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Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

Číslo: 20077/ÚPaSP 1035/2017                                                        V Seredi, dňa 28.12.2017 
  
   
 
  
 

  
 

ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE 
  

( VEREJNÁ  VYHLÁŠKA ) 
 
      
     Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 
36 361 518 v zastúpení Monikou Poláčkovou, zamestnankyňou spoločnosti 
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, podal dňa 24.8.2017 na 
Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku návrh na 
vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby „ DS Sereď, I.D.C. Holding, VNV, VNK “ 
v k.ú. Šulekovo, k.ú. Horné Zelenice, k.ú. Dolné Zelenice, k.ú. Siladice, k.ú. Varov Šúr, k.ú. 
Veľké Šúrovce I.,  k.ú. Valtov Šúr, k.ú. Horný Čepeň, k.ú. Stredný Čepeň, k.ú. Sereď.  
Zmena sa týka časti stavby v k.ú. Stredný Čepeň a k.ú. Sereď.     
     Mesto Sereď vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby „ DS Sereď, I.D.C. Holding, VNV, 
VNK “, pod č. 10604/ÚPaSP 566/2015/2016 zo dňa 27.6.2016, právoplatné dňa 15.8.2016. 
 
     Z podnetu navrhovateľa Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
IČO: 36 361 518 v zastúpení Monikou Poláčkovou, zamestnankyňou spoločnosti 
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, Mesto Sereď, stavebný úrad 
príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh na zmenu podľa § 37 
stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyjadrenia 
účastníkov konania a vo veci rozhodol takto: 
na základe výsledkov konania podľa § 41 ods. 1 stavebného zákona  vydáva   
  

zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby  
 

„ DS Sereď, I.D.C. Holding, VNV, VNK “ 
  

líniová stavba v k.ú. Šulekovo, k.ú. Horné Zelenice, k.ú. Dolné Zelenice, k.ú. Siladice, k.ú. 
Varov Šúr, k.ú. Veľké Šúrovce I., k.ú. Valtov Šúr, k.ú. Horný Čepeň, k.ú. Stredný Čepeň, k.ú. 
Sereď, zmena sa týka časti stavby v k.ú. Stredný Čepeň a k.ú. Sereď.    
    
     Projektová dokumentácia zmeny územného rozhodnutia rieši iba časť stavby, ktorá sa 
nachádza v katastrálnom území Sereď a Stredný Čepeň.  
Súbor/objekt: 
SO 01 – VN podzemné vedenie 
SO 02 – VN nadzemné vedenie 
PS 01 – Technologická časť transformátorovej stanice  
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Stavebný objekt SO 01 – VN podzemné vedenie z toho: 
                                          d) – VN podzemné vedenie úsek Stredný Čepeň 
Stavebný objekt SO 01 časť „d“ rieši napojenie nového VN nadzemného vedenia do 
káblového VN rozvodu v meste Sereď v časti Stredný Čepeň. Napojenie VN nadzemného 
vedenia bude zrealizované podzemným vedením vyhotoveným VN káblom typu 3 x 22-
NA2XS2Y 1 x 240 mm2, celková dĺžka trasy je 772,00 m. Tento stavebný objekt pozostáva 
z dvoch úsekov. 
Prvý úsek tvorí prepojenie nového VN nadzemného vedenia s kioskovou transformátorovou 
stanicou TS 0832-051. Dĺžka tohto úseku je cca 384 m. Trasa VN podzemného vedenia bude 
cez ulicu Jelšová v chodníku. 
Druhý úsek spojí transformátorovú stanicu TS 0832-051 s existujúcim VN káblom vedeným 
do murovanej transformátorovej stanice TS 0832-031. Navrhovaný kábel sa naspojkuje na 
existujúci na križovatke ulíc 8. Mája a veterná. Dĺžka druhého úseku je cca 385 m a jej trasa 
bude vedená cez ulicu Jelšová v chodníku a v zelenom páse po ulici 8. mája. 
Stavebný objekt: SO 02 – VN nadzemné vedenie z toho: 
                                           d) – Nové navrhované jednoduché VN nadzemné vedenie 
Stavebný objekt SO 02 - VN nadzemné vedenie časť „d“ rieši stavbu nového jednoduchého 
VN nadzemného vedenia v úseku od obce Šúrovce po Sereď časť Stredný Čepeň. Nové VN 
vedenie bude vyhotovené vodičmi 3 x 110-AL1/22-ST1A, ktoré budú vedené v prevažnej 
miere na betónových podperných bodoch s ojedinelými oceľovými priehradovými stožiarmi. 
Na betónové stožiare sa namontujú oceľové konzoly „Ekobird“. Celková dĺžka nového 
jednoduchého VN nadzemného vedenia bola pred zmenou trasy VN vedenia 4909,33 m. 
Jednalo sa o úsek VN nadzemného vedenia od podperného bodu č. 118 po podperný bod č. 
166. Trasa navrhovaného jednoduchého VN nadzemného vedenia bola zmenená od 
podperného bodu č. 156 až po podperný bod č. 164. Trasa nového jednoduchého VN 
nadzemného vedenia je zmenená oproti pôvodnému projektu z roku 2016 v dĺžke 858,97 m. 
Celková dĺžka nového jednoduchého VN nadzemného vedenia je po zmene trasy VN vedenia 
4778,08 m. Trasa VN vedenia bude vedená mimo zastavaného územia po pozemkoch 
využívaných na poľnohospodárske účely.   

   
PS 01 – Technologická časť transformátorovej stanice 
c) -Výmena rozvádzača v existujúcej transformátorovej stanici TS 0832-051 
 

Pre zmenu umiestnenia a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 
 

1. Navrhovaná zmena umiestnenia líniovej stavby „ DS Sereď, I.D.C. Holding, VNV, 
VNK “ sa týka časti stavby v k.ú. Stredný Čepeň a k.ú. Sereď bude umiestnená tak, ako 
je vyznačené na celkovej situácii, výkres číslo 1 z 08.2017, v mierke 1:10000, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.    

 
2. Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta, vydalo záväzné stanovisko k zmene trasy 

pod č. 3598/ÚPaSP 270/2017 zo dňa 29.03.2017.  
Mesto Sereď súhlasí  s realizáciou predmetnej stavby za nasledovných podmienok:  
- Odpady vznikajúce pri realizácii stavby musia byť zneškodnené v zmysle platnej 

legislatívy, zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a VZN mesta Sereď č. 4/2016 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

- Dodržať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom 
znení. Ak bude počas prípravných prác na stavenisku nevyhnutný výrub stromov 
resp. porasty kríkov, stavebník je povinný požiadať orgán ochrany prírody a krajiny 
(mesto Sereď) o súhlas na ich odstránenie. Súhlas na výrub vydá mesto Sereď s §47 
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a 48 zákona o ochrane prírody a krajiny formou rozhodnutia, určí bližšie 
podmienky vykonania výrubu a nariadi primeranú náhradu výsadbu. 

- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 
zákona o ochrane prírody a krajiny. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame 
vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty 
drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti kmeňové 
systému čo najskôr zasypať. 

- Trávnaté plochy, poškodené pri realizácii stavebnej činnosti, je stavebník povinný 
uviesť do pôvodného stavu zatrávnením. 

- Mesto Sereď ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové 
komunikácie podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov nemá námietky a súhlasí s realizáciou 
stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie za splnenia podmienok: 
a) zásah do štátnej cesty na ul. Strednočepeňská môže žiadateľ vykonať len so 

súhlasom cestného správneho orgánu Okresného úradu Galanta, odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií, 

b) zásah do miestnej komunikácie na ul. Jelšová a Veterná môže žiadateľ vykonať 
len so súhlasom cestného správneho orgánu Mesta Sereď.   

 
3. Pred začiatkom výkopových prác je potrebné požiadať o vytýčenie všetkých správcov 

inžinierskych sietí. Križovania a súbehy vedení inžinierskych sietí riešiť v súlade s STN 
73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 
 

4. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 
  
Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
č. OU-GA-OCDPK-2017/012686                                                           zo dňa 30.10.2017 
Navrhovaná stavba sa dotýka ochrany záujmov miestnych komunikácií a ciest III/1320 
a III/1347. Cestným správnym orgánom pre miestne a účelové komunikácie je mesto 
Sereď. S predloženou projektovou dokumentáciou stavby súhlasíme za predpokladu 
dodržania nasledovných podmienok: 

- na osadenie VN káblov v ochrannom pásme cesty III/1347 je potrebné požiadať náš 
úrad o záväzné stanovisko – výnimku podľa § 11 ods. 2, zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov pred 
vydaním územného povolenia, 

- na križovanie ciest III/1347 a III/1320 (pretlak, priekopa, nadzemné vedenie) 
z dôvodu realizácie stavby je potrebné v predstihu (14 dní) požiadať tunajší úrad 
o povolenie zvláštneho užívania cesty v zmysle ustanovenia § 8 cestného zákona, 

- posúdenie vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky navrhovanej stavby prináleží 
OR PZ ODI Galanta, 

- na prípadné použitie prenosného dopravného značenia na predmetných cestách 
počas realizácie stavby je potrebné požiadať náš úrad o určenie, ktorého vydanie je 
podmienené súhlasom OR PZ ODI Galanta.  

  
Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
č. OU-GA-OCDPK-2017/013562                                                           zo dňa 21.11.2017 
Výnimka zo zákazu činností v ochrannom pásme cesty III/1347 v km cca 0,432 v k.ú. 
Stredný Čepeň sa povoľuje za týchto podmienok: 
a) výnimka sa povoľuje iba na stavbu „DS-Sereď, I.D.C. Holding, VNV, VNK“. 
b) Stavebný objekt – „VN kábel“ navrhovanej stavby osadiť podľa priloženého výkresu 

č. 1, 



 
 
 

4 

c) dodržať podmienky vyjadrenia SaÚC TTSK Trnava pod.č. 3333/2017/SÚCTt-4 2233 
zo dňa 20.03.2017, 

d) dodržať podmienky stanoviska ORPZ-GA-ODI1-76-029/2017 zo dňa 15.11.2017, 
e) na prípadné použitie prenosného dopravného značenia na ceste III/1347 počas 

realizácie stavby je potrebné požiadať náš úrad o určenie, 
f) toto povolenie nenahrádza povolenie stavebného úradu vydané v zmysle zákona č. 

50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, 
g) výnimka platí na dobu neurčitú, 
h) zariadenie staveniska bude vytvorené dočasne počas realizácie stavby, 
i) v prípade dopravného záujmu, resp. záujmu správcu komunikácie, ktorý vyvolá 

kolíziu s takto umiestnenou stavbou, je majiteľ uvedenej stavby povinný na výzvu 
orgánu štátnej správy stavbu odstrániť, resp. preložiť na vlastné náklady 

 
Správa a údržba ciest TTSK Trnava 
č. 3333/2017/SÚCTt-4 2233                                                                  zo dňa 20.03.2017 
Našich záujmov sa rekonštrukcia elektrického vedenia dotýka ciest III/1320 a III/1347,    
ktoré sú v našej správe a údržbe.  
Križovanie cesty III/1347 navrhovaným podzemným vedením realizovať pretláčaním 
alebo podvŕtaním kolmo na os vozovky v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. 
Montážne jamy situovať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky cca 
1,5 m od okraja vozovky. Navrhované elektrické vedenie v súbehu s cestou III/1320 
realizovať mimo vozovky cesty v zmysle predloženej projektovej dokumentácie.  
Počas realizácie stavby nesmie byť na cestách III/1320 a III/1347 skladovaný žiadny 
materiál ani zemina z výkopov.  
Premávka na vyššie uvedených cestách nesmie byť ohrozená ani obmedzená. Prípadné 
poškodenie predmetných ciest a ich súčastí žiadame uviesť do pôvodného stavu. Prípadné 
znečistenie ciest III/1320 a III/1347 musí byť okamžite odstránené. 
Začatie a ukončenie prác žiadame nahlásiť Ing. Fodorovi majstrovi strediska v Seredi na 
č.t. 031/7892264, 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. 
  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 
č. 00542/2017 Mi                                                                                zo dňa 16.03.2017 
S návrhom  žiadateľa na zmenu územného konania stavby sa súhlasí. 

 
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie - OPaK 
č. OU-GA-OSZP-2017/004616                                                               zo dňa 17.03.2017 
Parcely dotknutého územia sa nachádzajú v zastavanom území, ako aj mimo zastavaného 
územia, na ktorom v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
platí prvý stupeň územnej ochrany. Trasy elektrického VNV a VNK vedenia nezasahujú 
do žiadneho územia chráneného z hľadiska ochrany prírody a krajiny.   
Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemáme námietky k umiestneniu a mimo 
zastavaného územia k realizácii stavby, podľa predloženej projektovej dokumentácie. 
Ak v súvislosti s výkopovými prácami bude potrebné odstrániť dreviny, je nevyhnutné 
dodržiavať ustanovenia § 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 
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nebola narušená koreňová sústava drevín. V priemete korún stromov je nutné výkopy 
realizovať ručne.    
 
Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia 
č. OU-GA-OSZP-2017/004715-2                                                             zo dňa 20.03.2017  
Odbor krízového riadenia Okresného úradu Galanta súhlasí a nemá ďalšie pripomienky 
alebo požiadavky. 

 
SPP - distribúcia, a.s. Bratislava 

      č. TD/NS/0446/2017/Be                                                                          zo dňa 17.7.2017                                                         
Vyjadrenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem 
plynárenských zariadení. 
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete súhlasí s vydaním stavebného povolenia na 
vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledovných 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: SPP- 
distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, 
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-
distribucia.sk), 
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 
hodinu, 
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendás, tel. č. +421 37 242 3705) najneskôr 
7 dní pred zahájením plánovaných prác, 
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na 
každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až 
po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia 
strojových mechanizmov, 
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej 
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a 
manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie SPP-D, 
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu, 
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 
ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727, 
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 
porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 
150000,- Eur, 
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike. 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 
pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02, 
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 
a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 
6005 a TPP 906 01, 
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty 
apod..  
OSOBITNÉ PODMIENKY: 
- Pri križovaní a súbehu existujúcich plynárenských zariadení s navrhovanými 
podzemnými vedeniami žiadame dodržať najmenšiu dovolenú vzdialenosť medzi 
povrchmi podzemných vedení v zmysle TPP 906 01.  

 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra, OZ Galanta so sídlom v Šali 

      č. 23346/2017                                                                                           zo dňa 03.04.2017                                                         
- V záujmovom území potvrdzujeme existenciu inžinierskych sieti v našej správe. 
V priloženej situácii je v záujmovom území informatívne zakreslený verejný vodovod 
a verejná kanalizácia v správe ZsVS, a.s. 
- Podmienkou pre začatie prác je vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na 
základe záväznej objednávky tel.: č.t. 031 773 7506, Ing. Zoltán Szabó. 
- Pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácii je vymedzené vodorovnou 
vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo 
kanalizačného potrubia na obidve strany, 

          - 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,  
          - 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii od priemeru 500 mm. 

- V pásme ochrany je zakázané: 
  a) vykonávať zemné práce (povoľujeme ručný výkop), umiestňovať stavby, konštrukcie  
alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup 
k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich 
technický stav, 

b) vysádzať trvalé porasty, 
c) umiestňovať skládky, 
d) vykonávať terénne úpravy. 
- V pásme ochrany povoľujeme len ručný výkop. 
- Pri zasahovaní do terénu vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných 
stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, 
povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky 
zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej 
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komunikácii alebo inej stavbe (poklopy, hydranty a pod.). Tieto práce môže vykonávať 
iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu, prípadne prevádzkovateľa. 
- Upozorňujeme, že v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 442/2002 Z.z. za verejný vodovod 
a verejnú kanalizáciu sa nepovažujú vodovodné a kanalizačné prípojky, vodomerné 
a revízne kanalizačné šachty na prípojkách. Tieto sú vo vlastníctve vlastníka pripojenej 
nehnuteľnosti, preto o určenie ich polohy treba požiadať v vlastníkov dotknutých 
nehnuteľností. 
- Pre uloženie káblov do chráničky nepoužívať na chráničky HDPE rúry s modrými 
prúžkami. 
- Geodetické zameranie siete predložiť na CD - nosiči, vo formáte DGN, v súradnicovom 
systéme S-JTSK v tretej triede presnosti vo výškovom systéme balt (Bpv), na ZsVS a.s., 
OZ Galanta, Pazmánya 4, na kontrolu dodržania vzdialeností od našich vedení. 
- Vydanie kolaudačného rozhodnutia podmieňujeme potvrdením ZsVS a.s., o dodržaní 
vzdialeností v zmysle STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“, 
a neporušení verejného vodovodu počas výstavby. 

 
Slovak Telekom, a.s., Bratislava 
č. 6611717343                                                                                       zo dňa 20.6.2017   
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti 
Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. 
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) 
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti 
rušeniu. 
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak 
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si 
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre 
ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. 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.moravčik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875 
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby.za splnenie 
tejto povinnosti zodpovedá projektant.  
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 
s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 
prekládku SEK. 
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 
podmienka spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. o zákaze 
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zaradení. 
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. 

mailto:martin.moravčik@telekom.sk


 
 
 

8 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti 
podľa § 68 zákona č. 351/2011 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.  
Dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK. 

 
     Ostatné doteraz nerealizované podmienky územného rozhodnutia na stavbu „ DS Sereď, 
I.D.C. Holding, VNV, VNK “, vydaného Mestom Sereď pod č. 10604/ÚPaSP 566/2015/2016 
zo dňa 27.6.2016 o umiestnení stavby zostávajú platné v plnom rozsahu. 
       
     Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  neboli vznesené. 

    
     Toto nové rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa ustanovenia § 40 ods.1 
stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí platnosť, ak 
v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie na stavbu, umiestnenú týmto 
rozhodnutím. 
     Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych 
nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

              
  

O d ô v o d n e n i e  
 

     Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 
36 361 518 v zastúpení Monikou Poláčkovou, zamestnankyňou spoločnosti Západoslovenská 
distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, podal dňa 24.8.2017 na Mestský úrad v Seredi, 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku návrh na vydanie zmeny rozhodnutia 
o umiestnení stavby „ DS Sereď, I.D.C. Holding, VNV, VNK “ v k.ú. Šulekovo, k.ú. Horné 
Zelenice, k.ú. Dolné Zelenice, k.ú. Siladice, k.ú. Varov Šúr, k.ú. Veľké Šúrovce I.,  k.ú. 
Valtov Šúr, k.ú. Horný Čepeň, k.ú. Stredný Čepeň, k.ú. Sereď.  
Zmena sa týka časti stavby v k.ú. Stredný Čepeň a k.ú. Sereď.    
 
     Mesto Sereď vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby „ DS Sereď, I.D.C. Holding, VNV, 
VNK “, pod č. 10604/ÚPaSP 566/2015/2016 zo dňa 27.6.2016, právoplatné dňa 15.8.2016. 
 
     Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad, oznámil začatie zmeny územného konania 
podľa § 36 ods.1 a 4 a § 41 ods. 1 stavebného zákona verejnou vyhláškou č. 20077/ÚPaSP 
1035/2017 zo dňa 10.10.1017, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Sereď v termíne 
od 10.10.2017 do 25.10.2017.    
  
     Nové umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu vo 
vyhláške č. 532/2002 Z.z. o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie.  
 
     Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta, vydalo záväzné stanovisko k zmene 
umiestnenia stavby pod č. 3598/ÚPaSP 270/2017 zo dňa 29.03.2017.    
                      
     K zmene rozhodnutia o umiestnení stavby sa vyjadrili dotknuté orgány: Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti 
o životné prostredie – úsek OPaK, Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, SPP - 
distribúcia, a.s., Bratislava, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra, OZ Galanta 
so sídlom v Šali, Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany, Slovak Telekom, a.s., 
Bratislava, Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Správa 
a údržba ciest TTSK, Trnava, Orange Slovensko, a.s., Bratislava, Ministerstvo obrany SR, 
Agentúra správy majetku, Bratislava, Transpetrol a.s., Bratislava, prevádzka Šahy, eustream, 
a.s., Bratislava. Ich stanoviská boli zosúladené a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.  
            
     Mesto Sereď v súvislosti so stavbou „DS_Sereď, I.D.C. Holding, VNV, VNK“, 
vybudovanie elektroenergetických zariadení Uznesením č. 291/2017 zo dňa 21.12.2017 
schválilo zriadenie vecného bremena formou uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena (časť parcely č.212/1– parcela registra „C“ k.ú. Stredný Čepeň, časť parcely 
č.190, časť parcely č.202/2 a časť parcely č.219 – parcely registra „E“ k.ú. Stredný Čepeň). 
   
     Zodpovedný projektant predloženej dokumentácie k návrhu na vydanie zmeny územného 
rozhodnutia je Ing. Roman Danóci, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 0863*A2 
Komplexné architektonické a inžinierske služby. 
          
 
     Toto rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli Mesta Sereď a webovej stránke Mesta Sereď (www.sered.sk). Za deň 
doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.  
 
 
     Poplatky:  
     Za vydanie zmeny územného rozhodnutia bol uhradený správny poplatok podľa zákona č. 
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote 100,- €.                    
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P o u č e n i e 
 

     Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia 
na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 01 Trnava, 
podaním na Mesto Sereď, Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď (15. deň vyvesenia je dňom 
doručenia rozhodnutia). 
       
  
 
     -podpísané- 
                                                                               Ing. Martin Tomčányi   
                                                                                                   primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
Príloha :  
1 x  Celková situácia v mierke 1:10000    
       (pre navrhovateľa a k spisu) 
 
 
 
 
 
 
Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom konania podľa § 34 ods. 2 stavebného zákona.  
 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené dňa :                                                                        Zvesené  dňa : 
(pečiatka, podpis)                                                                      (pečiatka, podpis)  
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