
MM  EE  SS  TT  OO        SS  EE  RR  EE  ĎĎ  
Nám. republiky 1176/10, Sereď 

Číslo: 14782/ÚPaSP 1198/2018                                                            V Seredi, dňa 29.01.2019 

 

 

Vec: SPP-distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 26, IČO:    

35 910 739, v zastúpení na základe plnomocenstva Ing. Ireneja Denkocyho,   v zastúpení 

na základe splnomocnenia Ing. Miroslava Hronca, ul. Železničná 48/1775, 948 01 

Lučenec  

- žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Ivana 

Krasku, UO00131“ líniová stavba, v obci Sereď“ v  stavebnom konaní         

 

 

 

 

 

 

STAVEBNÉ   POVOLENIE 
( VEREJNOU  VYHLÁŠKOU ) 

 

 

    Stavebník SPP-distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 26, IČO: 

35 910 739, v zastúpení na základe plnomocenstva Ing. Ireneja Denkocyho,   v zastúpení na 

základe splnomocnenia Ing. Miroslava Hronca, bytom           podal dňa 29.06.2018 na 

Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku    žiadosť 

o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Ivana 

Krasku, UO00131“ líniová stavba, v obci Sereď, ulice: Priečna, Spádová, J.Jesenského, 

Hviezdoslavova, Železničná, Legionárska, Obežná, Cukrovarská, M.R.Štefánika, Školská, 

Kukučínová, D.Štúra.    

 

    Územné rozhodnutie na stavbu  „Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Ivana Krasku, 

UO00131“ vydalo Mesto Sereď pod č. 13758/ÚPaSP 697/2018, dňa 27.09.2018, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 02.11.2018. 

 

    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          

prerokoval žiadosť stavebníkov podľa §  62  a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní 

a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto: 

 

podľa § 66 stavebného zákona a  § 10 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona 

  

 

p o v o ľ u j e  

stavbu:              „Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Ivana Krasku, UO00131“  
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stavebné objekty (SO): 

SO 01 – STL plynovody 

SO 01.1- prepoje a odpoje 

SO 02- STL a NTL pripojovacie plynovody 

SO 03 NTL domové dopojenia OPZ 

 

PS 01 – Uličné regulačné zostavy 

 

pre stavebníka:      SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, IČO: 35 910 739 

líniová stavba, v obci Sereď. 

 

    Projektová dokumentácia rieši vybudovanie stavby: Inžinierska stavba – obnova 

plynárenských zariadení, líniová stavba.  

Celková navrhovaná dĺžka STL plynovodov:  1021,5 m  (D160, D110, D90, D63, D50, D40, 

D32, DN80, DN50) 

Celková navrhovaná dĺžka NTL plynovodov:    312,0 m  (D 315) 

Celková navrhovaná dĺžka NTL plynovodov:  315,5 m (D160, D110, D90, D63, DN 150,    

DN80, DN50) 

Celková dĺžka STL pripojovacích plynovodov:  D25, D32 - 769,5 m ( dĺžka vrátane stúpacej 

časti) 

Celková  dĺžka pretlakovaných NTL pripojovacích plynovodov na STL:    DN50, DN40, 

DN32, D63,  D40, D32 – 99,5 m (dĺžka vrátane novej stúpajúcej časti ) 

Celkový počet pripojovacích plynovodov: 108 ks  (novonavrhované STL  - 77 ks, prepojiť na 

exist. pretlakovaný pripoj.plynovod – 6 ks, pretlakované 7 ks, novonavrhované NTL – 18 ks) 

Celkový počet domových dopojení: 82 ks    

Uličné regulačné zostavy: URZ1 (nadzemná, existujúca, preložená) – výkon Q= 80 Nm
3
.hod

-1 

URZ2 (nadzemná) – výkon Q=   25 Nm
3
.hod

-1 

URZ3 (nadzemná) – výkon Q= 300 Nm
3
.hod

-1 

URZ4 (nadzemná) – výkon Q=   80 Nm
3
.hod

-1 

 

Účel stavby: Navrhovaná rekonštrukcia má charakter udržiavacích prác, ktorými sa sleduje 

odstránenie nevyhovujúceho stavu existujúceho potrubného systému distribučnej siete. 

Rekonštrukcia plynovodov a pripojovacích plynovodov sa dotýka ulíc Priečna, Spádova, J. 

Jesenského, Hviezdoslavova, Zelezničná, Legionárska, Obežná, Cukrovarská, M. R. Štefánika, 

Školská, Kukučinova a D.Štúra.  

Realizácia rekonštruovaných plynovodov bude z časti výkopovou metódou a časť bude 

realizovaná bezvýkopovou metódou — relining (ul. Legionárska, časť ul. J. Jesenského a ul. 

Spádová), pri ktorej dôjde k zatiahnutiu nového plynovodného potrubia do pôvodného 

plynovodu. Existujúci NTL plynovod D315 na ul. M. R. Štefánika bude pretlakovaný na STL 

— 80 kPa prevádzkový pretlak. Zároveň v úsekoch existujúcej NTL distribučnej siete po 

prechode na STL prevádzkový pretlak po rekonštrukcii, ktoré boli zásobovane cez URZ, budú 

predmetné URZ v ul. Legionárska a ul. Obežná zrušené a demontované. Existujúca URZ 
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osadená v ul. Cukrovarská bude demontovaná a preložená do ul. Školská. Taktiež pre 

zabezpečenie dodávok plynu do existujúcich NTL distribučných sieti, ktorých rekonštrukcia 

nie je predmetom tejto stavby, je nutné dočasne osadiť uličné regulačné zostavy — URZ na 

doregulovanie tlaku z STL na NTL na ul. Cukrovarská —lx (zásobovanie do ul. Vinárska), ul. 

Školská — lx (existujúca URZ preložená z ul. Cukrovarská), ul. Dionýza Štúra — 1 x a ul. M. 

R. Štefánika lx. Po prechode distribučnej siete na prevádzkový tlak STL budú tieto URZ 

zrušené. 

Trasy plynovodov bude prednostne vedené v pôvodných trasách v závislosti na existujúcich 

inžinierskych sieťach. Trasy navrhovaných STL a NTL plynovodov bude situované prevažne v 

chodníkoch a zelených pásoch, v závislosti od existujúcich inžinierskych sieti a priestorových 

možnosti. Križovanie komunikácii, kde je to technicky možne a ekonomické, je prednostne 

navrhované bezvýkopovou metódou riadeným horizontálnym vŕtaním resp. mikrotunelovaním 

a ostatne križovania sú navrhované prekopaním. Trasy plynovodov a prípojok sú navrhnuté v 

zmysle platných STN a TPP, staré potrubie bude nahradené materiálom PE 100RC vyhovujúcej 

kvality, čím sa vytvoria podmienky pre zabezpečenie bezpečnej a bezporuchovej prevádzky 

plynárenských zariadení. Meranie a regulácia s HUP na STL a meranie s HUP na NTL 

rekonštruovaných pripojovacích plynovodoch pre jednotlivých odberateľov bude na hranici 

pozemku alebo pred vstupom do jednotlivých objektov.  

3. Stručná charakteristika územia: Stavenisko sa nachádza v intraviláne mesta Sereď okres 

Galanta. Trasy plynovodov budú prednostne vedené v pôvodných trasách v závislosti na 

existujúcich inžinierskych sieťach. Trasy navrhovaných STL a NTL plynovodov budú 

situovane prevažne v chodníkoch a zelených pásoch, v závislosti od existujúcich inžinierskych 

sieti a priestorových možnosti.  

líniová stavba. 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky : 

1. Stavba  sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou 

tohto rozhodnutia. 

Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenie stavebného úradu. 

2. Stavba  bude umiestnená v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby, ktoré vydalo Mesto 

Sereď pod  číslom  13758/ÚPaSP  697/2018 zo dňa 27.09.2018, ktoré rozhodnutie               

nadobudlo právoplatnosť dňa 02.11.2018. 

3. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti 

práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

 

4. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií: 
 

Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, pod 

číslom OU-GA-OSZP-2018/002219, dňa 01.02.2018: 

Podľa  § 28 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách. Z hľadiska ochrany vodných pomerov 

súhlasíme za splnenia nasledovnej podmienky: 

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

úprava vedení technického vybavenia“. 

Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 140b/ zákona č.50/1976 

Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Nie je rozhodnutím v správnom konaní 

a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa zákona 

o vodách.  
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Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, pod 

číslom OU-GA-OSZP-2018/002213, dňa 30.01.2018: 

Podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2.zákona o odpadoch k projektovej dokumentácii v stavebnom 

konaní Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Ivana Krasku, UO00131 pre investora SPP- 

distribúcia a.s., Bratislava.  

Predložená dokumentácia rieši rekonštrukciu plynovodov v meste Sereď z dôvodu prevádzky 

od r. 1962 a vysokou únikovosťou. Celková dĺžka STL a NTL plynovodov určených na obnovu 

je cca 1262,38 m + 71,55 vťahovaním do existujúceho odtlakového plynovodu, počet prípojok 

je 107. Prípojky sú navrhnuté D25, D32, D40 a D50 PE, kde je možnosť vtiahnutia do 

existujúcej prípojky D40, DN50 je potrebné využiť, existujúce potrubie ostane nefunkčné 

v zemi. Trasy existujúcich SRL a NTL plynovodov sú vedené v miestnych asfaltových 

komunikáciách, chodníkoch, spevnených plochách a v zelených pásoch. Plynovod bude 

obnovený v trase, ktorá je uvedená súbežne s pôvodným potrubím s posunom vyplývajúcich 

z podmienok v teréne.  

Súhrnná technická správa v kapitolách 4.1 a 4.2 špecifikuje predpokladané druhy odpadov, 

ktoré vzniknú počas realizácie stavby.  

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 alebo zhodnotiť. 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 

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 sa vykopal, sa nevzťahuje zákon o odpadoch.  

Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom dotknutého orgánu podľa  § 140b zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný 

zákon).  

 

Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Trnava, pod číslom KPUTT-2018/25486-

5/3224/Hor, Sl, vybavuje: Ing.  Horváthová- 033/2452 828, Mgr. Sládok- 033/2452 834, 

dňa 16.01.2018:  
Za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území líniovej 

stavby „Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Ivana Krasku, UO00131“ v katastrálnych územiach 

Sereď a Dolný Čepeň, mesto Sereď, bude podľa § 35 ods. 4 písm. b) a § 35 ods. 7 

pamiatkového zákona vykonaný záchranný pamiatkový výskum. 

1. KPÚ Trnava podľa § 39 ods. 1 a § 36 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce 

podmienky vykonávania tohto výskumu: 

a) Druh výskumu: archeologický  

b) Rozsah vykonávaného výskumu: výskum bude prebiehať v rozsahu nových výkopových 

prác realizovaných v rámci predmetnej líniovej stavby podľa projektovej dokumentácie 

overenej v stavebnom konaní, konkrétne pri realizácii výkopových jám v miestach uzlových 

bodov a v miestach realizovania nových prípojok k rodinným domom.  
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c) Spôsob vykonávania výskumu: výskum bude realizovaný v jednej etape: 

Archeologický výskum bude pozostávať z obhliadky zemných prác, povrchového zberu 

archeologických nálezov, dočistenia, odkrytia a dokumentácie zistených archeologických 

situácií a vyzdvihnutia archeologických nálezov z archeologických situácií počas stavby.  

V prípade zistenia archeologickej situácie v ryhe sa vykopaná zemina z miesta jej narušenia 

preskúma detektorom kovov.  

2. Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník/stavebník povinný: 

a) Podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum, 

b) V zmysle § 39 ods. 3 zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou 

oprávnenou vykonávať archeologické výskumy v zmysle § 36 ods. 4 výskumu dohodu, 

obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania archeologického výskumu, určené týmto 

rozhodnutím,  

c) O uzavretí dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ Trnava, 

d) Doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá 

bude vykonávať archeologický výskum, 

e) Odovzdať bezodplatne jeho vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou 

osobou podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 vyhlášky Ministerstva 

kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, na 

KPÚ Trnava a Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, 

f) Odovzdať výskumnú dokumentáciu v zmysle § 39 ods. 11 pamiatkového zákona do 90 dní 

od ukončenia terénnej časti výskumu  

3. Pri vykonávaní archeologického výskumu je oprávnení osoba povinná riadiť sa 

ustanoveniami pamiatkového zákona. 

4. Oprávnená osoba výskumom získané odborné poznatky spravuje vo výskumnej 

dokumentácii v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu.  

5. Hnuteľné archeologické nálezy je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do ich 

odovzdania alebo až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy. Odovzdávací protokol 

bude o. i. obsahovať zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov archeologických 

nálezov.  

6. K objavu nehnuteľných archeologických nálezov (napr. nálezy architektúr a hrobov) bude 

prizvaný pracovník KPÚ Trnava, ktorý určí ďalší postup prác.  

7. Správcu archeologického nálezu určuje § 40 ods. 6 pamiatkového zákona. Správca ďalej 

s archeologickým nálezom naloží v zmysle § 40 ods. 7,8 a 9 pamiatkového zákona.  

8. Štátny dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu a archeologických nálezísk bude 

vykonávať pracovník KPÚ Trnava.  

9. Toto rozhodnutie platí pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej líniovej stavby. 

Podmienky tohto rozhodnutia žiadame zapracovať do územného rozhodnutia a stavebného 

povolenia na danú líniovú stavbu.  

 

Stanovisko Správy a údržby ciest TTSK, pod číslom 4250/2017/SÚCTt-210175, zo dňa 

12.12.2017: 
Po preštudovaní Vami predloženej projektovej dokumentácie, ktorá rieši rekonštrukciu 

plynovodov v Seredi a po telefonickej konzultácii s p. Ďuriškom Vám dávame nasledovné 

vyjadrenie. Našich záujmov sa dotýka zásah do telesa ciest II/507 ul. Cukrovarská a III/1320 

ul. Šulekovská, ktoré sú v našej správe a údržbe. S predloženou projektovou dokumentáciou 

súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok.  

Rekonštrukciu plynovodu na ul. Cukrovarská trasa UB1-25 realizovať v zmysle predloženej 

projektovej dokumentácie v súbehu s jestvujúcim plynovodom v zelenom pásme resp. 
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v chodníku mimo vozovky cesty II/507. Vzhľadom k tomu, že trasa plynovodu na ul. 

Šulekovská sa nachádza po cestou III/1320 prípojku plynovodu UB19 z ul. Priečnej nie je 

možné realizovať pretláčkou alebo podvŕtaním súhlasíme s čiastočným rozkopaním vozovky 

cesty III/1320 za týchto podmienok: 

- Zarezať asfaltovú časť vozovky 

- Rozkopávku realizovať v čo najmenšom možnom rozsahu a v čo najkratšom čase  

- Miesto stavby vyznačiť prenosným dopravným značením odsúhlaseným PZ ODI Galanta  

- Po ukončení prác žiadame spätnú úpravu realizovať podľa vzorového rezu spätnej úpravy 

(príloha) 

- Spätnú úpravu písomne odovzdať Ing. Fodorovi majstrovi strediska Sereď 

- V rámci záručnej doby 60 mesiacov budete bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, 

ktoré vzniknú z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo poklesu výplne 

výkopu a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú z týchto závad 

Stavebné práce žiadame realizovať v čase mimo zimnej údržby ciest. Počas realizácie stavby 

nesmie byť na vyššie uvedených cestách skladovaný žiadny materiál ani zemina z výkopov. 

Premávka na cestách II/507 a III/1320 nesmie byť ohrozená. Prípadné poškodenie predmetných 

ciest a ich súčastí žiadame uviesť do pôvodného stavu. Prípadné znečistenie cesty musí byť 

okamžite odstránené. Začatie a ukončenie prác žiadame nahlásiť Ing. Fodorovi majstrovi 

strediska v Seredi na č. t. 031/ 789 22 64 alebo 0902 964 754, ktorý bude dozerať za dodržanie 

nami stanovených podmienok a podmienok správnych orgánov.  

Na každý zásah do telesa cesty je potrebné si vyžiadať povolenie od cestného správneho orgánu 

t.j. Okresného úradu Galanta, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií.  

Stanovisko, resp. vyjadrenie a podmienky v ňom sú platné jeden rok odo dňa jeho vyhotovenia 

po uplynutí tejto doby strácajú svoju platnosť.  

Stavebné práce žiadame realizovať v čase mimo zimnej údržby ciest. Počas realizácie stavby 

nesmie byť na vyššie uvedených cestách skladovaný žiadny materiál ani zemina z výkopov. 

Premávka na cestách II/507 a III/1320 nesmie byť ohrozená. Prípadné poškodenie predmetných 

ciest a ich súčastí žiadame uviesť do pôvodného stavu. Prípadné znečistenie cesty musí byť 

okamžite odstránené. Začatie a ukončenie prác žiadame nahlásiť Ing. Fodorovi majstrovi 

strediska v Seredi na č. t. 031/ 789 22 64 alebo 0902 964 754, ktorý bude dozerať na dodržanie 

nami stanovených podmienok a podmienok správnych orgánov.  

Na každý zásah do telesa cesty je potrebné si vyžiadať povolenie od cestného správneho orgánu 

t.j. Okresného úradu Galanta, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

Stanovisko, resp. vyjadrenie a podmienky v ňom sú platné jeden rok odo dňa jeho vyhotovenia, 

po uplynutí tejto doby strácajú svoju platnosť. Každú zmenu dokumentácie umiestnenia stavby, 

ku ktorej príde po vydaní stanoviska resp. vyjadrenia je stavebník povinný prerokovať so  SÚC 

TTSK a požiadať o vyjadrenie k navrhovanej zmene.  

 

Stanovisko Slovenskej správy ciest, pod číslom SSC/43/2018/6170/2689, dňa 31.1.2018: 
1. Stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita telesa cesty I/62 

2. Trasa navrhovaných plynovodov je vedená v súbehu mimo teleso cesty I/62- Bratislavská 

cesta, pričom vnútorná strana výkopu je minimálne 0,6 m od obrubníka cesty I/62, 

požadujeme vzdialenosť plynovou zakótovať do situácie.  

3. Do situácie zakresliť a zakótovať umiestnenie montážnej jamy slúžiacej na odpojenie 

a zaslepenie zrušeného NTL rozvodu plynu.  

4. Pri spätnej úprave výkopu montážnej jamy dodržať skladbu vrstiev, ich hrúbky a rozmery 

podľa vzorového rezu výkopom- cesta 1. Triedy, číslo výkresu VR 02.  

5. K položeniu jednotlivých vrstiev vozovky bude prizvaný zodpovedný pracovník SSC IVSC 

Bratislava uvedený v tomto stanovisku.  
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6. Kontrolu zhutnenia ochrannej vrstvy zo štrkodrviny požadujeme vykonať skúškou zhutnenia 

v dvoch horných vrstvách. Skúšky musí vykonať akreditovaná organizácia, resp. fyzická 

osoba s oprávnením. K vykonaniu skúšok zhutnenia žiadame prizvať zodpovedného 

pracovníka SSC IVSC Bratislava.  

7. Cesta I/62 nesmie byť počas prác znečisťovaná ani na nej nesmie byť skladovaný žiadny 

materiál. Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná.  

8. V prípade, že bude predmetné navrhované podzemné vedenie uložené na pozemkoch vo 

vlastníctve štátu a v správe SSC požadujeme, aby ste do kolaudácie stavby uzavreli s SSC 

Bratislava Zmluvu o zriadení vecného bremena.  

9. Stavenisko v rozsahu zásahov do cesty I/62 bude zápisnične odovzdané za prítomnosti 

zodpovedného zamestnanca SSC IVSC Bratislava.  

10. Stavebník zodpovedá za všetky škody vzniknuté na ceste I/62 a jej príslušenstve počas 

výstavby  

11. Začiatok a ukončenie prác žiadame vopred, min 3. Prac. Dni oznámiť telefonicky 

zodpovednému pracovníkovi Ing. Bielikovi na t. č. 0903 464 472. Zhotoviteľ je povinný 

riadiť sa pokynmi zodpovedného pracovníka.  

12. Záruku na práce v telese cesty I/62 bude mať investor po dobu 60 mesiacov.  

S DSP súhlasíme za predpokladu, že naše pripomienky budú do DSP zapracované. Stanovisko 

k zvláštnemu užívaniu cesty I/62 vydáme po predložení DSP v súlade s týmto stanoviskom.  

Záverom Vás upozorňujeme, že dokumentáciu je nutné prerokovať taktiež s Okresným úradom 

v Trnave, odbor pre CD a PK, ktorý vykonáva štátnu správu a činnosť špeciálneho stavebného 

úradu na príslušnom úseku cesty I/62.  

 

Okresný úrad Trnava odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

pod č. OU-TT-CDPK-2018/035956       zo dňa 13.11.2018  

Predložená dokumentácia rieši obnovu strednotlakových plynovodov a plynových prípojok v 

meste Sereď z dôvodu početnej poruchovosti. Trasy sú vedené v súbehu s cestami I. a II. triedy 

a miestnymi komunikáciami. Časť trasy v intraviláne mesta je v pravostrannom súbehu  s 

cestou I/62 - ul. M. R. Štefánika v úseku km 31,747 - 32,220 (vetva B4-B5 a 05-K6). 

Navrhnutý na realizáciu je aj odpoj v bode Z19 - km cca 31,000 cesty I/62 — Bratislavská 

cesta formou rozkopávky časti jazdného pruhu v smere do Sládkovičova z dôvodu zriadenia 

montážnej jamy.  

Po preštudovaní dodaných podkladov ako orgán štátnej správy, vykonávajúci štátnu správu vo 

veciach ciest I. triedy dáva nasledované vyjadrenie:  

- Trasu plynovodu v súbehu cestou I/62 - stavba č. 4 žiadame situovať v zastavanom území 

obce (v intraviláne) mimo cestne teleso a dopravy priestor cesty, t. j. bližšia stena výkopu bude 

v minimálnej vzdialenosti 0,5 in od okraja cestného obrubníka, podľa možnosti v nespevnenej 

časti pridruženého priestoru (v zelenom páse, resp. v chodníku). ▪ - Žiadosť a vyjadrenie k PD 

je potrebné predložiť príslušnému dopravnému inšpektorátu, t. j. KR PZ KDI Trnava.  

- V dostatočnom predstihu pred začatím realizačných prác pri rozkopaní cesty I/62 je potrebné 

podľa  § 8 zákona č. 135/1961 Zb., v znení neskorších predpisov požiadať tunajší úrad o 

povolenie na zvláštne užívanie cesty I/62 (žiadosť príloha). K žiadosti je potrebné doložiť 

situáciu so zakótovaním montážnej jamy, priečny rez cestného telesa v mieste rozkopávky, 

vyjadrenie SSC, IVSC Bratislava, ako majetkového spravcu dotknutej komunikácie.  

- Vzhľadom na intenzitu dopravy na ceste I/62 a jej dopravný význam žiadame minimalizovať 

vplyv výstavby na premávku na ceste I/62, t. j. práce žiadame vykonávať z priestoru min.) 

cestu I/62 a cestnú premávku neohrozovať ani neobmedzovať.  

-V prípade, že bude na dotknutej ceste I. tr. nutné vyznačenie pracovného miesta na ceste, musí 

byť dopracovaný návrh prenosného dopravného značenia, použitého počas prác. Prenosne 
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dopravne značenie na cestách I. tr. musí byť predložené na odsúhlasenie -určenie na tunajší 

úrad (žiadosť viď príloha) v rámci stavebného konania.  

-Navrhovaná trasa plynovodu je v dotyku s cestami II. triedy a miestnymi komunikáciami v 

územnom obvode Galanta. Podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Z. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, štátnu správu vo veciach ciest II a 

III. triedy vykonáva Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

vo veciach miestnych komunikácii a chodníkov je príslušný úrad mesto Sereď.  

- Počas prác nesmie byť na telese dotknutých ciest ukladaná zemina z výkopov ani žiadny 

stavebný materiál. Počas prác nesmú byť testy poškodzované ani znečisťované.  

S projektovou dokumentáciou súhlasíme za predpokladu, že budú splnené podmienky tohto 

vyjadrenia, ako aj požiadavky dotknutých orgánov a organizácií.  

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie, určenie DZ a nie je rozhodnutím podľa predpisov o 

správnom konaní.  

 

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trnave  

KRPZ –TT-KD13-2018/000246-117 dňa 06.12.2018  

Záväzné stanovisko: 

-súhlasí s vydaním stavebného povolenia za dodržania nasledovných podmienok: 

-vzhľadom k tomu, že lokalita sa nachádza pri ceste I/62, v stavby je potrebné, aby stavebník 

zrealizoval  potrebné protihlukové  opatrenia na vlastné náklady a stavebník, príp. jeho právni 

nástupcovia neuplatňovali dodatočne požiadavky na elimináciu. negatívnych vplyvov dopravy 

od majetkového správcu cesty I/62, t.j. Slovenskej správy ciest Bratislava, 

-stavebné objekty musia byť v zmysle príslušných a platných STN, pričom stavebné objekty 

musia byť umiestnené a použité tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky na ceste I/62,  

-žiadame zabezpečiť, aby práce boli vykonávané z priestorov nachádzajúcich sa mimo cesty I. 

triedy a zároveň žiadame zabezpečiť, aby počas prác nedochádzalo k obmedzeniu bezpečnosti a 

plynulosti cestnej premávky na ceste I/62, zároveň nie  je prípustné, aby na ceste bol  

skladovaný stavebný materiál, výkopová zemina, odstavené pracovné stroje a pod., 

-celý pracovný priestor musí byť zabezpečený tak, aby bola v čo najväčšej miere eliminovaná 

možnosť zranenia iných osôb, 

-na prístup na stavenisko musí byť využívaná cesta nižšej kategórie, 

-počas prác nesmie dochádzať k znečisťovaniu, poškodzovaniu vozovky cesty I/62, 

-žiadame dodržať všetky podmienky uvedené v stanoviskách ostatných dotknutých orgánov 

štátnej správy a organizácií, 

-k cestám nižšej kategórie vo vzťahu k hore uvedenej stavby je oprávnený vyjadriť sa Okresný 

dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante, 

-k vydaniu stavebného povolenia budú predchádzať kladné stanoviská všetkých dotknutých 

orgánov štátnej správy a organizácií.  

KDI KR PZ TT si v súlade so zákonom NR SR č. 171/1993 Z. z Policajnom zbore v znení 

neskorších predpisov vyhradzuje právo na zmeny svojho záväzného stanoviska a stanovenie 

dodatočných podmienok, alebo uložené zmeniť v prípade, pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé 

okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ako aj v prípade verejného záujmu.  

Vyjadrenie ATS Slovakia s.r.o., Partizánska 97,  Banská Bystrica, zo dňa 13.02.2018: 

K Vašej žiadosti č. Proj/Du/032/2018 Zv Vám oznamujeme, že v danej lokalite sa naša sieť 

TKR bude dotýkať Vašej plánovanej stavby v mieste, ktoré sme zakreslili do Vašej situačnej 

mapy č. 1 a č.2. 

Na mapách /prílohy 3 a 4/ sa naša sieť nebude dotýkať Vašej stavby.  

Z tohto dôvodu bude nutné nás včas osloviť pre fyzické vytýčenie a označenie našej siete! 
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Vyjadrenie OTNS, pod číslom 397/2018, dňa 24.1.2018: 

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

V prípade realizácie stavby súhlasíme za nasledovných podmienok: 

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ 

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:  

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.  

Realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení 

a zariadení/ochranné pásmo je 0,5m/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez 

používania strojných mechanizmov v zmysle § 66, § 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 

spoločnosti 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 zabezpečiť ich plynulú prevádzky schopnosť. 

Oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú 

polohovú odchýlku +- 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrch 

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: 

+421 908 706 819, +421 235 000 999.  

Po splnení daných podmienok spoločnosť OTNS a.s., ako správca siete SWAN k investičnej 

akcii nemá námietky.  

 

5. Všetky inštalačné práce musia byť uskutočnené odbornými pracovníkmi v zmysle 

príslušných STN a musí sa o nich urobiť záznam do stavebného denníka. Potvrdenie 

o preskúšaní uvedených inštalácii treba predložiť pri kolaudácii stavby. 

mailto:swansiete@otns.sk
mailto:swansiete@otns.sk
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6. Odpad vznikajúci počas stavebných prác zneškodniť na povolenej skládke ( Komplex, 

odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady ) a doklad o zneškodnení  odpadu predložiť ku 

kolaudácii. 

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

rozkopávka verejného priestranstva) bez predchádzajúceho písomného súhlasu obce. 

8. Stavebník pred začatím zemných prác požiada správcov inžinierskych sietí o vytýčenie 

podzemných vedení. Križovania a súbehy vedení riešiť v súlade s STN 73 6005. 

V ochrannom pásme inžinierskych sieti je povolený len ručný výkop. 

9. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ bude určený vo výberovom konaní. 

Najneskôr do 15 dní po skončení výberového konania investor oznámi stavebnému úradu 

zhotoviteľa stavby a priloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti. 

10. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do 

skončenia stavebných prác. 

11. Stavebné výrobky použité na stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa zákona  č. 133/2013 Z.   

z. o stavebných výrobkoch. 

12. Stavba bude dokončená najneskôr do 1 roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti    

rozhodnutia. 
13. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby stavebnému úradu. 

14. Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou projektovou dokumentáciou zodpovedá 

stavebník a stavebný dozor. 

15. Projektant stavby v zmysle § 46 ods. 1 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť 

vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona a aj za jej 

realizovateľnosť. 

16. Stavebník je povinný podľa ust. § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na 

viditeľnom mieste štítkom „STAVBA POVOLENÁ“ 

17. Stavebník je povinný v zmysle ust. § 43i ods. 3 stavebného zákona dodržať podmienky pre 

stavenisko. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová 

dokumentácia overená v stavebnom konaní v zmysle § 43i ods. 5 stavebného zákona 

a všetky doklady týkajúce sa realizácie stavby. 

18. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní predmetnej stavby dbať na to, aby svojou stavebnou 

činnosťou nezasahoval do práv  a právom chránených záujmov vlastníkov susedných 

nehnuteľností, hlavne nadmerným hlukom, prachov a zbytočnou prevádzkou stavebných 

mechanizmov. 

19. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku 

spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 

20. Počas stavebných prác stavebník zabezpečí aby nákladnou dopravou neboli znečisťované 

miestne komunikácie a zabezpečí ich čistenie. 

21. Stavebníci sú povinní umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania 

štátneho stavebného dohľadu v zmysle ust. § 98 - § 104 stavebného zákona.  

 

Stavba  nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť. 

 

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 

nebude stavba začatá. 

 

Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov 

účastníkov konania. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : námietky neboli vznesené. 
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O d ô v o d n e n i e  

     
       Stavebník SPP-distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 26, IČO: 

35 910 739, v zastúpení na základe plnomocenstva Ing. Ireneja Denkocyho,   v zastúpení na 

základe splnomocnenia Ing. Miroslava Hronca, bytom            podal dňa 29.06.2018 na 

Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku    žiadosť 

o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Ivana 

Krasku, UO00131“ líniová stavba, v obci Sereď, ulice: Priečna, Spádová, J.Jesenského, 

Hviezdoslavova, Železničná, Legionárska, Obežná, Cukrovarská, M.R.Štefánika, Školská, 

Kukučínová, D.Štúra, na umiestnenie ktorej bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Sereď 

pod č. 13758/ÚPaSP 697/2018, dňa 27.09.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

02.11.2018. 

 

    Oznámením č. 14782/ÚPaSP 1198/2018 zo dňa 05.11.2018 začal  stavebný úrad stavebné 

konanie podľa  § 61  a § 61 ods. 2 stavebného zákona a upustil od miestneho zisťovania, 

z dôvodu, že sú mu pomery územia známe a žiadosť poskytla dostatočný podklad  pre 

posúdenie navrhovanej stavby.  

     

    Stavebné konanie bolo rozhodnutím č.14782/ÚPaSP 1198/2018 zo dňa 07.12.2018 

prerušené, stavebný úrad vyzval stavebníka k doplneniu žiadosti o  vyjadrenie Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru v Trnave -Krajský dopravný inšpektorát. Po predložení dokladov 

 stavebný úrad v konaní pokračoval.    

    Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v § 43d a 43e stavebného zákona 

a všeobecne technické požiadavky na výstavbu, určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z.          

Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona 

a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane 

obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. 

 

     Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného 

zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani 

neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. 

    

    Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania sú zahrnuté a 

skoordinované v podmienkach stavebného povolenia. 
       
    Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Peter Bronček, autorizovaný stavebný inžinier, 

reg.č. 4468*A2*, komplexné architektonické a inžinierske služby. 

 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

 

 

P o p l a t k y  

 

      Za vydanie stavebného povolenie bol uhradený správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 

Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote 400,- €. 
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    Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli  a webovom sídle Mesta Sereď(15. deň vyvesenia rozhodnutia je dňom 

doručenia 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, Námestie 

republiky 1176/10, 926 01 Sereď. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

                                                                                        podpísané                                                                                                   

                                                                                                 Ing. Martin Tomčányi  

                                                                                                        primátor mesta 
 

 

 

 

Príloha pre stavebníka: 

Overená dokumentácia stavby 

 

 

 

 
Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom stavebného konania podľa § 59 ods. 1 písm. 

b) stavebného zákona  

 

 

Vyvesené dňa :                      Zvesené dňa : 

 (pečiatka, podpis)                    (pečiatka, podpis) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


