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M E S T O   S E R E Ď 
Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

Číslo : 14638/ ÚPaSP 1106/2018                                                      V Seredi, dňa 8. 11. 2018 

 

 

Vec :  Obec Šoporňa v zastúpení starostom obce, so sídlom 925 52 Šoporňa č. 1179,  

          IČO : 306 207 

         - návrh na vydanie  rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby  

           „ Chodník na Sereďskej ulici “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE 
( VEREJNÁ  VYHLÁŠKA ) 

 

Navrhovateľ Obec Šoporňa v zastúpení starostom obce, so sídlom 925 52 Šoporňa 

č. 1179, IČO : 306 207  podal dňa 4.10.2018 na Mestský úrad v Seredi návrh na vydanie 

územného rozhodnutia „ Chodník na Sereďskej ulici “ líniová inžinierska stavba na 

pozemku parc. reg. E č. 1525, 3-1804/100 kat. úz. Šoporňa (LV č. 5620 vo vlastníctve 

Trnavského samosprávneho kraja, druh pozemku vedený ako ostatná plocha). 

 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie verejnou vyhláškou.  

 

        Mesto Sereď, 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 Krajským stavebným úradom Trnava, odborom 

stavebného poriadku č. 28/URČ/2007/Kos-00569 zo dňa 18.4.2007 posúdil návrh podľa § 37 

stavebného zákona, zosúladil stanoviská dotknutých orgánov, posúdil námietky a vyjadrenia 

účastníkov konania a vo veci rozhodol takto: 

 

podľa § 39, § 39a stavebného zákona  a § 4  vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  v y d á v a  

 

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby v zastavanom území obce : 

 

Chodník na Sereďskej ulici, 

 
inžinierska stavba na pozemku parc. reg. E č. 1525, 3-1804/100 kat. úz. Šoporňa (LV č. 

5620 vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, druh pozemku vedený ako ostatná 

plocha). 
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Predmetom projektovej dokumentácie je umiestnenie chodníka dĺžky 383,58 m na 

Sereďskej ulici medzi cestou II/573 a existujúcim oplotením rodinných domov. Existujúci 

chodník je vybudovaný po rodinný dom súp. č. 224 a nový chodník bude pokračovať až  po 

objekt motorestu. Šírka chodníka medzi obrubníkmi bude 1,2 m. Chodník je navrhnutý 

z betónovej dlažby hr. 60 mm s obojstrannými obrubníkmi uloženými zarovno povrchu 

konštrukcie. Spád chodníka bude jednostranný 2 % k odvodňovacej drenáži navrhnutej 

v priestore medzi chodník a cestu II/573.      

 

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky : 

 

1. Navrhovaná stavba „Chodník na Sereďskej ulici“, líniová inžinierska stavba v 

katastrálnom území Šoporňa, v zastavanom území obce bude umiestnená podľa 

situácie – prehľadná situácia, č. výkresu A, overená v územnom konaní, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto územného rozhodnutia. 

2. Križovania a súbehy vedení inžinierskych sietí riešiť v súlade s STN 73 6005 - 

Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.   

3. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov, organizácií  

a správcov inžinierskych sietí : 

 

Obec  Šoporňa – záväzné stanovisko 

č. 1934/2018         dňa 11.6.2018 

Obec na základe predloženej písomnej žiadosti o záväzné stanovisko zo dňa 7.6.2018 súhlasí 

s investičným zámerom, výstavba „Chodník na Sereďskej ulici“ p.č. 1525, 11718/1, pri ceste 

č. II/573 v katastrálnom území Obce Šoporňa pre : Obec Šoporňa, 925 52 Šoporňa č. 1179, 

IČO: 00306207. 

 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Galante 

č. ORHZ-GA1463-001/2018      dňa 17.4.2018 

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie Chodník na sereďskej ulici 

k.ú.Šoporňa a s projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok. 

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie 

nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Galante, okresný dopravný inšpektorát 

č. ORPZ-GA-ODI1-73-049/2017      dňa 14.11.2017 

Okresný dopravný inšpektorát v Galante s predloženým návrhom stavby „Chodník na 

Seredskej ulici“ v zmysle predloženej žiadosti a priloženej dokumentácii na hore uvedenom 

mieste po prehodnotení dopravno – bezpečnostnej situácie v danej lokalite súhlasí ako aj 

súhlasí s projektom dočasného dopravného značenia za podmienok, že : 

- dočasná dopravná značka typu B31a (najvyššie dovolená rýchlosť) bude 30 km/hod., 

- práce budú naplánované tak, aby sa vykonávali v predĺžených intervaloch so zreteľom na 

včasné a urýchlené ukončenie prác a obnovenie plynulosti CP, 

- dočasné dopravné značky budú použité v zmysle predloženého projektu, vyhlášky MVSR č. 

9/2009 a v zmysle STN 018020 v reflexnej úprave, upevnené na príslušných nosičoch, resp. 

stĺpikoch, 

- Okresný dopravný inšpektorát Galanta žiada, aby bol včas informovaný o prípadných 

zmenách v súvislosti s predmetnou stavbou. 
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K použitiu odsúhlasených dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení je 

potrebné vydať určenie (§3 Zákona číslo 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 danej lokalite na prípadné zmeny, úpravy alebo doplnenie tohto stanoviska. 

 

Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

č.OU-GA-OCDPK-2018/005854      dňa 17.4.2018 

Ako orgán štátnej správy vykonávajúci štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy 

v územnom obvode okresu Galanta dáva nasledovné vyjadrenie : 

Predložená dokumentácia rieši realizáciu chodníka na Sereďskej ulici v súbehu s cestou 

II/573 na ľavej strane v smere staničenia v k.ú.Šoporňa. 

S predloženou projektovou dokumentáciou stavby súhlasíme za predpokladu dodržania 

nasledovných podmienok . 

- na zásah do telesa cesty II/573 (priekopa) z dôvodu realizácie stavby je potrebné v predstihu 

(14 dní) požiadať tunajší úrad o povolenie zvláštneho užívania ciest v zmysle ustanovenia § 8 

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov, 

- na použitie prenosného dopravného značenia na ceste II/573 počas realizácie stavby je 

potrebné požiadať náš úrad o určenie, ktorého vydanie je podmienené súhlasom OR PZ ODI 

Galanta, 

- stavbu chodníka povoľuje Vaša obec, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové 

komunikácie, 

- práce realizovať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na 

predmetnej ceste,  

- projektovú dokumentáciu stavby predložiť na vyjadrenie správcovi cesty SaÚC TTSK 

Trnava, 

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

ODI Galanta. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 

č.00909/2019 Pa, Pe        dňa 16.4.2018 

Záväzné stanovisko 

S návrhom žiadateľa na územné konanie stavby „Chodníky a príslušenstvo v obci Šoporňa -2/ 

Chodník na Seredskej k.ú.Šoporňa sa súhlasí. 

 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, agentúra správy majetku Bratislava 

č.ASM-50-1203/2018        dňa 22.5.2018 

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.). 

Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie 

konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutia, stavebné 

povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom 

a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu. 
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Krajský pamiatkový úrad Trnava 

č. KPUT-2018/667-189/32784/HOR     dňa 25.4.2018 

Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým 

úradom Trnava v zmysle zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov. 

Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona 49/2002 Z.z. a § 127 zákona č. 50/1976 

Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (OH) 

č.OU-GA-OSZP-2018/005973      dňa 3.5.2018 

Pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi 

v odpadovom hospodárstve je potrebné, aby boli splnené nasledovné podmienky : 

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

recyklovať, zhodnotiť alebo zneškodniť spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné 

prostredie a je v súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Pôvodca má tiež zabezpečiť kontrolu triedenia stavebných odpadov priamo 

v mieste jeho vzniku. 

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

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

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

Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas 

stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na 

mieste, na ktorom bol vykopaný, sa nevzťahuje zákon o odpadoch. 

 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (OPaK) 

č.OU-GA-OSZP-2018/005913      dňa 18.4.2018 

Parcely č. 1525 a 1804/100 sa nachádzajú v katastrálnom území Šoporňa, 

v zastavanom území, na ktorom podľa § 12 zákona o OPaK platí prvý stupeň územnej 

ochrany. Parcely nie sú súčasťou územia chráneného v zmysle zákona o ochrane prírody 

a krajiny. 

Z hľadiska OPaK nemáme námietky k umiestneniu stavby „Chodník na sereďskej 

ulici“ na uvedených parcelách v katastrálnom území Šoporňa podľa predloženej projektovej 

dokumentácie. 

 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (OV) 

č.OU-GA-OSZP-2018/005913      dňa 18.4.2018 

Z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasíme s realizáciou stavby za splnenia 

nasledovných podmienok : 

- pri križovaní stavby s existujúcimi inžinierskymi sieťami dodržať STN 73 6005 „Priestorová 

úprava vedení technického vybavenia“. 

 

Západoslovenská distribučná a.s. 

č.CD 28782/2018        dňa 25.4.2018 

Západoslovenská distribučná a.s. s umiestnením stavby a návrhom predloženého projektu 

stavby súhlasí s podmienkami : 

- pred začatím výkopových prác žiadame vytýčiť podzemné el. vedenia v správe 

Západoslovenskej distribučnej a.s., 

- žiadame dodržať ochranné pásma elektrických vedení v správe Západoslovenskej 

distribučnej a.s stanovené zákonom, 
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- križovatky a súbehy vedení žiadame riešiť v súlade s ustanoveniami STN 73 6005, 

- v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame 

postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, 

- naše vyjadrenie je platné po dobu jedného roka od dňa jeho vydania t.j. do 25.4.2019. 

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

č.34574/2018         dňa 4.5.2018 

Upozorňujeme stavebníka, že verejnú kanalizáciu v obci ZsVS a.s. neprevádzkuje. 

O vyjadrenie je potrebné požiadať prevádzkovateľa verejnej kanalizácie. 

Vyjadrenie : 

- v záujmovom území sa na ľavej strane cesty v smere na Sereď, nachádza verejný vodovod 

v našej správe, 

- v priloženej situácii je v záujmovom území informatívne zakreslený verejný vodovod, 

v správe ZsVS a.s.,  

- v prípade potreby Vám vytýčenie verejného vodovodu zabezpečíme na základe záväznej 

objednávky, po dohode na tel.č.031 773 7506, Ing. Michal Nagy, 

- upozorňujeme, že v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 442/2002 Z.z. za verejný vodovod 

a verejnú kanalizáciu sa nepovažujú vodovodné a kanalizačné prípojky, vodomerné a revízne 

kanalizačné šachty na prípojkách. Tieto sú vo vlastníctve vlastníka pripojenej nehnuteľnosti, 

preto o určenie ich polohy treba požiadať vlastníkov dotknutých nehnuteľností. 

- Pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií je vymedzené vodorovnou 

vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo 

kanalizačného potrubia na obidve strany, 

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

2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm vrátane. 

- V pásme ochrany je zakázané : 

a) vykonávať zemné práce (povoľujeme ručný výkop), umiestňovať stavby, konštrukcie alebo 

iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému 

vodovodu alebo verejne kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav. 

- V pásme ochrany povoľujeme len ručný výkop. 

- Pri zasahovaní do terénu vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb 

v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje 

náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo 

verejného vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe 

(poklopy, hydranty, a pod.). Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného 

vodovodu, prípadne prevádzkovateľa.    

 

Slovenský plynárenský priemysel distribúcia a.s. 

č. TD/NS/0401/2018/Či       dňa 25.9.2018 

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú : 

Plynárenské zariadenie (technologický objekt) : VTL plynovod DN300, PN2,5 MPa, NTL          

                                                                              plynovody a prípojky, PN2kPa 

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. 
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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 vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu 

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.  

- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p.Jozef Árendás, tel.č. +421 242 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 činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 

- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú 

stranu 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. 

- 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 

povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť 

podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 € až 150 000 €, poškodením 

plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia 

podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky 

všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 

zákon. 

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

stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 

uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zriadení a taktiež ustanovenia Technických 

http://www.spp-distribucia.sk/
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pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10, plynovody a prípojky s vysokým tlakom, STN 

EN 1594, STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01 Požiadavky na umiestňovanie 

stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí. 

- 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 a pod.. 

 

Slovak telekom a.s.  

č. 6611814884       dňa 24.5.2018 

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom a.s. dáva nasledovné stanovisko 

pre vyznačené záujmové územie – nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií 

(ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.. 

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

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

rušeniu. 

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

zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo 

v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť 

podľa bodu 3. 

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

podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. 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. 

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

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

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

narušeniu ochranného pásma. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa 

§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

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

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

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

súhlasu spoločnosti Slovak Telekom a.s. 

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

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

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

 

Národná diaľničná spoločnosť a.s. Bratislava 

č.7074/96410/40603/2018      dňa 16.10.2018 

Stavba sa týka pozemkov  na parcelách č. KN-E 1525 a 3-1804/100 k. ú. Šoporňa. Vyššie 

uvedené pozemky sa nachádzajú vedľa rýchlostnej cesty R1 za protihlukovou stenou v km 

cca od 20,900 do 21,000 vpravo v smere staničenia vo vzdialenosti cca 30 m v najbližšom 

bode. Ide o vybudovanie chodníka so šírkou 1,2 m medzi obrubníkmi. Jeho dĺžka bude 383,58 

mailto:Martin.moravcik@telekom.sk
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m a bude umiestnený na Sereďskej ulici medzi cestou II/573 a existujúcim oplotením 

rodinných domov. 

NDS ako vlastník a správca rýchlostnej cesty R1, po preštudovaní doručeného oznámenia 

súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „Chodník na Sereďskej ulici“ za 

nasledovných podmienok : 

1. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov investor požiada cestný správny orgán, ktorým je pre diaľnice 

a rýchlostné cesty Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky o udelenie výnimky 

zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme rýchlostnej cesty R1 ešte pred realizáciou 

stavby. 

2. V prípade zmeny v PD resp. doplnenia stavby zasahujúcich do našich právom chránených 

záujmov je investor povinný vopred predložiť NDS novú žiadosť na posúdenie s tým, že bude 

v plnom rozsahu rešpektovať naše oprávnené požiadavky.  

3. Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu rýchlostnej cesty R1. 

 

4. V prípade potreby uskutočniť výrub drevín, vydanie stavebného povolenia v stavebnom 

konaní je z hľadiska osobitného záujmu na ochranu drevín podmienené vydaním súhlasu na 

výrub drevín v zmysle § 47 až § 49 zákona o ochrane prírody a krajiny. Stavebník je povinný 

zabezpečiť súlad predloženej žiadosti o stavebné povolenie vrátane projektovej dokumentácie 

stavby s podmienkami právoplatného rozhodnutia o súhlase na výrub stromov, resp. 

dodržanie jeho podmienok, a to v prípade potreby aj na základe zmeny právoplatného 

územného rozhodnutia podľa § 41 ods. 1 stavebného zákona.  

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  neboli vznesené. 

 

Toto rozhodnutie platí podľa ustanovenia § 40 ods.1 stavebného zákona dva roky odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti.  

Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie na stavbu, 

umiestnenú týmto rozhodnutím a ak sa začalo s využitím územia na určený účel. 

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 Obec Šoporňa v zastúpení starostom obce, so sídlom 925 52 Šoporňa č. 

1179, IČO : 306 207  podal dňa 4.10.2018 na Mestský úrad v Seredi návrh na vydanie 

územného rozhodnutia „ Chodník na Sereďskej ulici “ líniová inžinierska stavba na pozemku 

parc. reg. E č. 1525, 3-1804/100 kat. úz. Šoporňa (LV č. 5620 vo vlastníctve Trnavského 

samosprávneho kraja, druh pozemku vedený ako ostatná plocha). 

      Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad oznámilo začatie územného konania 

líniovej stavby podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou č. 14558/ÚPaSP 

1084/2018 zo dňa 8.10.2018, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Obce Šoporňa  v termíne 

od 11.10.2018 do 26.10.2018 a na úradnej tabuli Mesta Sereď vyvesená dňa 9.10.2018 

a zvesená dňa 24.10.2018.   

      Na základe predložených podkladov pre územné konanie 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 požiadavkách na 
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výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.     

Svoje stanoviská si uplatnili: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Galanta, 

Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie (OV, OH, OPaK), Okresné 

riaditeľstvo policajného zboru v Galante, ODI, SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, 

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, Krajský pamiatkový úrad Trnava, 

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

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Obec Šoporňa, Okresný úrad 

Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Slovak telekom a.s. Bratislava, 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante.   

Ich pripomienky, vyjadrenia a stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok 

územného rozhodnutia.           

     Predloženú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval Ing. Marián Piterka, 

autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 3232*SP*A1, komplexné architektonické a inžinierske 

stavby. 

     Toto rozhodnutie s výkresom situácie (prehľadná situácia, č. výkresu A) bude 

doručené verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli 

Obce Šoporňa a webovej stránke obce, úradnej tabuli Mesta Sereď a webovej stránke 

mesta. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.  

 

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 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, so 

sídlom Mestský úrad, Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď (15. deň vyvesenia je dňom 

doručenia rozhodnutia). 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

                                                                                            podpísané 

                                                                                  Ing. Martin Tomčányi  

                                                                                        primátor mesta 

 

 

 

Príloha :  

- 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 účastníkmi 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) 
 


