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný
vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť
a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami
archeologického výskumu.
Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje § 127 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava má platnosť 3 roky odo dňa
vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.
Vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante, oddelenie požiarnej prevencie:
číslo: ORHZ-GA1-1006-001/2018
dňa 23.08.2018
Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie INS KLASTER SRED
04 TRANSPORT Dolná Streda a s projektovou dokumentáciou stavby súhlasí 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.
Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie:
číslo: OU-GA-OSZP-2018/010072
dňa 28.08.2018
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 bol vykopaný, sa nevzťahuje zákon o odpadoch.
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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-GA-OSZP-2018/010067
dňa 24.08.2018
Vyjadrenie k vydaniu územného rozhodnutia.
Parcely dotknutého územia sa nachádzajú v katastrálnom území Dolná Streda, prevažne
v zastavanom území, sčasti aj mimo obce, na ktorom podľa § 12 zákona o OPaK platí prvý
stupeň územnej ochrany.
Parcely nezasahujú do žiadneho územia chráneného v zmysle zákona o ochrane prírody
a krajiny.
Z hľadiska OPaK nemáme námietky k umiestneniu stavby „ INS KLASTER SRED 04
TRANSPORT Dolná Streda “, v dotknutom území v k,ú. Dolná Streda podľa predloženej
projektovej dokumentácie.
Ak v súvislosti s výkopovými prácami bude potrebné odstrániť dreviny, v stupni projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie požadujeme vypracovať špecifikáciu drevín, ktoré budú
odstránené, v zmysle § 47 ods. 3 zákona o OPaK a § 17 vykonávacej vyhlášky MŽP SR č.
24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu
ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. V zmysle § 69 písm. d) súhlas na výrub
dreviny vydáva príslušná obec.
Výkopové práce je potrebné vykonávať tak, aby nebola narušená koreňová sústava drevín.
V priemete koruny stromov je nutné výkopy realizovať ručne.
Toto vyjadrenie ja 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, pozemkového a lesného odboru:
číslo: OU-GA-PLO-2018/010075-02
dňa 13.9.2018:
Nakoľko parcely registra C KN č. 1482/10, 1482/17, 1482/18, 445 a 432/8 sú v katastri nehnuteľností vedené ako druh pozemku „orná pôda“, teda patria do poľnohospodárskej pôdy,
preto v ich prípade je potrebné pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na
poľnohospodárskej pôde 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 pôdy do pôvodného stavu. Súčasťou žiadosti sú nasledovné doklady:
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 €.
Ostatné parcely registra C KN uvedené v žiadosti sú v katastri nehnuteľností vedené ako druh
pozemku „ostatná plocha“ a „zastavaná plocha a nádvorie“. Vzhľadom k tomu, že sa nejedná
o poľnohospodársku pôdu, preto v ich prípade nie je potrebné postupovať podľa zákona
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.
Vyjadrenie TOP – OPTIMAL, SK
dňa 10.9.2018
Stavebné objekty Vami pripravovanej stavby sa podľa predloženej textovej a výkresovej dokumentácie nedotýkajú pripravovaného Vodného diela Sereď – Hlohovec. V dotknutom území nie sú a nebudú nami umiestňované žiadne stavebné objekty alebo prevádzkové súbory
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trvalého ani dočasného charakteru. V dotknutom území nemáme umiestnené žiadne inžinierske siete alebo vedenia.
Pokiaľ ide o dočasnú ochrannú hrádzu a inundačné územie je potrebné si k Vašej dokumentácii vyžiadať stanovisko správcu toku SVP Banská Štiavnica, Odštepný závod Povodie Váhu
Piešťany.
Vyjadrenie Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Bratislava
číslo: 231-1636B/2670/18
dňa 28.8.2018
- neevidujeme objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana ložísk nerastných surovín,
- neevidujeme staré banské diela v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 44/1988,
- neevidujeme skládky odpadov,
- nie je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast,
- nemáme zaregistrované zosuvy,
- predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika,
- geotermálne údaje sú k dispozícii na našej webovej stránke – aplikácia Atlas
- geotermálnej energie http://apl. geology.sk/mapportal♯/aplikacia/14.
- Dovoľujeme si Vás upozorniť, že toto naše vyjadrenie má informatívny charakter
a nenahrádza geologický prieskum.
Vyjadrenie Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Bratislava
číslo: 231-2346/3873/18
dňa 18.12.2018
- neevidujeme objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana ložísk nerastných surovín,
- neevidujeme staré banské diela v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 44/1988,
- evidujeme skládky odpadov tak, ako je to zobrazené v prílohe v mierke 1:50 000,
- je určené prieskumné územie tak, ako je zobrazené v mapovej prílohe v mierke 1:50 000,
- máme zaregistrované zosuvy tak, ako je to zobrazené na mapovej prílohe v mierke 1:50
000,
- predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika,
- geotermálne údaje sú k dispozícii na našej webovej stránke – aplikácia Atlas
- geotermálnej energie http://apl. geology.sk/mapportal♯/aplikacia/14.
- Dovoľujeme si Vás upozorniť, že toto naše vyjadrenie má informatívny charakter
a nenahrádza geologický prieskum.
Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií:
číslo: OU-GA-OCDPK-2018/010355
dňa 06.09.2018
S predloženou projektovou dokumentáciou stavby súhlasíme za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:
 na zásah do telesa cesty II/507 (pretlak) z dôvodu realizácie stavby je potrebné
v predstihu (14 dní) požiadať tunajší úrad o povolenie zvláštneho užívania ciest v zmysle
ustanovenia § 8 cestného zákona,
 na prípadné použitie prenosného dopravného značenia na ceste II/507 počas realizácie
stavby je potrebné požiadať náš úrad o určenie, ktorého vydanie je podmienené súhlasom
ORPZ ODI Galanta,
 práce realizovať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na
predmetných cestách,
 projektovú dokumentáciu stavby predložiť na vyjadrenie správcovi ciest SaÚC TTSK
Trnava,
 posúdenie vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky navrhovanej stavby prináleží OR PZ
ODI Galanta.
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Vyjadrenie Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Bratislava
číslo: 7074/79283/40603/2018 zo dňa 30.8.2018:
Stavba 1. „INS KLASTER SRED 04 TRANSPORT Dolná Streda“, sa nachádza v intraviláne
obce Dolná streda vo vzdialenosti väčšej ako 1 km od rýchlostnej cesty R. , čím nezasahuje
do našich právom chránených záujmov, teda nemáme voči stavbe žiadne pripomienky.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Odbor cestnej infraštruktúry
číslo: 06515/2018/CCDPK/67781
dňa 06.09.2018
Z predloženej projektovej dokumentácie je zrejmé, že pri realizácii predmetných stavieb dôjde k zvláštnemu užívaniu rýchlostnej cesty R1, cesty I/62, II/507 a III/1345. Podľa § 8 zákona č. 135/1861 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
je potrebné zabezpečiť na užívanie dotknutých komunikácií iným než zvyčajným spôsobom
povolenie cestného správneho orgánu, ktorý určí v povolení podmienky na zvláštne užívanie
pri realizácii predmetnej stavby.
Podľa § 3 uvedeného zákona Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy pre pozemné
komunikácie vykonáva štátnu správu vo veciach diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, Okresné úrady v sídle kraja vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest. I. triedy a Okresné úrady
vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy.
K vydaniu územného rozhodnutia na stavbu „ INS KLASTER SRED 04 TRANSPORT Dolná Streda nemáme pripomienky za dodržania všetkých platných legislatívnych a normových
pravidiel.
Vyjadrenie Okresného riaditeľstva policajného zboru v Galante, Okresný dopravný
inšpektorát:
číslo: OR PZ – GA- ODI1-2018/00540-248
dňa 05.09.2018
V zmysle predloženej žiadosti a priloženej dokumentácii po prehodnotení dopravnobezpečnostnej na situácie v danej lokalite súhlasí za podmienok, že:
 v prípade, ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zásahu do bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky v danej lokalite, investor predloží projekt dočasného dopravného značenia na vyjadrenie stanoviska,
 Okresný dopravný inšpektorát Galanta žiada, aby bol včas informovaný o prípadných
zmenách v súvislosti s predmetnou stavbou.
Okresný dopravný inšpektorát si záverom vyhradzuje právo v spolupráci s dotknutými orgánmi a organizáciami v prípade potreby riešenia aktuálnej dopravno – bezpečnostnej situácie
v danej lokalite na prípadné zmeny, úpravy alebo doplnenie tohto stanoviska.
Vyjadrenie Slovenskej správy ciest, Bratislava:
číslo: SSC/7016/2018/6170/26363
dňa 24.08.2018
Slovenská správa ciest je majetkovým správcom ciest I. triedy okrem Bratislavy a predmetné
cesty nepatria do našej kompetencie. s vašou žiadosťou sa obráťte na príslušných správcov
ciest.
Vyjadrenie Naša domová správa, s.r.o., Sereď:
dňa 27.8.2018
K predloženej projektovej dokumentácii pre potreby územného rozhodnutia nemá námietky.
Vyjadrenie Energetika Sereď, s.r.o., Sereď:
dňa 7.9.2018
V predmetnom území sa nenachádzajú žiadne podzemné siete – tepelné kanály a vodovod –
v prenájme Energetiky, s.r.o. Sereď.
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Vyjadrenie OTNS, a.s., :
číslo: 5533/2018
dňa 22.8.2018
V záujmovom území danej stavby sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s.
S uvedenou investičnou akciou súhlasíme bez pripomienok.
Vyjadrenie Energotel, a.s., Bratislava:
dňa 30.8.2018
V záujmovom území neprichádza k styku s oznamovacími káblami Energotelu, a.s. Kábel nie
je potrebné vytýčiť. Platnosť zákresu 12 mesiacov.
Vyjadrenie UPC Brodband Slovakia, s.r.o.:
dňa 14.9.2018
Na dotknutom mieste sa siete spoločnosti nenachádzajú. Voči vydaniu územného a stavebného povolenia nemáme námietok.
Toto vyjadrenie platí jeden rok.
Poznamenávame, že v prípade našej siete sa podľa zákona č. 351/2011 jedná o verejnú telekomunikačnú stavbu, zaradenú do elektronickej komunikačnej siete.
Vyjadrenie Transpetrol, a.s., Bratislava:
číslo 3328/18-Bu/La
dňa 27.8.2018
Predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov.
Z našej strany nemáme preto k danej akcii žiadne pripomienky.
Vyjadrenie ATS Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica:
dňa 28.8.2018
V danej lokalite sa naša sieť TKR dotýka Vašej stavby vo viacerých miestach. Nakoľko je
táto trasa označená ako zrealizovaná, nie je potrebné vytýčenie a označenie našej siete.
Vyjadrenie Slovnaft, a.s., Prevádzkovanie produktovodu Kľačany:
číslo: 57400/2018/378
dňa 27.8.2018
1. Žiadame dodržať zákon č. 251/2012 o energetike a o zmene niektorých zákonov a nižšie
uvedené body:
 V ochrannom pásme potrubia je zakázané zriaďovať objekty osobitnej dôležitosti, ťažné
jamy prieskumných a ťažobných podnikov a odvaly.
 V ochrannom pásme potrubia, okrem ochranného pásma potrubia na prepravu ropy
z miesta ťažby do miesta spracovania, je zakázané do vzdialenosti:
a) 200 m od osi potrubia stavať na vodnom toku mosty a vodné diela,
b) 150 m od osi potrubia pozdĺž potrubia súvisle zastavovať pozemky, stavať ďalšie dôležité objekty a budovať železničné trate,
c) 100 m od osi potrubia stavať akékoľvek stavby,
d) 50 m od osi potrubia stavať kanalizačnú sieť,
e) 20 m od osi potrubia stavať potrubie na prepravu iných látok okrem horľavých látok I.
a II. triedy,
f) 10 m od osi potrubia vykonávať činnosti, najmä výkopy, sondy, odpratávanie
a navršovanie zeminy a vysádzanie stromov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť potrubia a plynulosť prevádzky.
 Elektrické vedenie možno zriaďovať najmenej v takej vzdialenosti od potrubia, aby sa
zachovali ochranné pásma podľa § 43.
2. Pri križovaní optických káblov s produktovodnými vedeniami (produktovod DN250 – 2
x, kábel DKMOS – 1 x, káble KAO – 1x) žiadame dodržať STN 65 0204 a ďalej uvedené
požiadavky t.j. Produktovodné vedenia sú zakreslené v priloženej situácii.
2.1. Miesto križovania musí byť účinne chránené umiestnením realizovaných vedení do
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chráničky s presahom 3 m od osi produktovodného vedenia.
2.2. Dodržať bezpečnostnú zvislú vzdialenosť najbližších krajných bodov produktovodných vedení od chráničky realizovaných vedení min. 0,5 m.
2.3. Dodržať uhol križovania vedení min. 60°, najvýhodnejší 90°.
2.4. Plytšie uložené vedenia musia byť v mieste križovania 0,2 – 0,3 m nad svojim povrchom vyznačené výstražnou fóliou s presahom aspoň 2 m na každú stranu od okraja výkopu križovania.
3. Pred zahájením stavebných resp. výkopových prác je nevyhnutné priamo v teréne
upresniť smerové a hĺbkové pomery produktovodných vedení. Vyhľadanie sa uskutoční
nasledovne:
3.1. Investor stavby zašle na adresu prevádzkovateľa produktovodných vedení objednávku na vyhľadanie a dozorovanie produktovodných vedení s uvedením dátumu konania vyhľadania, tak aby ju prevádzkovateľ obdržal min. 1 týždeň vopred.
3.2. Zástupca prevádzkovateľa produktovodných vedení vykoná smerové a hĺbkové
zameranie produktovodných vedení, z ktorého vyhotoví zápis, kde budú špecifikované i prípadné ďalšie požiadavky na realizáciu križovania. Značenie vyhľadaných
produktovodných vedení (napr. kolíkmi) alebo prípadné geodetické zameranie súradníc si zabezpečí investor stavby.
3.3. Vo vyhľadaných miestach križovania investor zabezpečí ručne kopané sondy na overenie skutočnej lokalizácie produktovodných vedení.
4. Začiatok stavebných prác pri vstupe do ochranného pásma produktovodu (rozumie sa
vzdialenosť 300 m na obe strany od osi produktovodného potrubia) a osobitne pri priblížení sa na 10 m od miesta križovania oznámi investor prevádzkovateľovi dopredu.
4.1. Všetky zemné práce v zabezpečovacom pásme vo vzdialenosti 10 m od produktovodných vedení je možné vykonávať len ručne, bez použitia akýchkoľvek strojových
mechanizmov a za stáleho dozoru zamestnancov SLOVNAFT, a.s, Produktovod
Kľačany.
4.2. Po celú dobu stavebných prác v ochrannom pásme produktovodu a zvlášť v miestach
križovania požadujeme zo strany investora zabezpečiť nepretržitý technický dozor
a vykonať také opatrenia, aby nedošlo k nedovoleným zásahom na produktovodných
vedeniach.
4.3. Stavebné a montážne práce pri križovaní je nutné organizovať tak, aby prevádzkovateľ produktovodných vedení mohol zabezpečiť kontrolnú účasť svojho zástupcu.
Jedná sa hlavne o výkopové a zahrňovacie práce na našich zariadeniach.
4.4. Ak budú produktovodné vedenia odkryté viac ako 24 hod. investor zabezpečí nepretržité stráženie odkrytých vedení až do času ich zahrnutia.
4.5. Žiadame zaslať PD skutočného prevedenia v mieste križovania s produktovodnými
vedeniami.
Záverom upozorňujeme, že produktovodné vedenia sú zaradené do skupiny objektov osobitnej dôležitosti, neakceptovanie podmienok a skutočností uvedených v tomto vyjadrení môže
viesť k následkom s veľkými materiálnymi a ekologickými škodami!
Vyjadrenie Hydromeliorácie, š.p., Bratislava
číslo: 4812-2/120/2018
dňa 2408.2018
Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že v trase navrhovanej optickej siete stavby „INS_klaster SRED 04 Transport Dolná
Streda“ v k. ú. Dolná Streda neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.
Platnosť tohto vyjadrenie je 2 roky od dátumu vyhotovenia.
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Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru krízového riadenia:
číslo: OU-GA-OKR-2018/010034
dňa 13.09.2018
Po preštudovaní a posúdení uvedenej projektovej dokumentácie odbor krízového riadenia
Okresného úradu Galanta dospel k záveru, že s vydaním územného rozhodnutia na akciu
„INS KLASTER SRED 04 TRANSPORT Dolná Streda“ súhlasí a nemá ďalšie pripomienky
alebo požiadavky.
Vyjadrenie Trnavského samosprávneho kraja, odboru dopravnej politiky:
číslo: 09969/2018/OI-2
dňa 27.08.2018
TTSK, ako vlastník ciest II. a III. triedy nachádzajúcich sa na území samosprávneho kraja
v zmysle ustanovenia § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ako aj vyššie uvedených pozemkov, Vám z hľadiska
ochrany týchto nehnuteľností zasiela prostredníctvom Odboru dopravnej politiky nasledovné
stanovisko:
 Keďže realizáciou predmetnej stavby bude v značnej miere dotknutá i ochrana záujmov
ciest II/507 a III/1345, je povolenie ich umiestnenia miestne príslušným stavebným úradom možné len za dodržania ustanovení §§ 4 a 7 Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Ministerstva
životného prostredia SR, 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.
 V zmysle ustanovení § 8 cestného zákona a § 11 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 35/1984 Zb.,
ktorou sa cestný zákon vykonáva, je zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy
a údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu chápané ako zvláštne užívanie pozemných komunikácií, na ktoré sa vyžaduje povolenie príslušného cestného správneho orgánu. Na základe uvedeného požadujeme predmetnú záležitosť konzultovať aj
s Okresným úradom Galanta, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
 Pokiaľ bude optické vedenie ukladané i do pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve TTSK,
požadujeme túto skutočnosť zmluvne ošetriť – zriadením vecného bremene. TTSK si nárok na odplatu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti uplatňuje v zmysle ustanovenia § 66 ods. 2 a 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. výšku tejto odplaty vyžaduje TTSK stanoviť
znaleckým posudkom, na základe porealizačného zamerania geometrickým plánom,
pred uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného bremena. V otázkach zmluvných záležitostí je nutné kontaktovať Ing. Tökölyovú, tel. kontakt: 033/ 555 95 51, príp. elektronickou formou na e-mailovú adresu: tokolyova.monika@trnava-vuc.sk.
 Pri realizácii predmetnej stavby žiadame dodržať aj platné ustanovenia § 18 cestného
zákona.
 Stavebnou činnosťou – výkopovými prácami nesmie dôjsť k ohrozeniu ciest II/507
a III/1345, z hľadiska narušenia stability cestného telesa, zhoršenia stavebno-technického
stavu vozovky, narušenia odtokových pomerov (odvádzania dažďových vôd z telesa cesty) a ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky.
 Trasu optickej siete v súbehu s cestami, ktoré sú vo vlastníctve TTSK, požadujeme viesť
prednostne mimo cestné teleso – za vonkajšou hranou priekop, resp. v páse verejnej zelene príp. v telese chodníka.
 Križovanie trasy optickej siete s cestami vo vlastníctva TTSK požadujeme riešiť
v zmysle predloženej dokumentácie, t.j. pretláčaním a s následným uložením vedenia do
multirúr s chráničkami, príp. je nutné použiť inú vhodnú technológiu. S rozkopaním telesa ciest vo vlastníctve TTSK nesúhlasíme.
 Vzdialenosť montážnych jám od telesa ciest a ďalšie technické podmienky križovania
optického vedenia s cestami, ktorú sú vo vlastníctve TTSK (hĺbka uloženia vedenia pod
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niveletou vozovky a pod.) je žiadateľ povinný konzultovať s ich správcom – Správa
a údržba ciest TTSK a rešpektovať podmienky jeho stanoviska.
Zemina z výkopov ani iný materiál nesmú byť uložené na korune vozovky ciest, ktoré sú
vo vlastníctva TTSK.
Ak si výkopové práce vyžiadajú aj premiestnenie/demontáž existujúceho zvislého dopravného značenia, prislúchajúceho k cestám II/507, resp. III/1345, je žiadateľ/dodávateľ
prác povinný túto skutočnosť neodkladne nahlásiť správcovi dotknutej cesty a vykonať
opatrenia k osadeniu prenosného dopravného značenia.
Prípadné obmedzenie cestnej premávky na cestách, ktoré sú vo vlastníctve TTSK, žiadame navrhnúť len v nevyhnutnom rozsahu. V takom prípade, je žiadateľ 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 požadujeme označiť v zmysle platných predpisov – TP
06/2013 použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných
miest.
Všetky škody na cestách, ktoré sú vo vlastníctve TTSK, vrátane poškodenia trvalého dopravného značenia a ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie predmetnej stavby, je
žiadateľ povinný neodkladne nahlásiť ich správcovi a uhradiť ich na vlastné náklady.
Za dodržania vyššie uvedených podmienok s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu ako i s jej následnou realizáciou súhlasíme.

Vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava
dňa 04.10.2018
V záujmovom území podľa priloženej dokumentácie neprichádza k styku s oznamovacími
káblami v správe Západoslovenskej energetiky, a.s.
Z hľadiska existujúcich zariadení VN a NN požiadajte o vyjadrenie Západoslovenskú distribučnú, a.s. Tím správy energetických zariadení Juh, Dunajská Streda.
Toto vyjadrenie platí jeden rok spolu s vyjadrením Západoslovenskej distribučnej, a.s, Tímu
správy energetických zariadení Juh.
Vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra:
číslo: 73744/2018
dňa 03.09.2018
Vyjadrenie:
 V záujmovom území potvrdzujeme existenciu verejného vodovodu, verejnej kanalizácie
v našej správe.
 V priloženej situácii sú v záujmovo území informatívne zakreslené verejný vodovod,
a verejná kanalizácia v správe ZsVS, a.s.
 Podmienkou pre začatie prác je vytýčenie verejného vodovodu, verejnej kanalizácie 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.
- 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
- 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm vrátane.
 V pásme ochrany je zakázané:
a) vykonávať zemné práce (povoľujeme ručný výkop), umiestňovať stavby, konštrukcie
alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup
k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
b) vysádzať trvalé porasty,
c) umiestňovať skládky,
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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 SNT 73 6005 „ Priestorová úprava vedení technického vybavenia“
a neporušení inžinierskych sietí v našej správe počas výstavby.

Vyjadrenie Slovenského plynárenského priemyslu - distribúcia a.s. Bratislava
číslo: TD/NS/0510/2018/Ka
dňa 10.10.2018
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 nachádza, nachádzajú STL plynovod D63-PE, PN 80 Kpa, NTL plynovody a prípojky (max. PN 2,00 kPa) 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 umiestnenia 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.,
Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky prostredníctvom
online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100 m,
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- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendás, tel. č. +421 37 242 3705) najneskôr
7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po
prechádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových
mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie,
výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- odkryté plynovodu, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené
proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie
povinností v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť
podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150.000,- €, poškodením
plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia
podľa § 284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286, alebo §288 zákona č. 300/2005 Z.z. trestný
zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona o energetike,
stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmä: TPP 906 01, TPP 700 02, TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich
ochranných alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005
a TPP 906 01,
- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 zákona o energetike nie
je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
Osobitné podmienky:
- stavebník je povinný v mieste križovania navrhovaného telekomunikačného zariadenia
v zemnom prevedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami vykonať ich uloženie, tak
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ako ich predpisujú STN 73 6005 a TPP 906 01, a pred ich zasypaním – prizvať zástupcu
prevádzkovateľa – SPP-D.
- stavebník je povinný po ukončení montážnych prác navrhovaných vedení technického vybavenia v mieste, miestach, kde dôjde k ich uloženiu v ochrannom pásme plynárenských
zariadení (PZ), resp. k ich križovaniu s PZ – pred ich zasypaním – prizvať zástupcu prevádzkovateľa SPP-D na kontrolu realizácie prác – za účelom dodržania stanovených všeobecných podmienok,
- v prípade, že stavebník realizuje zemné práce pretláčaním – je povinný zabezpečiť, aby pri
týchto činnostiach boli dodržané ustanovenia STN 73 3050 a vyhlášky č 373/1990 Zb.
Slovenského úradu bezpečnosti práce A Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce
a technických zariadení pri stavebných prácach zo dňa14.8.1990.
Upozornenie:
- Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť.
- 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 pop vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s 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 10.10.2019, 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.
Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. Bratislava:
číslo: 6611823870
dňa 21.08.2018
s platnosťou do: 21.02.2019:
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre záujmové územie.
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak
Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
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 povolenie
Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
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.
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., 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 povere-
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ného správou sietí : Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 65 66 312,
+421 0902 719 875.
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.
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.
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 otvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa
§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
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
spoločnosti 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 so obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto
zariadení.
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: http://www.telekom.sk/vyjadrenia.
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
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.
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.
Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj
telekomunikačnú prípojku.
Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Všeobecné podmienky ochrany SEK.
1. V prípade, že zámer stavebníka pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., 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 zamestnan14

com Slovak Telekom, a.s.
 Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 Odsúhlasenie projektovej dokumentácie 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 877 907.
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 vedenia alebo 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.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verená sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v
plnom rozsahu.
Vyjadrenie Orange Slovensko, a.s. Bratislava:
číslo: BA-2593/2018
dňa 20.8.2018
s platnosťou do 30.04.2019
Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.
Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. v káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky,
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 súbehov, pri budovaní nových komunikácií 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.
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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. nim 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 si prevedie objednávateľ
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 dodržanie 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 previsu, 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. 033/77 320 32, mob. 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.
 Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením
právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. a TZ. Toto vyjadrenie platí len
v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo obmedzených v časti I. tohto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.
Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s., na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia.
Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.
Záväzné stanovisko Mesta Sereď:
číslo 14892/24304 ÚPaSP 1270/2018
dňa 29.11.2018
1. Referát životného prostredia Mesta Sereď súhlasí s realizáciou stavby podľa predloženej
projektovej dokumentácie a požaduje:
a) 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
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predpisov a VZN mesta Sereď č. 7/2017 zo dňa 14.12.2017 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
b) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny.
Pri výkopových prácach v blízkosti drevín treba postupovať v zmysle technickej normy
STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
Ak napriek zabezpečenej ochrane drevín sa pri stavebných úpravách alebo pri výkopových prácach poškodí strom lebo jeho korene, je vykonávateľ stavebných alebo výkopových prác povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrenie poškodených stromov alebo ich koreňov. Každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo
zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich živočíchy alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu, alebo poškodzovaniu a ničeniu - §
4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
c) Trávnaté plochy , poškodené pri realizácii stavebnej činnosti, je stavebník povinný
uviesť do pôvodného stavu zatrávnením.
2. Mesto Sereď, ako príslušný cestný orgán pre miestne a účelové komunikácie podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
nemá námietky a súhlasí s realizáciou podľa predloženej projektovej dokumentácie za splnenia podmienok:
a) Pri realizácii stavby žiadame pri križovaní miestnej komunikácie uprednostnenie realizácie formou pretláčky pred rozkopaním telesa MK. 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 harmonogram 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.
b) Po vykonaní rekonštrukčných prác žiadame opravu rozkopanej časti MK realizovať na
celú šírku profilu chodníka, na polovicu šírky profilu vozovky. V miestach, kde by sa
nerealizovalo prekrytie na celú šírku profilu chodníka, na polovicu šírky profilu vozovky žiadame realizovať spätnú úpravu v prekrytí výkopovej ryhy min. 15 cm z oboch
strán.
c) V prípade rozkopávky prícestnej zelene zabezpečiť opätovnú úpravu terénu výsadbou
zelene.
d) Vykopaná suť a zemina počas prác nebude brániť plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a pohybu chodcov. výkopové ryhy budú prekryté provizórnym premostením
a budú zabezpečené pop celej dĺžke výkopu.
e) V prípade vydania povolenia za užívanie verejného priestranstva umiestnením stavebného materiálu – štrk, piesok, uloženie výkopovej zeminy atď. je potrebné vybaviť na
príslušnom oddelení mesta Sereď, kde budú stanovené podmienky výrubu dane.
f) Realizácia stavby – zásah do telesa cesty II. triedy 507 podlieha schváleniu OÚ Trnava,
odbor CD a PK resp. OÚ Galanta, odbor CD a PK. Vydané rozhodnutie (povolenie)
v kópii doručiť na mesto Sereď.
g) Umiestnenie prenosného dopravného značenia osadenie na MK podlieha súhlasnému
stanovisku ODI Galanta, v prípade cesty III. triedy určenie dopravného značenia a zariadenia OÚ Galanta, odbor CD a PK a na MK mestom Sereď-ORM.
Vydané rozhodnutie (povolenie) v kópii doručiť na mesto Sereď.
h) V prípade prekrytia inžinierskych sietí požadujeme rešpektovať vyjadrenia ich správcov.
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i) Polohu nových káblových vedení žiadame pre mesto zaznamenať v digitálnej podobe
(formát dwg resp. pdf).
Mesto Sereď súhlasí s realizáciou predmetnej stavby za dodržania vyššie uvedených podmienok.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.
Toto rozhodnutie platí podľa ustanovenia § 40 ods.1 stavebného zákona tri 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
Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:
35 763 469, v zastúpení Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 36 653 373, podal dňa 26.10.2018 na Obec Dolná Streda návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „ INS KLASTER SRED 04 TRANSPORT DOLNÁ STREDA “
líniová stavba – elektronická komunikačná sieť, katastrálne územie Sereď a katastrálne územie Dolná Streda.
Oznámením číslo 1050/ÚPaSP 1217/2018 zo dňa 29.11.2018 stavebný úrad oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 1, a ods. 4 stavebného zákona
účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a zároveň upustil podľa § 36 ods.2
od ústneho konania a miestneho zisťovania, nakoľko pre stavebný úrad sú pomery územia
známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
Na základe predložených podkladov pre územné konanie stavebný úrad posúdil návrh na
umiestnenie stavby „ INS KLASTER SRED 04 TRANSPORT DOLNÁ STREDA “ , líniová
stavba – elektronická komunikačná sieť, katastrálne územie Sereď a katastrálne územie Dolná Streda, podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám
starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a ani 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. Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej
správy a účastníkov konania sú zahrnuté a skoordinované v podmienkach územného rozhodnutia.
Záväzné stanovisko vydala Obec Dolná Streda pod číslom 800/2018 zo dňa 12.9.2018.
Súčasťou podania je dohoda o plnomocenstve zo dňa 13.12.2017 a potvrdenie o splnení
oznamovacej povinnosti vydané Úradom pre reguláciu
elektronických komunikácií
a poštových služieb, Odbor technickej regulácie, číslo 6/OTR/2018-273 zo dňa 13.06.2018.
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Projektovú dokumentáciu k návrhu na vydanie územného rozhodnutia vypracovala Ing.
Katarína Kolenčiak,, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 5068*SP*A2*, komplexné architektonické a inžinierske služby.
Poplatky :
Za vydanie územného rozhodnutia bol uhradený správny poplatok podľa zákona č. 145/1995
Z.z. o správnych poplatkoch v hodnote 100 €.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. ( správny
poriadok ) z dôvodu líniovej stavby a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
a webovom sídle Obce Dolná Streda, www.nova.dolnastreda.sk, a na úradnej tabuli
mesta Sereď a webovej stránke Mesta Sereď (www.sered.sk) (15 deň vyvesenia oznámenia je dňom doručenia oznámenia).
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 s. č. 650 a podaním na Mesto Sereď, so sídlom na Mestskom úrade v Seredi,
Nám republiky 1176/10, 926 01 Sereď ( 15 deň je dňom doručenia rozhodnutia ). Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

PhDr. Mgr. Ľuboš Š ú r y
starosta obce

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. /

Vyvesené dňa :
( pečiatka, podpis )

Zvesené dňa :
( pečiatka, podpis )
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Príloha :
situácie v mierke 1 : 2000

Doručí sa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinová 23, 851 01 Bratislava, (IČO:
36 653 373)
Obec Dolná Streda, 92 563 Dolná Streda s. č. 650 – starosta obce PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry
( IČO: 00611638)
Mesto Sereď, Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď – primátorom Ing. Martin Tomčányi (IČO: 00306169)
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava (IČO: 37 836 901)
Slovenské cukrovary, s.r.o., Cukrovarská 726, 926 01 Sereď (IČO:31568386)
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 47 Bratislava, (IČO: 17 335 345)
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.
16.
17.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (IČO: 35 763 469)
SPP-distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 (IČO:
35 910 739)
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, ul. Parková 1607/10, 924 01 Galanta (IČO:00151866)
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924
36 Galanta - úsek OPaK (IČO:00 151 866)
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924
36 Galanta - úsek OH (IČO:00 151 866)
Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, 29. augusta 10, 924 01 Galanta (IČO:
00 151 866)
TOP Optimal, SDtarý most 3075/13, 926 01 Sereď (IČO: 47 153 300)
OTNS, a.s. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava (IČO: 46 881 239)
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava (IČO: 31 755 194)
Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Produktovod, 920 64 Kľačany (IČO:
31 322 832)
Energetika Sereď, Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď (IČO: 47 067 578)
UPC Broadband Slovakia, s.r.o.., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava
(IČO: 35 971 967)
Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava (IČO: 003328)
Okresný úrad Galanta, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová doba
1408/31, 924 36 Galanta (IČO: 00151866)
Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava (IČO: 35 860 839)
Naša domová správa, s.r.o., Legionárska 1127, 926 01 Sereď
Národná diaľničná spoločnosť, a.s, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (IČO:
35 919 001)
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18. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Námestie slobody 6, P.O.BOX č. 100, 810 05 Bratislava, Odbor cestnej infraštruktúry
19. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská Dolina 1, 817 04 Bratislava 11 (IČO:
31 753 604)
20. Trnavský samosprávny kraj , sekcia verejnej správy, odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, 917 01 Trnava (IČO: 37 836 901)
21. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor technickej
regulácie, Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24 (IČO: 42 355 818)
22. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Hlavná 13, 924 52 Galanta
(IČO: 00 151 866)
23. Okresný úrad Galanta, Odbor krízového riadenia, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
(IČO:00 151 866)
24. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
(IČO: 30 845 572)
25. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 (IČO:36 361 518)
26. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ,útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného
hygienika, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava (IČO: 00 151 513)
27. Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava (IČO: 31 341 977)
28. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava (IČO: 35 697 270)
29. ATS Slovakia s.r.o., Partizánska 97, 974 01 Banská Bystrica (IČO: 31 607 829)
30. Mesto Sereď, oddelenie rozvoja mesta
31. Mesto Sereď, referát životného prostredia
32. Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinová 23, 851 01 Bratislava, (IČO:
36 653 373) – Ing. Katarína Kolenčiak
33. Okresný úrad Galanta, Katastrálny odbor, 29. augusta 10, 9254 01 Galanta / po právoplatnosti / (IČO 00151866)
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