
O B E C   Š I N T A V A 

925 51 Šintava č. 244 

Číslo : 93/ÚPaSP 284/2018 rozh.                                                        V Šintave 25. 4. 2018  

 

 

Vec : Mesto Sereď v zastúpení primátorom mesta, Nám. republiky 1176/10, Sereď 

- návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia „ Detské ihrisko Čepeňská  

  p.č.167/1, Sereď “  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú Z E M N É   R O Z H O D N U T I E 
 

 

Navrhovateľ Mesto Sereď v zastúpení primátorom mesta Ing. Martinom 

Tomčányim, IČO : 306 169, so sídlom Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď, podal dňa 

19.3.2018 na Obecný úrad v Šintave návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia 

„Detské ihrisko Čepeňská p.č.167/1, Sereď“ na pozemku parc. reg. E č. 596 kat. úz. 

Sereď (LV č. 591 pozemok vedený ako zastavaná plocha a nádvorie). 

 

Obec Šintava, stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č.50/1976 Zb. 

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

a na základe určenia stavebného úradu Okresným úradom Trnava, odborom výstavby 

a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy č. OU-TT-OVBP2-

2017/004325/Kos/4urč. zo dňa 23.1.2017, posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona, 

zosúladil stanoviská dotknutých orgánov, posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania 

a vo veci rozhodol takto: 

 

Podľa § 39, § 39b 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 využívaní územia 

„ Detské  ihrisko Čepeňská p. č. 167/1, Sereď “ 
 

na pozemku parc. reg. E č. 596 kat. úz. Sereď (LV č. 591 pozemok vedený ako zastavaná 

plocha a nádvorie)  /parc. reg. C č. 167/1 kat. úz. Sereď/. 

   

Projekt rieši umiestnenie objektu detského ihriska, ktorý dopĺňa potrebnú vybavenosť 

vnútrobloku, osadenie prvkov ihriska rešpektuje existujúcu vysokú zeleň. Prvky ihriska : 

balančný prvok SB009, lezecký a šplhací prvok LP039, preklápacia hojdačka HV001, 

pružinová hojdačka HP004. Nosná konštrukcia herných prvkov je v kombinácii drevo/kov, 

s ukotvením na betónových monolitických pásoch uložených v nezámrznej hĺbke.     



Pre využívanie územia na nový účel sa určujú tieto podmienky : 
1. Navrhované detské ihrisko Čepeňská, bude umiestnené na pozemku parc. reg. E č. 

596 kat. úz. Sereď (LV č. 591 pozemok vedený ako zastavaná plocha a nádvorie)  

/parc. reg. C č. 167/1 kat. úz. Sereď/ tak, ako je zakreslené na výkrese – situácia 1:200, 

dátum 02/18.   

Situačný výkres pre potreby povoľujúceho orgánu je súčasťou tohto rozhodnutia. 

2. Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov : 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 
č. E-00559/2018/Va       dňa 6.3.2018 

S návrhom účastníka konania na územné konanie pre stavbu „Detské ihrisko“ 

Čepenská p. č. 167/1 k. ú. Sereď sa súhlasí. 

Mesto Sereď – záväzné stanovisko 

č.93/4978ÚPaSP 284/2018/ZS      dňa 29.3.2018 

Predmetné územie je podľa Územného plánu mesta Sereď funkčne určené ako plochy 

zmiešaného územia s bývaním a občianskou vybavenosťou, označené funkčným 

kódom ZÚ-13. Vybudovanie detského ihriska je v súlade s územným plánom mesta 

Sereď. 

Krajský pamiatkový úrad Trnava 
č. KPUTT-2018/667-92/17383/HOR    dňa 5.3.2018 

Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským 

pamiatkovým úradom Trnava v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane 

pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 

Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. a § 127 zákona 

č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Kontakt na oznámenie 

nálezu : 033/24 52 111.  

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava 
č. CD 15524/2018       dňa 14.3.2018 

V blízkosti a v záujmovom území sa nachádzajú distribučné elektrické podzemné 

vedenia NN. Presnú polohu podzemných vedení v záujmovej lokalite Vám vytýčia 

naši pracovníci na základe záväznej objednávky. 

S predloženou projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie predmetnej stavby 

súhlasíme po dodržaní podmienok :  

- v predpríprave projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie žiadame vytýčiť 

všetky podzemné distribučné vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej a.s. 

a toto vyznačiť do projektovej dokumentácie, 

- Žiadame rešpektovať umiestnenie podzemných káblových vedení a dodržať 

ochranné pásma týchto vedení stanovené zákonom, 

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie – pre stavebné povolenie žiadame predložiť 

k posúdeniu. 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Šaľa 
č. 4428/2018/4        dňa 22.1.2018 

v priloženej situácii je informatívne zakreslený verejný vodovod a verejná kanalizácia 

v správe ZsVS a.s. 

Vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Vám v prípade potreby 

zabezpečíme na základe záväznej objednávky tel. 031 773 7506. 

Podľa § 19 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. pásma ochrany verejných vodovodov 

a kanalizácií sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného 

okraja potrubia na obidva strany : 

1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm 

2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie od priemeru 500 mm. 



V pásme ochrany je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné 

zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu 

a kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav. 

V pásme ochrany povoľujeme len ručný výkop. 

V zmysle § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách každý, kto vykonáva opravy rekonštrukcie, terénne úpravy a iné 

stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo 

verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne 

na svoje náklady prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových 

uzáverov a iných zariadení objektov verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 

novému stavu. 

Slovenský plynárenský priemysel distribúcia a.s. Bratislava 
č. TD/NS/0154/2018/Ve dňa 22.5.2017    dňa 20.3.2018 

v záujmovom území sa nachádzajú : 

plynárenské zariadenie (technologický objekt) : STL plynovod 

ochranné pásmo plynárenského zariadenia : áno 

bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia : áno 

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického 

objektu (ďalej len orientačné znázornenie) je prílohou tohto stanoviska. 

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie 

plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby 

a/alebo výkonu iných činností.  

Toto stanovisko nenahrádza podmienky pripojenia budúceho odberného plynového 

zariadenia k distribučnej sieti SPP-D. 

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 (bez jej plynofikácie) 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 : 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 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. 

http://www.spp-distribucia.sk/


- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005 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. 6611801304       dňa 16.1.2018 

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 zistí, 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 0902 

719 875 

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 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. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách 

v platnom znení. 

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

dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 



zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových 

prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak 

Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že 

na Vašom záujmovom 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 spoločností Slovak telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. 

na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez 

internetovú aplikáciu na stránke : https:/www.telekom.sk/vyjadrenia Vytýčenie 

bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených 

bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK 

spoločnosti Slovak telekom a.s., 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. Dôsledne dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú prílohou 

vyjadrenia č. 6611801304 zo dňa 16.1.2018. 

Energetika Sereď s.r.o.     dňa 23.1.2018 

S navrhovanou stavbou súhlasíme za predpokladu doržania nižšie uvedených 

podmienok : 

V záujmovej oblasti sa nachádzajú tepelné rozvody a prípojky, ich priebeh je 

orientačne vyznačený na priloženej situácii, ktorá tvorí prílohu tohto vyjadrenia. 

Pri realizácii stavby je potrebné dodržať nasledovné podmienky : 

Realizácia sa musí vykonať tak, aby neprišlo k poškodeniu tepelných rozvodov 

a prípojok. 

Dodržať ochranné pásma v zmysle zákona 657/2004 v zastavanom území 1 m na 

každú stranu od rozvodu tepla. 

Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí presné vytýčenie existujúcich 

tepelných rozvodov a prípojok. 

Vytýčenie tepelných rozvodov v teréne vykonajú pracovníci ENERGETIKY Sereď 

s.r.o. na základe písomnej objednávke. 

Zemné práce v blízkosti tepelných rozvodov žiadame realizovať ručne vo vzdialenosti 

2 m. 

V prípade, že nie je možné dodržať ochranné vzdialenosti a križovania, je potrebné 

navrhnúť adekvátne riešenia a predložiť na opätovné posúdenie.   

ATS Slovakia s.r.o.      dňa 22.1.2018 

K Vášmu listu č. 241/2018 k existencii inžinierskych sietí v Seredi Vám oznamujeme, 

že v dotknutom území sa naša sieť TKR nachádza. Tento stav sme vyznačili do Vašej 

situačnej mapy. Pred realizáciou stavby nás vyzvite na vytýčenie našej siete. 

SWAN a.s. Bratislava 

č. 238/2018        dňa 23.1.2018 

Podzemná sieť spoločnosti SWAN sa nachádza v záujmovom území danej stavby. 



V prípade realizácie stavby súhlasíme za nasledovných podmienok : 

- Pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN a.s.. 

V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy 

podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj 

STN 33 3300. 

- Realizáciou výkopových prác 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných 

vedení a zariadení /ochranné pásmo je 0,5 m/ požadujeme vykonávať zásadne 

ručným spôsobom bez používania strojových mechanizmov v zmysle § 66 a § 67 a 

§68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Pri výkopových 

prácach v blízkosti telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximálnu 

opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu. 

- Jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej 

objednávky na adresu : OTNS a.s., Vajnorská 7, 831 04 Bratislava, 

swansiete@otns.sk, pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa, 

priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom.  

- Nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná 

ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú 

umiestňovať skládky materiálov a stavebnej sute. 

- Vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je 

dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj 

mimo pracovného času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ 

a tým zabezpečí ich plynulú prevádzkyschopnosť. 

- Oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou 

na možnú polohovú odchýlku +- 30 cm skutočného uloženia zariadenia od 

vyznačenej polohy na povrchu terénu. 

- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je 

toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS. 

- Žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu 

odkopaných trás ešte pred zásypom rýh swansiete@otns.sk 

- Stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov). 

- Keďže je v záujmovom území plánovaná výstavba cestných komunikácií pre 

peších a parkoviská, či iné spevnené plochy nad našou existujúcou trasou, 

požadujeme zabezpečiť dodatočnú mechanickú ochranu optických chráničiek 

SWAN uložením chráničiek do betónových žľabov TK2 s vekom po celej dĺžke 

pod spevnenými plochami. 

- Všetky práce spojené s ochranou káblov budú zrealizované na náklady investora. 

- Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN a.s. 

helpdesk kontakt +421908706819, +421235000999. 

- Po splnení daných podmienok spoločnosť OTNS a.s. ako správca siete SWAN 

k investičnej akcii nemá námietky.  

Orange Slovensko a.s. 

č.BA-0101/2018      dňa 10.1.2018 

Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. 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 a zariadení. 

Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených 

plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. 

mailto:swansiete@otns.sk
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Všetky nútené 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 : 

Vo Vašom záujmovom území, resp. trasách Orange Slovensko a.s. sa môžu nachádzať 

TKZ iných prevádzkovateľov. 

Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a.s. a el. prípojky ku nim, nie sú 

predmetom tohto vyjadrenia.  

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, 

ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že 

zabezpečíte : 

Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu 

terénu, objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie 

objednávateľ farbou alebo kolíkmi/. 

Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou 

a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +- 30 

cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení 

a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali 

nevhodné náradie a hĺbacie 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 PZT 

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 neodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel.č.033/77 320 32 mob. 0907 

721 378. 

Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, 

že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho 

vedomia). 

Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole 

o nepoškodení trasy. 

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením 

právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len 

v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených alebo 

vymedzených v časti I. tohto tlačiva.  

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť 

Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do troch týždňov od jej 

doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.    

 

 



Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie 
č. OU-GA-OSZP-2018/003851     dňa 9.3.2018 

Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa vyjadrujú k výstavbe týkajúcej sa 

odpadového hospodárstva a to : 

- k dokumentácii v územnom konaní okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb 

- k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, ak sa neuskutočnilo územné 

konanie okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a tiež, že predložená dokumentácia rieši 

jednoduchú stavbu so zastavanou plochou 75,6 m
2 

nie je potrebné vydať vyjadrenie 

k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva. 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie 
č. OU-GA-OSZP-2018/003949     dňa 2.3.2018 

Parcela č. 167/1 sa nachádza v katastrálnom území Sereď, v zastavanom území, na 

ktorom v zmysle § 12 zákona o OPaK platí prvý stupeň územnej ochrany. Parcela 

nezasahuje do žiadneho územia chráneného z hľadiska ochrany prírody a krajiny. 

Z hľadiska OPaK nemáme námietky k umiestneniu stavby Detské ihrisko Čepeňská p. 

č. 167/1, Sereď  na uvedenej parcele v k. ú. Sereď, podľa predloženej projektovej 

dokumentácie. 

Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 140 písm.b) 

zákona č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), 

v znení neskorších predpisov. Nenahrádza povolenie ani súhlas, a nie je rozhodnutím 

podľa predpisov o správnom konaní. 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, agentúra správy majetku 

č. ASM-50-70/2018      dňa 15.1.2018 

S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie 

uvedených podmienok. Investor /projektant/ je povinný informovať o týchto 

podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad. 

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú 

v priestore stavby evidované. 

Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch 

stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.). 

3. 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 podzemných inžinierskych sietí overiť u jednotlivých 

správcov týchto sietí. 

4. Podľa § 39b ods.4 stavebného zákona sa upúšťa od povolenia terénnych úprav. 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené. 

Toto rozhodnutie platí podľa ustanovenia § 40 ods.1 stavebného zákona v znení 

neskorších predpisov dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.  

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 Mesto Sereď v zastúpení primátorom mesta Ing. Martinom Tomčányim, 

IČO : 306 169, so sídlom Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď, podal dňa 19.3.2018 na 

Obecný úrad v Šintave návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia „Detské ihrisko 

Čepeňská p.č.167/1, Sereď“ na pozemku parc. reg. E č. 596 kat. úz. Sereď (LV č. 591 

pozemok vedený ako zastavaná plocha a nádvorie). 

 



Obec Šintava ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie územného konania verejnou 

vyhláškou podľa § 36 ods.1 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom  

oznámením č. 93/ÚPaSP 284/2018 zo dňa 27.3.2018 a zároveň upustil podľa § 36 ods.2 od 

ústneho konania a miestneho zisťovania, nakoľko pre stavebný úrad sú pomery územia známe 

a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Oznámenie bolo 

vyvesené 27.3.2018 a zvesené 11.4.2018. 

V stanovenej lehote neuplatnili účastníci konania žiadne námietky. Pripomienky a stanoviská 

dotknutých orgánov a účastníkov konania sú zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.  

Na základe predložených podkladov pre územné konanie a výsledkov územného 

konania tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného 

zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, 

resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.  

Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu 

v zmysle § 47 stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.  

V súlade s ustanovením § 39b ods. 3 písm. c) stavebného zákona na zriadenie športových 

ihrísk sa vyžaduje rozhodnutie o využívaní územia. 

Autorom predloženej dokumentácie k návrhu na vydanie územného rozhodnutia je Ing. 

arch.Robert Kráľ, autorizovaný architekt, reg. č. *0896AA*. 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené 15 dní  na 

úradnej tabuli Mesta Sereď a web stránke mesta (www.sered.sk). 

 

P o u č e n i e 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona číslo 

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 Obec Šintava, so sídlom na Obecnom úrade v Šintave, 925 51 Šintava č. 

244 (15 ty deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia).  

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom (§ 47 ods. 4 zákona č. 71/1976 Zb. 

o správnom konaní – správny zákon) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

                                                                                                     podpísané 

Miroslav Holička 
     starosta obce 

 

Príloha :  
1 x situácia s vyznačením navrhovanej stavby 

(pre navrhovateľa a k spisu) 

 

Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom konania podľa § 34 ods. 2 

stavebného zákona.  /V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, 

o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníci konania aj právnické osoby a fyzické 

osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným 

pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté./ 

 

Vyvesené dňa :       Zvesené dňa : 

 ( pečiatka, podpis )      ( pečiatka, podpis ) 
 

http://www.sered.sk/

