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Námestie republiky 1176/10,  926 01 Sereď 

Číslo: 105/ÚPaSP 28/2019                                                             V Seredi, dňa 10.05.2019 

 

 
 

  

 

 

 

 

 STAVEBNÉ   POVOLENIE 
 

( VEREJNÁ  VYHLÁŠKA ) 

 
 

  
 
     Stavebník Haus Land s.r.o., Železničná 3086/60,  926 01 Sereď,  IČO: 50 928 376, 

podal dňa 08.01.2019 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania 

a stavebného poriadku žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Polyfunkčná zóna 

„Prúdy“ I. a II. etapa, 37 radových rodinných domov a príslušná technická 

infraštruktúra“, objekty dopravnej infraštruktúry SO.09  Pozemné komunikácie – severná 

vetva, SO.10 Pozemné komunikácie – južná vetva, SO.11 Cesta pre cyklistov, líniová 

stavba v katastrálnom území Sereď, územie pozdĺž Strednočepeňskej ulice medzi križovatkou 

Šulekovskej, Strednočepeňskej a Hornočepeňskej, a ulicou Jelšová, na umiestnenie ktorej 

bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Sereď pod č. 2619/ÚPaSP 343/2018 dňa 

16.08.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.01.2019.          
 
     Mesto Sereď, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a zákona č.135/1961 Zb. 

(cestný zákon)  v znení neskorších predpisov v súlade s § 120 zák.č.50/1976 Zb. o územnom 

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

žiadosť stavebníka podľa § 62 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 :    „Polyfunkčná zóna „Prúdy“ I. a II. etapa, 37 radových rodinných domov  

                                           a príslušná technická infraštruktúra“ 

                                                    stavebné objekty 

                                   SO.09  Pozemné komunikácie – severná vetva  

                                   SO.10  Pozemné komunikácie – južná vetva  

                                   SO.11  Cesta pre cyklistov 
 
pre stavebníka:  Haus Land s.r.o., Železničná 3086/60, 926 01 Sereď         

                         IČO: 50 928 376 
 
líniová stavba v katastrálnom území Sereď, územie pozdĺž Strednočepeňskej ulice medzi 

križovatkou Šulekovskej, Strednočepeňskej a Hornočepeňskej, a ulicou Jelšová. 
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     Predložená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši objekty dopravnej 

infraštruktúry SO.09  Pozemné komunikácie – severná vetva, SO.10 Pozemné komunikácie – 

južná vetva, SO.11 Cesta pre cyklistov. 

V rámci I. a II. etapy stavby bude vybudovaná časť komunikačnej siete pre dopravnú obsluhu 

budúcich rodinných a bytových domov, prislúchajúce chodníky a vjazdy a cyklistická 

cestička.  
 
SO.09  Pozemné komunikácie – severná vetva (pozemok parc.č. 4158/13 k.ú. Sereď)   

     Základnú kostru komunikačnej siete severnej časti navrhovaného územia bude tvoriť 

komunikácia – vetva „A“, zaradená do funkčnej triedy C2 v kategórii MO 7,5/40. Pripojená 

bude k ceste III/1347 v kkm 0,223, vľavo v smere staničenia cesty, kolmo na jej okraj, 

oblúkmi s polomermi 9,5 m.  

     Vo vzdialenosti 41,41 m od začiatku komunikácie – vetva „A“ bude vpravo v smere 

staničenia pripojená komunikácia – vetva „B“. Pripojenie bude realizované pod pravým 

uhlom s polomermi 9,0 m. Komunikácia bude zaradená do funkčnej triedy C3 a kategórie MO 

6,5/30, bude dvojpruhová, obojsmerná, šírky 5,5 m, dĺžky 172,20 m.  

     Vo vzdialenosti 41,41 m od začiatku komunikácie – vetva „A“ bude vľavo v smere 

staničenia pripojená komunikácia – vetva „C“. Pripojenie bude realizované pod pravým 

uhlom s polomermi 9,0 m. Komunikácia bude zaradená do funkčnej triedy C3 a kategórie MO 

6,5/30, bude dvojpruhová, obojsmerná, šírky 5,5 m, dĺžky 177,80 m.  

     Vo vzdialenosti 67,85 m od začiatku komunikácie – vetva „C“ bude vpravo v smere 

staničenia pripojená komunikácia – vetva „D“. Pripojenie bude realizované pod pravým 

uhlom s polomermi 7,0 m. Komunikácia bude zaradená do funkčnej triedy C2 a kategórie MO 

6,5/30, bude dvojpruhová, obojsmerná, šírky 5,5 m, dĺžky 48,20 m.  

     Vo vzdialenosti 133,89 m od začiatku komunikácie – vetva „C“ bude vpravo v smere 

staničenia pripojená komunikácia – vetva „E“, dĺžky 49,48 m. Komunikácia bude zaradená 

do funkčnej triedy D1 – Obytná ulica a zložená bude z trvale pojazďovaného pásu šírky 3,5 m 

a občasne pojazďovaného pásu šírky 1,5 m. Trvale pojazďovaný pás bude ku komunikácii – 

vetva – „C“ pripojený pod uhlom 90
o
, obojstrannými oblúkmi s polomermi 7,0 m. 

     Vo vzdialenosti 66,15 m od začiatku komunikácie – vetva „B“ bude vľavo v smere 

staničenia pripojená komunikácia – vetva „F“, dĺžky 46,95 m. Komunikácia bude zaradená 

do funkčnej triedy D1 – Obytná ulica a zložená bude z trvale pojazďovaného pásu šírky 3,5 m 

a občasne pojazďovaného pásu šírky 1,5 m. Trvale pojazďovaný pás bude ku komunikácii – 

vetva – „B“ pripojený pod uhlom 90
o
, obojstrannými oblúkmi s polomermi 7,0 m. 

     Vo vzdialenosti 130,76 m od začiatku komunikácie – vetva „B“ bude vpravo v smere 

staničenia pripojená komunikácia – vetva „G“, dĺžky 40,31 m. Komunikácia bude zaradená 

do funkčnej triedy D1 – Obytná ulica a zložená bude z trvale pojazďového pásu šírky 3,5 m 

a občasne pojazďovaného pásu šírky 1,5 m. Trvale pojazďovaný pás bude ku komunikácii – 

vetva – „B“ pripojený pod uhlom 90
o
, obojstrannými oblúkmi s polomermi 7,0 m. 

  
SO.10 Pozemné komunikácie – južná vetva (pozemok parc.č. 3849/69 k.ú. Sereď)   

     Základnú kostru komunikačnej siete v južnej časti navrhovaného územia bude tvoriť 

komunikácia  - vetva „H“, zaradená do funkčnej triedy C2 v kategórii MO 7,5/40. Pripojená 

bude k ceste III/1347 v kkm 0,223, vpravo v smere staničenia cesty, kolmo na jej okraj, 

oblúkmi s polomermi 9,5 m. Komunikácia bude obojsmerná, dvojpruhová, šírky 6,5 m, dĺžky 

73,17 m. 

     Vo vzdialenosti 40,37 m od začiatku komunikácie – vetva „H“ bude vľavo v smere 

staničenia pripojená komunikácia – vetva „I“, dĺžky 143,55 m. Komunikácia bude zaradená 

do funkčnej triedy D1 – Obytná ulica a zložená bude z trvale pojazďového pásu šírky 3,5 m 

a občasne pojazďovaného pásu šírky 1,5 m. Trvale pojazďovaný pás bude ku komunikácii – 

vetva – „H“ pripojený pod uhlom 90
o
, obojstrannými oblúkmi s polomermi 5,0 m. 
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     Vo vzdialenosti 64,92 m od začiatku komunikácie – vetva „H“ bude vpravo v smere 

staničenia pripojená komunikácia – vetva „J“. Pripojenie bude realizované pod pravým 

uhlom s polomermi 7,0 m. Komunikácia bude zaradená do funkčnej triedy C3 a kategórie MO 

6,5/30, bude dvojpruhová, obojsmerná, šírky 5,5 m, dĺžky 162,08 m. Smerovo bude 

komunikácia od začiatku vedená v priamej dĺžke 146,09 m a na konci prejde do ľavotočivého 

oblúka s polomerom 15,0 m dĺžky 15,99 m.   
   
SO.11 Cestička pre cyklistov   

     Pozdĺž cesty III/1347 na Strednočepeňskej ulici bude po ľavej strane v smere staničenia 

cesty vybudovaná cestička pre cyklistov šírky 2,0 m (dočasne bude dopravným značením 

umožnené užívanie aj pre peších). Cestička bude začínať pri okraji cesty III/1320 na 

Hornočepeňskej ul. v kumulatívnom km 15,455 70, vľavo v smere je staničenia, v šírke 3,0m. 

Cestička bude od okraja cesty oddelená pásom zelene premenlivej šírky, smerovo prejde za 

nástupnou plochou autobusovej zastávky, v križovatke s komunikáciou – vetva „A“ bude 

prerušená a spojená priechodom pre chodcov, pokračovať bude pozdĺž cesty na 

Strednočepeňskej ulici a ukončená bude v okraji cesty v kumulatívnom kilometri 0,427 

v šírke 3,0 m. V tomto mieste bude priechodom pre chodcov spojená s protiľahlým 

chodníkom na Jelšovej ulici. 

                        

Pre  uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 
 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom 

konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez 

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 
 

2. Navrhovaná stavba bude umiestnená v súlade s podmienkami určenými v územnom 

rozhodnutí vydanom mestom Sereď pod č. 2619/ÚPaSP 343/2018 dňa 16.08.2018, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.01.2019.  
 

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. Dopravné napojenie – navrhované komunikácie severná vetva a južná vetva budú 

napojené k ceste III/1347 v km 0,223 na pravej a ľavej strane v smere staničenia, ul. 

Strednočepeňská.  
 

5. Dažďová voda zo spevnených plôch bude odvádzaná dažďovou kanalizáciou do 

vsakovacích systémov. Dažďové vody zo spevnených plôch budú zachytávané 

systémom uličných vpustí. Dažďová kanalizácia je podľa § 52 zákona č. 364/2004 

Z.z. o vodách (vodný zákon) vodná stavba a podlieha povoleniu orgánu štátnej vodnej 

správy podľa § 26 vodného zákona.  
   

6. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:              
       

      Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante 

      č. ORHZ-GA1-1373-001/2018 zo dňa 04.12.2018 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante posúdilo projektovú 

dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie a 

s projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok.      
 

           Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek OH 

č. OU-GA-OSZP-2018/004099 zo dňa 20.03.2018                                                 

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

hospodárstve je potrebné, aby boli splnené nasledovné podmienky: 
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1. Pôvodca odpadov z realizácie stavby je povinný prednostne ich využiť pri vlastnej 

činnosti, recyklovať, zhodnotiť alebo zneškodniť. Odpady, ktoré nebudú využité, 

je potrebné zhodnotiť alebo zneškodniť spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské 

zdravie, životné prostredie a je v súlade so zákonom o odpadoch a ďalšími 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

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

mieste jeho vzniku. 

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

všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby (sprievodné 

listy NO, vážne lístky, faktúry a pod.) v zariadeniach oprávnených podľa zákona 

o odpadoch a požiada o vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 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.              
 

           Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek OPaK 

č. OU-GA-OSZP-2019/003475 zo dňa 17.01.2019                                                 

Parcely nezasahujú do žiadneho územia chráneného v zmysle zákona NR SR č. 

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení nesk. predpisov. Z hľadiska ochrany 

prírody a krajiny nemáme námietky k realizácii predmetnej stavby podľa predloženej 

projektovej dokumentácie.      
 

            Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia 

            č. OU-GA-OKR-2018/004340 zo dňa 19.03.2018 

Po preštudovaní a posúdení uvedenej projektovej dokumentácie Odbor krízového 

riadenia Okresného úradu Galanta dospel k záveru, že s vydaním stavebného 

povolenia na akciu „Polyfunkčná zóna „Prúdy“ I. a II. etapa Sereď“, súhlasí.  
 

            Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor 

            č. OU-GA-PLO-2019/004186-02 zo dňa 8.2.2019 – rozhodnutie 

Dodržať podmienky rozhodnutia č. OU-GA-PLO-2019/004186-02 zo dňa 8.2.2019, 

ktoré vydal Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor podľa § 17 ods. 1 a 6 

zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.    

Odníma poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodárske účely natrvalo pre účel 

výstavby stavby Polyfunkčná zóna „PRÚDY“ I. a II. etapa – pozemné komunikácie 

(parc.č. 3849/69 a parc.č. 4158/13, k.ú. Sereď).    
  

            Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Bratislava 

č. ASM – 50 – 936/2018 zo dňa 17.04.2018         

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 

rozhodnutie a 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.                                           
 

      Krajský pamiatkový úrad Trnava 

      č. KPUTT-2018/7573-6/34253/Hor,Sl zo dňa 02.05.2018 - rozhodnutie 
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Za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi na území 

predmetnej stavby bude podľa § 35 ods. 4 písm. a) zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane 

pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov vykonaný predstihový pamiatkový 

– archeologický výskum.  

Dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Trnava č. 

KPUTT-2018/7573-6/34253/Hor,Sl zo dňa 02.05.2018.   
 

      Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

      č. OU-GA-OCDPK-2019/002575 zo dňa 14.01.2019 - vyjadrenie 

Navrhovaná stavba sa dotýka ochrany záujmov ciest III/1347 a III/1320 v k.ú. Sereď.   

S predloženou projektovou dokumentáciou stavby súhlasíme za predpokladu 

dodržania nasledovných podmienok: 

- dodržať podmienky záväzného stanoviska k dopravnému napojeniu na cestu 

III/1347 podľa § 3b ods. 3 cestného zákona vydané tunajším úradom pod č. OU-

GA-OCDPK-2018/006294 zo dňa 10.05.2018, 

- dodržať podmienky záväzného stanoviska – povolenie výnimky zo zákazu činností 

v ochrannom pásme ciest podľa § 11 ods. 2, cestného zákona vydané našim 

úradom pod č. OU-GA-OCDPK-2018/005605 zo dňa 10.05.2018, 

- na zásahy do telesa ciest III/1347 a 1320 (pretlak, priekopa) z dôvodu realizácie 

stavby je potrebné v predstihu (14 dní) požiadať tunajší úrad o povolenie 

zvláštneho užívania ciest v zmysle ustanovenia § 8 cestného zákona, 

- na použitie prenosného a trvalého dopravného značenia na cestách III/1347 

a III/1320 počas realizácie a kolaudácie stavby je potrebné požiadať náš úrad 

o určenie, ktorého vydanie je podmienené záväzným stanoviskom OR PZ ODI 

Galanta a stanoviskom SaÚC TTSK Trnava, 

- posúdenie vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky navrhovanej stavby prináleží 

OR PZ ODI Galanta, 

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

premávky na predmetných cestách, 

- projektovú dokumentáciu stavby predložiť na vyjadrenie správcovi cesty SaÚC 

TTSK Trnava, 

- stavebný objekt SO.09, SO.10 pozemné komunikácie, SO.11cestička pre cyklistov 

bude povoľovať mesto Sereď, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové 

komunikácie, 

- SO.12 autobusové zastávky a úpravu cesty III/1347 (oblúky) bude povoľovať 

tunajší úrad, ako špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy. 
 

Okresné riaditeľstvo PZ v Galante, Okresný dopravný inšpektorát   

č. ORPZ-GA-ODI1-2019/000401-014 zo dňa 27.01.2019 

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Galante s predloženým návrhom trvalého 

dopravného značenia k PD „Polyfunkčná zóna PRÚDY“ v zmysle predloženej 

žiadosti a priloženej dokumentácii po prehodnotení dopravno-bezpečnostnej situácie 

v danej lokalite súhlasí s projektom trvalého dopravného značenia a zariadenia za 

podmienok že:   

- trvalé dopravné značky budú použité v zmysle platnej STN v reflexnej úprave, 

upevnené na príslušných nosičoch, resp. stĺpikoch a budú v súlade so zákonom č. 

8/2009 Z.z. a s vyhláškou č. 9/2009 Z.z. v platnom znení, 

- všetky priechody pre chodcov budú osvetlené umelým osvetlením, 

- Okresný dopravný inšpektorát Galanta žiada, aby bol včas prizvaný ku kontrole 

umiestňovania, resp. použitia trvalých dopravných značiek.    
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   K použitiu odsúhlasených trvalých 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 miestach umiestnenia odsúhlasených 

dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení na prípadné zmeny, 

úpravy alebo doplnenie tohto stanoviska.   
           

Okresné riaditeľstvo PZ v Galante, Okresný dopravný inšpektorát   

č. ORPZ-GA-ODI1-2019/000400-003 zo dňa 29.01.2019 

Okresný dopravný inšpektorát v Galante s predloženým návrhom projektu dočasného 

dopravného značenia „Polyfunkčná zóna PRÚDY“ v zmysle predloženej žiadosti 

a priloženej dokumentácii po prehodnotení dopravno-bezpečnostnej situácie v danej 

lokalite súhlasí za podmienok že:   

- 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 a zariadenia 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, 

- Okresnému dopravnému inšpektorátu Galanta bude oznámené meno a telefónny 

kontakt osoby zodpovednej za správnosť a funkčnosť osadenia dopravných značiek 

počas prác a bude privolaný na kontrolu použitia dopravného značenia ešte pred 

začatím stavebných prác.    

   K použitiu odsúhlasených dočasných 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 miestach umiestnenia odsúhlasených 

dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení na prípadné zmeny, 

úpravy alebo doplnenie tohto stanoviska.    
  
Správa a údržba ciest TTSK Trnava 

č. 03309/2019/SÚCTt-12  0339 zo dňa 18.01.2019 

Našich záujmov sa dotýka zásah do telesa cesty III/1347 a III/1320, ktorá je v našej 

správe a údržbe. S vyššie uvedenou stavbou súhlasíme. 

Zriadenie inžinierskych sietí realizovať v zmysle nášho stanoviska č.j. 

3764/2018/SÚCTt-4615 zo dňa 30.07.2018. Stavebné objekty S0.10 , S0.11 a SO. 12 

realizovať v zmysle predloženej projektovej dokumentácie. Dopravné napojenie 

komunikácie vetvy A v severnej časti navrhovaného územia v km 0,223 vľavo v 

smere staničenia cesty III/1347 a vetvy H v južnej časti navrhovaného územia v km 

0,223 vpravo v smere staničenia cesty III/1347 realizovať so zarezaním asfaltovej 

časti vozovky s vyplnením dilatačnej špáry s pružnou asfaltovou zálievkou a v zmysle 

predloženej dokumentácie. Napojenie musí byť plynulé. Odvedenie povrchovej vody z 

komunikácie realizovať tak, aby voda z komunikácie nestekala na vozovku cesty 

III/1347. Stavebný objekt S0.11- cestu pre cyklistov realizovať v zmysle projektovej 

dokumentácie so začiatkom pri okraji cesty III/1320 s vybudovaním krátkeho 

prepojovacieho chodníka. Napojenie chodníkov realizovať zarezaním vozovky cesty 

III/1320. Napojenie musí byt' plynulé. Odvodnenie bude realizované plytkým žľabom 

prekrytým roštom. Cesta pre cyklistov bude ďalej pokračovať pozdĺž cesty III/1347 a 
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bude oddelená od okraja cesty zeleným pásom. SO. 12 zastávky autobusu realizovať v 

zmysle projektovej dokumentácie. Okraj vozovky zarezať po celej dĺžke a medzi okraj 

vozovky a zastávkový pruh osadiť odvodňovací žľab. Zastávkový pruh vyspádovať k 

okraju cesty. Napojenie chodníka na cestu III/1347 realizovať so zarezaním 

asfaltového okraja vozovky a bezbarierovou úpravou. Napojenie musí byt' plynulé. 

Odvedenie povrchovej vody z chodníka v mieste napojenia realizovať tak, aby voda 

nestekala na vozovku cesty III/1347. Rozšírenie cesty v križovatke ciest III/1320 a 

III/1347 realizovať odfrézovaním asfaltového krytu a uložením novej obrusnej vrstvy 

v požadovanej hrúbke. 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 nesmie byť ohrozená. 

Prípadné poškodenie 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, 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. Organizáciu dopravy počas výstavby vyznačiť prenosným dopravným 

značením, ktorého projekt žiadame predložiť na vyjadrenie (výkres č.10a, 10b a 10 d). 

S preložením dopravných značiek IS36a a IS36b súhlasíme. Náklady za preloženie 

dopravných značiek bude znášať investor. S osadením trvalých dopravných značiek 

pri ceste III/1320 a III/1347 IP6 na retroreflexnom podklade s dvojicou výstražných 

oranžových svetiel s detekciou pohybu chodca, C12, C16, II7a a V11a súhlasíme. 

Náklady na osadenie týchto dopravných značiek bude znášať investor. Obnovu a 

údržbu bude zabezpečovať investor t. j. Haus Land, s. r. o. , Sereď. S osadením 

trvalého dopravného značenia pri ceste III/1320 a III/1347 V4, 1P6, V6a, P8, P13 a P l 

súhlasíme v zmysle predloženej technickej správy a situácie. Náklady na osadenie 

trvalého dopravného značenia V4, IP6, V6a, P8, P13 a P1 pri vyššie uvedených 

cestách bude zabezpečovať investor t. j. Haus Land, s. r. o., Sereď. Po osadení 

trvalého dopravného značenia pri cestách III/1320 a III/1347 - V4, IP6, V6a, P8, P13 a 

P 1 toto písomne odovzdať Ing. Fodorovi majstrovi strediska Sereď. Obnovu a údržbu 

odovzdaného trvalého dopravného značenia bude zabezpečovať SÚC TTSK Trnava. 

Ak príde k záberu naviac pozemkov požadujeme ich majetkoprávne vysporiadať a po 

kolaudácii stavby odovzdať vlastníkovi cesty, ktorým je Trnavský samosprávny kraj. 

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. 
 

Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, Trnava  

č. 05754/2019/OI-2 zo dňa 10.01.2019 

Stavba bude dopravne napojená účelovými miestnymi komunikáciami (SO.09 

a SO.10) prostredníctvom stykovej priesečnej križovatky na cestu III/1347 

s následným pokračovaním po ceste III/1320. V mieste napojenia oboch uvedených 

ciest dôjde k stavebnej úprave – rozšíreniu cesty III/1347. Z hľadiska dopravnej 

obslužnosti záujmového územia je zámerom aj vybudovanie cesty pre cyklistov 

(jednostranne vedľa cesty III/1347 s napojením na cestu III/1320 – SO.11), nových 

priechodov pre chodcov, resp. cyklistov (1x na ceste III/1320 a 3x na ceste III/1347).    

TTSK, ako vlastník ciest II. a III. triedy, nachádzajúcich sa na území samosprávneho 

kraja v zmysle ustanovenia § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
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komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, Vám z hľadiska ochrany 

týchto nehnuteľností zasiela prostredníctvom Odboru dopravnej politiky nasledovné 

stanovisko:  

- Podmienky, ktoré TTSK stanovil vo svojom stanovisku č. 06261/2018/ODP-2 zo 

dňa 11.4.2018 v rámci územného konania pre predmetnú stavbu a ktoré neboli 

doteraz dodržané, ostávajú naďalej v platnosti a trváme na ich rešpektovaní 

a dodržaní. 

- V zmysle ustanovení § 8 cestného zákona a § 11 ods.1 písm. g) Vyhlášky č. 

35/1984 Zb., ktorou sa cestný zákon vykonáva, je zriaďovanie, vykonávanie 

plánovanej opravy a údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu 

chápané ako zvláštne užívanie pozemných komunikácií, na ktoré sa vyžaduje 

povolenie cestného správneho orgánu. Na základe uvedeného žiadame realizáciu 

technickej infraštruktúry, pokiaľ bude ukladaná aj do telesa ciest III/1320, resp. 

III/1347, konzultovať  s príslušným cestným správnym orgánom – Okresný úrad 

Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

- Uvedený cestný správny orgán je zároveň príslušným špeciálnym stavebným 

úradom povoľujúcim výstavbu autobusových zastávok a rozšírenie cesty III/1347. 

- Ukladanie technickej infraštruktúry do telesa ciest, resp. križovanie trasy 

inžinierskych sietí s cestami vo vlastníctve TTSK, (vzdialenosť výkopu od cesty 

vedeného v jej súbehu, hĺbku podvŕtania pod niveletou vozovky, vzdialenosť 

montážnych jám od cesty a pod.) ale aj spôsob a šírku preplátovania jednotlivých 

vrstiev vozovky ako aj iné detaily napojenia vetvy „A“ (SO.09) a vetvy „B“ 

(SO.10) požadujeme konzultovať so správcom dotknutej cesty – Správa a údržba 

ciest TTSK a rešpektovať jeho pokyny.  

- Pri realizácii predmetnej stavby žiadame dodržať aj platné ustanovenia § 18 

cestného zákona. 

- Stavebnou činnosťou – výkopovými prácami nesmie dôjsť k ohrozeniu telesa ciest 

III/1320 a III/1347 z hľadiska narušenia ich stability, konštrukčných vrstiev 

vozovky, zhoršenia stavebno-technického stavu, odtokových pomerov (odvádzania 

dažďových vôd z telesa cesty) a ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky. 

- Zemina z výkopov ani iný stavebný materiál nesmú byť uložené na korune 

vozovky ciest III/1320 a III/1347. 

- Pokiaľ si realizácia prác vyžiada aj premiestnenie/demontáž existujúceho zvislého 

dopravného značenia, prislúchajúceho k cestám III/1320 a III/1347, je 

žiadateľ/dodávateľ prác povinný vykonať neodkladné opatrenia k osadeniu 

prenosného dopravného značenia a nahlásiť túto skutočnosť správcovi.  

- Obmedzenie cestnej premávky na cestách III/1320 a III/1347 žiadame realizovať 

len v nevyhnutnom rozsahu. V takom prípade je žiadateľ povinný predložiť 

situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému 

inšpektorátu na odsúhlasenie a následne požiadať cestný správny orgán o určenie 

jeho použitia. Pracovné miesta na cestách III/1320 a III/1347 žiadame označiť v 

zmysle platných predpisov - TP 06/2013 Použitie dopravných značiek a 

dopravných zariadení na označovanie pracovných miest. 

- Vzhľadom k predpokladu zvýšenej intenzity cestnej premávky v danej lokalite, 

najmä nákladnej techniky a stavebných mechanizmov počas realizácie predmetnej 

stavby, ale i v jej ďalšej etape (IBV, výstavba radových rodinných domov a 

prvkov občianskej vybavenosti), je stavebník povinný rešpektovať aj ustanovenie 

§ 19 cestného zákona: „Ak pri veľkých stavbách, ťažobných prácach alebo pri 

terénnych úpravách, ktoré vyžadujú stavebné povolenie alebo iné povolenie podľa 

osobitných predpisov, sa má užívať pozemná komunikácia, ktorej stavebno-
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technické vybavenie nezodpovedá požadovanej premávke na tejto komunikácii, 

musia sa na nej vykonať potrebné úpravy po dohode s jej vlastníkom alebo 

správcom. Ak vykonanie úprav nie je účelné alebo možné, musí sa vybudovať 

nová pozemná komunikácia, ktorá zodpovedá predpokladanej dopravnej záťaži. 

Stavbu novej komunikácie alebo úpravy jestvujúcej komunikácie je povinný 

zabezpečiť na vlastný náklad ten, kto túto potrebu vyvolal“. Na základe uvedenej 

skutočnosti požadujeme pred začatím prác ako aj po ich ukončení vykonať 

monitoring stavu ciest III/1320 a III/1347 v dotyku celej záujmovej lokality za 

účasti zástupcov stavebníka a správcu dotknutej cesty. V prípade zistenia 

rozdielneho stavu vozovky a závad spôsobených výstavbou je stavebník povinný 

tieto závady neodkladne a na svoje náklady odstrániť. Táto povinnosť sa vzťahuje 

na celú dobu trvania záruky na zhotovené dielo. 
 

     SPP – distribúcia, a.s., Bratislava 

     č. TD/NS/0722/2018/Be zo dňa 7.12.2018  

V záujmovom území sa nachádzajú: plynárenské zariadenie: STL-plynovod DN 80, 

tlak 280 kPa, NTL plynovod PE D110 a prípojky, tlak 2,1 kPa, ochranné pásmo 

plynárenského zariadenia: áno, bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno.  

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete súhlasí s vydaním stavebného povolenia 

predmetnej stavby 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 Árendáš, tel. č. +421 37 242 

3705) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác, 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas 

realizácie činností z dôvod  potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä 

výkonu kontroly prevádzky, údržba 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, 

http://www.spp-distribucia.sk/
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- 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 sankciu 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 zariadení a taktiež 

ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, 

TPP 906 01, TPP 700 02, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

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

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 

73 6005 a TPP 906 01, 

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 

Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty 

a pod.  
 

      Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava   

      č. CD 83888/2018  zo dňa 26.11.2018 

Plánovanou výstavbou nebudú dotknuté vedenia VN ani NN.      

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

projektu stavby súhlasí s podmienkami:  

- žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma 

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

- v prípade, že pri výstavbe dôjde k práci v ochrannom pásme VN a VVN vedenia 

a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so 

stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení §43 Zákona 

o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je 

nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti 

VN vedenia,      

- pri stavebných prácach žiadame dodržať bezpečnostné predpisy pre prácu v blízkosti 

elektrického vedenia, 

- žiadame vytýčiť všetky podzemné vedenia v správe Západoslovenskej Distribučnej, 

a.s., 

- v prípade potreby úpravy a preložky existujúcich distribučných zariadení žiadame 

postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike §45.                      
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Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, Bratislava 

č.: 6611901080 zo dňa 15.01.2019 

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 nim 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 sieti (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 sieti: Martin Moravčík,  

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

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa 

do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za 

splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 

Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 

s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť 

zrealizovať prekládku SEK. 

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

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

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zaradení. 

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

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

DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 

proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 

povinnosti 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. 

Pre realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy 

SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. 

Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia 

iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne 

káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 

vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, 

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

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

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.  

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené 

body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria 

prílohu tohto vyjadrenia. 

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

Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie 

výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, 

prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

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

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

územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízií so 

SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do 

ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak 

Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: 

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 

zamestnancom Slovak Telekom, a.s. 

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s 

preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný 

partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907 

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) 

s rôznou funkčnosťou. 

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, 

je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že 

zabezpečí: 

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na 

povrchu terénu, 

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s 

vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na 

jeho ochranu stanovené 

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 

odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej 

polohy na povrchu terénu 

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 

(napr. hĺbiace stroje) 

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, 

krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy 

zariadenia 

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129 

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

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

priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) 
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UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie 

tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

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

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

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

vedení v plnom rozsahu.                   
 
7. Stavba bude dokončená v termíne do 31.12.2020.   
 
8. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ bude určený vo výberovom 

konaní. Najneskôr do 15 dní po skončení výberového konania stavebník oznámi 

stavebnému úradu zhotoviteľa stavby a priloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti. 
 

9. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami 

zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a používať materiál vyhovujúci platným normám v zmysle § 43f stavebného 

zákona. 
 

10. Stavebník zodpovedá za súlad priestorovej polohy stavby s overenou dokumentáciou,   

pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou 

alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 

Doklad o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri 

kolaudácii.  
 

11. Pred začiatkom výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych 

sietí v priestore navrhovanej stavby ich správcami, v prípade kolízie s objektom 

ochrániť resp. dať preložiť. V mieste inžinierskych sietí výkopové práce vykonať 

ručne.   
 

12. Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb a označiť 

stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.  
 

13. Pri uskutočňovaní predmetnej stavby dbať na to, aby stavebnou činnosťou nebolo 

zasahované do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných 

nehnuteľností, hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou 

stavebných mechanizmov.  
 

14. Dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku spôsobeniu škody na 

cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 
 

15. Počas stavebných prác zabezpečiť, aby nákladnou dopravou neboli znečisťované 

komunikácie a zabezpečí ich čistenie. 
 

16. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom 

vykonania štátneho stavebného dohľadu v zmysle ust. § 98 - § 104 stavebného zákona.  
 
17. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby stavebnému úradu.  

 
18. 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. 
 
19. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať 

len na  základe kolaudačného rozhodnutia,  podľa § 76 ods. 1 stavebného zákona.  
 

http://www.telekom.sk/
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20. Po ukončení stavby, pred začatím jej užívania je stavebník povinný podať v zmysle 

ust. § 76 až § 79 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, 

pričom návrh má obsahovať náležitosti v súlade s § 17, § 18 vyhlášky č. 453/2000 

Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.  
 

21. Kolaudácia je možná až po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia na 

podmieňujúce stavebné objekty stavby z hľadiska užívateľnosti stavby ako celku, 

ktoré povoľovali iné stavebné úrady. 

  

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky neboli vznesené. 
                 
 
Stavba  nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne 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. 

 

 

O d ô v o d n e n i e  
        

     Stavebník Haus Land s.r.o., Železničná 3086/60,  926 01 Sereď,  IČO: 50 928 376, podal 

dňa 08.01.2019 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného 

poriadku žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Polyfunkčná zóna „Prúdy“ I. 

a II. etapa, 37 radových rodinných domov a príslušná technická infraštruktúra“, objekty 

dopravnej infraštruktúry: SO.09  Pozemné komunikácie – severná vetva, SO.10  Pozemné 

komunikácie – južná vetva, SO.11 Cesta pre cyklistov, líniová stavba v katastrálnom území 

Sereď, územie pozdĺž Strednočepeňskej ulice medzi križovatkou Šulekovskej, 

Strednočepeňskej a Hornočepeňskej, a ulicou Jelšová, na umiestnenie ktorej bolo vydané 

územné rozhodnutie Mestom Sereď pod č. 2619/ÚPaSP 343/2018 dňa 16.08.2018, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 07.01.2019.          

     Mesto Sereď, ako príslušný špeciálny stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania 

podľa § 61 ods.4 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením č. 

105/ÚPaSP 28/2019-oz. zo dňa 15.02.2019 a  z dôvodu, že sú mu známe pomery staveniska, 

bolo v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona upustené od miestneho zisťovania. Verejná 

vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Sereď v termíne od 18.02.2019 do 

05.03.2019.                         
 
     Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v § 43d a 43e stavebného zákona ako aj 

podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby a všeobecné technické požiadavky na 

výstavbu, určené vyhláškou č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

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

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

obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.  
        
     Svoje stanoviská si uplatnili: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

Galanta, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredia – úsek OPaK, OV a 

OH, Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Galanta, odbor 

krízového riadenia, Krajský pamiatkový úrad Trnava, SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, 

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta so sídlom v Šali, Trnavský 
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samosprávny kraj, sekcia hospodárskej stratégie, odbor dopravnej politiky, Trnava, Okresný 

úrad Galanta, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Správa a údržba ciest TTSK 

Trnava, Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Galanta, Ministerstvo obrany 

SR, Agentúra správy majetku, Bratislava. Ich pripomienky a stanoviská boli skoordinované 

a zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.        
        
     Projektovú dokumentáciu dopravnej stavby vypracoval Ing. Martin Škoda, PhD., 

autorizovaný stavebný  inžinier, reg. č. 4680 * I2, Konštrukcie inžinierskych stavieb. 
                   
     Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

 

     Poplatky:   

     Za vydanie stavebného povolenia bol uhradený správny poplatok podľa zákona č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote 700,00 €.  
  

 

     Toto rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 dní 

na úradnej tabuli mesta Sereď a webovej stránke mesta Sereď (www.sered.sk). Za deň 

doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.  

  

 

  P o u č e n i e 
 

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

Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia 

na Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová Doba 

1408/31, 924 36 Galanta, podaním na mesto Sereď, Námestie 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 pre stavebníka :  
Overená dokumentácia stavby                   

 

 

 

 
Vyvesené  dňa :  20.05.2019                                                            Zvesené  dňa : 

(pečiatka, podpis)                                                                             (pečiatka, podpis) 

 

 


