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ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE 
/ verejná vyhláška / 

 

Navrhovateľ Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36 252 484, so sídlom Priemyselná 10, 

Piešťany, zastúpená predsedom predstavenstva Ing. Vladimír Púčik a podpredseda predstavenstva 

Ivan Šiska, v zastúpení STAVEBKO s.r.o., IČO: 36 270 148, so sídlom Dubovany č. 244, v zastúpení 

konateľom Jozef Marko, podal dňa 13.07.2022 na Obecný úrad Abrahám návrh na vydanie rozhodnu-

tia o umiestnení líniovej stavby „Rekonštrukcia kanalizačnej čerpacej stanice Abrahám“, v katastrál-

nom územie Abrahám, obec Abrahám.  

Obec Abrahám, stavebný úrad príslušný podľa úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil 

návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladil stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, 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 líniovej stavby 

„ Rekonštrukcia kanalizačnej čerpacej stanice Abrahám “ 

na pozemkoch v katastrálnom území Abrahám, 

pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce a mimo zastavaného územia obce. 

 

Predložená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie rieši umiestnenie kanalizačnej čer-

pacej stanice ČS1 mimo zastavaného územia obce, stavebné úpravy existujúcej kanalizačnej čerpacej 

stanice ČS2, predĺženie kanalizačného zberača „AA“, výškovú preložku výtlaku DNN 150, technolo-

gickú časť ČS, napojenie na elektrickú energiu a súvisiace  prepojenia. 

 

Členenie stavby na stavebné objekty: 

SO 01 Predĺženie zberača „“AA“ 

SO 02 Stavebná časť ČS1 s výtlačným potrubím 

SO 03 Stavebná časť ČS2 s výtlačným potrubím 

SO 04 NN prípojka pre ČS1 a ČS2 

PS 01 Technologická časť ČS 

PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a systém kontroly a riadenia (PRS a SKR) ČS 

 

SO 01  Predĺženie zberača „“AA“ 

Existujúci kanalizačný zberač „A“ bude od existujúcej kanalizačnej šachty Š2, predĺžený kanali-

začným potrubím – zberač „AA-1“ po navrhovanú kanalizačnú ČS1, v celkovej dĺžke 512,40 m. 

Kanalizačný zberač „AA-1“ bude gravitačný, profilu PVC DN 300 v dĺžke 200,40 m a DN 400 

v dĺžke 312,00 m s kanalizačnými šachtami DN 1000 – 13 ks. 
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Trasa kanalizačného zberača bude vedená v telese cesty III/1337, od existujúcej Š2 po navrhova-

nú Š8 a následne extraviláne, v súbehu s cestou III/1337 /Abrahám – Hoste/, cca 12 m od osi ces-

ty. 

V mieste kríženia s existujúcim výtlačným potrubím PVC DN 150 /Š8 po Š9/ bude výtlak výško-

vo preložený v dĺžke 17,50 m. 

Po ukončení výstavby SO 01 a SO 02 zostane existujúce výtlačné potrubie DN 150 v dotknutom 

úseku nefunkčné. Potrubie v dĺžke 288,40 m bude prepláchnuté a konce zaslepené. 
 

SO 02  Stavebná časť ČS1 s výtlačným potrubím 

Navrhovaná ČS1 ako združený objekt na prečerpávanie odpadových vôd, pozostáva z akumulač-

nej časti ČS a armatúrnej šachty AŠ1, bude umiestnená na ploche 260 m2, ohraničenej oplotením 

so vstupnou bránou, s prístupom z cesty III/1337, po existujúcej poľnej ceste / parc.č. 1688/. 

Stavebný objekt SO 02 je členený nasledovne: 

SO 02.1 akumulačnej časti ČS1 

SO 02.2  armatúrna šachta AŠ1 

SO 02.3 výtlačné potrubie 

SO 02.4 oplotenie 

SO 02.5 prístupová cesta 
 

SO 03  Stavebná časť ČS2 s výtlačným potrubím 

Existujúca kanalizačná čerpacia stanica ČS2 je kruhová profilu DN 2200, do ktorej bude vložená 

prefabrikovaná kanalizačná šachta DN 1600 s prekrytím stropnou doskou. Po vybudovaní ČS2 

bude využívaná na prečerpávanie odpadových vôd privedených zo stoky „AA-1“ s prípojkami od 

10 rodinných domov. 

Pôvodné výtlačné potrubie bude zrušené, nahradené novým výtlakom HDPE d110, zaústeným do 

navrhovanej kanalizačnej šachty Š12. 
 

SO 04  NN prípojka pre ČS1 a ČS2 

Káblová NN prípojka bude napojená z navrhovanej skrine RE pri TS0801-01, kde bude spoločné 

meranie elektrickej energie pre ČS1 a ČS2. Zo skrine RE bude samostatne napojená ČS2 káblom 

NAYY-J 4x240 mm2, v dĺžke 12 m  a pre ČS1 bude kábel vedený súbežne s kanalizačným zbera-

čom, v dĺžke 478, m. NN prípojky budú ukončené v jednotlivých technologických rozvádzačoch 

RMDT . Pôvodné napojenie ČS2 bude zrušené.  
 

PS 01  Technologická časť ČS 

Pozostáva zo strojnotechnologických zariadení, armatúr, potrubí a tvaroviek pre Č, vrátané arma-

túrnej šachty AŠ1. 

 

PS 02  Prevádzkový rozvod silnoprúdu a systém kontroly a riadenia (PRS a SKR) ČS 

Pozostáva z rozvádzača RMDT a technologickej elektroinštalácie, samostatnej pre  ČS1 a ČS2. 

 

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky : 

1. Stavba „Rekonštrukcia kanalizačnej čerpacej stanice Abrahám“, stavebné objekty „SO 01 

Predĺženie kanalizačného zberača „AA“, SO 04 NN prípojka pre ČS1 a ČS2 a prevádzkové súbo-

ry PS 01, PS 02“, bude umiestnená ako líniová stavba na pozemkoch v katastrálnom území Ab-

rahám, podľa predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorá je neoddeli-

teľnou súčasťou tohto územného rozhodnutia. 

2. Stavba „Rekonštrukcia kanalizačnej čerpacej stanice Abrahám“, stavebný objekt „SO 01 

Stavebná časť ČS1 s výtlačným potrubím“ bude umiestnená na pozemku reg. „E“ parc. 

1413/5, katastrálne územie Abrahám, podľa predloženej projektovej dokumentácie pre územné 

rozhodnutie, /Koordinačná situácia - výkres D/. 

3. Stavba „Rekonštrukcia kanalizačnej čerpacej stanice Abrahám“, stavebný objekt „SO 02 

Stavebná časť ČS2 s výtlačným potrubím“ bude umiestnená na pozemku reg. „E“ parc. 226, 



3 

katastrálne územie Abrahám, podľa predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhod-

nutie, /Koordinačná situácia - výkres D/. 

Koordinačná situácia /výkres D/ v mierke 1 : 500 pre potreby povoľujúceho orgánu je sú-

časťou územného rozhodnutia. 

4. Obec Abrahám vydala záväzné stanovisko 180/453/2022 dňa 14.06.2022, ktorým súhlasí s pro-

jektovou dokumentáciou „Rekonštrukcia kanalizačnej čerpacej stanice Abrahám“, zodpovedný 

projektant: MONSTAV PROJEKT s.r.o., SNP 26, Levice. 

5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante, oddelenie požiarnej pre-

vencie, stanoviskom ORHZ-GA1-2022/000180-002 dňa 17.02.2022, posúdilo projektovú doku-

mentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie a s riešením protipo-

žiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

6. Krajský pamiatkový úrad Trnava, záväzné stanovisko KPUTT-2022/5890-2/19686/HOR dňa 

09.03.2022: 

v zmysle § 41 ods. 4 a § 30 ods. 4 zákona č. 49/2020 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov (pamiatkový zákon) po zvážení všetkých zložiek, týkajúcich sa ochrany 

pamiatkového fondu, z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk, s realizáciou línio-

vej stavby navrhovanej v katastrálnom území Pusté Úľany, obec Pusté, súhlasí s podmienkami : 

v zmysle § 41 ods. 4 a § 30 ods. 4 zákona č. 49/2020 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov (pamiatkový zákon) po zvážení všetkých zložiek, týkajúcich sa ochrany 

pamiatkového fondu, z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk, s realizáciou stavby 

navrhovanej na pozemku parc. č. 1153/14, v katastrálnom území Abrahám, obec Abrahám, súhla-

sí s podmienkami : 

1. Termín začatia a ukončenia výkopových a zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou 

požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkové-

mu úradu Trnava. V ohlásení prosíme uviesť telefonický kontakt. 

2. Počas výkopových prác vykoná Krajský pamiatkový úrad Trnava na stavbe štátny pamiatkový 

dohľad. V prípade zistenia rozsiahlejšieho archeologického nálezu alebo archeologickej situ-

ácie vydá Krajský pamiatkový úrad Trnava rozhodnutie o nariadení záchranného  pamiatko-

vého – archeologického výskumu v zmysle § 35 ods. 7 v nadväznosti na § 35 ods. 4 písm. b) 

pamiatkového zákona. 

3. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezu mimo štátneho pamiatkového do-

hľadu musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pra-

covný deň po jeho nájdení ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo ale-

bo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pa-

miatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pra-

covné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nález-

ca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho 

proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vy-

zdvihnúť 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. 

7. Slovenský pozemkový fond, Bratislava, stanovisko SPFS97963/2022/740 SPFZ207833/2022 

dňa 12.12.2022 k územnému a stavebnému konaniu: 

Predmetnou stavbou bude dotknutá časť pozemku vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 

SPF, a to parcela C-KN p.č. 1688, o výmere 3906 m2, druh zast. Plocha, zapísaná na LV 1612 

k.ú. Abrahám, okres Galanta.  

SPF Vám oznamuje, že súhlasí s vydaním územného a stavebného rozhodnutia na predmetnú 

stavbu, v súlade s projektovou dokumentáciou s nasledovnými podmienkami:  

- stavebník bude mať na dotknutý pozemok SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnu-

tia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to od-

platne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady sta-

vebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia inžinierskych sie-

ti,  

- žiadateľ bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii vybudovania vjazdu  
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- k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť znalecký posudok (ak je rozsah 

vecného bremene väčší ako 200 m2), geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena 

a stanovisko SPF, 

- po dobudovaní vjazdu (spevnená plocha zo zámkovej dlažby), bude nezastavaná časť pozem-

ku SPF daná do takého stavu, aby mohla byť využívaná na doterajší účel. V prípade spôsobe-

nia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,  

- vybudovanie vjazdu – spevnená plocha bude demontovateľná, príp. rozoberateľnej skladby,  

- žiadateľ zabezpečí počas realizácie neobmedzený prístup, prechod a prejazd vlastníkom okoli-

tých nehnuteľností, rovnako aj užívateľom pozemkov  

- všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s konaním vynaloží, sú jeho vlastnými nákladový-

mi položkami,  

- žiadateľ nebude zamedzovať prechodu tretích osôb,  

- stanovisko SPF neoprávňuje stavebníka k terénnym úpravám na pozemku SR, ktorými sa pod-

statne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery alebo k vybudovaniu komunikácie na 

pozemku SR.  

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na 

základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, 

zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami. 

8. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie OU-GA-PLO-2022/013046-02 

dňa 14.09.2022 : 

Parcela registra C-KN č. 1413/5 (určená na vybudovanie čerpacej stanice) je v katastri nehnuteľ-

ností vedená ako druh pozemku „orná pôda“, teda patrí do poľnohospodárskej pôdy, preto pred 

vydaním stavebného povolenia je v jej prípade potrebné postupovať v zmysle § 17 zákona č. 

220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy. 

Pre predĺženie kanalizačného zberača ako aj káblovej prípojky na parcela registra C-KN č. 1413/1 

v katastri nehnuteľností vedená ako druh pozemku „orná pôda“, je potrebné pred začatím vyko-

návania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde 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 

do pôvodného stavu. 

Parcely registra C-KN č. 226/1, 1689/1, 1689/2, 1690 a 1691 sú v katastri nehnuteľností vedené 

ako druh pozemku „zastavaná plocha a nádvorie“ a „vodná plocha“. 

Vzhľadom k tomu že sa nejedná poľnohospodársku pôdu, v ich prípade nie je potrebné postupo-

vať podľa zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy. 

9. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, záväzne stanovisko OU-GA-

OSZP-2022/005057-002 dňa 25.03.2022, podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o 

ochrane prírody a krajiny k vydaniu územného rozhodnutia: 

Parcely KN-C 1690, 1691, 1689/1, KN-E 226, kat. úz. Abrahám sa nachádzajú v zastavanom 

území obce a parc. č. KN-C 1689/2, KN-E 1415, 1416/1, 1416/2, 1420, 1421, 1428/101, 

1428/102, 1428/2, 1429, 1436/1, 1436/2, 1437/1, 1437/2, 144, mimo zastavaného územia kat. úz. 

Abrahám, na ktorom podľa § 12 zákona o OPaK platí prvý stupeň územnej ochrany. Parcely ne-

zasahuje do ďalších osobitne chránených častí  prírody a krajiny. 

1. Pri realizácii stavby v maximálnej miere rešpektovať a chrániť existujúcu zeleň rastúcu v okolí 

výstavby. 

2. Počas prípravných prác a tiež samotnej výstavby nesmie dôjsť k poškodeniu okolitých drevín 

ani ich koreňového systému. Počas realizácie stavby je potrebné v zmysle STN 83 7010 za-

bezpečiť ochranu drevín rastúcich na dotknutých pozemkoch, tak aby nedošlo k ich poškode-

niu: 

• z dôvodu zabezpečenia ochrany koreňového systému drevín výkopové práce realizovať 

ručne, minimálne 2,5 m od päty kmeňov stromov, 

• pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, 

• zabezpečiť stromy pred mechanickým poškodením kmeňa a konárov dreveným debnením, 

ktoré je potrebné umiestniť vo vzdialenosti 1,5 m od kmeňov stromov 

• neskladovať a nenahŕňať zeminu na bázu kmeňa stromu, 

• v priemere koruny stromu neskladovať ťažké stavebné materiály a neparkovať ťažké sta-

vebné mechanizmy, 
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• neodkrývať nad mieru nevyhnutne potrebnú koreňový systém drevín. 

3. V prípade výrubu drevín s obvodom kmeňa nad 40 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou 

a krovitých porastov s výmerou väčšou ako 10 m2 rastúcich v mieste stavby, je potrebný súh-

las príslušného orgánu ochrany prírody podľa § 47 zákona OPaK. 

10. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie OU-GA-OSZP-

2022/005056-002 dňa 09.05.2022: 

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

hospodárstve je potrebné, aby boli splnené podmienky: 

1. Pôvodca odpadov z realizácie stavby je povinný prednostne ich využiť pri vlastnej činnosti, 

recyklovať, zhodnotiť alebo zneškodniť. Odpady, ktoré nebudú využité, je potrebné zhodnotiť 

alebo zneškodniť spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné prostredie a je v súlade 

so zákonom o odpadoch a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2. Pôvodca má tiež zabezpečiť kontrolu triedenia stavebných odpadov priamo v mieste jeho 

vzniku. 

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

zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby (sprievodné listy NO, vážne líst-

ky, faktúry a pod.) v zariadeniach oprávnených podľa zákona o odpadoch. 

Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas staveb-

ných 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. 

11. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie OU-GA-OSZP-

2022/005052 dňa 31.03.2022 podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách:  

Z hľadiska ochrany vodných pomerov je stavba možná za splnenia podmienok: 

1. Investor odsúhlasí uvažovaný zámer so správcom verejného vodovodu. 

2. Pri realizácii stavby bude dodržaná STN 73 6005 „Priestorová úprava vedenia technického 

vybavenia“. 

3. Investor je povinný preukázať majetkopraávny vzťah k všetkým pozemkom, na ktorých bude 

vedená trasa navrhovanej kanalizácie. 

4. Po vypracovaní ďalšieho stupňa PD investor stavby požiada tunajší úrad o vydanie povolenia 

na uskutočnenie vodnej stavby podľa ust. § 26 vodného zákona. K žiadosti doloží 2 x PD 

vodnej stavby v rozsahu pre stavebné povolenie spracovanú projektantom oprávneným na pro-

jektovanie  vodnej stavby, právoplatné územné rozhodnutie stavby, záväzné stanovisko obce 

Abrahám a súhlas podľa § 120 stavebného zákona, mená a adresy účastníkov konania, vyjad-

renia, stanoviská a súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií a správny popla-

tok. 

12. Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, vyjadrenie k 

územnému konaniu OU-GA-OCDPK-2022/005119 dňa 05.04.2022, orgán štátnej správy vyko-

návajúci štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy v územnom obvode okresu Galanta dáva 

nasledovné vyjadrenie: 

k predloženej projektovej dokumentácii pre umiestnenie stavby predpokladáme dodržania nasle-

dovných pripomienok: 

• technické riešenie uloženie kanalizačného zberača AA, ako aj spätnú úpravu telesa cesty 

III/1337 v intraviláne obce, je potrebné odsúhlasiť so správcom cesty SaÚC TTSK Trnava, 

• na osadenie kanalizačného zberača v extraviláne v ochrannom pásme cesty III/1337 je potreb-

né požiadať tunajší úrad o záväzné stanovisko – výnimku podľa § 11 odst. 2 zákona č. 

135/1964 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov pred 

vydaním územného rozhodnutia, 

• doplniť v ďalšom stupni projektovej dokumentácie o projekt použitia dočasného dopravného 

značenia na predmetnej ceste podľa Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení 

z dôvodu realizácie stavby a obmedzenia cestnej premávky, 

• posúdenie vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky navrhovanej stavby prináleží OR PZ ODI 

Galanta. 

V ďalšom stupni dokumentácie, žiadame projekt predložiť na vyjadrenie. 

13. Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, záväzným stano-

viskom OU-GA-OCDPK-2022/009002-002 dňa 21.06.2022 povoľuje výnimku zo zákazu činnos-
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ti v ochrannom pásme cesty III/1337 v km 5,237 – 5,579 pravá strana staničenia v k.ú. Abrahám 

nasledovne: 

• osadenie kanalizačného potrubia  - stoka „AA-1“ PP DN 400 mm výtlak z ČS2, k.ú. Abrahám 

podľa priloženého výkresu D, 

Výnimka sa povoľuje za týchto podmienok. 

1. výnimka sa povoľuje iba na osadenie kanalizačného potrubia  - stoka „AA-1“ PP DN 400 mm 

výtlak z ČS2, podľa priloženého výkresu D, 

2. stavebný objekt navrhovanej stavby osadiť podľa priloženého výkresu D, 

3. dodržať podmienky stanoviska správcu cesty SaÚC TTSK Trnava pod. č. 06212/2022/SÚCTt 

-2 3307 zo dňa 08.05.2022, 

4. dodržať podmienky stanoviska OR PZ ODI Galanta pod. č. ORPZ-GA-ODI1-2022/001224-

039 zo dňa 16.05.2022, 

5. investor resp. dodávateľ prác zabezpečí, aby počas prác nebola na ceste III. Triedy ohrozená 

bezpečnosť a plynulosť premávky, 

6. počas realizačných prác, najmä pri výjazde vozidiel z miesta ležiaceho mimo cesty, nesmie 

prísť k znečisťovaniu voľného úseku dotknutých ciest, žiadame zabezpečiť dodržanie ustano-

venia § 21 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, 

7. na zásah do telesa cesty III/1337 (vozovka) z dôvodu realizácie stavby je potrebné v predstihu 

(min. 30 dní) požiadať náš úrad o povolenie zvláštneho užívania cesty v zmysle ustanovení § 8 

cestného zákona, 

8. na použitie dočasného dopravného značenia na ceste III/1337 počas realizácie elektrickej prí-

pojky je potrebné včas (min. 30 dní) požiadať tunajší úrad o určenie, ktorého vydanie je pod-

mienené stanoviskom správcu cesty SaÚC TTSK Trnava a záväzného stanoviska OR PZ ODI 

Galanta podľa § 3 ods. 7 cestného zákona, 

9. toto povolenie nenahrádza povolenie stavebného úradu vydané v zmysle zákona č. 50/1976 

Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, 

10.  výnimka platí na dobu neurčitú, 

11.  v prípade dopravného záujmu, resp. záujmu správcu komunikácie, ktorý vyvolá kolíziu s tak-

to umiestnenou stavbou, je majiteľ uvedenej stavby povinný na výzvu orgánu štátnej správy 

stavbu odstrániť resp. preložiť na vlastné náklady.  

14. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, stanovisko č. 06212/2022/ SUCTt-

2/3307 dňa 18.05.2022, ako správca cesty III/1337 s umiestnením stavby a predloženou projekto-

vou dokumentáciou súhlasíme za podmienok, ktoré musia byť zapracované v ďalších stupňoch 

projektovej dokumentácie: 

Rozkopávku cesty III/1337 žiadame uviesť do pôvodného stavu, pričom spätná úprava vozovky 

v mieste rozkopávky musí byť riešená na celú šírku jazdného pruhu. Pod obrusnú vrstvu vozovky 

požadujeme na šírku 3,0 m uložiť výstužnú geomrežu. 

Materiál pre asfaltové vrstvy vozovky musí byť kvalitatívnej triedy I, pričom obrusná vrstva bude 

AC11 O I PMB hr. 50 mm, ložná vrstva bude AC16 L I PMB hr. 60 mm a horná podkladová 

AC16 P I hr. 70 mm. Spodnú podkladovú a ochrannú vrstvu vozovky požadujeme v hrúbke 200 

mm. 

Napojenie musí byť plynulé a riešené preplátovaním asfaltových vrstiev na šírku min. 0,5 m. Spo-

je asfaltového okraja musia byť vyplnené asfaltovou páskou. 

Záručnú dobu na spätnú úpravu vozovky III/1337 žiadame v dĺžke 60 mesiacov od prevzatia, po 

ktorú bude zhotoviteľ stavby odstraňovať závady z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev 

a poklesov vozovky, a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad. 

Kanalizačné potrubie v extraviláne, ktoré bude umiestnené v ochrannom pásme cesty, musí mať 

povolenú výnimku zo zákazu činností v ochrannom pásme cesty od príslušného okresného úradu. 

Nakoľko každý rok v čase od 15.11. – 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná 

údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty III/1337 vykonávané mimo uve-

dený termín. 

Začatie prác v dotyku s cestou III/1337 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Sereď, č. tel. 

0910 468 893. Premávka na ceste III/1337 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie 

premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie 

byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Poškodenie vozovky alebo iných častí 

cesty musíte uviesť do pôvodného stavu. 
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15. OR PZ v Galante, Okresný dopravný inšpektorát, záväzné stanovisko ORPZ-GA-ODI1-

2022/001224-039 dňa 16.05.2022 s predloženým návrhom projektu dočasného dopravného zna-

čenia k PD stavby, po prehodnotení dopravno-bezpečnostnej situácie v daných lokalitách súhlasí 

za podmienok, že: 

- práce budú naplánované tak aby sa vykonali v predĺžených intervaloch so zreteľom na včasné 

a urýchlené ukončenie prác a obnovenie plynulosti CP, 

- dočasné dopravné značky a zariadenia budú použité v zmysle predloženého projektu, vyhlášky 

MVSR č. 30/2020 Z.z. a v zmysle platnej STN 01 8020 v reflexnej úprave, upevnené na prí-

slušných nosičoch, resp. stĺpikoch, 

- Okresnému dopravnému inšpektorátu Galanta bude oznámené meno a telefonický kontakt 

osoby zodpovednej za správnosť a funkčnosť osadenia dopravných značiek  počas prác a bude 

privolaný na kontrolu použitia dopravného značenia ešte pred začatím stavebných prác. 

K použitiu odsúhlasených dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení je potrebné vy-

dať určenie (§ 3 zákona č. 135/1961 Zb.), ktoré žiadame zaslať k hore uvedenému číslu. 

Okresný dopravný inšpektorát si záverom vyhradzuje právo v spolupráci s dotknutými orgánmi 

a organizáciami v prípade potreby riešenia aktuálnej dopravno-bezpečnostnej situácie v miestach 

umiestnenia odsúhlasených dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení na prípadné 

zmeny, úpravy alebo doplnenie tohto stanoviska. 

16. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava, stanovisko SEMaI-

EL13/2-1-430/2022 dňa 14.03.2022: 

Nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby. V danej lokalite sa nenachádzajú pozem-

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

MO SR. 

17. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie pre stavebné povolenie 17273/2022/SKv 

dňa 13.09.2022 k predloženej PD uvádzame nasledovné podmienky: 
TAVOS, a.s. vlastní a/alebo prevádzkuje v lokalite výstavby potrubie verejnej kanalizácie. 

Verejné siete a prípojky žiadame pri stavebných prácach rešpektovať a nepoškodiť. Pred začatím 

výkopových prác je potrebné aby presnú polohu inžinierskych sietí v majetku a prevádzke našej 

spoločnosti vytýčili v teréne pracovníci TAVOS, a.s., na základe objednávky. Poklopy všetkých 

vodárenských armatúr, nachádzajúce sa na verejných sieťach žiadame upraviť do pôvodnej nive-

lety spevnených plôch v zmysle § 27 ods. 4 zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovo-

doch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. 

V zmysle § 19 ods. 2 zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kana-

lizáciách je pásmo ochrany vymedzené zvislými plochami vedenými po oboch stranách potrubia 

verejného vodovodu alebo potrubia a verejnej kanalizácie vedenými od osi vo vodorovnej vzdia-

lenosti , a to 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane 

a 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. V pásme ochrany, 

okrem výkonu oprávnení správcu vodného toku podľa osobitného predpisu, je zakázané vykoná-

vať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykoná-

vať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo k verejnej kanalizácii alebo 

ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vyko-

návať terénne úpravy. 

S predloženou projektovou dokumentáciou za dodržania vyššie uvedených podmienok súhlasíme. 

- Upozorňujeme investora, že vykonávať všetky práce na verejnej kanalizácii je možné iba za 

prítomnosti poverenej osoby prevádzkovateľa verejnej kanalizácie a po konzultácií 

s útvarom odvádzania odpadových vôd Trnava. 

- Zároveň upozorňujeme, že pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase verejných vo-

dovodov a kanalizácií, je potrebné rešpektovať predmetné zariadenia a ich pásma ochrany, 

vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vo-

dovodoch a verejných kanalizáciách 

18. Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, vyjadrenie CD 22388/2022 dňa 04.04.2022 k 

projektovej dokumentácii pre územné a stavebné konanie: 

S návrhom predloženého projektu stavby súhlasíme s podmienkami: 

- v prípade potreby úpravy a preložky existujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať 

podľa ustanovenia zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike § 45, 
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- ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami žiadame podzemné zaria-

denie vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 6005. Vytýčenie podzemných 

vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich sa v trase pláno-

vanej stavby, si môžete objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN JUH na adrese Kračanská 

cesta 1607/45, 949 01 Dunajská Streda, 

- realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov ve-

denia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodklad-

ne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., telefónne číslo : 0800 

111 567, 

- v prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadeniami Prevádzkovateľa 

DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 

45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov, 

- žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle 

§ 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov, 

- v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa 

v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na 

stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách 

bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia, 

- Žiadateľ je naďalej povinný dodržať Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sú-

stavy a pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie, ktoré sú zverejnené na 

webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk, 

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

19. SPP-distribúcia, a.s. Bratislava, vyjadrenie TD/NS/0181/2022/Šč dňa 21.03.2022: 

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o ener-

getike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 

o energetike) súhlasí s vydaním stavebného povolenia za dodržania nasledujúcich podmienok: 

Všeobecné podmienky: 

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník 

povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom 

online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-

služby), 

- v záujme predchádzaniu poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky 

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

do rozsahu 100 m bezplatne, 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení pro-

stredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-

distribucia.sk (časť E-služby), najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. 

V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Sloven-

skú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom 

a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o 

energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby 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 reali-

zácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú 

stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako 

,,STL") plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako 

„VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to vý-

hradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania 

STN 73 3050, a to pokiaľ' sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, 

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od ob-

rysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL 

plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynáren-
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ským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému za-

riadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie 

priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho 

(resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľ-

nou prílohou tohto stanoviska, 

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL 

plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou 

metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D reali-

začnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie 

takýchto prác, 

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo 

vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, 

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kon-

taktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: ivan.hybela@spp-

distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a 

obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do sta-

vebného 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 SPP-D, 

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas ce-

lej doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, 

ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu poža-

dujeme 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, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu 

ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, 

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení 

podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povin-

nosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa usta-

novení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynáren-

ského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 

284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne pro-

spešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Sta-

vebného 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 906 01, 

- stavebník je povinný rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynáren-

skými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 

906 01,  

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej 

siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať 

stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,  

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej 

siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,  

20. Slovak Telekom a.s. Bratislava vyjadrenie č. 6612220403 dňa 30.06.2022: 

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. 

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu. 

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 

zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné 
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číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť 

podľa bodu 3. 

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 

podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej 

dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 

podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 

správou sietí :  

Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875. 

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto 

zodpovednosti zodpovedá projektant. 

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné 

uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých 

SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania 

skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných 

kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení. 

7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu 

ochranného pásma. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 

68 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce 

a požiadať o nové vyjadrenie 

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 

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 si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu 

terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na 

stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. 

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať 

pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia 

pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je 

oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

15. Prílohy k vyjadreniu: 

• Všeobecné podmienky ochrany SEK 

• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

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. 

mailto:artin.moravcik@telekom.sk
https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikač-

ného vedenia 

• odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačné-

ho 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 vytýče-

nou 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 pracov-

ali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace 

stroje) 

• Aby boli odokryté 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 0800 123777 

• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť 

Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového 

uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) 

UPOZORNENIE: v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov 

je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné 

si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 

rozsahu. 

21. MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. Piešťany vyjadrenie BA-2597/2022 dňa 06.07.2022: 

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava. 

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, 

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. 452/2021 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sieti, 

tesných súbehoch, 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.. 

Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu 

prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so 

spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných 

prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. 

Upozorňujeme, že: 

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s. sa môžu nachádzať TKZ 

iných prevádzkovateľov 

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom tohto vy-

jadrenia 

mailto:zlievsky@zyry.sk
http://www.telekom.sk/
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Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný 

vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 

o pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, ob-

jednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou 

alebo kolíkmi/ 

o preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznače-

nou 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 najväč-

šou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochran-

nom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ  

o dodržanie zákazu predchádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mecha-

nickému poškodeniu 

o nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali 

prístup k PTZ 

o vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom 

pásme 

o aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovo-

lanou osobou 

o pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie 

(zákrytové dosky, fólia, markery) 

o aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/77 320 32, mob. 0907 721 378 

o je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že ne-

zodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia) 

o pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení 

trasy 

22. NASES, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Bratislava vyjadrenie č. 330-2022/ 

4158-974 dňa 28.01.2022: 

Podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nenachádzajú teleko-

munikačné siete a zariadenia v správe NASES. 

23. Nie je prípustný zásah do verejného priestranstva (uskladnenie stavebného materiálu, rozkopávka 

verejného priestranstva) bez predchádzajúceho písomného súhlasu obce alebo vlastníka pozemku. 

24. Pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky dotknuté inžinierske siete ich správcami a dodržať 

ochranné a bezpečnostné pásma. Križovania a súbehy vedení inžinierskych sietí riešiť v súlade 

s STN 73 6005 - Priestorová úprava vedenia technického vybavenia. Skutočné vedenia podzem-

ných inžinierskych sietí overiť u jednotlivých správcov týchto sietí. 

25. Rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Záko-

na o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov, 

26. Stavebné povolenie vydá príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 26 zákona č. 364/20004 Z.z. 

o vodách, v znení neskorších predpisov, ktorým je Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o 

životné prostredie. 

 

Toto rozhodnutie platí podľa ustanovenia § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky /líniová stavba/ 

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 

navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :  námietky neboli vznesené. 
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Odôvodnenie 

Navrhovateľ Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36 252 484, so sídlom Priemyselná 10, 

Piešťany, zastúpená predsedom predstavenstva Ing. Vladimír Púčik a podpredseda predstavenstva 

Ivan Šiska, v zastúpení STAVEBKO, s.r.o., IČO: 36 270 148, so sídlom Dubovany č. 244, v zastúpení 

konateľom Jozef Marko, podal dňa 13.07.2022 na Obecný úrad Abrahám návrh na vydanie rozhodnu-

tia o umiestnení líniovej stavby „Rekonštrukcia kanalizačnej čerpacej stanice Abrahám“, v katastrál-

nom územie Abrahám, obec Abrahám.  

Oznámením č.sp. 210-1/2022 zo dňa 28.07.2022 stavebný úrad oznámil začatie územného kona-

nia verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgá-

nom štátnej správy a zároveň podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho prerokovania 

návrhu, nakoľko je pre dané územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej 

bol posúdený návrh na územné rozhodnutie. 

K návrhu boli doložené písomné súhlasy vlastníkov pozemkov, na ktorých bude realizovaná 

stavba a výmena už uloženého kanalizačného potrubia za kanalizačné potrubie väčšieho prietoku. 

Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania sú zahrnuté a 

skoordinované v podmienkach územného rozhodnutia. 

Na základe predložených podkladov pre územné konanie a výsledkov územného konania staveb-

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

a dispozičné riešenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hľadis-

kám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a nie je v rozpore s cieľmi a zámermi územného 

plánovania. 

Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu v zmysle § 47 

stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z. o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o všeo-

becných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie a zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie. 

Umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené 

záujmy účastníkov konania. 

Projektovú dokumentáciu k návrhu na vydanie územného rozhodnutia vypracoval MONSTAV 

PROJEKT, s.r.o., IČO: 36 552 399, so sídlom SNP 26, Levice, Ing. Jaroslava Vašková, autorizovaný 

stavebný inžinier reg. č. 3952*A2. 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (sta-

vebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

obce Abrahám a web. stránke obce Abrahám. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia 

tohto oznámenia. 

 

 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Abrahám. Rozhodnutie je preskú-

mateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Tibor L e ž o v i č 

    starosta obce 
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Príloha pre navrhovateľa: 

-  koordinačná situácia /výkres D/ v mierke 1 : 500 

 

 

 

Doručí sa:  

1. STAVEBKO s.r.o, 922 08 Dubovany č. 244 

2. Obec Abrahám v.z. starostom Ing. Igor Németh, 925 45 Abrahám 52 

3. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Abrahám, 925 45 Abrahám 411 

4. Slovenská republika - Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

5. Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom konania podľa § 42 ods. 2 stavebného zá-

kona. 

 

 

Na vedomie:  

1. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 

2. OR Hasičského a záchranného zboru v Galante, Parková ul. 1607/10, 924 01 Galanta  

3. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava 

4. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 

Galanta 

5. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, Ul. 29. augusta č. 10, 924 36 Galanta 

6. Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová doba 1408/31, 

924 36 Galanta 

7. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

8. Hydromeliorácie, š.p., Vrakúnska 59, 825 63 Bratislava 211 

9. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., P. Pázmaňa 4/64, 927 01 Šaľa 

10. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

11. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

13. Orange Slovensko, a.s., Bratislava - MICHLOVSKÝ, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

14. NASES, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava 

15. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 


