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

Číslo: 2274/ÚPaSP 357/2019                                                          V Seredi, dňa 31.05.2019 

  

 

 

  

 

 

 

ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE 
 

( VEREJNÁ  VYHLÁŠKA ) 
 

 

     Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 

35 763 469, zastúpený spoločnosťou elkatel s.r.o., so sídlom Račianska 96, 831 02 

Bratislava, IČO: 52114716, podal dňa 27.03.2019 návrh na vydanie rozhodnutia 

o umiestnení stavby „FTTH GA IBV Sereď Prúdy“, líniová stavba – elektronická 

komunikačná sieť v katastrálnom území Sereď, mesto Sereď, ul. Strednočepeňská. Stavbou 

dotknuté pozemky parcelné čísla C-KN 4158/69, 3849/69, 3848/35, 3849/72, 3849/71, 

3849/73, 3849/76, 3849/78, 3848/16, 4158/13, 3849/1, parcelné čísla E-KN 560/201, 

596/201, 558.  
 
     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 č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  v y d á v a  
 

 rozhodnutie o umiestnení stavby 
    

„FTTH GA IBV Sereď Prúdy“  
  

líniová stavba, katastrálne územie Sereď, mesto Sereď, ul. Strednočepeňská. 

Stavbou dotknuté pozemky parcelné čísla C-KN 4158/69, 3849/69, 3848/35, 3849/72, 

3849/71, 3849/73, 3849/76, 3849/78, 3848/16, 4158/13, 3849/1, parcelné čísla E-KN 

560/201, 596/201, 558.  

 

     Dokumentácia stavby pre územné rozhodnutie rieši rozšírenie optickej siete v meste Sereď 

- elektronická komunikačná sieť v k.ú. Sereď. Cieľom stavby je vybudovanie optickej siete 

pre investora a telekomunikačného operátora – spoločnosť Slovak Telekom, a.s.. Táto 

investičná akcia je potrebná pre zabezpečenie možnosti poskytovania nových 

telekomunikačných a dátových služieb investora.   

Projekt rieši napojenie optickou sieťou developerský objekt. Jedná sa o výstavbu nových 

rodinných domov a bytových domov.   

Trasa optickej siete sa napojí v bode 61MTK4 na existujúcu optickú sieť, ktorú rieši projekt 

INS FTTH SRED Sereď Čepeň. V bode 61MTK4 sa dostane podtlakom pod 

Strednočepeňskou cestou na druhú stranu. Ďalej bude pokračovať výkopom v nespevnenom 

povrchu 25x60 cm v zmysle predpisov ST. Primárna časť siete bude ukončená v 
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novovybudovanom pasívnom optickom distribučnom bode (PODB - vonkajšie plastové 

skrinky rozmerov 1600 x 550 x 350mm (V x Š x H), ktorý bude osadený na p.č. 

3849/71(možná zmena počas výstavby). Sekundárna časť optickej sieť sa bude vetviť 

výkopom v nespevnených povrchoch do jednotlivých ulíc k rodinným domov a bytovým 

domom. Terciálna časť siete bude napájať rodinné domy a bytové domy. V bytových domoch 

budú osadené chodbové PODB (chPODB). Rodinné domy budú napojené z účastníckej 

optickej krabice, ktorá bude osadená na stĺpiku (jedna na 4 RD). Výkopy budú vedené 

prevažne v chodníkoch a spevnených častiach s podtlakmi pod cestou. Celková dĺžka 

výkopov bude približne 1600 m. Pri vybudovaní optickej siete bude križovaná cesta III/1347, 

pod ktorou budú realizované  dva podtlaky, do ktorých budú vložené multirúry s chráničkami. 

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

1. Navrhovaná stavba „FTTH GA IBV Sereď Prúdy“, bude umiestnená v kat. úz. Sereď, 

ulica Strednočepeňská, podľa situácie – projektovaná trasa výkres č. N.1, v mierke 

1:2000, z 03/2019 overenej v územnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto 

územného rozhodnutia. 
 

2. Pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky dotknuté inžinierske siete ich správcami 

a dodržať ochranné a bezpečnostné pásma. 
  

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

Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.   
 

4. Po ukončení výstavby stavbou narušený terén je stavebník povinný uviesť do 

pôvodného stavu. 
 

5. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a správcov 

inžinierskych sietí : 
 

Mesto Sereď – č. 5354/2019 zo dňa 25.02.2019  
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) v znení neskorších predpisov nemá námietky a odporúča realizáciu 

podľa predloženej PD. 

Podmienky realizácie: 

- v prípade prekrytia inžinierskych sietí je potrebné rešpektovať vyjadrenia ich  

správcov, 

- v prípade vydania povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie je potrebné 

povolenie cestného správneho orgánu mesta Sereď – ORM na základe stanoviska 

správcu pozemnej komunikácie, ktoré je potrebné vybaviť v dostatočnom časovom 

predstihu, 

- v prípade realizácie stavby (zvláštne užívanie)  na ul.  Strednočepeňská  (cesta III. 

triedy č. 1347) podlieha schváleniu OÚ pre CD a PK Trnava resp. OÚ OCD a PK 

Galanta, 

- v prípade umiestnenia prenosného dopravného značenia na miestnu komunikáciu 

podlieha súhlasnému stanovisku ODI Galanta. Cestný správny orgán pre určenie 

použitia dopravného značenia a zariadenia je mesto Sereď – ORM, 

- v prípade  umiestnenia  prenosného  dopravného  značenia  na  cestu  III. triedy č.  

1347 podlieha súhlasnému stanovisku ODI Galanta. Cestný správny orgán pre určenie 

použitia dopravného značenia a zariadenia je OÚ pre CD a PK Galanta. 
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Oddelenie životného prostredia mesta Sereď ako príslušný správny orgán pre 

odpadové hospodárstvo a životné prostredie nemá námietky a odporúča predloženú 

projektovú dokumentáciu za podmienok: 

- odpady vznikajúce pri realizácii stavby musia byť 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, 

- poškodené trávnaté plochy na verejných priestranstvách, pri realizácii stavebnej 

činnosti, je stavebník povinný uviesť do pôvodného stavu zatrávnením. Kamenivo, 

káble, betóny, pásky a i. materiály vznikajúce ako odpad pri stavebnej činnosti 

pozbierané a odstránené z miesta.    
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante - č. ORHZ-GA1-

230-001/2019 zo dňa 22.02.2019 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante z hľadiska 

protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie predmetnej stavby 

s projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok. 
 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové 

hospodárstvo - č. OU-GA-OSZP-2019/005072 zo dňa 06.03.2019 
Pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi 

v odpadovom hospodárstve je potrebné, aby boli splnené podmienky: 

- 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 č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch) a ďalšími 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

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

všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby (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 boí vykopaný, sa nevzťahuje zákon o odpadoch. 
 
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody 

a krajiny - č. OU-GA-OSZP-2019/005199 zo dňa 27.02.2019 
Z hľadiska OPaK nemáme námietky k umiestneniu stavby „FTTH GA IBV KBV 

Sereď Prúdy“ v dotknutom území v k.ú. Sereď podľa predloženej projektovej 

dokumentácie.   
 
Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná 

správa - č. OU-GA-OSZP-2019/005126 zo dňa 06.03.2019               
Z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasíme s projektovou dokumentáciou stavby 

za splnenia nasledovnej podmienky: 

Pri križovaní a súbehu podzemných vedení s inžinierskymi sieťami je investor 

povinný dodržať STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia” 

a pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie existujúcich rozvodov inžinierskych sietí. 
 
Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa 

ochrany ovzdušia - č. OU-GA-OSZP-2019/005085/OO zo dňa 12.03.2019               
Predložená projektová dokumentácia sa nedotýka záujmov štátnej správy ochrany 

ovzdušia vykonávanej tunajším úradom. 
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Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor - č. OU-GA-PLO-2019/005070-

02 zo dňa 25.02.2019               
 Nakoľko parcely registra C-KN č. 3849/1, 3849/69, 3849/71, 3849/72, 3849/73, 

3849/76, 3849/78, 4158/13 a 4158/69  sú  v katastri  nehnuteľností  vedené  ako  druh  

pozemku „orná pôda“, teda patria do poľnohospodárskej pôdy, preto v ich  

prípade je potrebné pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti    

na poľnohospodárskej pôde požiadať tunajší úrad o vydanie stanoviska podľa § 18  

ods. 2 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v 

znení neskorších predpisov, v ktorom sa určia podmienky nepoľnohospodárskeho   

použitia poľnohospodárskej pôdy a lehota na uvedenie pôdy do pôvodného stavu. 

Súčasťou žiadosti sú nasledovné doklady: 

- kópia z katastrálnej mapy s vyznačením plochy navrhovanej na 

nepoľnohospodárske  účely, 

- bilancia  skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy, 

- návrh vrátenia poľnohospodárskej  pôdy do pôvodného stavu, 

- správny poplatok v hodnote 3 €. 

Parcely registra C-KN č. 3848/1, 3848/16 a 3848/35 sú v katastri nehnuteľností 

vedené ako druh pozemku „zastavaná plocha a nádvorie“. Vzhľadom k tomu, že sa   

nejedná o poľnohospodársku pôdu, v ich prípade nie je potrebné postupovať v zmysle   

zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení nesk. predpisov. 
 

Krajský pamiatkový úrad Trnava – č. KPUTT-2019/9173-2/22910/HOR zo dňa 

25.03.2019 

Súhlasí s podmienkami: 

- Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou 

stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom 

Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení prosíme uviesť telefonický 

kontakt. 

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

nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému 

pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3  

zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový zákon)  

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 súvislostí iba 

oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. 

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

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.  
 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, 

Oddelenie oblastného hygienika Bratislava – č. 12304/2019/ÚVHR/22751 zo 

dňa 14.03.2019 

S návrhom žiadateľa na územné konanie súhlasí. 
 

Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV 

SR, odbor telekomunikácií – č. SITB-OT4-2019/000274-282 zo dňa 04.03.2019 

V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby nemá MV SR žiadne vlastné 

telekomunikačné siete. 
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Správca telekomunikačnej siete MV SR k predloženej dokumentácii nemá žiadne 

výhrady, požiadavky, pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 
 
            Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava  – č. ASM-40-368/ 

            2019 zo dňa 21.2.2019 

            S realizáciou stavby podľa predloženej dokumentácie súhlasí. 
 

Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii – č. 

OU-GA-OCDPK-2019/005124 zo dňa 08.03.2019 

S predloženou projektovou dokumentáciou stavby súhlasíme za predpokladu 

dodržania nasledovných podmienok: 

- na zásahy do telesa cesty III/1347 (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 prípadné použitie prenosného dopravného značenia na ceste III/1347 počas 

realizácie stavby je potrebné požiadať náš úrad o určenie, ktorého vydanie je 

podmienené záväzným stanoviskom OR PZ ODI Galanta a stanoviskom SaÚC 

TTSK Trnava, 

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

premávky na predmetnej ceste, 

- projektovú dokumentáciu stavby predložiť na vyjadrenie správcovi cesty SaÚC 

TTSK Trnava, 

- posúdenie vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky navrhovanej stavby prináleží 

OR PZ ODI Galanta. 
 
Okresné riaditeľstvo PZ v Galante, Okresný dopravný inšpektorát – č. ORPZ-

GA-ODI1-2019/000394-082 zo dňa 20.03.2019 

Po prehodnotení dopravno-bezpečnostnej situácie súhlasí za podmienok, že: 

- v prípade ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zásahu do bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky v danej lokalite, investor predloží projekt dočasného 

dopravného značenia na vyjadrenie stanoviska 

- Okresný dopravný inšpektorát Galanta žiada, aby bol včas informovaný 

o prípadných zmenách v súvislosti s predmetnou stavbou. 
 
           Správa a údržba ciest TTSK Trnava – č. 4383/2019/SÚCTt-2 1418 zo dňa 

08.03.2019  

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

a údržbe. S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme. S predloženou 

projektovou dokumentáciou súhlasíme.  

           Križovanie cesty III/1347 optickým káblom realizovať pretláčaním alebo podvŕtaním   

kolmo na os vozovky  v min. hĺbke l ,2 m pod niveletou vozovky. Montážne jamy 

situovať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky cca 1,5 m od 

okraja vozovky. Vedenie optického kábla v súbehu s cestou III/1347 realizovať v 

zelenom páse mimo vozovky cesty. Stavebné práce žiadame realizovať v čase 

mimo zimnej údržby ciest. Počas realizácie stavby nesmie byť na ceste III/1347 

skladovaný žiadny materiál ani zemina z výkopov. Premávka  na ceste nesmie  byť 

ohrozená ani obmedzená. Prípadné poškodenie cesty III/1347 a jej 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. 
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Na každý zásah do telesa cesty je potrebné si vyžiadať povolenie od cestného  
správneho orgánu t. j. Okresného  úradu Galanta, odboru cestnej dopravy a 
pozemných komunikácií. 

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

vyhotovenia, po uplynutí tejto doby strácajú svoju platnosť. Každú zmenu 

dokumentácie umiestnenia stavby, ku ktorej príde po vydaní stanoviska resp. 

vyjadrenia je stavebník povinný  prerokovať so SUC TTSK a požiadať o vyjadrenie 

k navrhovanej  zmene.             
 

Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava – č. CD 13449/2019 zo dňa 5.3.2019 

Projektová dokumentácia je bez požiadavky na el. výkon. 

V danej lokalite sa nachádza podzemné zariadenie v správe Západoslovenská 

distribučná, a.s. 

Poskytnutie podkladov o našich podzemných zariadeniach vo formáte PDF, alebo 

DGN info nájdete na adrese https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. s umiestnením stavby a predloženým 

návrhom súhlasíme po dodržaní podmienok: 

S umiestnením stavby a predloženým návrhom pre územné konanie súhlasíme po 

dodržaní podmienok: 

- pred začatím prác žiadame objednať vytýčenie podzemných vedení v správe 

Západoslovenská distribučná, a.s. 

- križovatky a súbehy vedení žiadame riešiť v súlade s STN 73 6005 a STN 33 

3300, 

- pred zakrytím výkopov žiadame prizvať zodpovedného pracovníka ZSD, a.s. na 

obhliadku, a spísať zápis ktorý žiadame predložiť pri kolaudačnom konaní spolu s 

plánom skutočného vyhotovenia. 

- Naše vyjadrenie platí 1 rok od dátumu vydania. 
 
Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava – zo dňa 26.02.2019 

V záujmovom území neprichádza ku styku so slaboprúdovými oznamovacími káblami 

ZSE. Kábel nie je potrebné vytýčiť. 
 

SPP - distribúcia a.s., Bratislava - č. TD/NS/0235/2019/Ka zo dňa 26.02.2019  

V záujmovom území sa nachádzajú: STL plynovod DN 80 OC, PN 280 kPa, NTL 

plynovod D 110, PN 2,00 kPa.   

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete súhlasí s umiestnením 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 plynárenských zariadení na 

základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – 

distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo 

elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle 

SPP-D (www.spp-distribucia.sk). 

- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 

prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 

vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m. 

- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 

zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendás, tel.č. +421 37 242 

3705) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác, 

- Stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas 

realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, 

https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal
http://www.spp-distribucia.sk/
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najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok 

a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. 

- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon 

kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 

- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 

1,00m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade 

s STN 733050 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 prevádzkovateľa. 

- 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 realizácií 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 906 01, TPP 700 

02, TPP 702 01, TPP 702 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. 

- V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona 

o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé 

porasty a pod.  

OSOBITNÉ PODMIENKY: 

- Stavebník je povinný v mieste križovania navrhovaného, telekomunikačného 

zariadenia v zemnom prevedení s exitujúcimi plynárenskými zariadeniami 
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vykonať ich uloženie, tak ako ich predpisujú STN 73 6005 a TPP 906 01, a pred 

ich zasypaním - prizvať  zástupcu prevádzkovateľa SPP-D. 

- Súčasťou dodržania minimálnych odstupových vzdialeností v mieste/miestach 

križovania - navrhovaných vedení technického vybavenia - elektrického 

zariadenia v zemnom prevedení vrátane uzemňovacej sústavy s exitujúcimi 

plynárenskými zariadeniam, je povinnosť stavebníka vykonať ich uloženie v 

zmysle STN 73 6005, TPP 906 01, a pred ich zasypaním - prizvať zástupcu 

prevádzkovateľa SPP-D. 
  

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

č. 19276/2019 zo dňa 13.03.2019 

- V záujmovom území potvrdzujeme existenciu inžinierskych sieti verejnej  

tlakovej kanalizácie a verejného vodovodu  v našej správe. 

- V priložených situáciách je v záujmovom území informatívne zakreslený  

verejný vodovod a verejná tlaková kanalizácia v správe ZsVS, a.s. 

- Podmienkou pre začatie prác 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 povoľujeme len ručný  výkop. 

- Pri zasahovaní do terénu vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo 

iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy 

vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne  prispôsobiť  novej  úrovni  

povrchu  všetky  zariadenia  a  príslušenstvo  verejného vodovodu majúce 

vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. (poklopy, hydranty 

a pod.) Tieto práce môže vykonávať  iba so súhlasom  vlastníka verejného  

vodovodu,  prípadne prevádzkovateľa. 

- 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 nepoužívat' na chráničky HDPE rúry s 

modrými prúžkami. 

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

súradnicovom systéme S JTSK  v tretej  triede  presnosti  vo  výškovom  

systéme  balt(Bpv),  na  ZsVS,  a.s.,  OZ  Galanta, Pazmánya 4, na kontrolu 

dodržania vzdialeností od našich vedení. 



 

9 

 

- Vydanie kolaudačného rozhodnutia podmieňujeme potvrdením ZsVS, a.s., o 

dodržaní vzdialeností v zmysle STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení  

technického  vybavenia“, a neporušení inžinierskych sietí v našej správe počas 

výstavby. 
  

           Orange Slovensko, a.s., Bratislava – č. BA-0518/2019 zo dňa 20.02.2019 

Pri realizácii predmetnej stavby nedôjde ku stretu s podzemnými telekomunikačnými 

zariadeniami (PTZ) prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 

Bratislava.  
 

   
     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.      

           

 

O d ô v o d n e n i e  
 

      Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 

35 763 469, zastúpený spoločnosťou elkatel s.r.o., so sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava, 

IČO: 52114716, podal dňa 27.03.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

„FTTH GA IBV Sereď Prúdy“, líniová stavba – elektronická komunikačná sieť 

v katastrálnom území Sereď, mesto Sereď, ul. Strednočepeňská. Stavbou dotknuté pozemky 

parcelné čísla C-KN 4158/69, 3849/69, 3848/35, 3849/72, 3849/71, 3849/73, 3849/76, 

3849/78, 3848/16, 4158/13, 3849/1, parcelné čísla E-KN 560/201, 596/201, 558.  

     Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie územného konania podľa § 36 

ods.1 a ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou č. 2274/ÚPaSP 357/2019-ozn. zo dňa 

16.04.2019, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Sereď v termíne od 17.04.2019 do 

02.05.2019.   
          
     Na základe predložených podkladov pre územné konanie tunajší stavebný úrad posúdil 

návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie 

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

neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.       
        
     Svoje stanoviská si uplatnili: Mesto Sereď, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného 

zboru Galanta, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, 

oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti 

o životné prostredie, úsek OH, OV, OPaK, OO, Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný 

odbor, SPP-distribúcia, a.s. Bratislava, Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, 

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

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

Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor 

telekomunikácií, Bratislava, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava, 

Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Galanta, Okresný úrad Galanta, odbor 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Správa a údržba ciest TTSK Trnava, Orange 

Slovensko a.s., Bratislava, SATRO Bratislava, VNET a.s., Bratislava, Veolia Energia 

Slovensko, a.s. Bratislava, SITEL s.r.o., Bratislava.  

Ich pripomienky boli skoordinované a zahrnuté do podmienok územného rozhodnutia.   
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     V konaní bol predložený súhlas s umiestnením a zhotovením súčasti verejnej elektronickej 

komunikačnej siete spoločnosťou Haus Land s.r.o., Železničná 3089/60 926 01 Sereď, IČO: 

50 928 376 zo dňa 20.03.2019.           

 

     Predloženú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval Ing. Marián Balej, CSc.,                         

autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 4867*SP*A2, Komplexné architektonické a inžinierske 

služby.  

  

     Toto rozhodnutie s výkresom situácie 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.  

 

     Poplatky:  

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

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100 €.    
 
   
 
 

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 Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 01 Trnava, 

podaním na mesto Sereď, Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď (15. deň vyvesenia je dňom 

doručenia rozhodnutia). Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych 

opravných prostriedkov. 

 

 

 

                                                                                          - podpísané - 

                                                                                  Ing. Martin Tomčányi  

                                                                                                   primátor mesta Sereď 

 

 

 

 

 

Príloha :  

- situácia s vyznačením navrhovanej stavby 

  (pre navrhovateľa a k spisu) 

 

 

 

 

 
 Vyvesené  dňa :  06.06.2019                                              Zvesené  dňa : 
 (pečiatka, podpis)                                                               (pečiatka, podpis) 
 
  


