Obec Abrahám
925 45 Abrahám č. 52
Číslo: 214/457/2019-Dó

V Abraháme, dňa 12.08.2019

Vec: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava zastúpené NEVITEL, a.s., Kračanská
cesta 40, 929 01 Dunajská Streda splnomocnenou Ing. Judit Varga, Mostová 771/46, 932 01
Veľký Meder
- návrh na vydanie územného rozhodnutia

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
zastúpené NEVITEL, a.s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda v zastúpení
splnomocnenou Ing. Judit Varga, bytom Mostová 771/46, 932 01 Veľký Meder podal dňa
26.06.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby
„INS_FTTH_GALA_03_Abrahám“ na pozemkoch KNE a KNC v katastrálnom území
Abrahám, obce Abrahám.
Obec Abrahám, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a ako správny orgán
podľa § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a na vyššie územné celky, posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladil
stanoviská dotknutých orgánov, posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a rozhodol takto:
Podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v y d á v a

rozhodnutie o umiestnení stavby
názov stavby:„INS_FTTH_GALA_03_Abrahám“
(líniová stavba)
pre navrhovateľa : Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
na parcelách registra C-KN č. 1390, 229, 885 (ktorej súčasťou je parcela registra E-KN č.
885/300), 226/1 (ktorej súčasťou je parcela registra E-KN č. 226), 41/4, 41/3, 41/19, 41/6,
42/2, 234/23, 393/3, 412/5, 394/88, 393/4, 393/38, 399/1 (ktorej súčasťou je parcela registra
E-KN č. 399/101), 292/79 (ktorej súčasťou je parcela registra E- KN č. 286/101), 292/78,
1761/1, 1717/1, 292/44 (ktorej súčasťou sú parcely registra E-KN č. 327/102, 328/1, 329/102,
330/101, 333, 334/101 a 337), 228, 284/3, 284/4, 284/2, 12811, 120, 1690, 1689/1, 284/5,
284/6, 284/7, 284/8, 284/9, 284/10, 267/1, 266/1, 398/37, 1760/2, 234/6, 284/1, 404/18, 283/1
(ktorej súčasťou je parcela registra E-KN č. 283), 285, 284/15, 232/8, 1395/1 (ktorej súčasťou
je parcela registra E-KN č. 1396/3), 1395/2, 1720/6, 238, 1394/2, 265/6, 1721/1 (ktorej
súčasťou je parcela registra E-KN č. 1721/100), 1721/2 (ktorej súčasťou je parcela registra E-
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KN č. 1721/200), 883/5 (ktorej súčasťou je parcela registra E-KN č. 883), 224, 231, 232/1 a
1691, nachádzajúce sa v zastavanom aj mimo zastavaného územia obce.
Líniová stavba nie je členená na stavebné objekty, prevádzkové súbory.

Účelom stavby je vybudovanie novej optickej prenosovej siete v štandarde FTTH výstavbou
mikrotrubičkového systému a rekonštrukcia existujúcej telekomunikačnej siete v obci
Abrahám. Investícia spočíva vo vybudovaní novej optickej zemnej siete a optických zemných
prípojok do rodinných domov a všetkých objektov občianskej vybavenosti. Po zrealizovaní
celej projektovanej optickej siete budú uvoľnené existujúce metalické vedenia, vrátane
uvoľnených nepotrebných ostatných zariadení (rozvádzacie skrinky a sieťové rozvádzače)
postupne zdemontované.
Táto investičná akcia je potrebná pre zabezpečenie možnosti poskytovania kvalitných a
moderných telekomunikačných a dátových služieb investora v riešenej oblasti.
Východiskovým bodom novej optickej siete v obci Abrahám je existujúci telekomunikačný
objekt, ktorý bol napojený na transportnú optickú sieť investora v rámci podmieňujúcej akcie
s názvom INS_Klaster_GAL_03_Transport_Abrahám. Transportnú optickú sieť bola
vybudovaná z obce Sládkovičovo cez obce Malá Mača do obce Abrahám.
Územie stavby je určené trasou kábla v intraviláne obce Abrahám na všetkých uliciach.
Výkopy sa navrhujú prevažne v nespevnených plochách vo voľnom teréne. Celková dĺžka
výkopu bude 6 920 m.
V celej trase výkopu budú položené multirúry v zmysle typológie siete, typom a rozmerom
v závislosti od primárnej, alebo sekundárnej oblasti.
Pre výstavbu navrhovaných telekomunikačných trás budú použité multirúry - trubičky o
priemere 7/4mm (sekundárna časť siete), a 12/8mm (primárna časť siete). Multirúry budú
uloženú v káblových ryhách v zemi podľa nižšie uvedenej tabuľky rozmerov výkopov.
Optické minikáble OMK budú zafúknuté do trubičiek priemeru 12/8mm a optické vláknové
zväzky budú zafúknuté do trubičiek priemeru 7/4mm.
Technológia výstavby vyžaduje cca. po 500 m úsekoch umiestnenie vonkajších optických
skriňových rozvádzačov (PODB) rozmerov 150x55x35cm (vxšxh) v sivom plastovom
prevedení (obdoba el. rozvodných skríň), ktoré budú situované na verejnom priestranstve v
uličnom páse na ulici.
Ukončenie optických prípojok vyžaduje umiestnenie stĺpikových optických krabíc rozmerov
120x12x7cm (vxšxh), vo väčšom prípade pre každé 4 domy (označené ako ZB),
umiestnených pri oplotení rodinných domov, resp. pri verejne prístupnom mieste v blízkosti
fasády bez oplotenia.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Navrhovaná líniová stavba bude umiestnená na parcelách registra C-KN č. 1390, 229,
885 (ktorej súčasťou je parcela registra E-KN č. 885/300), 226/1 (ktorej súčasťou je
parcela registra E-KN č. 226), 41/4, 41/3, 41/19, 41/6, 42/2, 234/23, 393/3, 412/5, 394/88,
393/4, 393/38, 399/1 (ktorej súčasťou je parcela registra E-KN č. 399/101), 292/79 (ktorej
súčasťou je parcela registra E- KN č. 286/101), 292/78, 1761/1, 1717/1, 292/44 (ktorej
súčasťou sú parcely registra E-KN č. 327/102, 328/1, 329/102, 330/101, 333, 334/101 a
337), 228, 284/3, 284/4, 284/2, 12811, 120, 1690, 1689/1, 284/5, 284/6, 284/7, 284/8,
284/9, 284/10, 267/1, 266/1, 398/37, 1760/2, 234/6, 284/1, 404/18, 283/1 (ktorej súčasťou
je parcela registra E-KN č. 283), 285, 284/15, 232/8, 1395/1 (ktorej súčasťou je parcela
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registra E-KN č. 1396/3), 1395/2, 1720/6, 238, 1394/2, 265/6, 1721/1 (ktorej súčasťou je
parcela registra E-KN č. 1721/100), 1721/2 (ktorej súčasťou je parcela registra E-KN č.
1721/200), 883/5 (ktorej súčasťou je parcela registra E-KN č. 883), 224, 231, 232/1 a
1691, nachádzajúce sa v zastavanom aj mimo zastavaného územia obce.
Trasa optických káblov bude prepájať body spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. Zemné
práce sa budú zabezpečovať ručne, resp. pomocou stavebných mechanizmov.
Situačné výkresy č.N.1 až N.12 v mierke 1 : 1000 a mapa širších vzťahov v mierke
1 : 10000 sú súčasťou tohto územného rozhodnutia.
Stavba sa nachádza v ochranných pásmach inžinierskych sietí. Podmienky ich súbehu
a kríženia sú určené STN a v stanoviskách ich správcov. Pred začatím zemných prác
dodávateľ stavby zaistí presné vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí. V ich
ochranných pásmach sa bude pracovať za dozoru a podľa podmienok správcov
inžinierskych sietí. Pri vytýčení sietí bude požadované aj vytýčenie všetkých prípojok,
káblových rezerv a ostatných podzemných zariadení dotknutých správcov inžinierskych
sietí. Križovanie podzemných inžinierskych sietí a ich súbehy budú riešené v súlade s
STN 73 6005, ostatnými normami a predpismi a s požiadavkami ich správcov. V
ochranných pásmach križovania a pri súbehoch s inžinierskymi sieťami bude
dodávateľovi prác zakázané použiť pri hĺbení a zásype ryhy strojný mechanizmus.
2.

Pri výkope v blízkosti cudzích sietí je potrebné siete vytýčiť, dodržať podmienky
príslušných organizácií (napr. hĺbka uloženia) a prizvať na stavenisko dozor užívateľa
siete, resp. prevádzkovej organizácie zariadenia. Na základe vyjadrení správcov PIS o ich
existencii, bude vykonané ich informatívne zakreslenie do digitálnych máp v mierke l :
500.
Ak pri križovaní a samotnom hĺbkovom uložení budovaných telekomunikačných zariadení
nebude dodržaná daná norma vzhľadom na investorom stanovené iné podmienky
vykonávaniazemných prác (napr. vylúčenie chráničiek pri križovaní PIS), preberá investor
na seba plnú zodpovednosť za následky vyplývajúce z nedodržania predmetnej STN.
Porušením § 18 ods. 3 vyhlášky č. 374/1990 Zb. dodávateľ prác v plnej miere zodpovedá
za
vzniknuté škody a následky.
Stavba si nevyžaduje trvalý zdroj elektrickej energie, záber lesného pôdneho fondu ani
dočasné vyňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel. Pri výstavbe
nedôjde k ohrozovaniu žiadnych kultúrnych pamiatok, k výrubu strom a nie je potrebné
budovať komunikácie pre prístup stavebných mechanizmov.
Určenie ochranných pásiem stanovuje zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách. Zákon stanovuje v § 68 ochranné pásmo vedenia v šírke 0,5 m od osi jeho
trasy. Ochranné pásmo prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného
pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie v okruhu 2 m, ak ide
o nadzemné vedenie.
3.

4.

Navrhovateľ je povinný dodržať podmienky vyjadrenia:

- Ministerstva obrany SR, Agentúri správy majetku, Bratislava č. ASM-40-151/2019 zo
dňa 23.01.2019, a to:
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S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie
uvedených podmienok.
Spojovacie káble ani 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.
-Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej
správy ochrany prírody a krajinyč. OU-GA-OSZP-2019/003836 zo dňa 25.01.2019, a to:
Parcela č. 1689/2 je umiestnená mimo zastavaného územia a je súčasťou Chráneného
vtáčieho územia Úľanská mokraď, vyhláseného vyhláškou MŽP SR č. 437/2008 Z.z. zo
dňa 24.10.2008 za účelom zabezpečenie priaznivého stavu biotopov vtákov európskeho
významu a biotopov sťahovaných druhov vtákov a zabezpečenia podmienok ich prežitia
a rozmnožovania. Z výkresovej dokumentácie pre územné konanie vyplýva, že táto
parcela nebude uvedenou líniovou stavbou dotknutá. Parcely č. 399/1, 1689/1 a 1761/1 sú
v kontakte s hranicou CHVÚ. Z projektovej dokumentácie nie je dostatočne zrejmé, či
stavba na týchto parcelách zasiahne aj do chráneného vtáčieho územia. Z toho dôvodu
požadujeme v projektovej dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia upresniť trasu
vedenia optickej siete tak, aby bolo zrejmé, či táto trasa zasiahne do CHVÚ, pretože
v takom prípade v zmysle § 28 ods. 3 a 4 zákona o OPaK, bude pre stavebné konanie
potrebné požiadať o stanovisko okresný úrad v sídle kraja.
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.
- Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej
vodnej správy č. OU-GA-OSZP-2019/003911 zo dňa 21.02.2019, a to:
Z hľadiska ochrany vodných pomerov orgán štátnej vodnej správy súhlasí s predloženou
projektovou dokumentáciou za splnenia týchto podmienok:
- Pri križovaní a súbehu podzemných vedení s inžinierskymi sieťami je investor povinný
dodržať STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“ a pred začatím
stavby zabezpečiť vytýčenie existujúcich rozvodov inžinierskych sietí.
- Pri umiestnení stavby v inundačnom území dotknutého vodného toku je potrebný súhlas
tunajšieho úradu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona.
-Stavebník je povinný požiadať o stanovisko SVP š.p. OZ Piešťany, Správa povodia
dolného Váhu, Šaľa.
a súhlasu podľa § 27, ods.1, písm. a)vodného zákona vydaného Okresným úradom
Galanta, odborom starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy pod č.
OU-GA-OSZP-2019/007867 zo dňa 03.06.2019, a to:
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Pri umiestňovaní stavby je potrebné rešpektovať podmienky týkajúce sa ochrany vodného
toku, uplatnené správcom dotknutého vodného toku – Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p., OZ Piešťany, vo vyjadrení vydanom pod č. CS SVP OZ PN 2613/2019/5 CZ
13240/210/219 zo dňa 15.04.2019:
-Trasa optického vedenia v súbehu s krytým profilom kanála (parc.č. 1691 KN-C, k.ú.
Abrahám, vodné plochy, LV č. 800 – Obec Abrahám) bude v celej dĺžke vedená až za
teleso miestneho chodníka.
-Niveleta dna krytého priepustu Abrahámského kanála, v mieste križovania zodpovedá
kóte 121,61 m n.n. Spodná hrana chráničky, nad križovaním krytého profilu toku, je podľa
výkresu č. C.9 umiestnená v zmysle našej požiadavky v odstupovej vzdialenosti 0,45 m
od hornej hrany priepustu, čo zodpovedá kóte 123,25 m n.m.
-Križovanie toku realizovať v súlade s STN 75 2102 a STN 73 6822. Podľa STN 75 2102
Úprava riek a potokov je stanovené ochranné pásmo drobného vodného toku v šírke min.
4 m od brehovej čiary resp. od stredovej osi priepustu obojstranne, ktoré žiadame pri
výstavbe dodržať.
-K zahájeniu a ukončenou prác v dotyku s nami spravovaným majetkom prizvať nášho
úsekového technika (p.Zima, 0903 400 732) a jeho pokyny rešpektovať.
-Akékoľvek škody vzniknuté na našom majetku, vykonávateľ prác neodkladne ohlási
našej organizácií a vykoná nápravu na vlastné náklady.
-Zriadenie stavby projekt nerieši na pozemkoch, v správe SVP, š.p.
-Po ukončení prác, uviesť terén v rámci ochranného pásma toku do pôvodného stavu.
O kontrole súladu vyhotovenia spôsobu križovania s projektovou dokumentáciou stavby
a podmienkami nášho vyjadrenia bude spísaný zápis za účasti nášho pracovníka (p.Zima).
Nevyhotovenie a nepodpísanie uvedeného zápisu sa bude považovať za nesplnenie
podmienok stanovených našou organizáciou.
-Po zriadení danej stavby, miesto križovania zamerať a porealizačné zameranie
v súradnicovom systéme, v digitálnej podobe (vo formáte .txt, .dxf, .gwg) odovzdať
správe povodia dolného Váhu Šaľa.
- Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy odpadového hospodárstva č. OU-GA-OSZP-2019/003826 zo dňa 31.01.2019, a to:
Pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi
v odpadovom hospodárstve je potrebné, aby boli splnené nasledovné podmienky:
-Pôvodca odpadov z realizácie 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.
-Pôvodca má tiež zabezpečiť kontrolu triedenia stavebných odpadov priamo v mieste jeho
vzniku.
-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.
- Okresného úradu Galanta,pozemkového a lesného odboru č. OU-GA-PLO2019/010016-02 zo dňa 10.07.2019, a to:

5

Nakoľko parcely registra C-KN č. 238, 1394/2, 265/6, 1721/1 a 1721/2 v k.ú. Abrahám sú
v katastri nehnuteľností vedené ako druh pozemku „záhrada“ a „orná pôda“, teda patria do
poľnohospodárskej pôdy, preto v ich prípade je potrebné pred začatím vykonávania
nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôdy požiadať tunajší úrad o
vydanie stanoviska podľa § 18 ods. 2 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy, 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“, „zastavaná plocha a nádvorie“ a „vodná plocha“.
Vzhľadom k tomu, že sa nejedná o poľnohospodársku pôdu, preto v ich prípade nie je
potrebné postupovať podľa zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy.
- Krajského pamiatkového úradu Trnava rozhodnutia č. KPUTT-2019/49786/17174/Hor,Sl zo dňa 06.03.2019, a to:
Za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území líniovej
stavby „INS_FTTH_GALA_03_Abrahám“ - verejnej optickej telekomunikačnej siete
spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bratislava, navrhovanej v katastrálnom území Abrahám,
obec Abrahám, bude podľa § 35 ods. 7 v nadväznosti na § 35 ods. 4 písm. b)
pamiatkového zákona vykonaný záchranný pamiatkový výskum.
1. KPÚ Trnava podľa § 39 ods. 1 a § 36 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce
podmienky vykonávania tohto výskumu:
a) druh výskumu: archeologický,
b) rozsah vykonávaného výskumu: výskum bude prebiehať na celej ploche líniovej stavby
„INS_FTTH_GALA_03_Abrahám“ v katastrálnom území Abrahám, obec Abrahám,
c) spôsob vykonávania výskumu:
Archeologický výskum sa vykoná formou obhliadky zemných prác, pozostávajúcej z
povrchového zberu, dočistenia a dokumentácie archeologických situácií a záchrany
archeologických nálezov počas prebiehajúcich výkopových prác líniovej stavby. V
prípade zistenia archeologickej situácie v ryhe sa vykopaná zemina z miesta jej narušenia
preskúma aj detektorom kovov. V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať
metódami archeologického výskumu podľa pokynov oprávnenej osoby.
2. Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník/stavebník povinný:
a) podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
b) v zmysle § 39 ods. 3 zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou
osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy v zmysle § 36 ods. 4
pamiatkového zákona (ďalej „oprávnená osoba“), s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu
dohodu, obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania archeologického výskumu,
určené týmto rozhodnutím,
c) o uzavretí dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ Trnava ,
d) doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá
bude vykonávať archeologický výskum,
e) odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej
oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 vyhlášky
Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane
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pamiatkového fondu, na KPÚ Trnava a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie
vied v Nitre,
f) odovzdať výskumnú dokumentáciu v zmysle § 39 ods. 11 pamiatkového zákona do 90
dní od ukončenia terénnej časti výskumu.
3. Pri vykonávaní archeologického výskumu je oprávnená osoba povinná riadiť sa
ustanoveniami pamiatkového zákona.
4. Oprávnená osoba výskumom získané odborné poznatky spracuje vo výskumnej
dokumentácii v zmysle § 7 a 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu.
5. Hnuteľné archeologické nálezy je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do ich
odovzdania alebo až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy. Odovzdávací protokol
bude o. i. obsahovať zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov archeologických
nálezov.
6. K objavu nehnuteľných archeologických nálezov (napr. hroby a nálezy architektúr)
bude prizvaný pracovník KPÚ Trnava, ktorý určí ďalší postup prác.
7. Správcu archeologického nálezu určuje § 40 ods. 6 pamiatkového zákona. Správca
ďalej s archeologickým nálezom naloží v zmysle § 40 ods. 7, 8 a 9 pamiatkového zákona.
8. Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu a archeologických
nálezísk bude vykonávať pracovník KPÚ Trnava.
9. Toto rozhodnutie platí pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej líniovej
stavby. Podmienky tohto rozhodnutia žiadame zapracovať do územného rozhodnutia a
stavebného povolenia na danú líniovú stavbu.
- Okresného úradu Galanta, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OUGA-OCDPK-2019/004753 zo dňa 19.02.2019, a to:
S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme za predpokladu dodržania
nasledovných podmienok:
- Na zásahy do telesa cesty III/1337 (pretlaky, priekopa) z dôvodu realizácie stavby je
potrebné v predstihu (14 dní) požiadať tunajší úrad o povolenie zvláštneho užívania cesty
v zmysle ustanovenia § 8 cestného zákona,
- Na prípadné použitie prenosného dopravného značenia na ceste III/1337 počas realizácie
stavby je potrebné požiadať náš úrad o určenie, ktorého vydanie je podmienené záväzným
stanoviskom OR PZ ODI Galanta a stanoviskom SaÚC TTSK Trnava,
- Práce realizovať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na
predmetnej ceste,
- Projektovú dokumentáciu stavby predložiť na vyjadrenie správcovi ciest SaÚC TTSK
Trnava,
- Posúdenie vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky navrhovanej stavby prináleží OR PZ
ODI Galanta.
- Správy a údržby ciest TTSK Trnavač. 04364/2019/SÚCTt-2 1141 zo dňa 26.02.2019,
a to:
Našich záujmov sa dotýka zásah do telesa cesty III/1337, ktorá je v našej správe a údržbe.
Križovanie cesty III/1337 v ckm 5.167, 5.437, 4.531, 4.427 a 4.643 optickým káblom
realizovať bez rozkopania vozovky cesty 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 najmenej 1,5 m od okraja vozovky.
Vedenie optického kábla v súbehu s cestou realizovať v zelenom páse mimo vozovky
cesty III/1337. Počas realizácie stavby nesmie byť na ceste III/1337 skladovaný žiadny
materiál ani zemina z výkopov. Premávka na ceste nesmie byť ohrozená ani obmedzená.
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Prípadné poškodenie cesty III/1337 a jej súčastí žiadame uviesť do pôvodného stavu.
Prípadné znečistenie cesty musí byť okamžite odstránené. Začatie a ukončenie prác
žiadame nahlásiť Ing. Fodorovi majstrovi strediska v Seredi na č. t. 031/789 22 64, ktorý
bude dozerať na dodržanie nami stanovených podmienok a podmienok správnych
orgánov. Na každý zásah do telesa cesty je potrebné si vyžiadať povolenie od cestného
správneho orgánu t. j. Okresného úradu Galanta, odboru 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.
- Trnavskéhosamosprávného
kraja,
odboru
dopravnej
politiky,
Trnavač.
07000/2019/OI-2 zo dňa 04.03.2019, a to:
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, Vám z hľadiska ochrany týchto
nehnuteľností zasiela prostredníctvom Odboru dopravnej politiky nasledovné stanovisko:
- Keďže realizáciou predmetnej stavby bude dotknutá i ochrana záujmov cesty III/1337, 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 požaduje povolenie príslušného cestného
správneho orgánu. Na základe uvedeného požadujeme predmetnú záležitosť konzultovať
aj s Okresným úradom Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Pri realizácii predmetnej stavby žiadame dodržať platné ustanovenie § 18 cestného
zákona.
- Stavebnou činnosťou – výkopovými prácami nesmie dôjsť k ohrozeniu cesty III/1337
z hľadiska narušenia stability cestného telesa, stavebno-technického stavu vozovky,
odtokových pomerov (odvádzania dažďových vôd z telesa cesty) a bezpečnosti cestnej
premávky.
- Trasu optickej siete v súbehu s cestou III/1337 požadujeme viesť prednostne mimo
cestné teleso – za vonkajšou hranou priekop, resp. v páse verejnej zelene, príp. v telese
chodníka.
- Križovanie trasy optickej siete s cestou III/1337 požadujeme riešiť v zmysle predloženej
dokumentácie, t.j. podvŕtaním a s následným uložením mikrotrubičiek do chráničiek, príp.
je nutné použiť inú vhodnú technológiu. S rozkopaním telesa cesty III/1337 nesúhlasíme.
- Vzdialenosť montážnych jám od telesa cesty a ďalšie technické podmienky križovania
optického vedenia s cestou III/1337 (hĺbka pretlaku pod niveletou vozovky a pod.) je
žiadateľ povinný konzultovať s jej správcom – Správa a údržba ciest TTSK a rešpektovať
podmienky jeho stanoviska.
- Zemina z výkopov ani iný materiál nesmú byť uložené na korune vozovky cesty
III/1337.
- Pokiaľ si výkopové práce vyžadujú aj premiestnenie/demontáž existujúceho zvislého
dopravného značenia, prislúchajúceho k ceste III/1337, je žiadateľ/dodávateľ prác
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povinný túto skutočnosť neodkladne nahlásiť správcovi dotknutej cesty a vykonať
opatrenia k osadeniu prenosného dopravného značenia.
- Prípadné obmedzenie cestnej premávky na ceste, ktorá je vo vlastníctve TTSK, žiadame
navrhnúť len v nevyhnutnom rozsahu. V takom prípade je žiadateľ povinný v predstihu
predložiť situáciu dočasného dopravného značenia na odsúhlasenie príslušnému
okresnému dopravnému inšpektorátu 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 ceste III/1337, pokiaľ budú spôsobené v dôsledku realizácie predmetnej
stavby, je žiadateľ povinný neodkladne nahlásiť jej správcovi a uhradiť ich na vlastné
náklady. Táto povinnosť sa vzťahuje na celú dobu trvania záruky na zhotovené dielo.
Za dodržania vyššie uvedených podmienok s vydaním územného rozhodnutia pre
predmetnú stavbu ako i s jej následnou realizáciou súhlasíme.
- Okresného riaditeľstva policajného zboru v Galante, okresného dopravného
inšpektorátuč. ORPZ-GA-ODIl-2019/000394-057 zo dňa 26.02.2019, a to:
ODI v Galante s predloženým návrhom k PD „INS_FTTH_GALA_03_Abrahám“ v
zmysle predloženej žiadosti a projektovej dokumentácii na hore uvedenom mieste po
prehodnotení dopravno-bezpečnostnej 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
- ODI Galanta žiada aby bol včas informovaný o prípadných zmenách v súvislosti s
predmetnou stavbou.
-Slovenského vodohospodárskeho podnikuš.p., Odštepný závod Piešťany č. CS SVPOZ
PN 2613/2019/5 CZ 13240/210/2019 zo dňa 15.04.2019, a to:
Z pohľadu správcu Abrahámského kanála, v danom záujmovom území v neupravenom
profile a z časti v krytom profile, s vydaním územného rozhodnutia o umiestnení stavby
podľa predloženej projektovej dokumentácie a jej realizáciou súhlasíme za dodržania
týchto podmienok:
- Trasa optického vedenia v súbehu s krytým profilom kanála (parc.č. 1691 KN-C, k.ú.
Abrahám, vodná plocha, LV č. 800 – Obec Abrahám) bude v celej dĺžke vedená až za
teleso miestneho chodníka.
- Niveleta dna krytého priepustu Abrahámskeho kanála, v mieste križovania zodpovedá
kóte 121,61 m n.m. Spodná hrana chráničky, nad križovaním krytého profilu toku, je
podľa výkresu č. C.9 umiestnená v zmysle našej požiadavky v odstupovej vzdialenosti
0,45 m od hornej hrany priepustu, čo zodpovedá kóte 123,25 m n.m.
- Križovanie toku realizovať v súlade s STN 75 2102 a STN 73 6822. Podľa STN 75 2102
Úprava riek a potokov je stanovené ochranné pásmo drobného vodného toku v šírke min.
4 m od brehovej čiary resp. od stredovej osi priepustu obojstranne, ktoré žiadame pri
výstavbe dodržať.
- K zahájeniu a ukončenou prác v dotyku s nami spravovaným majetkom prizvať nášho
úsekového technika (p.Zima, 0903 400 732) a jeho pokyny rešpektovať.
- Akékoľvek škody vzniknuté na našom majetku, vykonávateľ prác neodkladne ohlási
našej organizácií a vykoná nápravu na vlastné náklady.
- Zriadenie stavby projekt nerieši na pozemkoch, v správe SVP, š.p.
- Po ukončení prác, uviesť terén v rámci ochranného pásma toku do pôvodného stavu.
O kontrole súladu vyhotovenia spôsobu križovania s projektovou dokumentáciou stavby
a podmienkami nášho vyjadrenia bude spísaný zápis za účasti nášho pracovníka (p.Zima).
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Nevyhotovenie a nepodpísanie uvedeného zápisu sa bude považovať za nesplnenie
podmienok stanovených našou organizáciou.
- Po zriadení danej stavby, miesto križovania zamerať a porealizačné zameranie
v súradnicovom systéme, v digitálnej podobe (vo formáte .txt, .dxf, .gwg) odovzdať
správe povodia dolného Váhu Šaľa.
Upozorňujeme, že vlastníkovi stavby umiestnenej vo vodnom toku vyplýva podľa us. § 47
ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) povinnosť na vlastné náklady
dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd,
nakoľko nezodpovedáme za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako
i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach (§ 49 ods. 5 vodného zákona).
- Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava zo dňa 31.01.2019, a to:
Predložená projektová dokumentácia rieši výstavbu novej optickej prístupovej
a rekonštrukciu existujúcej telekomunikačnej siete v obci Abrahám. Investícia spočíva vo
vybudovaní novej optickej zemnej siete a optických zemných prípojok. S návrhom
predloženého projektu stavby súhlasíme s podmienkami:
- Križovatky a súbehy žiadame riešiť v zmysle platných noriem a predpisov,
- Pri súbehu s existujúcim vzdušným vedením žiadame dodržať stabilitu podperných
bodov,
- Pri výkopových prácach žiadame dodržať vzdialenosť minimálne 60 cm od podperných
bodov elektrických vedení,
- V prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame
postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike § 45,
- Pred započatím výkopových prác keď je potrebné treba presné vytýčenie podzemných
vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich sa v trase
plánovanej stavby, ktoré si môžete objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na
adrese Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda,
- V prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením
Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme
v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
- Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných
bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je
potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná
a.s., telefónne číslo: 0800 111 567
- Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma
v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia
a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so
stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona
o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné
vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia,
- Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
- SPP Distribúcia, a.s., Bratislava č. TD/NS/0080/2019/Ka zo dňa 21.1.2019, a to:
V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenie (technologický objekt) VTL
plynovod DN 100 PN 2,5 MPa, VTL prípojka k RS DN 100 PN 2,5 MPa, RS, SKAO,
NTL plynovody a prípojky PN 2,00 kPa. Orientačné znázornenie trasy plynárenského
zariadenia/umiestnenia technologického objektu (ďalej len „orientačné znázornenie“) je
prílohou tohto stanoviska. Orientačné znázornenie má len výhradne informatívny
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charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného
umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/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 a/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: SPPdistribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky,
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.sppdistribucia.sk),
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej site, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
- 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 a/alebo ich ochranných
a/alebo bezpečnostných pásiem,
Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
Zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu
k existujúcim plynárenským zariadeniam,
Zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní
navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
Zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich
plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.
- Slovak Telekom, a.s., Bratislava č. 6611901723 zo dňa 23.01.2019, a to:
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spolo
ností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Stavebník je povinný
rešpektovať nasledovné:
- 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.
- 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 k 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. alebo zasahuje do
ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie
stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok
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ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného
správou sieti: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421
0902719875.
- 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 dvorov počas výstavby na
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.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
spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.
Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové
rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú
aplikáciu na stránke: https: //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
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre
územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľnegarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o
elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy
a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých
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uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie., boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou
infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom.
Všeobecné podmienky ochrany SEK: 1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal
uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so
zamestnancom 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. V lokalite predmetu Vašej žiadosti je
oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním
telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk,
0907 877907 . UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení
(káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť
ohrozené alebo poškodené zariadenia, Je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne
účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: Pred začatím zemných prác vytýčenie a
vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, Preukázateľné oboznámenie
zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou
tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené •
Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ±
30 cm skutočného uloženia 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 (verejné 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.
Michlovský, spol.s.r.o., Piešťany č. BA-0180/2019 zo dňa 25.1.2019 a to:
Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Medova 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 736005 a ustanovenia zákona o
elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z.o ochrane sietí azariadení. Pri krížení
sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ
nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené
práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom
odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko. a.s.. Mechanická ochrana aprekládky budú
realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná
na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange
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Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia, Zahájenie stavebných prác v
ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
Upozorňujeme, že:
- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať
TKZ iných prevádzkovateľov,
- rádio komunikačné stavby Orange Slovensko a cl. prípojky ku ním. nie sú predmetom
toho 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 prevedie
objednateľ farbou, alebo kolíkmi/
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou PTZ, upozornil 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 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. číslo 033/77 320 32, 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.
Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením
právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 35102011 a TZ. Toto Vyjadrenie platí len v
rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených
v častí J. tohoto 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 uveďtečíslovyjadrenia o existencií PTZ.
- Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Piešťany č. 5224/2019/AOp zo dňa
09.04.2019, a to:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. v obci Abrahám vlastní a prevádzkuje verejné
kanalizácie – kanalizačný zberač PVC DN 300 mm a kanalizačné tlakové potrubie PVC
DN 150 mm, ktoré žiadame počas stavebných a výkopových prác rešpektovať
a nepoškodiť. Orientačná poloha verejných sietí je vyznačená v priloženej situácii
červenou farbou. Presnú polohu verejných sietí je nutné vytýčiť na základe objednávky
pracovníkmi TAVOS, a.s. v teréne. Pri umiestňovaní nových zariadení a pri súbehu trasy
optického kábla žiadame dodržať ochranné pásmo verejných sietí v zmysle zákona NR SR
č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, §-
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u 19, ods. 2. V prípade nepriaznivých priestorových podmienok požadujeme dodržať
minimálnu vzdialenosť 1,0 m od okraja potrubia na každú stranu, prípadne podľa STN 73
6005 (Priestorová norma), umiestnenie je nutné vopred prejednať s pracovníkmi TAVOS,
a.s.. Pred zasypaním križovaní a súbehov žiadame prizvať pracovníkov našej spoločnosti
k ich prevzatiu. S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme za dodržania vyššie
uvedených podmienok.
- Slovenského pozemkového fondu, Regionálneho odboru Trnava – pracovisko
Galanta,č. SPFZ043420/2019 SPFS34186/2019/RO-2 zo dňa 02.04.2019, a to:
RO SPF Trnava, pracovisko Galanta Vám oznamuje, že súhlasí s umiestnením
a realizáciou stavby „INS_FTTH_GALA_Abrahám“ v k.ú. Abrahám, okres Galanta podľa
predloženej dokumentácie za týchto podmienok:
- Na dotknutý pozemok bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené
vecné bremeno zo zákona, ktoré bude zapísané v príslušnej správe katastra a to odplatne
v prospech SR-SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady
stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.
- Po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť
využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje
náklady.
- Toto stanovisko nie je zmluvou o budúcej zmluve ani dohodou medzi fondom
a žiadateľom, na základe ktorej by bol fond v budúcnosti povinný dotknutý pozemok
previesť na žiadateľa.
- Súhlasné stanovisko fondu žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní
s dotknutým pozemkom.
- Všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s územným resp. stavebným konaním
vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami.
Zároveň Vám dávame na vedomie, že Slovenský pozemkový fond si uplatňuje právo na
primeranú jednorázovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti
pozemkovKN E parc.č. 885/300 a 286/101, kat. územie Abrahám podľa zákona č.
656/2004 Z.z., zákona 351/2011 Z.z., zákona 442/2002 Z.z. a zákona č. 251/2012 Z.z.
v platnom znení.
- Obce Abrahám(ako správca verejného vodovodu) č. 234/113/2019 zo dňa 20.3.2019,
a to:
Obec Abrahám, zastúpená starostom Ing. Igorom Némethom ako vlastník a správca
verejného vodovodu v obci Abrahám vydáva súhlasné stanovisko k projektovej
dokumentácii. Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať Obec Abrahám o vytýčenie
verejného vodovodu na náklady investora.
- Ministerstva dopravy a výstavby SR, útvaru vedúceho hygienika rezortu,
Oddelenieoblastního hygienika Bratislava č. 09612/2019/ÚVHR/10194 zo dňa 04.2.2019
, a to:
záväzné stanovisko - súhlasísa s návrhomžiadateľaSlovak Telekom, a.s., so sídlom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 v zastúpení NEVITEL, a.s., Kračanská
cesta 40, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 240 826 na „INS FTTH GALA 03 Abrahám“
projektová dokumentácia k územnímu konaniu stavby.
- Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galanteč. ORHZ-GA1196-001/2019 zo dňa 14.02.2019, a to:
S projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok.
15

- Ministerstvo vnútra, Centrum podpory Trnava, oddelenie telekomunikačných služieb č.
CPTT-OTS-2019/003467-002 zo dňa 01.02.2019, a to:
S uvedenou projektovou dokumentáciou súhlasíme. V uvedenej lokalite katastrálneho
územia obce Abrahám nemáme žiadne vlastné podzemné ani nadzemné telekomunikačné
siete.
- OTNS, a.s., Bratislava č. 420/2019 zo dňa 24.1.2019, a to:
Spoločnosť OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava ako správca optickej siete
SWAN, a.s., spol.SWAN je aj právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti BENESTRA,
s.r.o. v dôsledku zlúčenia, Vám na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k PD pre územné
konanie stavby oznamujeme, že v záujmovom území danej stavby sa nenachádza
podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s. a ani zaniknutej spol. BENESTRA. S uvedenou
investičnou
akciou súhlasíme bez pripomienok.
- Energotelu, a.s., Bratislava zo dňa 25.1.2019, a to:
V záujmovom území neprichádza k styku s oznamovacími káblami Energotelu, a.s.
- Sitel s.r.o., Bratislava č. 76/2019 zo dňa 23.1.2019, a to:
Podzemné telekomunikačné zariadenia v správe a majetku spol. SITEL sa v dotknutom
území nenachádzajú. Toto vyjadrenie vydávame pre účely PD pre územné rozhodnutie.
- Slovanet, a.s., Bratislava zo dňa 22.1.2019, a to: Oznamujeme, že v lokalite stavby sa
nenachádzajú podzemné inžinierske siete spoločnosti Slovaneta.s.. Slovanet, a.s. nemá
pripomienky k predmetnej dokumentácii.
- UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Bratislava zo dňa 29.1.2019, a to:
Na dotknutom mieste hore uvedenej stavby sa siete firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o.
nenachádzajú. Voči vydaniu územného a stavebného povolenia nemáme námietok.
- SUPTel s.r.o., Bratislava zo dňa 07.03.2019, a to:
Oznamujeme, že podzemné telekomunikačné zariadenia v správe a majetku našej
spoločnosti sa v záujmovej oblasti vyznačenej v prílohe nenachádzajú a voči vydaniu
územného rozhodnutia nemáme námietky. Spoločnosť SUPTels.r.o. je servisná
organizácia
telekomunikačných vedení spoločnosti Towercom, a.s. Bratislava.
- O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava zo dňa 31.1.2019, a to:
V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2
Slovakia, s.r.o.. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky.
S vydaním ÚR – SP súhlasíme.
Pred začatím akýchkoľvek výkopových prác je stavebník povinný požiadať
o vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí.
5.

Právo uskutočniť stavbu na dotknutých pozemkoch vyplýva z ust. § 66 zákona č.
351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.
6.

Umiestnenie a uloženie optického kábla musí rešpektovať existujúce podzemné
inžinierske siete - najmenšie dovolené vzdialenosti v súbehu a pri križovaní inžinierskych
sieti v zmysle príslušných technických noriem.
7.
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Pred začatím stavby je navrhovateľ povinný požiadať všetkých vlastníkov a správcov
podzemných vedení a zariadení v dotknutom území o ich vytýčenie. Pred začatím
stavby, pri jej realizácii a taktiež aj po jej ukončení rešpektovať podmienky správcov
podzemných vedení z ich vyjadrení k územnému konaniu.
8.

Navrhovateľ je povinný rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných a
nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení, v súvislosti od ich povahy a
charakteru.
9.

Dbať na to, aby uskutočňovaním stavby neboli poškodené susedné pozemky a stavby.
Za škody na cudzej nehnuteľnosti, spôsobené počas výstavby zodpovedá navrhovateľ,
pokiaľ ich nespôsobil ich zlý technický stav. Prípadné škody vzniknuté na cudzích
nehnuteľnostiach realizáciou stavby, resp. škody vzniknuté v dôsledku ich preukázateľného
vplyvu na konštrukcie objektu, je navrhovateľ povinnýodstrániť na vlastné náklady,
podľa všeobecne platnýchpredpisov o zodpovednosti a náhrade škody (Občiansky
zákonník).
10.

Dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác neboli zne
isťované
verejné
komunikácie. V prípade znečistenia komunikácií zabezpečiť ich okamžité vyčistenie.
11.
12.

13.

V súlade s ust. § 66 ods.3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v

platnom znení investor upovedomí Obec Abraháma vlastníkov alebo užívateľov
nehnuteľností dotknutých stavbou najmenej 15 dní vopred pred začatím
výkopových prác.
Realiza
ná projektová dokumentácia stavby bude spracovaná oprávnenými osobami v
zmysle ust. § 45, § 46, § 47 stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi, ako
aj v súlade so súvisiacimi technickými n01111ami a predpismi, hlavne z hľadiska
bezpečnosti, hygienickej nezávadnosti a ochrany životného prostredia, v súlade s
požiadavkami vyhl. Jv1ŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívanéosobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orientácie. Projekt stavby bude rešpektovať existujúce podzemné inžinierske siete a
ich ochranné pásma v súlade s vyjadreniami jednotlivých správcov sietí.
14.
15.

Investor je povinný pri budovaní komunikačnej infraštruktúry dodržiavať príslušné
ustanovenia právnych predpisova dbať, aby v čo najmenšej miereobmedzil obec, alebo iné
oprávnené osoby v obvyklom užívaní majetku.
16.

Investor je povinný rešpektovať a chrániť pred poškodením existujúce dreviny a ich
koreňový systém v zmysle platných právnych predpisov, terén po úprave vyčistiť,
zahumusovať, zatrávniť a trávnik 1 xpokosiť; ďalej investor je povinný rešpektovať
achrániť pred poškodením zariadenie verejného osvetlenia a všetky stavebné práce
zrealizovať bez prerušenia funkčnosti verejného osvetlenia.
17.

Výstavbu káblovej trasy zrealizuje Investor bez zásahu do konštrukcie pozemných
komunikácií a chodníkov procesom riadeného pretlaku v dostatočnejhĺbke, aby
nedošlo k porušeniu konštrukčných vrstiev komunikácií. Všetky šachty, skrine,
meracie zariadenia na projektovanej trase optického telekomunikačného vedenia
líniovej stavby uloží Investor mimo pozemných komunikácií chodníkov.
18.

Pred realizáciourozkopávkovýchprác na komunikáciách investor požiada príslušný
cestný správny orgán o vydanie povolenia na rozkopávku na dotknutých pozemných
19.
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komunikáciách vrátane priľahlej zelene. Pre vylúčenie pochybnosti platí, že
smerodajné sú podmienky uložené vrozkopávkovompovolení.
V zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je uvedená stavba
stavbou verejnej elektronickej komunikačnej siete, pre ktorú sa podľa § 56 písm. b)
stavebného zákona stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje.
20.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.
V zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona si predmetná stavba nevyžaduje
vydanie stavebného povolenia ani ohlásenie. Toto rozhodnutie po nadobudnutí
právoplatnosti oprávňuje stavebníka na uskutočnenie stavby.
Toto rozhodnutie platí podľa ustanovenia § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí platnosť, ak v tejto lehote bude stavba
začatá.
Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre
právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie
Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., so sídlomBajkálska 28, 817 62 Bratislava,
zastúpené NEVITEL, a.s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda v zsat.
Splnomocnenou Ing. Judit Varga, bytom Mostová 771/46, 932 01 Veľký Meďer, podal dňa
26.06.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby
„INS_FTTH_GALA_03_Abrahám“, kat. územie Abrahám.
Stavebný úrad oznámením č. 214/457/2019-Dó zo dňa 01.07.2019 oznámil začatie
územného konania podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou a známym
účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám jednotlivo a súčasne nariadil ústne
prerokovanie návrhu, spojené s miestnym zisťovaním na deň 01.08.2019.
Oznámenie – verejná vyhláška bola zverejnená po dobu 15 dní na úradnej tabuleObce
Abrahám (na verejne prístupných miestach) a na internetovej stránke obce Abrahám.
Na základe predložených podkladov pre územné konanie a výsledkov z ústneho
prerokovania návrhu stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37
stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie a funkčné riešenie zodpovedá hľadiskám
starostlivosti o životné prostredie.
K umiestneniu navrhovanej stavby sa vyjadrili : Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
Útvar vedúceho hygienika rezortu, Bratislava, Ministerstvo obrany SR, Bratislava,
Ministerstvo vnútra SR, centrum dopravy Trnava, Okresný úrad Galanta, odbor cestnej
dopravy a PK, odbor starostlivosti o životné prostredie, pozemkový a lesný odbor a odbor
krízového riadenia, Správa a údržba ciest TTSK, Trnava, OR PZ v Galante-ODI, Trnavský
samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky, Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ
Piešťany, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, Krajský
pamiatkový úrad Trnava, SPP – distribúcia a.s. Bratislava, Západoslovenská distribučná a.s.,
Bratislava, Slovak Telekom a.s. Bratislava, Trnavská vodárenská spol., a.s. Piešťany,
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Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Trnava – pracovisko Galanta, Michlovsky,
spol. s r.o. Piešťany, SUPTeľs.r.o., Bratislava, SUP – Technik Slovakia, s.r.o., Bratrislava,
Slovanet, a.s. Bratislava, Sitel, s.r.o. Bratislava, Energotel, a.s., OTNS, a.s., Bratislava.
Ich pripomienky boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Navrhovateľ, ako poskytovateľ elektronickej komunikačnej siete je oprávnený vo
verejnom záujme zriadiť a prevádzkovať horeuvedenú stavbu na základe právoplatného
územného rozhodnutia, čo znamená, že umiestňovaná stavba nebude predmetom ďalšieho
konania o povolení stavby.
Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie
nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí
vrátane oporných a vytyčovacích bodov. Podľa ods. 1 písm. a) § 66 zákona č. 351/2001 Z.z.
o elektronických komunikáciách podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom
záujme, zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti;
tieto povinnosti zodpovedajúce oprávneniam sú vecnými bremenami viaznucimi na
dotknutých nehnuteľnostiach. Uvedené oprávnenia sú podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného
zákona inými právami – právo vyplývajúce z iných právnych predpisov. Vzhľadom na to,
v konaní o umiestnení stavby súhlasy vlastníkov pozemkov, cez ktoré bude prechádzať
verejná sieť, sa nevyžadujú.
Vzhľadom na to, že stavba je líniovou stavbou v zmysle § 139 ods. 3 písm. f)
stavebného zákona sa údaje v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. neuvádzajú.
Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia boli nasledovné doklady: návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení stavby spracovaný v zmysle § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, dokumentácia pre vydanie územného
rozhodnutia, kópia z katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a
jeho polohy, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií.
Navrhovateľ uhradil správny poplatok za vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
stavby pri podaní žiadosti vo výške 100 Eur v hotovosti do pokladnice Obce Abrahám podľa
Položky 59 písm. a) bod 2. zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.
Dokumentácia stavby pre rozhodnutie o umiestnení stavby spĺňa požiadavky o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým
projektantom.
Dokumentáciu k návrhu na vydanie územného rozhodnutia spracoval Ing. Silvia
Kölešová, autorizovaný stavebný inžinier, ev.č. *6668*A2*.
Na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto
územného rozhodnutia.
Toto rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou a bude vyvesené na úradnej tabuli
Obce Abrahámpo dobu 15 dní.
Poučenie:
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Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona číslo
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Abrahám, 925 45 Abrahám č.
52 (15. deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia).
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné
správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015
Z.z.).

Ing. Igor N é m e t h
starosta obce
Vyvesené dňa: 20.8.2019
(pečiatka, podpis primátora mesta Sládkovičovo)

Zvesené dňa:
(pečiatka, podpis primátora mesta Sládkovičovo)

Doručené :
1. Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava
2. Ing. Judit Varga, Mostová 771/46, 932 01 Veľký Meďer
3. Nevitel, a.s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda
4. Ing. Silvia Kölešová, Nevitel, a.s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda
Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám,
vrátane susedných pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - verejná
vyhláška(úradná tabuľa, internetová stránka)
Na vedomie (po právoplatnosti) :
5. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
6. Obec Abrahám, 925 45 Abrahám
7. Slovenský plyn. priemysel - distribúcia, a.s. ,Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
9. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o ŽP, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
10. Okresný úrad Galanta, odbor CD a PK, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
11. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, u.29.augusta 10, 924 01 Galanta
12. SaÚC TT SK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
13. OR PZ, ODI, Hlavná 13, 924 13 Galanta
14. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava
15. OR HaZZ, Parková 1607/10, 924 00 Galanta
16. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, Námestie slobody
6, 810 05 Bratislava
17. Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky, P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917
01 Trnava
18. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
19. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
20. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Nábrežie Ivana Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany

20

21

