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ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE 
 

( VEREJNÁ  VYHLÁŠKA ) 

 

 

     Navrhovateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za 

hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949, podal dňa 15.02.2019 návrh na vydanie 

rozhodnutia o umiestnení stavby – stavba č. 1677 „ Sereď, m.č. Nový Majer, dobudovanie 

kanalizácie “, líniová stavba v k.ú. Sereď, Nový Majer, kanalizačné potrubie je navrhnuté 

v extraviláne. Stavbou dotknuté pozemky: parcely registra “C“ 3992/70, 3992/69, 3924/42, 

parcely registra “E“ 1822/221 (parcela C KN 3937/22), 1824/201 a 1826/211 (parcela C KN 

3937/20), k.ú. Sereď.   
              
     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 
    

„ Sereď, mestská časť Nový Majer - dobudovanie kanalizácie “  
  
líniová stavba v k.ú. Sereď, Nový Majer, (pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia 

obce). Stavbou dotknuté pozemky: parcely registra “C“ 3992/70, 3992/69, 3924/42, parcely 

registra “E“ 1822/221 (parcela C KN 3937/22), 1824/201 a 1826/211 (parcela C KN 

3937/20), k.ú. Sereď.          

  

     Predmetom projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie je nová splašková 

kanalizácia pre 19 ks rodinných domov a 2 ks bytových domov. Projektová dokumentácia 

rieši návrh gravitačnej kanalizačnej stoky „S“ PVC DN 300, SN8 dĺžky 228,0m so 7 ks  

šachtami (Š1 až Š7) a výtlačné potrubie „VČS“ HDPE DN 80, PN10 dĺžky 331,0m so 4 ks 

kontrolnými šachtami (KŠ1 až KŠ4). Splašky sa budú do stoky odvádzať pomocou 21 ks 

kanalizačných prípojok z PVC DN 150, SN8 celkovej dĺžky 146,0m. Splaškové vody 

z jednotlivých nehnuteľností budú odvádzané gravitačným kanalizačným potrubím DN 300 

do čerpacej stanice, odkiaľ budú výtlakom „VČS“ prečerpávané do existujúcej kanalizačnej 

koncovej šachty STOKY S1-2, ktorá bola vybudovaná v rámci vonkajšej technickej 

infraštruktúry oblasti. 

V ČS budú inštalované dve čerpadlá HIDROSTAL v zostave (1+1), každé o výkone 2,2 kW. 

ČS je navrhnutá ako spúšťaná podzemná nádrž vnútorného priemeru 1600 mm.  Navrhovaná 

čerpacia stanica splaškov bude pripojená na elektrinu navrhovanou NN prípojkou.                        
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Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

 

1. Navrhovaná líniová stavba „ Sereď, m.č. Nový Majer, dobudovanie kanalizácie “ bude 

umiestnená v kat. úz. Sereď, časť Nový Majer, podľa situácie stavby č. D z 10/2017 

overenej v územnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto územného 

rozhodnutia.  
 

2. Kanalizácia a prípojky majú podľa § 52  zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách 

(vodný zákon) charakter vodnej stavby, a podliehajú povoleniu orgánu štátnej vodnej 

správy podľa § 26 vodného zákona.  
 
3. Pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky dotknuté inžinierske siete ich správcami 

a dodržať ochranné a bezpečnostné pásma. 
  

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

Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.   
 

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

pôvodného stavu. 
 

6. Mesto Sereď súhlasí s realizáciou predmetnej stavby za nasledovných 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 v znení 

neskorších predpisov a vykonávajúcich Vyhlášok MŽP č. 283/2001 Z.z. o vykonávaní 

niektorých ustanovení zákona o odpadoch a Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., 

ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov a VZN mesta Sereď č. 7/2017 zo dňa 

14.12.2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

- Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 

platnom znení. 

- Práce pri dobudovaní kanalizácie vykonať tak, aby nedošlo k poškodeniu drevín 

v zmysle s § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny. Stavebnú časť 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. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v 

blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať. 

- V prípade poškodenia trávnatých plôch, z dôvodu realizácie stavebnej činnosti, bude 

trávnatá plocha upravená, zhumusená a zatrávnená. Kamenivo, káble, betóny, pásky 

a iné materiály vznikajúce ako odpad pri stavebnej činnosti budú pozbierané 

a odstránené z miesta.  

- 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 súhlasí s realizáciou 

podľa predloženej projektovej dokumentácii s nasledovnými podmienkami: 

a) povolenie na realizáciu stavby (rozkopávky) v cestnom telese – cesta III. triedy č. 

1332 – podlieha samostatnému povoľovaciemu konaniu. Príslušným povoľujúcim 

cestným správnym orgánom je Okresný úrad Galanta, odbor CD a PK,  

b) v prípade rozkopávky (Situácia č. 1) cestného telesa MK je podmienené súhlasom 

správcu – REBOD SK, a.s., 

c) v prípade umiestnenia prenosného dopravného značenia na MK – je podmienené 

súhlasom ODI Galanta.    
 
 
 
 
 



 3 

7. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 
         

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 

č. 00308/2018 Pa zo dňa 16.02.2018 

S návrhom žiadateľa na územné konanie predmetnej stavby sa súhlasí.   
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante 

č. ORHZ-GA1-602-001/2019 zo dňa 05.06.2019 

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie s projektovou 

dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok.       
             

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

      č. OU-GA-OSZP-2018/002964  zo dňa 09.04.2018                              

Z hľadiska ochrany vodných  pomerov s predloženým zámerom súhlasíme za splnenia 

nasledovných podmienok: 

- Kanalizácia a prípojky majú podľa § 52  zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách 

(vodný zákon) charakter vodnej stavby, a podliehajú povoleniu orgánu štátnej 

vodnej správy podľa § 26 vodného zákona.  

- Pri križovaní stavby s existujúcimi inžinierskymi sieťami dodržať STN 73 6005 

„Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.  

- Investor stavby požiada tunajší úrad o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej 

stavby podľa § 26 vodného zákona. K žiadosti investor doloží 2 x PD v rozsahu 

pre stavebné povolenie spracovanú projektantom oprávneným na projektovanie 

vodnej stavby, právoplatné územné rozhodnutie stavby, listy vlastníctva k 

dotknutým pozemkom, kópiu katastrálnej mapy, výpis z obchodného registra, 

záväzné stanovisko mesta Sereď a súhlas podľa § 120 stavebného zákona, 

prehlásenie odborne spôsobilej osoby o vykonávaní stavebného dozoru, mená a 

adresy účastníkov konania, vyjadrenia a stanoviská, vyjadrenia a stanoviská 

dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií, správny poplatok.                               
 

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

      č. OU-GA-OSZP-2018/002909 zo dňa 19.2.2018              

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

hospodárstve je potrebné, aby boli splnené tieto 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 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 ( sprievodné 

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

o odpadoch.  

Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas 

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

stave na mieste, na ktorom sa vykopal, sa nevzťahuje zákon o odpadoch.  
 

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

            č. OU-GA-OSZP-2018/002921zo dňa 12.2.2018 

Parcely sa nachádzajú v k.ú. Sereď, mimo zastavaného územia, na ktorom v zmysle 

§12 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň 

územnej ochrany. 
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Z hľadiska OPaK nemáme námietky k realizácii predmetnej stavby za predpokladu, že 

pri realizácii stavby výkopové práce budú vykonávané tak, aby nebola narušená 

koreňová sústava drevín. V priemete koruny stromov je nutné výkopy realizovať 

ručne.    
 

     Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, Galanta 

     č. OU-GA-PLO-2019/005029-02 zo dňa 25.2.2019  

Nakoľko parcela registra C-KN č. 3924/42 evidovaná na LV č. 5134, je v katastri 

nehnuteľností vedená ako druh pozemku „orná pôda“, teda patrí do 

poľnohospodárskej pôdy, preto pred vydaním stavebného povolenia je v jej prípade 

potrebné postupovať podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní 

poľnohospodárskej pôdy, v znení neskorších predpisov. 

Parcela registra E-KN č. 1822/221 je súčasťou parcely registra C-KN č.3937/22 

v katastri nehnuteľností vedenej ako druh pozemku „zastavaná plocha a nádvorie“, 

teda nepatrí do poľnohospodárskej pôdy, preto v jej prípade nie je potrebné 

postupovať v zmysle zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení 

neskorších predpisov.    
 

     LESY Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Topoľčianky 

     č. 15948/150-18 zo dňa 09.04.2018  

Trasou navrhovaného vodovodu podľa projektovej dokumentácie budú dotknuté 

nehnuteľnosti parcela KN-C č. 3937/20 (KN-E č. 1824/201) v katastrálnom území 

Sereď. Pozemok sa nachádza vo vzdialenosti do 50 m od dielca č. 250 B podľa 

platného programu starostlivosti o les, vypracovaného pre lesný celok Galanta na roky 

2015-2024.  

OZ Topoľčianky po posúdení veci dáva k uvedenej akcii súhlas s podmienkou 

informácie a dojednania postupu prác pred ich zahájením, nezodpovedá za škody 

súvisiace s obhospodarovaním lesných pozemkov, škodami spôsobenými činiteľmi 

a kalamitnou situáciou. 

Vyjadrenie OZ Topoľčianky je stanoviskom spoluvlastníka dotknutej nehnuteľnosti.        
 

      Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

            č. OU-GA-OCDPK 2018/013143 zo dňa 05.12.2018 

navrhovaná stavba sa dotýka ochrany záujmov cesty III/1332. 

S predloženou projektovou dokumentáciou stavby súhlasíme za predpokladu 

dodržania nasledovných podmienok: 

- na osadenie kanalizačného potrubia v ochrannom pásme cesty III/1332 je potrebné 

požiadať náš úrad o záväzné stanovisko – výnimku podľa § 11 ods. 2, zákona č. 

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

predpisov, 

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

na predmetnej ceste, 

- na zásah do telesa cesty III/1332 (pretlaky, 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 dopravného značenia počas realizácie stavby v dotyku 

s cestou III/1332 je potrebné požiadať náš úrad o určenie, ktorého vydanie je 

podmienené záväzným stanoviskom OR PZ ODI Galanta a stanoviska SaÚC TSK 

Trnava, 

- projektovú dokumentáciu stavby predložiť na vyjadrenie správcovi cesty SaÚC 

TTSK Trnava, 
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- posúdenia vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky navrhovanej stavby prináleží OR 

PZ ODI Galanta. 
 

            Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

     č. OU-GA-OCDPK-2019/004819 zo dňa 21.02.2019 

Záväzné stanovisko – povolenie výnimky zo zákazu činností v ochrannom pásme 

cesty III/1332 v km cca 0,815 – 1,245 v k.ú. Sereď, Nový Majer nasledovne: 

- Osadenie stavby č. 1677 „Sereď, m.č. Nový Majer – dobudovanie kanalizácie“ 

podľa priloženej projektovej dokumentácie. 

Výnimka sa povoľuje za týchto podmienok: 

1. výnimka sa povoľuje iba na stavbu č. 1677 „Sereď, m.č. Nový Majer – 

dobudovanie kanalizácie“ podľa priloženej projektovej dokumentácie.    

2. navrhované kanalizačné potrubie osadiť podľa priloženej projektovej 

dokumentácie,   

3. dodržať podmienky vyjadrenia SaÚC TTSK Trnava pod. č. 487/2018/SÚCTt-9 

7789 zo dňa 12.12.2018, 

4. dodržať podmienky stanoviska OR PZ ODI Galanta pod. č. ORPZ-GA-ODI1-

2019/00394-024 zo dňa 29.01.2019, 

5. na zásah do telesa cesty III/1332 (pretlak) z dôvodu realizácie stavby je potrebné 

v predstihu (14 dní) požiadať tunajší úrad o určenie, ktorého vydanie je podmienené 

stanoviskom správcu cesty SaÚC TTSK Trnava a záväzného stanoviska OR PZ ODI 

Galanta podľa § 3 ods. 7 cestného zákona, 

6. na prípadné použitie prenosného dopravného značenia na cestu III/1332 počas 

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

podmienené stanoviskom správcu cesty SaÚC TTSK Trnava a záväzného stanoviska 

OR PZ ODI Galanta podľa § 3 ods. 7 cestného zákona, 

7. toto povolenie nenahrádza povolenie stavebného úradu vydané v zmysle zákona č. 

50/1976 Zb. stavebný zákon v znení nesk. predpisov,   

8. výnimka platí na dobu neurčitú, 

9. v prípade dopravného záujmu, resp. záujmu správcu komunikácie, ktorý vyvolá 

kolíziu s takto umiestnenou stavbou, je majiteľ uvedenej stavby povinný na výzvu 

orgánu štátnej správy stavbu odstrániť resp. preložiť na vlastné náklady, 
  

     Správa a údržba ciest TTSK, Trnava   

     č. 487/2018/SÚCTt-9  7789  zo dňa 12.12.2018 

K uvedenej stavbe sme sa vyjadrovali listom č.j. 487/2018/SÚCTt-7 1891 zo dňa 

09.02.2018. Žiadame o dodržanie podmienok stanovených v liste: 

Križovanie cesty III/1332 navrhovaným splaškovým výtlakom realizovať 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.  

Trasu navrhovaného splaškového výtlaku a navrhovanej splaškovej stoky – 

gravitačnej situovanú v súbehu s cestou III/1332 realizovať mimo vozovky cesty 

v zelenom páse. Navrhovanú ČS s areálom realizovať v zmysle projektovej 

dokumentácie. Stavebné práce žiadame realizovať mimo zimnej údržby ciest. 

Počas realizácie stavby nesmie byť na ceste III/1332 skladovaný žiadny materiál ani 

zemina z výkopov. Premávka na vyššie uvedenej ceste nesmie byť ohrozená ani 

obmedzená. Prípadné poškodenie cesty III/1332 a jej súčastí žiadame uviesť do 

pôvodného stavu. Prípadné znečistenie ciest musí byť okamžite odstránené. Začatie 

a ukončenie prác žiadame nahlásiť Ing. Fodorovi majstrovi strediska v Seredi na t.č. 
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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. 
 
Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Galanta 

č. ORPZ-GA-ODI1-2019/000394-024 zo dňa 29.01.2019 

Okresný dopravný inšpektorát Galanta s predloženým návrhom stavby v 

zmysle predloženej žiadosti a projektovej dokumentácii po prehodnotení 

dopravno-bezpečnostnej situácie v danej lokalite 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. 
  

      Krajský pamiatkový úrad Trnava 

      č. KPUTT-2018/5560-2/17729/HOR zo dňa 06.03.2018       

- 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 obrany SR, Agentúra správy majetku 

      č. ASM-50-351/2018 zo dňa 9.2.2018        

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú 

v priestore stavby evidované.   
 

     Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava   

     č. CD 10433/2018 zo dňa 23.2.2018 

Plánovanou stavbou príde ku kolízii s podzemnými elektrickými vedeniami VN, NN 

a nadzemnými vedeniami NN v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. 

Projektová dokumentácia je bez požiadavky pripojenia plánovanej stavby 

k energetickej distribučnej sústave a neobsahuje riešenie NN prípojky. 

S umiestnením stavby a predloženým návrhom súhlasíme po dodržaní podmienok: 

- pred začatím výkopových prác žiadame vytýčiť podzemné elektrické vedenia 

v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s., 

- žiadame bezpodmienečne dodržať ochranné pásma elektrických vedení v správe 

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

- pred zakrytím výkopov v mieste križovania plánovanej kanalizácie s podzemnými 

elektrickými distribučnými vedeniami žiadame prizvať zodpovedného pracovníka 

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

ku kolaudačnému konaniu, 

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

elektrického vedenia.    
 

     Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava   

     č. CD 45069/2019 zo dňa 14.6.2019  

Projektová dokumentácia rieši umiestnenie a pripojenie objektu stavby č.1677 „Sereď, 

miestnej časti Nový majer – dobudovanie kanalizácie k distribučnej energetickej 

sústave a elektrickú prípojku NN. 

Výkonové bilancie: Pi=5,0 kW, Ps=5,0 kW, hlavné istenie In=20A. 

Elektrická prípojka je navrhnutá káblom NAYY-J 4x16 uloženým v zemi, odbočením 

od najbližšieho podperného bodu vzdušného vedenia a ukončená je v skrini RE+SP 

umiestnenej na verejne prístupnom mieste. 

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

projektu stavby súhlasí s podmienkami: 

- žiadame dodržať prúdovú hodnotu trojfázového ističa pred elektromerom In=20A 

s vypínacou charakteristikou „B“ a zabezpečiť plombovateľnosť všetkých nemeraných 

a meracích okruhov, 

- pri osadzovaní stavby žiadame bezpodmienečne dodržať ochranné pásma 

elektrických distribučných vedení nachádzajúcich sa v záujmovom území, 

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

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

elektrického vedenia, 

- v súvislosti s pripojením odberného miesta do distribučnej siete energetiky budú 

technické podmienky zmluvne riešené s našou a.s. uzatvorením „Zmluvy o pripojení 

odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenskej distribučnej, 

a.s.“.  
 

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

      č. 12208/2018  zo dňa 14.2.2018 

- S technickým riešením navrhovanej gravitačnej kanalizácie PVC DN 300 SN 8 

v celkovej dĺžke 228 m súhlasíme. Na trase bude vybudovaných 7 kanalizačných 

šácht. Na navrhovanej gravitačnej kanalizácii bude vybudovaných 21 gravitačných 

kanalizačných prípojok DN 150. 

- navrhovaná ČS bude prečerpávať cez navrhované výtlačné potrubie HDPE DN 80, 

PN 10 s dĺžkou 331 m. Na výtlačnom potrubí sa vybudujú 4 ks kontrolných 

kanalizačných šácht VŠ-KŠ1 až KŠ4. 

- S navrhovaným riešením v zmysle predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme. 

- Dodávateľ stavby je povinný všetky úkony spojené s realizáciou stavby uskutočniť 

za našej technickej asistencie (Ing. Nagy 031/773 7506 a Ing. Valentovič – 031/783 

8270). 

- Podmienkou pre začatie výkopových prác je vytýčenie verejného vodovodu, verejnej 

kanalizácie a iných vodohospodárskych zariadení prevádzkovateľom (Ing. Nagy, č.t. 

031 773 7506). 

- Ochranné pásma sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho 

pôdorysného okraja potrubia na obidve strany: 

    -1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm  
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- V ochrannom pásme verejného vodovodu, a verejnej kanalizácie povoľujeme len 

ručný výkop. 

- V prípadoch kde dochádza k súbehu alebo križovaniu trasy kanalizačného potrubia 

s ostatnými podzemnými IS musí byť rešpektovaná STN 73 6005 – „Priestorová 

úprava vedení technického vybavenia“. 

- V rámci stavby na označenie uzáverov alebo iných podzemných armatúr žiadame 

použiť orientačné tabuľky ON 75 5025. 

- Žiadame vodivé prepojenie vytyčovacích vodičov s armatúrami.  

- Geodetické zameranie kanalizačného potrubia vrátane odbočení pre kanalizačné 

prípojky a armatúr, žiadame spracovať v systéme JTSK, vo výškovom systéme B.p.v., 

v 3. Triede presnosti a súbor údajov odovzdať vo formáte DGN, na kolaudačnom 

konaní stavby. 

- Žiadame vypracovať projekt požiarnej ochrany. 

- V rámci verejného obstarávania dodávateľa stavby žiadame vyšpecifikovať 

nákladové položky na: projekt dočasného dopravného značenia, projekt skutočného 

vyhotovenia, geodetické vytýčenie a zameranie stavby, prevádzkový poriadok stavby, 

v p.p. na archeologický prieskum. 
  

     SPP – distribúcia, a.s., Bratislava 

     č. TD/NS/0103/2018/Ve  zo dňa 28.2.2018   

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete súhlasí s vydaním územného 

rozhodnutia a stavebného povolenia predmetnej stavby za dodržania nasledujúcich 

podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY :  

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby 

konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D, 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona 

o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- 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, 

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 

zabezpečené proti poškodeniu, 

- 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, 

- 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, 

- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.   
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Slovak Telekom, a.s., Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

č. 6611904037 zo dňa 13.2.2019 

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

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

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

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

o ochrane proti rušeniu. 

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

v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, 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 sietí (najneskôr pred 

spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom 

a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 

prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí :  

Martin Moravčík, martin.moravčik@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 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 

povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 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 spoločnosti 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. 

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. 

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

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

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.  

mailto:martin.moravčik@telekom.sk
https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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- 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. 

- 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.    
  
Orange Slovensko a.s., Bratislava 

č. BA-0528/2018 zo dňa 15.2.2018 

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s. 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 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 

949 60 Nitra, IČO: 36 550 949, podal dňa 15.02.2019 návrh na vydanie rozhodnutia 

o umiestnení stavby – stavba č. 1677 „ Sereď, m.č. Nový Majer, dobudovanie kanalizácie “, 

líniová stavba v k.ú. Sereď, Nový Majer, kanalizačné potrubie je navrhnuté v extraviláne. 

Stavbou dotknuté pozemky: parcely registra “C“ 3992/70, 3992/69, 3924/42, parcely registra 

“E“ 1822/221 (parcela C KN 3937/22), 1824/201 a 1826/211 (parcela C KN 3937/20), k.ú. 

Sereď.                

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

ods.1 a ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou č. 1548/ÚPaSP 192/2019 zo dňa 

07.03.2019, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Sereď v termíne od 11.3.2019 do 

26.3.2019. 
                          
     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. 

     Umiestnenie stavby vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu 

v zmysle § 47 stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 532/2002 Z.z. o všeobecných požiadavkách na 

výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.    
       
     K návrhu na vydanie územného rozhodnutia vydalo Mesto Sereď, zastúpené primátorom 

mesta záväzné stanovisko dňa 19.03.2018, pod č. 789/4201 ÚPaSP 215/2018.  Navrhovaná 

stavba je v súlade s Územným plánom mesta Sereď. 
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     Svoje stanoviská si uplatnili: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

v Galante, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Okresný úrad 

Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek OPaK, OH, OV, SPP-distribúcia, a.s., 

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

Krajský pamiatkový úrad Trnava, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, OZ 

Galanta, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Bratislava, Okresný úrad 

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

Trnava, Okresné riaditeľstvo PZ Galanta, Okresný dopravný inšpektorát, O2 Slovakia, s.r.o., 

Orange Slovensko, a.s., Bratislava, Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, LESY 

SR, š.p., OZ Topoľčianky. Ich pripomienky boli skoordinované a zahrnuté do podmienok 

územného rozhodnutia.          

  

     Predloženú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval Ing. Jozef Havrila,                       

autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 5858*I2, konštrukcie inžinierskych stavieb. 

  

     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.  

 
 
     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, 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 :  08.07.2019                                                 Zvesené  dňa : 
(pečiatka, podpis)                                                                                          (pečiatka, podpis) 

 


