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

Číslo : 2093/ÚPaSP 282/2019                                                         V Seredi, dňa 15.05.2019 

 

 

 

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  

- návrh na vydanie  rozhodnutia o umiestnení stavby „SD/17501-Rekonštrukcia 

plynovodov Sereď, Svätoplukova, UO00131“ líniová stavba, v obci Sereď“  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ú Z E M N É   R O Z H O D N U T I E 

/verejná vyhláška/ 
      

 

         Navrhovateľ 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 podal dňa 12.03.2019 na 

Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku návrh na 

vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „SD/17501-Rekonštrukcia plynovodov Sereď, 

Svätoplukova, UO00131“ líniová stavba, v obci Sereď, ulice: Svätoplukova, 8.mája, 

Tehelná, Krásna, F.Kráľa, Slnečná, Nová, Šulekovská, Rovná, Vysoká a Priečna. 

  

Mesto Sereď, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o 

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

posúdil návrh 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 SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  v y d á v a  

  

rozhodnutie o umiestnení stavby 

 

„SD/17501-Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Svätoplukova, UO00131“ 

 

líniová stavba, v obci Sereď. 

 

     Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie rieši vybudovanie stavby: Inžinierska 

stavba – obnova plynárenských zariadení, líniová stavba.  
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Účel stavby:.  

Rekonštrukcia existujúcej líniovej stavby - plynárenstvo, za účelom obnovy nízkotlakých 

(ďalej NTL) plynovodov a prípojok plynu z materiálu oceľ na STL plynovody z mat. PE1 

OORC v meste Sereď na uliciach Svätoplukova, 8. mája, Tehelná, Krásna, Fraňa Kráľa, 

Slnečná, Nová, Šulekovská, Rovná, Vysoká a Priečna. V súčasnosti sú odberatelia v 

záujmovej oblasti zásobovaný zemným plynom z NTL oceľových plynových rozvodov. 

Navrhovaná stavba súvisí s nevyhovujúcim stavom existujúcich NTL plynovodov 

distribučnej siete, ktoré boli vybudované v roku 1970 z ocele a sú v prevádzke cca 49 rokov. 

Nový STL plynovod a prípojky plynu budú vyhotovené z mat. PE100RC vyhovujúcej kvality, 

čím sa vytvoria podmienky pre zabezpečenie bezpečnej, bezporuchovej a spoľahlivej 

prevádzky plynárenských zariadení.  

 

Základné údaje o plynovodoch a prípojkách plynu : 

Charakter stavby :                  obnova líniovej stavby - plynárenstvo 

Dopravované médium:           zemný plyn naftový 

Menovitý pracovný pretlak:    0,4 MPa 

Prevádzkový pretlak STL:      0,1 MPa (100kPa) 

Dimenzia, materiál:                PE 100 RC, SDR11 D25-D63 PE 100 RC, SDR17 D90  

 

Obnova sa vykoná v rámci stavebných objektov:  

SO 01 PLYNOVODY  

SO 01.1 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY  

SO 01.2 DOPOJENIA OPZ SO 01.3 PREPOJE A ODPOJE  

 

SO 01 - PLYNOVODY  

Uvedený stavebný objekt bude slúžiť ako doposiaľ pre distribúciu a dopravu zemného plynu 

k existujúcim odberateľom ZP. Navrhované plynovody budú v celom rozsahu pretlakované z 

NTL na STL1 a napojené na tlakovú hladinu STL1 (100kPa). Celková dĺžka navrhovaných 

plynovodov je cca 2939,9m. Dimenzie jednotlivých plynovodov určených na obnovu boli 

navrhnuté na základe hydraulického prepočtu. Navrhované plynovody budú v maximálnej 

možnej miere vybudované v súbehu s existujúcimi plynovodmi (v ich ochrannom pásme) 

alebo budú rekonštruované bezvýkopovou metódou - vťahovaním (relining) do pôvodných 

potrubí alebo podvrtmi.  

SO 01.1 - PRIPOJOVACIE PLYNOVODY  

Súčasťou rekonštrukcie bude výmena líniových častí prípojok plynu, ktoré budú obnovené 

výkopovou alebo bezvýkopovou metódou až na hranicu verejne prístupného pozemku, kde 

budú inštalované nové skrinky DRZ (zostava HUP + RTP + meranie). Nové prípojky plynu 

pre nových odberateľov plynu sa v rámci tejto stavby nenavrhujú.  

SO 01.2 DOPOJENIA OPZ  

Predmetom rekonštrukcie bude aj NTL plynoinštalácia úsek od nových skriniek DRZ za 

pôvodnú polohu HUP, kde sa vykoná dopojenie na existujúci NTL rozvod plynu. Pôvodný 

HUP bude zrušený (odpojený) a nový HUP sa inštaluje v novej skrinke DRZ pred regulátor 

tlaku plynu. Celkový počet prípojok plynu 172ks v celkovej dĺžke 1435,9m.  

SO 01.3 PREPOJE A ODPOJE  

V rámci podobjektu SO 01.3 bude vykonané prepojenie rekonštruovaných plynovodov SO 01 

s existujúcou STL DS, ako aj odpojenie plynovodov určených na odpojenie po zrealizovaní 

obnovy.  
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CHARAKTERISTIKA STAVBY  

Účelom navrhovanej stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v 

meste Sereď, s tým že navrhovaná tlaková hladina časti STL plynovodov bude 100 kPa. 

Projekt je súčasťou rekonštrukčného programu obnovy fyzicky zastaraných a nevyhovujúcich 

oceľových plynovodov s častým výskytom porúch.  

Rekonštruované plynovody a pripojovacie plynovody budú vedené v spevnených a 

nespevnených plochách v ochrannom pásme jestvujúceho plynovodu a s rešpektovaním 

ochranných pásiem ostatných inžinierskych sieti. Križovanie spevnených plôch bude riešené 

prednostne bezvýkopovou technológiou.  

Existujúce prípojky, ak sú zrealizované z materiálu PE 100 budú dopojené na rekonštruovaný 

plynovod PE a v prípade zmeny tlakovej hladiny na STL budú existujúcim odberateľom do 

skriniek DRZ doplnené regulátory tlaku plynu.  

 

Na stavenisku dôjde k styku s ochrannými pásmami vzdušného elektrického vedenie a 

podzemných inžinierskych sietí. Pri súbehu a križovaní novobudovaných plynovodov a 

plynovodných prípojok s existujúcimi inžinierskymi sieťami sa musí postupovať v zmysle 

STN 73 6005.  

Všade tam, kde budú realizované nevyhnutné výkopové práce pre možnosť uplatnenia 

technológii pre obnovu plynovodov a prípojok plynu, bude nutné pred zahájením výkopových 

prác vykonať vytýčenie týchto vedení a v ochrannom pásme v prípade križovania a súbehu 

plynovodov s týmito vedeniami sa musia všetky práce vykonať ručne. Ručne sa musia 

vykonať výkopové práce i v blízkosti nadzemných vedení v prípade, že by mohlo dôjsť k 

poškodeniu nadzemného zariadenia, prípadne k ohrozeniu pracovníkov.  

1.2 Dotyk s komunikáciami  

Miestne komunikácie a účelové komunikácie  

Pri výstavbe dôjde k zásahu do telesa miestnej asfaltovej komunikácie, nakoľko existujúce 

plynovody a prípojky plynu sa nachádzajú v telese existujúcich asfaltových ciest. Rozsah a 

požadované konečné SPÚ sú určené vo vyjadrení Mestského úradu Sereď ako CSO 

komunikácii - dokladová časť PD. štátne cesty Pri výstavbe nedôjde k súbežnému zásahu do 

telesa ciest III. triedy - asf. cesty 111/1320 a asf. cesty 11111347. asf. cesty budú križované 

prípojkami plynu, ktoré budú realizované bezvýkopovou technológiou podvrtmi. Montážne 

jamy budú realizované mimo telesa cesty.  

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky : 

1. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na stavbu  „SD/17501-Rekonštrukcia 

plynovodov Sereď, Svätoplukova, UO00131“ rieši vybudovanie inžinierskej stavby – obnova 

plynárenských zariadení, líniová stavba v meste Sereď podľa situácií v mierke 1:1000,  

výkres. č.1 až výkres č. 2, vypracovaných 01/2019,  zodpovedným projektantom Ing. 

Stanislav Kulich, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 2242*A*2-3, inžinierske stavby. 

Situácie v mierke 1:1000 pre potreby povoľujúceho orgánu sú súčasťou územného  

rozhodnutia. 

 

Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a 

organizácií : 

 

Záväzné stanovisko Mesto Sereď 

Č.22162/2018             zo dňa 22.10.2018 

Mesto SEREĎ, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie podľa 

ustanovenia §3 ods.2 zákona č.135/1961 Zb., o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

nemá námietky a odporúča realizáciou podľa predloženej PD. Podmienky realizácie:  
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-pri rekonštrukčných prácach, ktoré križujú MK je nutné zvážiť uprednostnenie realizácie 

formou pretláčky pred rozkopaním telesa MK. V každom prípade žiadame zosúladiť práce s 

podmienkami stanovenými v povolení na zvláštne užívanie miestnej komunikácie, ktoré je 

potrebné vybaviť v dostatočnom časovom predstihu a k rozkopávkovému povoleniu je 

potrebný doložiť harmonogram prác,  

-v prípade vydania povolenia za užívanie verejného priestranstva umiestnením stavebného 

materiálu štrk, piesok, uloženie výkopovej zeminy atď. je potrebné vybaviť povolenie na 

príslušnom oddelení mesta Sereď, kde budú stanovené podmienky výrubu dane, 

-v prípade prekrytia inžinierskych sietí požadujeme rešpektovať vyjadrenia ich správcov, 

-po vykonaní rekonštrukčných prác žiadame opravu rozkopanej časti MK realizovať na celú 

šírku profilu chodníka, na polovicu šírky profilu vozovky. 

-počas rekonštrukčných prác žiadame zachovať funkčnosť vjazdov z miestnej komunikácie,  

-pri realizácii rozkopávky žiadame označiť rozkopávku tabuľou vo formáte A reklamy na 

ktorej musia byť uvedené údaje: realizačná firma, termín realizácie a taktiež žiadosť o 

strpenie prác, 

-polohu nových plynovodných potrubí žiadame pre mesto zaznamenať v digitálnej podobe 

(formát dwg resp. pdf) 

-realizácia rekonštrukčných - rozkopávkových prác na komunikáciách cesty III. triedy 

podlieha schváleniu OÚ pre CD a PK Galanta. Vydané rozhodnutie (povolenie) v kópii 

doručiť na mesto Sereď umiestnenie prenosného dopravného značenia na MK v správe mesta 

Sereď a komunikáciách cesty triedy podlieha samostatnému povoľovaciemu konaniu, 

podmienené je súhlasným stanoviskom ODI Galanta, a správcom pozemnej komunikácie. na 

základe súhlasného stanoviska ODI Galanta je potrebné v dostatočnom časovom predstihu 

vybaviť určenie pre použitie dopravných značiek a zariadení na MsÚ Sereď ORM pre miestne 

a účelové komunikácie. V prípade komunikácie cesty III., triedy na OÚ a PK Galanta. 

 

Záväzné stanovisko Mesto Sereď 

Č.RŽP 22147/2018                zo dňa 22.10.2018 

Pri plánovaní a realizácií prác žiadame:  

Pred začatím prác je investor povinný predložiť harmonogram realizácie stavby         

rozplánovaný v rámci jednotlivých prác s uvedením údajov: realizačná firma, kontaktná osoba 

a termín realizácie. 

-Práce pri akcii Rekonštrukcia plynovodov Sereď — Svätoplukova, Ú000131 vykonávať tak, 

aby nedošlo k poškodzovaniu drevín v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane       

prírody a krajiny. Stavebnú činnosť v blízkosti drevín žiadame vykonať v zmysle kapitoly 4 

STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. -

Dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín tzn. najmenej 2,5 m a 

použiť protikoreňovú fóliu so špeciálnou povrchovou úpravou, aby sa zamedzilo priamemu 

poškodeniu koreňovej sústavy. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti 

systému čo najskôr zasypať tzn. najneskór do 3 dní.  

-Výkopy v okolí drevín vykonávať ručne, bez použitia stavebnej techniky, aby nedošlo k 

poškodeniu koreňového systému.  

-V ochrannom koreňovom priestore t.j. kruh s polomerom minimálne 2,5 m od miesta 

kontaktu kmeňa s povrchom pôdy, nie je prípustné terén znižovať odkopávkami zeminy, 

navážať zeminu a uskladňovať chemické látky, stavebný materiál a odpady (kamene, štrk, 

betóny a 1.).  

-Zabezpečiť ochranu kmeňov a kôry stromu pred mechanickým poškodením odebnením 

kmeňa do výšky najmenej 2 m. Ochranné zariadenia sa musia umiestniť bez poškodenia 

stromov a zariadenie sa nesmie nasadiť bezprostredne na koreňové nábehy. Pred poškodením 

koruny je potrebné chrániť ju vyviazaním konárov odborne spôsobilou osobou.  
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-V prípade poškodenia trávnatých plôch, z dôvodu realizácie stavebnej činnosti, bude trávnatá 

plocha upravená, zhumusená a zatrávnená. Kamenivo, káble, betóny, pásky a i. materiály 

vznikajúce ako odpad pri stavebnej činnosti pozbierané a odstránené z miesta. 

-Odpady vznikajúce pri realizácii stavby musia byt' zneškodňované v zmysle zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, vykonávacích vyhlášok MŽP a VZN č. 7/2017 zo dňa 14.12.2017 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

 

Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Trnava, pod číslom KPUTT-2018/21403-

2/88843/Hor,                                         dňa 08.11.2018:  
Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou 

požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému 

pamiatkovému úrad Trnava. V ohlásení prosíme uviesť telefonický kontakt.   

V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo 

osoba zodpovedná za vykonávanie prác nález ihneď ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu 

Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona 

archeologický nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým 

úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo 

dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný 

vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti 

poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť  

a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislosti iba oprávnená osoba metódami 

archeologického výskumu. 

Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje  §127 zákona 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava má platnosť 3 roky odo dňa 

vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.  

 

Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky, Trnava  

záväzné stanovisko  

Pod č.11181/2018/OI-2                                 dňa 24.10.2018  

-Nakoľko realizáciou predmetnej stavby bude, okrem iného, dotknutá i ochrana záujmov 

cesty III/1320, je povolenie jej umiestnenia miestne príslušným stavebným úradom ako i 

samotná realizácia, možné len za dodržania ustanovení §§ 4 a 7 Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. 

Ministerstva životného prostredia SR, 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.  

-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 príslušného cestného správneho orgánu 

Na základe uvedenej skutočnosti požadujeme predmetná záležitosť konzultovať s Okresným 

úradom Galanta, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácii.  

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

-Stavebnou činnosťou výkopovými prácami nesmie dôjsť k ohrozeniu telesa cesty 111/1320 z 

hľadiska narušenia jeho stability, stavebno-technického stavu, odtokových pomerov 

(odvádzania dažďových vôd z telesa cesty) a ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky,  

-Vedenie trasy rekonštruovaného plynovodu požadujeme riešiť v zmysle predloženej 

dokumentácie — mimo teleso cesty, prednostne v páse verejnej zelene, resp. chodníku. 
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-Križovanie prípojok s cestou III/1320 požadujeme riešiť podľa predloženej dokumentácie 

bezvýkopovou technológiou (podvrtmi), príp. s použitím inej vhodnej technológie. S 

prekopaním telesa cesty nesúhlasíme.  

-Vzdialenosť výkopových a montážnych jám od cesty III/1320 a ostatné technické podmienky 

križovania, žiadame konzultovať so správcom týchto ciest - Správa a údržba ciest TTSK a 

rešpektovať podmienky jeho stanoviska. 

-Zemina z výkopov ani iný materiál nesmú byť uložené na korune vozovky cesty III/11320. 

-Prípadné obmedzenie cestnej premávky na ceste III/1320 žiadame navrhnúť len v 

nevyhnutnom rozsahu. V takom prípade je žiadateľ povinný v predstihu predložiť situáciu 

dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na 

odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta 

požadujeme označiť v zmysle platných predpisov Technické podmienky TP 06/2013 Použitie 

dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest. 

-Všetky škody na ceste III/1320, vrátane poškodenia trvalého dopravného značenia, 

prislúchajúceho k tejto ceste, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie predmetnej stavby, 

je žiadateľ povinný neodkladne nahlásiť ich správcovi a uhradiť na vlastné náklady. Táto 

podmienka sa vzťahuje na celú dobu záruky na zhotovené dielo.  

Za dodržania vyššie uvedených podmienok s vydaním územného rozhodnutia pre predmetnú 

stavbu ako i s jej realizáciou súhlasíme. 

 

Trnavský samosprávny kraj, správa a údržba ciest TTSK, Trnava  

stanovisko  

Pod č.1764/2018/SÚCTt-29/6597                                 dňa 26.10.2018  

Našich záujmov sa dotýka zásah do telesa cesty III/1320 ( ul. Šulekovská), ktorá je v našej 

práve a údržbe. So zriadením navrhovaných plynových prípojok súhlasíme bezvýkopovou 

technológiou pretláčaním alebo podvŕtaním kolmo na os vozovky v min. hĺbke 1,2 m pod 

niveletou vozovky. Montážne jamy situovať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev 

vozovky cca 1,5 m od okraja vozovky. Počas realizácie stavby nesmie byť na ceste III/1320 

skladovaný žiadny materiá1 ani zemina z výkopov. Premávka na vyššie uvedenej ceste 

nesmie byť ohrozená ani obmedzená. Prípadné poškodenie cesty III/1320 a jej súčasti 

žiadame uviesť do pôvodného stavu. Prípadné znečistenie ciest musí byť okamžite 

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

Sereď 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 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 SUC TTSK a požiadať o vyjadrenie k navrhovanej zmene.  

 

Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií, pod číslom OU-GA-OCDPK-2018/012322 zo dňa 14.11.2018:  

Predložená dokumentácia rieši investičný zámer „Rekonštrukcia plynovodov Sereď 

Svätoplukova, Ú000131“ v k.ú. Sereď. Navrhovaný investičný zámer je v dotyku s miestnymi 

komunikáciami a cestami III/1320, III/1347. Cestným správnym orgánom pre miestne a 

účelové komunikácie je mesto Sereď. S predloženou projektovou dokumentáciou stavby 

súhlasíme za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:  

-na zásahy do telesa ciest III/1320 a III/1347 (pretlaky) z dôvodu realizácie stavby je potrebné 

v predstihu (14 dní) požiadať tunajší úrad o povolenie zvláštneho užívania ciest v zmysle 

ustanovenia § 8 cestného zákona,  
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-na použitie prenosného dopravného značenia na cestách III/1320 a III/1347 počas realizácie 

stavby je potrebné požiadať náš úrad o určenie, ktorého vydanie je podmienené záväzným 

stanoviskom PZ ODI Galanta a stanoviskom SaÚC TTSK Trnava, 

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

predmetných cestách,  

-projektovú dokumentáciu stavby predložiť na vyjadrenie správcovi ciest SaÚC TTSK 

Trnava,  

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

Galanta.  

 

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

číslom OU-GA-OSZP-2018/013409 zo dňa 05.12.2018:  

Záujmové územie sa nachádza v katastrálnom území Sereď, v zastavanom území, na ktorom 

podľa  § 12 zákona o OPaK platí prvý stupeň územnej ochrany.  

K Vašej žiadosti o vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia, podľa § 9 ods. 3 zákona 

o OPaK v znení neskorších predpisov, novelizovaného zákonom NR SR  č.479/2005 Z. z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon), v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov oznamujeme, 

že vyjadrenie podľa § 9 ods. 1, písm. c) až f) a n) zákona o OPaK, sa v zastavanom území 

obce s prvým a druhým stupňom územnej ochrany nevyžaduje.  

Avšak upozorňujeme realizátora stavby na dodržanie ustanovení zákona o OPaK o ochrane 

drevín. 

Ak v súvislosti s výkopovými prácami bude potrebné odstrániť dreviny, v stupni projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie požadujeme vypracovať špecifikáciu drevín, ktoré budú 

odstránené, v zmysle §47 ods. 3 zákona o OPaK a§17 vykonávacej vyhlášky MŽP SR 

č.24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu 

ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. V zmysle §69 písm.d) súhlas na výrub 

dreviny vydáva príslušná obec.  

Výkopové práce je potrebné vykonávať tak, aby nebola narušená koreňová sústava drevín. 

V priemete koruny stromov je nutné výkopy realizovať ručne. 

 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie 

č.OU-GA-OSZP-2018/013365      dňa 05.12.2018 

vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1. zákona o odpadoch k projektovej dokumentácii v 

územnom konaní „Rekonštrukcia plynovodov Sereď Svätoplukova, Ú000131“ v k.ú. Sereď 

pre investora SPP-distribúcia a.s., Bratislava. 

Predložená dokumentácia rieši rekonštrukciu plynovodov v meste Sereď. Účelom 

navrhovanej stavby je obnova a zmena tlakovej úrovni existujúcich oceľových NTL 

plynovodov a prípojok plynu na stredotlakovú sieť na uliciach Svätoplukova, 8.mája, 

Tehelná, Krásna, Fraňa Kráľa, Slnečná, Slnečná II., Jilemnického, Nová, Šulekovská, Rovná, 

Vysoká a Priečna. Celková dĺžka STL plynovodov určených na obnovu je 2934,2 m, celková 

dĺžka rekonštruovaných prípojok plynu je 1746,4 m. Počet STL prípojok plynu je 204 ks, 

počet odberateľov na trase je 219 a celkový počet NTL domových odpojení je 172 ks. STL 

plynovody sú navrhnuté z PE1OORC, na obnovu sú určené existujúce oceľové NTL 

plynovody dimenzií DN80 až DN300. Trasy STL plynovodov sú vedené v miestnych 

asfaltových komunikáciách, v asfaltovej ceste III/1320, chodníkoch a v rastlom teréne v 

pôvodnej trase príp. trase, ktorá je vedená súbežne s pôvodným NTL oceľovým plynovodom 

s posunom podľa existujúcich podmienok v teréne. Súčasťou rekonštrukcie bude výmena 

líniových časti prípojok plynu, ktoré budú obnovené výkopovou metódou alebo 

bezvýkopovou metódou vťahovaním do pôvodného potrubia alebo podvrtmi, pri križovaní 
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cesty až na hranicu verejne prístupného pozemku. Súhrnná technická správa v kapitolách 4.1 

a 4.2 špecifikuje predpokladané druhy odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby. 

Pozemok s prestavovaným objektom pre realizáciu viacfunkčnej 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, 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. 

 

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 nevyťahuje 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). 

    

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

číslom OU-GA-OSZP-2018/013364                           dňa 05.12.2018: 

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

súhlasíme s projektovou dokumentáciou stavby bez  pripomienok.  

 

Záväzné stanovisko  Okresného úradu Galanta, odbor krízového riadenia 

pod číslom OU-GA-OKR-2018/013389                                     dňa 10.12.2018 

Po preštudovaní a posúdení uvedenej  projektovej dokumentácie odbor krízového riadenia 

Okresného úradu Galanta dospel k záveru, že s vydaním stavebného rozhodnutia na akciu   

„Rekonštrukcia plynovodov Sereď Svätoplukova, Ú000131“ súhlasí a nemá ďalšie 

pripomienky alebo požiadavky.  

 

Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante, 

oddelenie požiarnej prevencie, pod číslom ORHZ-GA1-1432-001/2018, dňa 30.11.2018: 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante posúdilo podľa § 28 zákona 

č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b 

vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v 

znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti 

stavby pre stavebné konanie Rekonštrukcia plynovodov Sereď - Svätoplukova, -ÚO00131 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.  

 

Vyjadrenie SPP – distribucia, a.s., Bratislava                          dňa  27.02.2019 

S uvedenou PD pre územné rozhodnutie súhlasíme s nasledovnou pripomienkou: 

Ďalší stupeň PD požadujeme predložiť k posúdeniu. 
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Vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 

4, Nitra, pod číslom 6136/2018, dňa 26.01.2018: 

-V záujmovom území potvrdzujeme existenciu inžinierskych sietí v našej správe.  

-V priložených situáciách je v záujmovom území informatívne zakreslený verejný vodovod a 

verejná kanalizácia v správe ZsVS, a.s. 

-Podmienkou pre začatie je vytýčenie verejného vodovodu na základe záväznej objednávky 

tel.: č.t. 031 773 7506, Ing. Michal Nagy 

-Pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácii je vymedzené vodorovnou 

vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo 

kanalizačného potrubia na obidve strany, 

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

-2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii 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 verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, 

b) vysádzať trvalé porasty, 

c) umiestňovať skládky, 

d) vykonávať terénne úpravy.  

-V pásme ochrany považujeme len ručný výkop. 

-Pri zasahovaní do terénu vrátane zásahov do pozemných komunikácii 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 

-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 

-Pre uloženie káblov do chráničky nepoužívať na chráničky HDPE rúry s modrými prúžkami. 

-Geodetické zameranie siete predložiť na CD-nosiči, vo formáte DGN., v súradnicovom 

systéme S-JSK v tretej triede presnosti Vo výškovom systéme balt(Bpv), na ZsVS a.s., OZ 

Galanta, Pazmánya 4, na kontrolu dodržania vzdialeností od našich vedení. 

-Vydanie kolaudačného rozhodnutia podmieňujeme potvrdením ZsV.S a.s., o dodržaní 

vzdialenosti v zmysle STN 73 6005“ Priestorová úprava vedení technického vybavenia“, a 

neporušení verejného vodovodu počas výstavby. 

 

Vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej, pod číslom CD 4330/2019, dňa 28.1.2019: 

S umiestnením stavby a predloženým návrhom súhlasíme po dodržaní podmienok:  

Projektová dokumentácia je bez požiadavky na elektrický výkon zo siete energetiky. Stavbou 

príde ku kolízii s podzemnými káblovými vedeniami VN aj NN a nadzemnými vedeniami NN 

distribučnej elektrickej sústavy. S umiestnením stavby a predloženým návrhom súhlasíme po 

dodržaní podmienok:  

-pred začatím výkopových prác žiadame vytýčiť podzemné elektrické distribučné vedenia v 

správe Západoslovenskej distribučnej, a.s.,  

-žiadame bezpodmienečne dodržať ochranné pásma elektrických distribučných vedení v 

správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. stanovené zákonom, 

-križovatky a súbehy vedení žiadanie riešiť v súlade s ustanoveniami STN 73 6005, 
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-pred zakrytím výkopov žiadame vyhotoviť fotodokumentáciu a prizvať povereného 

pracovníka Západoslovenskej distribučnej, a.s. k obhliadke, o čom spísať záznam a tento 

priložiť ku kolaudačnému konaniu spolu s fotodokumentáciou miest križovania.  

Naše vyjadrenie je platné 1 rok od dňa vydania stanoviska, tj. do 28. januára 2020. 

 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava 

Pod č.PS/2019/001577                                dňa 25.01.2019 

K uvedenej stavbe nemáme pripomienky. 

 

Vyjadrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku, pod 

číslom ASM – 50 – 3154/2018                     dňa 28.11.2018: 

V zmysle zákonného ustanovenia § 7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky 

v znení neskorších predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších prepisov a ako odborná zložka 

oprávnená v predmetnej veci vydať stanovisko za Ministerstvo obrany SR Vám oznamujeme 

výsledok posudzovacieho konania z hľadiska záujmov obrany štátu. 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 stupne projektu i pre všetky 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. Z 

predloženej dokumentácie si vojenská správa ponechala pre služobnú potrebu. 

 

Vyjadrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, 

telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií 

Pod č.SITB-OT4-2018/001113-483                                     dňa 11.12.2018 

Správca telekomunikačnej siete MV SR k predloženej dokumentácii nemá žiadne výhrady , 

požiadavky, pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 

  

Vyjadrenie ORANGE Slovensko a.s., Bratislava 

Pod č. BA-0212/2019                                              dňa 29.01.2019 

nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 

Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochrannými pásmom. V káblovej ryhe sú uložené 

HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte 

HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. Pri projektovaní stavieb 

dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických 

komunikáciach č. 351/2011 Z.z, o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sietí, tesných 

súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k 

prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou 

na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom 

PTZ Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške 

na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného 

rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko H.S. nim poverená 

servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť 

správcovi PTZ. Upozorňujeme, že: 
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1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať 

TKZ iných prevádzkovateľov  

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom tohto 

vyjadrenia  

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

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:      

-pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, 

objednať u správcu PTZ vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ 

farbou, alebo kolíkmi/  

-preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 

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

skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace 

stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ 

-dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu  

-nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali 

prístup k PTZ  

-vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v 

ochrannom pásme  

-aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou  

-pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie 

(zákrytové dosky, fólia, markery)  

-aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. č. 033/7732032, mob. 0907 721 378 

-je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),  

-pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení 

trasy.  

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej 

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

overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti 1. tohto 

tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom (30.08.2019).  

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange 

Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na 

objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.  

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich 

PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o 

elektronických komunikáciách zodpovedá projektant! 

 

Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., pod číslom 6611901401            dňa 18.01.2019: 

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

stanovisko pre vyznačené záujmové územie.  

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak 

Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených 

stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia 

Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. 

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:  
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Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§ 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, účelu 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 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.moravci@telekom.sk, +421 

37 6566312, +421 0902719875  

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.  

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.  

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 skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas 

výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok 

podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 

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.  

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

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce 

a požiadať o nové vyjadrenie.  

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 

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 týchto zariadení.  

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.  

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.  

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. 

mailto:martin.moravci@telekom.sk
https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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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.  

Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.  

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods.1 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budov, ktoré 

prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné 

stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a 

prístupovým bodom k nej. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK: 

1.V prípade, že zámer stavebníka, 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, 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 bolo 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 číslo12129  

-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)  

UPOZORNEME: 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).  
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4.Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v 

plnom rozsahu.  

 

Energotel, a.s., Bratislava  

Pod č. 2019/ÚPÚ                                 dňa 24.1.2019 

V záujmovom území neprichádza k styku s inžinierskymi sieťami spol. Energotel,a.s., 

vzhľadom na to nemáme k Vašej žiadosti pre stavebné konanie žiadne pripomienky. 

Vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov. 

  

Vyjadrenie SITEL s.r.o., Košice                    dňa 22.01.2019 

Vo Vami vyznačenom záujmovom území sa nenachádza telekomunikačná trasa HDPE rúr a 

optických káblov v správe majetku spoločnosti SITEL s.r.o. 

S vydaním stavebného povolenia súhlasíme bez pripomienok. 

Vyhlasujeme, že žiadateľovi bola poskytnutá informácia o aktuálnych existujúcich PTZ v 

rozsahu ním vyznačeného územia na situačnom pláne. Za správnosť zaslaných podkladov ku 

žiadosti o vyjadrenie je v plnom rozsahu zodpovedný žiadateľ.  

Vyjadrenie platí 6 mesiacov.  

 

Slovanet, a.s., Bratislava                                             dňa 23.1.2019 

V mieste stavby sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete spoločnosti Slovanet a.s.. 

Slovanet a.s. nemáme pripomienky k projektovej dokumentácii. 

 

Stanovisko ELTODO, pod číslom 300119/PJ                  dňa 18.01.2019 

Telekomunikačné zariadenia združenia SANET, ktoré sú v správe a údržbe spoločnosti 

ELTODO SK, a.s. sa v dotknutom území (Vami vyznačenej lokalite) nenachádza. 

Prevádzkovateľ IS SANET súhlasí s vydaním územného a stavebného rozhodnutia.  

  

Stanovisko SATRO, pod číslom 055/2019B                           dňa 04.02.2019 

K predmetnej stavbe dávame súhlasné stanovisko, v celom dotknutom území sa nenachádzajú 

siete v správe spoločnosti SATRO,s.r.o  

Toto vyjadrenie je určené pre účely vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby a 

stavebného povolenia, má platnosť 6 mesiacov. 

 

Vyjadrenie TOWERCOM, a.s., Bratislava 

pod číslom 643,683,876/2019                          zo dňa 31.01.2019 
Spoločnosť Towercom, a.s. vo vami určených lokalitách, podľa predložených PD, 

neprevádzkuje žiadne svoje zariadenia, resp. siete. Vami navrhovaná činnosť v určených 

oblastiach nevyvolá stret záujmov s činnosťou našej spoločnosti. K PD, stavbám, respektíve 

k stavebnému (územnému) konaniu nemáme námietky.  

 

Vyjadrenie ATS Slovakia s.r.o., Banská Bystrica              dňa 31.01.2019 

K Vašej žiadosti č. SD/17501-RE-INTV Vám oznamujeme, že v danej lokalite sa naša sieť 

TKR Sereď nenachádza. 

 

Vyjadrenie VEOLIA Energia Slovensko, a.s., Bratislava 

pod číslom 102/RRZ/2019/166                                         dňa 30.01.2019 

Podľa doručenej PD a situácie, realizáciou stavby nepríde ku styku s podzemnými vedeniami 

v správe a majetku Veolia Energia Slovensko, a.s.. 

Voči stavbe nemáme námietky.  
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Vyjadrenie OTNS, pod číslom 397/2018, dňa 24.1.2018: 

Spoločnosť OTNS, a.s. Bratislava ako správca optickej siete SWAN, a.s., spol. SWAN je aj 

právnym zástupcom zaniknutej spoločnosti BENESTRA, s.r.o. v dôsledku zlúčenia, Vám na 

základe Vašej žiadosti o vyjadrenia k PD pre stavebné povolenie ku stavbe „ Rekonštrukcia 

plynovodov Sereď- Svätoplukova, ÚO00131“  oznamuje, že v záujmovom území danej 

stavby sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s. a ani zaniknutej spol. 

BENESTRA. 

S uvedenou investičnou akciou súhlasíme bez pripomienok. 

 

Záväzné stanovisko Regionálny úrad verejného zdravotníctva, so sídlom v Galante 

pod číslom 00223/2019 Ol                                          dňa 30.01.2019  

S návrhom žiadateľa na územné konanie stavby „Rekonštrukcia plynovodov Sereď- 

Svätoplukova, Ú000131", k. ú. Sereď sa súhlasí. 

Žiadateľ: SPP distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35 910 739 

podala dňa 21. 01. 2019 pod spis. G. 00223/2019 na Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Galante (ďalej len „RÚVZ") na posúdenie návrh na územné konanie stavby 

„Rekonštrukcia plynovodov Sereď - Svätoplukova, Ú000131", k. ú. Sereď. Súčasťou návrhu 

bola projektová dokumentácia. Navrhovaná stavby súvisí s nevyhovujúcim existujúcim 

stavom NTL plynovodov z ocele, ktoré budú obnovené na plynovody z PE100RC. 

Rekonštrukcia plynovodov sa bude realizovať v meste Sereď na uliciach Svätoplukova, 

Tehelná, Krásna, Fraňa Kráľa, Slnečná, Slnečná II, Jilemnického, Nová, Šulekovská, Rovná, 

Vysoká, Priečna a Ulica 8. mája. Existujúce plynovody z ocele budú obnovené v trase, ktorá 

je vedená súbežne s pôvodným potrubím s posunom, ktorý vyplýva z existujúcich podmienok 

v teréne. Obnova plynovodov a prípojok plynu bude riešená pokládkou potrubia plynovodov 

a prípojok plynu výkopovým spôsobom s ponechaním odpojeného existujúceho (pôvodného) 

potrubia plynovodov a prípojok v zemi alebo bezvýkopovou metódou vťahovaním (relining) 

do pôvodných oceľových potrubí alebo podvrtmi. Po obnovení plynovodov sa vykoná 

prepojenie na existujúci STL1 plynovod DS. Celková dĺžka rekonštruovaných STL 

plynovodov je 2934,2 m, celková dĺžka rekonštruovaných prípojok plynu 1746,4 m, počet 

navrhovaných STL prípojok plynu 204 ks, celkový počet NTL domových dopojení 172 ks. 

Navrhovaná stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov: SO 01 STL plynovody, 

SO 01.1 Prepoje a odpoje, SO 02 STL prípojky plynu. 

Orgán verejného zdravotníctva posúdil predložený návrh na územné konanie z hľadiska 

súladu s platnými právnymi predpismi upravujúcich ochranu verejného zdravia a to najmä so 

zákonom č. 355/2007 Z. z.  

Na základe uvedených skutočností a vzhľadom na stupeň projektovej dokumentácie  v súlade 

s § 6 ods. 3 písm. g) a § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 335/2007 Z .z. RÚVZ vydal vo veci 

predmetné záväzné stanovisko.  

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.  

 

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

nadobudnutia právoplatnosti.  

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

umiestnenú týmto rozhodnutím. 

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych 

nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.  
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O d ô v o d n e n i e  

 

 

          Navrhovateľ 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 podal dňa 12.03.2019 na 

Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku návrh na 

vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „SD/17501-Rekonštrukcia plynovodov Sereď, 

Svätoplukova, UO00131“ líniová stavba, v obci Sereď, ulice: Svätoplukova, 8.mája, 

Tehelná, Krásna, F.Kráľa, Slnečná, Nová, Šulekovská, Rovná, Vysoká a Priečna. 

 

     Oznámením číslo 2093/ÚPaSP 282/2019 zo dňa 20.03.2019 stavebný úrad oznámil začatie 

územného konania verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona účastníkom 

konania a dotknutým orgánom štátnej správy a zároveň upustil podľa § 36 ods.2 od ústneho 

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

a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.  

 

     Na základe predložených podkladov pre územné konanie stavebný úrad posúdil návrh na 

umiestnenie stavby „SD/17501-Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Svätoplukova, UO00131“ 

líniová stavba, v obci Sereď podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie 

zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám 

neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a ani nie je v rozpore s cieľmi a zámermi 

územného plánovania. 

 

     Umiestnením 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 územného rozhodnutia. 

  

    Súčasťou podania je dohoda o plnomocenstve zo dňa 09.04.2018 medzi  spoločnosťou SPP 

–distribúcia,a.s. Bratislava a Ing. Miroslavom Hroncom, bytom Železničná 48/1775, 984 01 

Lučenec. 

    Projektovú dokumentáciu k návrhu na vydanie územného rozhodnutia vypracoval Ing. 

Stanislav Kulich, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 2242*A*2-3, inžinierske služby. 

 

 

Poplatky 

 

Za vydanie územného rozhodnutia bol uhradený správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 

Z.z. o správnych poplatkoch v hodnote 100,- €. 

 

 

    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). 
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P o u č e n i e 

 

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

Zb. o správnom konaní  v 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 :  

situácie v mierke 1:500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

stavebného zákona. 

 

 

Vyvesené dňa :                      Zvesené dňa : 

 (pečiatka, podpis)                    (pečiatka, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 


