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

Číslo: 1903/ÚPaSP 368/2020                                                          V Seredi, dňa 28.09.2020 

  

 

 

  

 

 

 

 

STAVEBNÉ   POVOLENIE 
 

( VEREJNÁ  VYHLÁŠKA ) 

 

 

     Stavebník SPP – distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, 

IČO: 35 910 739, zastúpený Ing. Miroslavom Hroncom, Železničná 48/1775, 984 01 

Lučenec, podal dňa 16.04.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 

„Rekonštrukcia plynovodov Sereď, ul. Bratislavská cesta – 1.sc, UO02696“, líniová 

stavba v k.ú. Sereď, ulice: Bratislavská, Trnavská cesta, Dionýza Štúra, Vonkajší rad, Pažitná, 

Pribinova, na umiestnenie ktorej bolo vydané územné rozhodnutie mestom Sereď pod č. 

11041/ÚPaSP 1385/2019, 354/2020 dňa 24.02.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

02.04.2020.            
           
     Mesto Sereď, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. 

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

prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní a po 

preskúmaní žiadosti rozhodol  takto : 

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

niektoré ustanovenia stavebného zákona 
 

p o v o ľ u j e 
 

stavbu :     „Rekonštrukcia plynovodov Sereď, ul. Bratislavská cesta – 1.sc, UO02696“   
                                    

pre stavebníka:  SPP – distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26  

     IČO: 35 910 739 
  
líniová stavba v k.ú. Sereď, ulice Bratislavská, Trnavská cesta, Dionýza Štúra, Vonkajší rad, 

Pažitná, Pribinova. 

 

     Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši vybudovanie líniovej inžinierskej 

stavby, ktorej účelom je obnovou plynárenských zariadení zaistiť spoľahlivú a bezpečnú 

prevádzku predmetných STL a NTL plynovodov a prípojok, čo pre prevádzkovateľa SPP — 

distribúcia, a.s. vyplýva zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých 

zákonov. Navrhovaná rekonštrukcia má charakter udržiavacích prác, ktorými sa sleduje 

odstránenie nevyhovujúceho stavu existujúceho potrubného systému distribučnej siete.   

Rekonštrukcia plynovodov a pripojovacích plynovodov sa dotýka ulíc Bratislavská, Trnavská 

cesta, Dionýza Štúra, Vonkajší rad, Pažitná, Pribinova. 
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Stavba je jeden stavebný objekt v nasledovnom členení:   

SO 01 Plynovody 

SO 01.1 Pripojovacie plynovody 

SO 01.2 Dopojenie OPZ 

SO 01.3 Prepoje a odpoje 

 

Základné údaje o plynovodoch a prípojkách plynu : 

Charakter stavby :                    obnova líniovej stavby - plynárenstvo 

Výhrevnosť:                             35 MJ/m
3 

Prepravované médium:             zemný plyn naftový 

Projektovaná tlaková hladina:   STL – 0,4 MPa 

Prevádzková tlaková hladina:   STL – 0,08 kPa, NTL – 2 kPa  

Materiál plynovodov:               PE 100 RC, SDR 17,6  SDR 11 

Materiál pripojovacích plynovodov:  PE 100 RC, SDR 17,6  SDR 11 

  

 

     Účelom navrhovanej stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení 

v meste Sereď vybudovaním nových STL1 (80 kPa) a NTL PE plynovodov. Projekt je 

súčasťou rekonštrukčného programu obnovy fyzicky zastaraných a nevyhovujúcich 

oceľových plynovodov s častým výskytom porúch.  

     Všetky rekonštruované plynovody budú prevažne vedené v pôvodných trasách, resp. 

ochrannom pásme plynovodov a s rešpektovaním ochranných pásiem ostatných inžinierskych 

sietí. 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. 

  

SO 01 - Plynovody  

 

Vetva Ulica 
D/DN Materiál Tlak Dĺžka 
[mm] - [kPa] [m] 

Vetva „A“ Bratislavská 225 PE 80 2 
Vetva „A“ Bratislavská 90 PE 80  96 
Vetva „A1“ Bratislavská 160 PE 80 1,5 
Vetva „B“ Bratislavská 225 PE 80 397 
Vetva „B1“ Bratislavská 160 PE 80 1,5 
Vetva „B2“ Bratislavská 110 PE 80 1,5 

Vetva „C“ 
Bratislavská/Dionýza

Štúra/Pribinova 

Štúra/Pribinova 

160 PE 80 754 

Vetva „C1“ Dionýza Štúra 160 PE 80 3 
Vetva „C2“ Pribinova 40 PE 80 1,5 
Vetva „C2“  

(stúpajúca časť) 
Pribinova 40 PE 80 1 

Vetva „C3“ Pribinova 50 oceľ 2,1 3 
Vetva „C3“  

(stúpajúca časť) 
Pribinova 50 oceľ 2,1 1 

Vetva „D“ Dionýza Štúra 90 PE 80 1 

 

Uličné regulačné zostavy 

V rámci predmetnej stavby bude osadená 1 uličná regulačná zostava: 

- Nadzemná URZ1 s výkonom min. 60 Nm
3
/h. 
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SO.01.1 Pripojovacie plynovody 

 

Vetva Ulica 
D/DN Materiál Tlak Počet Dĺžka 

[mm] - [kPa] [ks] [m] 

Vetva „A“ Bratislavská D90, D32 PE 80      2 99 

Vetva „B“ Bratislavská D40, D32, D25 PE 80      9 169 
Exist. DN100 Trnavská cesta D40 PE 80      1 11,5 

Vetva „C“ Bratislavská / Dionýza Štúra / Vonkajší 

rad / Pažitná / Pribinova 

D50, D32, D25 
PE 80      16     226 

Vetva „D“ Dionýza Štúra D90, D50, 

D32, D25 

PE 80 7       53 

   

Zmena prevádzkového tlaku z NTL 2,1 kPa na STL 80 kPa resp. prepojenie na exist. PP 

Vetva „B“ Bratislavská D25 PE 80 1     2,5 

Vetva „C“ Bratislavská / Dionýza Štúra / Vonkajší 

rad / Pažitná / Pribinova 

D50, D32, D25 
     PE 80 3      26 

Vetva „D“ Dionýza Štúra D50, D32      PE 80 2 78,5 
 

   

     Počas stavby dôjde ku styku s miestnymi a účelovými komunikáciami. Križovanie 

miestnych komunikácií a spevnených plôch bude realizované ich prekopaním, kde to je 

technicky možné, bude riešené bezvýkopovou technológiou - riadeným horizontálnym 

vŕtaním resp. mikrotunelovaním (podvŕtaním) PE ochrannej rúry, do ktorej bude uložený STL 

plynovod. Povrchové úpravy podľa požiadaviek prevádzkovateľa resp. vlastníka komunikácií 

a chodníkov.  

     Počas stavby dôjde ku styku so štátnou cestou I/62, kde je plynovod vedený v súbehu v 

zelenom páse a v autobusovej zastávke, ktorá je súčasťou predmetnej štátnej cesty. Zásah 

výkopom ryhy do autobusovej zastávky je v rozsahu cestného kilometra od 30,857 km až 

30,906 km. 

     Križovanie štátnej cesty I/62 a štátnej cesty III/l331 STL plynovodmi bude realizované 

bezvýkopovou technológiou - riadeným horizontálnym vŕtaním PE ochrannej rúry/chráničky, 

STL plynovod bude uložený do chráničky. Ku križovaniu štátnej cesty I/62 s STL 

plynovodom dôjde v cestnom kilometri 31,059 km a 31,369 km. Križovanie štátnej cesty I/62 

pripojovacími plynovodmi bude realizované bezvýkopovou technológiou - riadeným 

horizontálnym vŕtaním resp. mikrotunelovaním (podvŕtaním) PE ochrannej rúry, do ktorej 

bude uložený STL pripojovací plynovod. Ku križovaniu štátnej cesty I/62 s STL 

pripojovacími plynovodmi dôjde v cestnom kilometri 30,822 km, 30,896 km a 30,951 km. 

     V úseku štátnej cesty I/62 v cestnom kilometri 31,358 km až 31,369 km je STL plynovod 

vedený v násype cesty, kde dôjde k prepojeniu na existujúci STL plynovod DN150, ktorý je 

vedený v predmetnom násype. 
 
     V rámci stavby dôjde k dotyku s ochranným pásmom železničnej trate. Ochranné pásmo 

železničnej trate Galanta - Leopoldov je 60,0 m od osi krajnej koľaje. Navrhovaný STL 

plynovod D160 - Vetva C na ul. Dionýza Štúra bude v ochrannom pásme ŽSR od ZKM 

11,524 do ZKM 11,586 a bude križovať železničnú trať v ZKM 11,556. Križovanie bude 

realizované metódou relining, pri ktorej dôjde k zatiahnutiu nového STL potrubia do 

zrušeného NTL plynovodu. Navrhovaný STL plynovod D160 - Vetva C na ul. Dionýza Štúra 

a ul. Pribinova bude v ochrannom pásme ŽSR od ZKM 11,698 do ZKM 11,849. V tomto 

úseku nedôjde ku križovaniu železničnej trate. 
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Pre  uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky: 
 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom 

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

predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 
 
2. Navrhovaná stavba bude umiestnená v súlade s podmienkami určenými v územnom 

rozhodnutí vydanom mestom Sereď pod č. 11041/ÚPaSP 1385/2019, 354/2020 zo dňa 

24.02.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.04.2020.          
 

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

bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na 

stavenisku.  
 

4. 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, TPP 702 01, TPP 702 02. 
 
5. Všade tam, kde budú realizované nevyhnutné výkopové práce pre možnosť uplatnenia 

technológií 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. 

 

6. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:     
 

SPP- distribúcia, a.s. Bratislava  

vyjadrenie technika TC LC Nitra zo dňa 7.04.2020 
S projektovou dokumentáciou z hľadiska technického riešenia rekonštrukcie plynofikácie 

súhlasíme s nasledovnou pripomienkou: 

Na existujúcich plynových prípojkách, ktoré sú toho času bez odberu a neplánujú sa v IZ 

vymeniť, je potrebné zrušiť POD čísla, nakoľko by mohlo prísť v čase prípravy realizácie IZ 

k ich znovu sprevádzkovaniu na základe požiadavky odberateľa. 
    
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava  

vyjadrenie č. CD 74601/2019 zo dňa 10.10.2019 

Predmetom návrhu projektovej dokumentácie je vyjadrenie k existencii podzemných 

zariadení ZSD, a.s. a rekonštrukcia plynovodu Sereď, ul. Bratislavská - 1. sc, UO02696. 

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: 

- 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. 

https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal
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Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, OZ Galanta so sídlom v Šali 

vyjadrenie č. 84857/2019 zo dňa 18.11.2019 

V záujmovom území potvrdzujeme existenciu inžinierskych sieti – verejnej kanalizácie, 

tlakovej verejnej kanalizácie a verejného vodovodu v našej správe. 

- 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  križovaní navrhovaného potrubia s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou 

dodržať vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 “ Priestorová úprava vedení technického 

vybavenia“. 

- 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 nepoužívať 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. 

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

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

neporušení verejného vodovodu počas výstavby. 

S vydaním stavebného povolenia súhlasíme.  
  
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

stanovisko č. OU-TT-OCDPK-2019/033641 zo dňa 04.11.2019 

Predmetom projektu je rekonštrukcia zberača v súbehu a v križovaní s cestou I/62 v sídelnom 

útvare mesta Sereď ohraničenom dopravnou značkou začiatok a koniec obce. Križovanie 

cesty I/62 má byť realizované bezvýkopovou technológiou - riadeným horizontálnym 

vŕtaním, resp. mikrotunelovaním PE ochrannej rúry, do ktorej bude uložený STL plynovod. V 

súbehu s cestou I/62, ul. Bratislavská, je vedený v priestore chodníka pre peších, resp. 

zelenom páse, v úseku dl. cca 47,0 pod autobusovou zastávkou. V súbehu s cestou I/62, ul. 

Dionýza Štúra, je vedený za pätou násypového svahu cesty I/62. 
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Ako príslušný cestný správny orgán vo veciach ciest I. triedy podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona 

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

zaujímame k predloženej dokumentácii nasledovné stanovisko: 

1. podľa § 18 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 

znení neskorších predpisov súhlasíme s križovaním cesty I/62 pretláčaním, ak bude 

realizované bez zásahu do telesa cesty I/62. Vzdialenosť bližšej steny výkopu štartovacích a 

montážnych jám musí byť vo vzdialenosti min. 1,0 m od obrubníka cesty I/62 a bližšia hrana 

výkopu v súbehu s cestou I/62 musí byť vo vzdialenosti min. 1,0 m od obrubníka. V súbehu s 

násypovým svahom cesty I/62 žiadame situovať bližšiu hranu výkopu pre plynovod vo 

vzdialenosti min. 1,0 m od päty svahu. 

2. zemné práce v dotyku s cestou I/62 je potrebné navrhnúť v súlade s STN 73 3050 tak, aby 

nedošlo k narušeniu stability telesa cesty I/62, požadujeme výkop zapažiť, aby sa zabránilo 

zosunutiu podložia a vozovky cesty I/62, 

3. na uloženie plynovodu do telesa I/62 musí byť min. 3 týždne pred plánovaným začatím 

prác vyžiadané povolenie na zvláštne užívanie na tunajšom úrade, prílohou žiadosti musí byť 

stanovisko SSC Bratislava, situácia + priečny rez križovania cesty I/62 s uvedením staničenia 

cesty I/62 a okótovaním všetkých parametrov (hĺbka chráničky, vzdialenosti montážnych 

jám), prikladáme formulár žiadosti o povolenie na zvláštne užívanie cesty, 

4. je potrebné dopracovať plán organizácie výstavby s návrhom prenosného dopravného 

značenia na ceste I/62 a na použitie prenosného DZ na ceste I/62 pred vydaním stavebného 

povolenia vyžiadať určenie, 

5. v prípade, že bude potrebné na ceste I/62 vyhradiť manipulačný pás pre vozidlá stavby, 

musí tomu zodpovedať vypracovaný plán organizácie výstavby a návrh prenosného DZ, 

vyznačenie prác v dotyku s cestou I/62 musí byť zrealizované prenosným dopravným 

značením podľa zákona č. 8/2009 Z. z. a vyhl. č. 9/2009 Z. z., úsek v súbehu s cestou 

prípadne rozdeliť na etapy, 

6. počas prác má byť rekonštruovaný úsek plynovodu v ploche autobusovej zastávky na ceste 

I/62, ktorá je súčasťou cesty I/62, úsek požadujeme rekonštruovať bezvýkopovou 

technológiou, 

7. chodci v úseku, kde príde k rozkopávke chodníka, musia byť usmernení prenosným 

dopravným značením s využitím jestvujúcich alebo dočasne zriadených priechodov pre 

chodcov, provizórnych lávok nad výkopmi a pod., upozorňujeme, že chodci nesmú byť nútení 

chodiť po ceste I/62, 

8. v prípade realizácie stavby s manipulačným pásom na ceste I/62 musí byť pred začatím 

prác vyžiadané na tunajšom úrade aj povolenie na zvláštne užívanie cesty, ktorým je státie 

stavebných mechanizmov na ceste, 

9. návrh prenosného dopravného značenia na ceste I/62 odporúčame v štádiu rozpracovanosti 

konzultovať na KR PZ - KDI Trnava, 

 10. na ceste I/62 nesmie byť ukladaná zemina z výkopov ani žiadny stavebný materiál, cesta 

nesmie byť znečisťovaná ani poškodzovaná, 

 11. dokumentáciu je potrebné predložiť na vyjadrenie aj na Slovenskú správu ciest Bratislava, 

a KRPZ-KDI Trnava, 

 12. cestným správnym orgánom vo veci cesty III/1331 je Okresný úrad Galanta, odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií. 

S vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu budeme súhlasiť s podmienkou, že 

podmienky tohto stanoviska a určenia na použitie prenosného dopravného značenia, o ktoré 

musí stavebník požiadať, budú premietnuté do stavebného povolenia a dodržané pri realizácii 

stavby. 
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Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

stanovisko č. OU-TT-OCDPK-2019/040917 zo dňa 11.12.2019 

Stanovisko k doplnenej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby „Rekonštrukcia 

plynovodov Sereď, ul. Bratislavská - l.sc, UO02696“ stavebníka SPP- distribúcia, a. s., 

Bratislava. Predchádzajúce stanovisko vydal tunajší úrad pod číslom OU-TT-OCDPK-

2019/033641 zo dňa 04.11.2019. Predmetom žiadosti je prehodnotenie pôvodného stanoviska 

v bode č.1 a č.6 uvedeného stanoviska so zdôvodnením a zapracovaním do textovej a 

výkresovej časti dokumentácie. 

Predmetom projektu je rekonštrukcia zberača v súbehu a v križovaní s cestou I/62 v sídelnom 

útvare mesta Sereď ohraničenom dopravnou značkou začiatok a koniec obce. Zásah výkopom 

ryhy do autobusovej zastávky je v úseku od km 30,857 po km 30,906. Križovanie cesty I/62 

STL plynovodmi bude realizované bezvýkopovou technológiou - riadeným horizontálnym 

vŕtaním PE ochrannej rúry, do ktorej bude uložený STL plynovod. Križovanie cesty I/62 s 

STL plynovodom bude v km 31,059 a km 31,369. 

Križovanie cesty I/62 pripojovacími plynovodmi bude realizované bezvýkopovou 

technológiou - riadeným horizontálnym vŕtaním resp. mikrotunelovaním PE ochrannej rúry, 

do ktorej bude uložený STL pripojovací plynovod. Križovanie cesty I/62 s STL pripojovacími 

plynovodmi bude v km 30,822, km 30,896 a v km 30,951. V úseku od km 31,358 po km 

31,369 je STL plynovod vedený v násype cesty I/62, kde príde k prepojeniu na existujúci STL 

plynovod DN 150, ktorý je vedený v predmetnom násype. 

Ako príslušný cestný správny orgán vo veciach ciest I. triedy podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona 

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

zaujímame k predloženej dokumentácii nasledovné stanovisko: 

1. podľa § 18 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 

znení neskorších predpisov súhlasíme s kolmým križovaním cesty 1/62 pretláčaním, ak bude 

realizované bez zásahu do telesa cesty I/62. Vzdialenosť bližšej steny výkopu štartovacích a 

montážnych jám musí byť vo vzdialenosti min. 1,0 m od obrubníka cesty I/62 a bližšia hrana 

výkopu v súbehu s cestou I/62 musí byť vo vzdialenosti min. 1,0 m od obrubníka. V súbehu s 

násypovým svahom cesty I/62 žiadame situovať bližšiu hranu výkopu pre plynovod vo 

vzdialenosti min. 1,0 m od päty svahu. Vzhľadom na dodané zdôvodnenie súhlasíme v 

nevyhnutných prípadoch s tým, že štartovacie, resp. montážne jamy pri pretláčaní budú v 

menšej vzdialenosti než požadovaný 1,0 m, s detailmi križovania cesty I/62 podľa výkresu 

01/2019-E5 súhlasíme s podmienkou zabezpečenia stability svahu pažením. 

2. podľa § 18 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 

znení neskorších predpisov súhlasíme s nevyhnutým zásahom do telesa cesty I/62 rozkopaním 

spevnenej časti plochy autobusovej zastávky v dl. 49 m (vetva „B“) a zásahom do telesa 

násypu cesty I/62 v dl. 11 m (súbeh) a pri pretláčaní cesty (vetva „C“) s podmienkou, že 

spätná úprava telesa cesty bude prevedená v súlade s podmienkami vyjadrenia majetkového 

správcu cesty, t. j. Slovenskej správy ciest Bratislava. 

3. Rovnako súhlasíme (v nevyhnutnom rozsahu) s vedením vetvy „B“ STL plynovodu v 

súbehu s cestou I/62 podľa situácie 01/2019-E1 s podmienkou, že riešenie bude odsúhlasené 

Slovenskou správou ciest Bratislava, 

4. na uloženie STL plynovodu a STL pripojovacieho plynovodu do telesa cesty I/62 

(križovania a súbehy tam, kde zasahuje do telesa cesty - spevnenej aj nespevnenej časti) musí 

byť min. 3 týždne pred plánovaným začatím prác vyžiadané na tunajšom úrade povolenie na 

zvláštne užívanie cesty I/62, prílohou žiadosti doloženej písomným záväzkom musí byť 

stanovisko SSC Bratislava, situácia + priečny rez križovania cesty I/62 s uvedením staničenia 

cesty I/62 a okótovaním všetkých parametrov (hĺbka chráničky, vzdialenosti montážnych 

jám). 

Predmetnú dokumentáciu pre stavebné povolenie je potrebné zosúladiť s projektom 
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pripravovanej stavby nového mosta ev. č. 62-013 na ceste I/62 nad železnicou v meste Sereď, 

obstarávateľa Slovenská správa ciest Bratislava, kontaktná osoba SSC, IVSC Bratislava, Ing. 

Radoslav Semeš. 

Podmienky č. 2, 4, 5 a č. 7 až 12 pôvodného vyjadrenia Okresného úradu Trnava, odboru 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-TT-OCDPK-2019/033641 zo dňa 

04.11.2019 zostávajú v platnosti. 

S vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu budeme súhlasiť s podmienkou, že 

podmienky tohto stanoviska a určenia na použitie prenosného dopravného značenia, o ktoré 

musí stavebník požiadať, budú premietnuté do stavebného povolenia a dodržané pri realizácii 

stavby. 
 
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

určenie dočasného DZ č. OU-TT-OCDPK-2020/031185 zo dňa 03.09.2020 

Dočasné dopravné značky a zariadenia budú: 

- osadené na ceste I/62 v km 30,400 - 31,000 v k. ú. Sereď, ul. Bratislavská cesta, podľa 

priloženej situácie dočasného dopravného značenia, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť 

tohto určenia, s dodržaním podmienok KR PZ - KD1 Trnava č. p. KRPZ-TT- KDI3-

2020/000132- 081 zo dňa 25.08.2020, 

- na ceste osadené len počas realizácie prác, z cesty odstránené ihneď po skončení prác, 

- z cesty odstránené ihneď po skončení prác. 

Podmienky pre osadenie: 

1. Dopravné značenie na ceste I/62 bude osadené odborne spôsobilou osobou podľa 

priloženej potvrdenej situácie dočasného dopravného značenia s dodržaním 

podmienok KR PZ – KDI Trnava č.p. KR PZ-TT-KDI3-2020/000132-081zo dňa 

25.08.2020: 

- v prípade tvorby dopravných kongescií v danom mieste, žiadateľ zabezpečí dostatočný 

počet osôb, ktoré budú náležite poučené na regulovanie dopravy za účelom zvýšenia 

priepustnosti cestnej siete v danom mieste, príp. žiadateľ zabezpečí asistenciu 

mestskej polície, alebo asistenciu príslušníkov Policajného zboru, pričom o asistenciu 

príslušníkov PZ musí v dostatočnom časovom predstihu požiadať príslušný útvar PZ, 

- osoby oprávnené na zastavovanie vozidiel v zmysle ustanovenia § 63 ods. 2 písm. c, f) 

zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

platnom znení musia byť riadne preškolené zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, musia vlastniť 

vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel minimálne na skupinu „B“ a 

nesmú byť pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných návykových látok, 

- pracovníci, ktorý sa budú podieľať na prácach sú povinný dodržiavať ustanovenie § 58 

zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

ustanovenie § 27 vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z.. 

2. Osadenie a údržbu dopravného značenia zabezpečí žiadateľ, ktorý bude určený po 

vydaní stavebného povolenia pre danú stavbu a určení zhotoviteľa. 

3. K prípadnému umiestneniu DDZ na komunikácii nižšej kategórie je oprávnený 

vyjadriť sa OR PZ, ODI Galanta. 

4. Dopravné značenie musí byť osadené a realizované podľa STN 01 8020, zákona č. 

8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhl. č. 

30/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov. Dopravné značenie bude umiestnené na 

červeno - bielo pruhovaných stĺpikoch. 

5. Dopravné značenie musí byť osadené tak, aby vplyvom poveternostných podmienok 

nedochádzalo k jeho deformácii (posunutiu, pootočeniu, kmitaniu a pod.), príp. k 

spadnutiu značiek. 

6. DZ musí byť osadené tak, aby nebránilo plynulému odtoku povrchových vôd z 
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vozovky. Zároveň nesmie prísť ani k poškodeniu odvodňovacích zariadení (priekopy, 

rigoly, priepusty pod.). 

7. Dopravné značenie musí byť v priečnom profile osadené tak, aby nezasahovalo do 

prejazdného profilu vozovky, v min. vzdialenosti 0,50 m od asfaltového okraja 

vozovky, max. však vo vzdialenosti 2,0 m. Spodný okraj dopravných značiek bude vo 

výške najmenej 0,60 m nad úrovňou vozovky (bez chodníka), vo výške min. 2,0 m 

nad chodníkom pre peších. 

8. Minimálna vzájomná vzdialenosť dopravných značiek v extraviláne bude 100 - 50 m, 

výnimočne 30, v obci bude minimálna vzájomná vzdialenosť dopravných značiek 50-

20 m, výnimočne 10m. žiadame bezpodmienečne dodržať vzdialenosti medzi trvalými 

a dočasnými dopravnými značkami. 

9. Trvalé dopravné značenie, ak je v rozpore s dočasnými, je potrebné prekryť. Po 

skončení prác musí byť dočasné dopravné značenie bezodkladne odstránené a trvalé 

uvedené do pôvodného stavu. 

10. Dopravné značky a zariadenia budú použité len v takom rozsahu a takým spôsobom, 

ako to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Práce budú 

vykonávané len za denného svetla a za nezníženej viditeľnosti. 

11. Osadené dočasné DZ budú spĺňať podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných 

výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhl. MDVRR SR č. 162/2013 

Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy 

posudzovania parametrov. 

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

žiadny materiál. Stavebník zodpovedá za všetky škody vzniknuté na ceste I/62 a jej 

príslušenstve počas výstavby. 

13. Termín realizácie prác v rámci cestného telesa cesty I/62 žiadame nahlásiť 

poverenému pracovníkovi SSC IVSC - Ing. Bielik, t. č.: 0903 464 472, min. 3 dni pred 

zahájením. Zhotovitel’ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka. 

14. Po osadení dočasného DZ je nutné prizvať zástupcu Krajského riaditeľstva PZ, 

Krajského dopravného inšpektorátu a Okresného úradu Trnava, OCDPK v sídle kraja 

ku kontrole správnosti osadenia, zároveň uvedené orgány informovať o osadení 

prenosného DZ formou elektronickej pošty na adresu doprava.trnava@minv.sk, 

eliska.horvathova@minv.sk.       

15. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja si 

vyhradzuje v prípade všeobecného záujmu právo na zmenu určeného dopravného 

značenia. 
 
Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava - stanovisko č. SSC/9712/2019/6170/35958           

zo dňa 02.10.2019 

Našich záujmov sa týkajú práce rekonštrukcie plynovodov týkajúcich sa cesty I/62. Budú to 

práce týkajúce križovania a súbehu navrhovaných plynovodov s cestou I/62 a budovania 

nových prípojok. 

Stanovisko SSC IVSC Bratislava: 

1. Stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita telesa cesty I/62. 

2. Trasu navrhovaných plynovodov a prípojok navrhovať mimo teleso cesty I/62, pričom 

vnútorná strana výkopu bode minimálne 0,6 m od spevneného okraja cesty I/62 - do DSP 

doplniť kóty vzdialenosti výkopu od spevneného okraja cesty. 

3. Križovanie s cestou I/62 musí byť kolmé a uskutočnené bez zásahu do vozovky cesty I/62 s 

pretláčaním chráničky pod cestou a uložením potrubia do tejto chráničky. 

4. Dĺžka chráničky musí presahovať steny štartovacej a montážnej jamy 0,25 m a vnútorné 

steny pretláčacích jám musia byť mimo cestné teleso. 

5. Hĺbka uloženie vrhu chráničky bude v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. 

mailto:doprava.trnava@minv.sk
mailto:eliska.horvathova@minv.sk
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6. Do PD doplniť staničenie cesty I/62 v miestach križovania plynovodov a prične rezy 

križovania plynovodov. 

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

materiál. Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná. 

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

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

Bratislava Zmluvu o zriadení vecného bremena. 

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

výstavby. 

S DSP predbežne nesúhlasíme, naše pripomienky žiadame zapracovať do DSP a predložiť 

znovu na vyjadrenie. Stanovisko k zvláštnemu užívaniu cesty I/62 vydáme po predložení PD 

v súlade s týmto stanoviskom. 

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

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

stavebného úradu na príslušnom úseku cesty I/62. 
 
Slovenská správa ciest Bratislava – stanovisko č. SSC/7497/2019/2320/45575 zo dňa 

10.12.2019 

Vami navrhovaná trasa plynovodu je umiestnená v dotyku (križovanie/súbeh) s cestou I/62 

Sládkovičovo - Sereď v zastavanom území mesta Sereď. K predmetnej stavbe sme sa vyjadrili 

listom č. SSC/9712/2019/6170/35958 zo dňa 2.10.2019. K predloženej doplnenej PD máme 

nasledovné pripomienky: 

1. Do DSP boli doplnené kóty vzdialenosti výkopu od spevneného okraja cesty. 

2. V miestach kde nie je možné z dôvodu jestvujúcej trasy plynovodu dodržať minimálnu 

vzdialenosť 0,6 m od spevneného okraja cesty s výkopom súhlasíme s podmienkou, že v 

prípade poškodenia telesa cesty bude cesta uvedená do pôvodného stavu. 

3. Do DSP bolo doplnené staničenie cesty I/62 v miestach križovania plynovodov a priečne 

rezy križovania plynovodov. Vo výkresoch detailov križovania žiadame opraviť číslo cesty 

I/62. 

4. S rozkopaním odstavného pruhu v dĺžke 48,8 m súhlasíme, pri spätnej úprave výkopu ryhy 

a montážnej jamy žiadame dodržať skladbu vrstiev, ich hrúbky a rozmery podľa Vzorového 

rezu výkopom - cesta I. triedy, číslo výkresu VR 02. 

5. Začiatok a ukončenie prác žiadame vopred, min. 3 prac. dni oznámiť telefonicky 

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

riadiť sa pokynmi zodpovedného pracovníka. 

6. K položeniu jednotlivých vrstiev vozovky žiadame prizvať uvedeného pracovníka SSC 

IVSC Bratislava. 

7. Kontrolu zhutnenia ochrannej vrstvy zo štrkodrviny požadujeme vykonať skúškou 

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

fyzická osoba s oprávnením. K vykonaniu skúšok zhutnenia žiadame prizvať zodpovedného 

pracovníka SSC IVSC Bratislava. 

8. Stavenisko v rozsahu zásahov do cesty I/62 žiadame zápisnične odovzdať za prítomnosti 

zodpovedného zamestnanca SSC IVSC Bratislava. 

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

 10. Ostatné body stanoviska SSC/9712/2019/6170/35958 zo dňa 02.10.2019 zostávajú v 

platnosti. 

 11. Dokumentáciu je nutné prerokovať aj s Okresným úradom v Trnave, odbor pre CD a PK, 

ktorý vykonáva štátnu správu a činnosť špeciálneho stavebného úradu na príslušnom úseku 

cesty I/62. 

S vydaním stavebného povolenia stavby „Rekonštrukcia plynovodov Sereď, ul. Bratislavská - 

1. sc, UO 02696“ podľa predloženej doplnenej dokumentácie súhlasíme s podmienkou, aby 
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naše pripomienky boli zapracované do projektovej dokumentácie a rešpektované pri realizácii 

stavby. Stanovisko k zvláštnemu užívaniu cesty I/62 vydáme po predložení PD v súlade s 

týmto stanoviskom. 
 
Trnavský samosprávny kraj - Úrad Trnavského samosprávneho kraja Trnava 

vyjadrenie k PD č.12607/2019/O1-2 zo dňa 30.09.2019 

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

zmysle ustanovenia § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov, Vám z hľadiska ich ochrany zasiela nasledovné 

stanovisko: 

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

cesty III/1331, je povolenie jej umiestnenia ako i následnej realizácie miestne príslušným 

stavebným úradom 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 predmetnú záležitosť konzultovať s Okresným 

úradom Galanta, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

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

- Stavebnou činnosťou - výkopovými prácami nesmie dôjsť k ohrozeniu telesa cesty III/1331 

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

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

- Križovanie plynovodu s cestou III/1331 požadujeme riešiť v zmysle predloženej 

dokumentácie, t.j. bezvýkopovou technológiou - riadeným horizontálnym vŕtaním, resp. 

mikrotunelovaním (podvŕtaním) PE ochrannej rúry/chráničky, s uložením plynovodu do 

chráničky. S prekopaním telesa cesty nesúhlasíme. 

- Vzdialenosť montážnych jám od cesty III/1331 a ostatné technické podmienky križovania, 

žiadame konzultovať so správcom tejto cesty - Správa a údržba ciest TTSK a rešpektovať 

podmienky jeho stanoviska. 

- Zemina z výkopov ani iný materiál nesmú byť uložené na korune vozovky cesty III/1331. 

- Prípadné obmedzenie cestnej premávky na ceste III/1331 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/1331, vrátane poškodenia trvalého dopravného značenia, 

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

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

Za dodržania vyššie uvedených podmienok s vydaním povolenia pre predmetnú stavbu 

súhlasíme. 
 
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trnave, Krajský dopravný inšpektorát – 

stanovisko č. KRPZ-TT-KDI3-2019/000832-096 zo dňa 26.09.2019  
KDI KR PZ v TT po preskúmaní vyššie uvedenej žiadosti a vykonaní tvaro-miestnej 

obhliadky miesta realizácie stavby ako aj po prehodnotení dopravno-bezpečnostnej situácie v 

danom mieste v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o 
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Policajnom zbore v platnom znení, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení súhlasí s vydaním stavebného povolenia v 

zmysle žiadosti pre stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Sereď, ul. Bratislavská -1.sc, 

O02696“ za dodržania nasledovných podmienok: 

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

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

premávky na ceste 1/62, 

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

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

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

I. triedy bol skladovaný stavebný materiál, výkopová zemina, odstavené pracovné stroje a 

pod., 

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

možnosť zranenia iných osôb, 

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

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

- žiadame dodržať všetky podmienky uvedené v stanoviskách ostatných dotknutých orgánov 

štátnej správy a organizácií, 

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

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante, 

- k vydaniu stavebného povolenia budú predchádzať kladné stanoviská všetkých dotknutých 

orgánov štátnej správy a organizácií. 

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

neskorších predpisov vyhradzuje právo na zmeny svojho záväzného stanoviska a stanovenie 

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

naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ako aj v prípade verejného 

záujmu.  
 
MDV SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad 

záväzné stanovisko č. 11224/2020/SŽDD/13487 zo dňa 12.02.2020 

Stavba bude realizovaná v OPD vpravo v smere staničenia žel. trate Galanta - Leopoldov v 

žkm 11,689 - 11,849 a v žkm 11,529 -11,586 v minimálnej vzdialenosti 29,00 m od osi 

krajnej koľaje, a v OD s križovaním žel. trate v žkm 11,556 v jestvujúcej chráničke DN 400, 

za dodržania ustanovení príslušných dráhových predpisov (TNŽ) a technických noriem (STN 

EN). 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR) ako orgán 

verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“) a zároveň ako dotknutý orgán podľa §102 

ods. 1 písm. ab) zákona o dráhach v územnom a stavebnom konaní pre stavby v ochrannom 

pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe a § 140a 

zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších zmien a doplnkov (ďalej len stavebný zákon), podľa §102 ods. 1 písm. ac) zákona 

o dráhach v súlade s § 140b stavebného zákona vydáva toto záväzné stanovisko - súhlas na 

vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy a v obvode dráhy. 

MDV SR súhlasí s umiestnením predmetnej stavby v OPD a v OD zároveň pre jej užívanie 

určuje tieto podmienky: 

1. Stavba bude realizovaná v súlade s projektom, vypracovaným spoločnosťou SPP- 

distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, overeným MDV SR, ktorý je prílohou 

tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby, týkajúce sa OPD a OD nesmú byť realizované bez 

predchádzajúceho súhlasu Železníc Slovenskej republiky a MDV SR. 
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2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie 

železničného telesa. 

3. Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia v správe 

ŽSR (súčasné aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území. 

4. Stavebník je povinný v plnom rozsahu dodržať podmienky Železníc Slovenskej republiky 

dané v stanovisku: 

- Odboru expertízy GR, Bratislava pod č. 25432/2020/O230-3 zo dňa 13. 01. 2020, 

- Oblastného riaditeľstva Trnava pod č. 1070.4/2019/289301/SŽTS/7a.l 3 zo dňa 13. 12.2019, 

- Správy majetku ŽSR Bratislava pod č.5817/2019/312200/OSMTT/7a.09 zo dňa 15.11.2019. 

5. Pred začatím prác v obvode dráhy v dostatočnom predstihu predložiť ŽSR OR Trnava 

technologický postup prác s opatreniami na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti dopravy na 

dráhe a požiadať ich o dozor pri prácach v obvode dráhy a o vytýčenie vedení a zariadení v 

ich správe v dotknutom území, v prípade potreby doriešiť ich ochranu. 

6. Udržovať stavbu v OPD a OD tak, aby neohrozovala, neobmedzovala ani nenarušila 

bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe, ani stabilitu a odvodnenie železničného telesa dráhy. 

7. Ak dôjde k funkčnej poruche vedenia v obvode dráhy, vlastník vedenia je povinný o tom 

bezodkladne upovedomiť správcu žel. trate ŽSR OR Trnava. 

8. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD a OD upraviť, príp. odstrániť iné prekážky, 

ktoré by mohli ohroziť dráhu alebo dopravu na dráhe. 

9. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na 

stavbe. 

10. Záväzné stanovisko je platné dva roky odo dňa jeho vydania. 

V zmysle § 140b ods. 1 stavebného zákona toto záväzné stanovisko je pre správny orgán v 

konaní podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné 

konania správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že 

nedôjde k zmene priestorového usporiadania súčastí železničnej dráhy. 
 
Železnice SR, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy Bratislava 

stanovisko č. 25432/2020/O230-3 zo dňa 13.01.2020 

   Predložená dokumentácia rieši rekonštrukciu plynových potrubí v pôvodných trasách v k.ú. 

Sereď, na uliciach Bratislavská, Trnavská cesta, Dionýza Štúra, Vonkajší rad, Pažitná a 

Pribinova, čiastočne na pozemkoch v správe ŽSR (Stanovisko OSM Trnava č. 

5817/2019/OSM TT zo dňa 15.11.2019 bez pripomienok). Stavba zasahuje do ochranného 

pásma dráhy /OPD/ železničnej trate Galanta - Leopoldov v žkm 11,689 - 11,849 vpravo v 

smere staničenia, v min vzdialenosti 29 m od osi najbližšej koľaje a v žkm 11,529 - 11,586 s 

križovaním trate v žkm 11,556, v jestvujúcej chráničke DN 400. Upozorňujeme, že v mieste 

stavby sa nachádzajú podzemné vedenia ŽSR v správe Sekcie EE a OZT. 

   Odbor expertízy GR ŽSR, zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a 

stavebných konaniach, ako účastník konania na základe zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/2009 Z.z. o 

dráhach, v znení neskorších predpisov, vydáva k predkladanej stavbe: „Rekonštrukcia 

plynovodov Sereď, Bratislavská cesta - l.SC, UO02696“, pre investora: SPP-D, a.s., 

nasledovné STANOVISKO: 

   Z hľadiska územných a rozvojových záujmov ŽSR k stavbe v OPD nemáme námietky a 

súhlasíme s jej realizáciou, za dodržania nasledovných podmienok : 

1/ Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 1070.4/2019/SŽTS zo 

dňa 13.12.2019 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách, týkajúce sa ochrany 

jestvujúcich vedení v správe ŽSR, 

2/ Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom žel. dopravy počas celej doby jej 

prevádzky, 
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3/ Zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min 1 

mesiac pred zahájením prác požiadať GR ŽSR Odbor krízového riadenia a ochrany o 

vypracovanie Dohody o podmienkach a zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v 

koľajach ŽSR v zmysle Zákona 124/2006 Z.z. §18 v znení neskorších predpisov a 

vnútorného predpisu ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR a o vydanie 

povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy neprístupného verejnosti v zmysle 

predpisu ŽSR Z9, 

4/ Počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať 

svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi, 

5/ Stavebník odsúhlasí pred realizáciou prác v obvode dráhy technologický postup prác a 

objedná dozornú činnosť počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŽSR OR Trnava s 

uvedením termínu začatia a ukončenia prác v obvode dráhy, 

6/ Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu 

železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný schodný a 

manipulačný priestor. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a 

zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady 

stavebníka, 

7/ Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené 

negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s 

tým, aby si v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých 

vplyvov (vibrácie, vplyv trakcie a p.), 

8/ Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších 

predpisov. 

Toto stanovisko má platnosť 2 roky a nenahrádza stanovisko MDV SR, Sekcia železničnej 

dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad. 
 
Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava 

stanovisko č. 1070.4/2019/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 13.12.2019  
Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu plynovodov v pôvodných trasách v k.ú. Sereď 

na uliciach Bratislavská, Trnavská cesta, Dionýza Štúra, Vonkajší rad, Pažitná a Pribinova. 

Stavba zasahuje do ochranného pásma železničnej trate Galanta - Leopoldov v km 11,689 - 

11,849 vpravo v smere staničenia vo vzdialenosti 29 m od osi krajnej koľaje a v km 11,529 - 

11,586 vpravo aj vľavo v smere staničenia. Trasa plynovodu križuje železničnú trať v km 

11,556 v jestvujúcej chráničke DN 400. Realizácia križovania bude metódou relining, pri 

ktorej dôjde k zatiahnutiu nového potrubia do jestvujúceho potrubia. 

OR Trnava dáva k PD nasledovné stanovisko: 

1) Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej 

prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa. 

2) Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR. 

3) Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade nepriaznivých účinkov 

dráhovej dopravy na stavbu. 

4) Vyjadrenia ŽSR - Sekcie EE, OZT a SMSÚ ŽTS TO Trnava sú v prílohe. Realizáciou 

stavby dôjde k styku - križovaniu s podzemnými káblovými vedeniami v správe OR 

Trnava - Sekcie OZT Leopoldov aEE Trnava. Siete boli informatívne zakreslené do 

situácií JŽM. Pred začiatkom realizácie prác je nutné požiadať obe sekcie o vytýčenie 

vedení v teréne. Pre zaistenie ich ochrany je nutné dodržať podmienky stanovené vo 

vyjadrení Sekcie OZT Leopoldov a EE Trnava. 

5) Minimálne 4 týždne pred začiatkom realizácie prác je potrebné predložiť na SMSÚ ŽTS 

TO Trnava objednávku na výkon dohľadu počas realizácie prác v oblasti koľajiska ŽSR. 

6) Stavba bude zasahovať na pozemky v správe ŽSR, preto je nutné riešiť zmluvný vzťah s 
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Oblastnou správou majetku Trnava. 

7) Upozorňujeme, že zamestnanci iného zamestnávateľa musia mať povolenie na vstup 

cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti a nakoľko sa budú 

aj v prevádzkovom priestore, musia splniť ustanovenia predpisu Z2, I. kapitola, čl. 2. 

8) Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom dopravy počas celej doby jej 

prevádzky. 

9) Toto vyjadrenie nemožno použiť ako doklad pre vydanie stavebného povolenia. Stavebné 

povolenie je možné vydať až na základe súhrnného stanoviska za ŽSR od odboru 230 GR 

ŽSR Bratislava a po súhlase Dráhového stavebného úradu MDV SR. 

10) Po splnení vyššie uvedených pripomienok OR Trnava nemá námietky k realizácii stavby 

podľa predloženej PD. 
 
Mesto Sereď - stanovisko č. 10229/29035 ÚPaSP 1008/2019 zo dňa 15.10.2019  

Mesto Sereď, ako príslušný orgán ochrany prírody vydal stanovisko pod č. OŽP 27747/2019 

zo dňa 27.09.2019 a ako príslušný cestný správny orgán vydal stanovisko pod č. 27462/2019 

zo dňa 23.09.2019. 

Mesto Sereď súhlasí s realizáciou predmetnej stavby za splnenia podmienok uvedených vo 

vyššie uvedených stanoviskách. Navrhovaná rekonštrukcia plynovodov nie je v rozpore s 

Územným plánom mesta Sereď. 
 
Mesto Sereď – stanovisko č. 27462/2019 zo dňa 23.09.2019 

- Pri realizácii stavby žiadame pri križovaní miestnej komunikácie uprednostnenie realizácie 

formou pretláčky pred rozkopaním telesa MK (chodníky, vjazdy, cesty). V prípade 

rozkopávky formou pretláčky žiadame realizovať chráničku potrubia iných sietí nie len 

samotného plynovodného potrubia. 

- 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 žiadosti o rozkopávkové povolenie je potrebné doložiť harmonogram realizácie 

stavby. Vykopaná suť a zemina počas prác nebude brániť plynulosti a bezpečnosti cestnej 

premávky a pohybu chodcov. Výkopové ryhy budú prekryté provizórnym premostením a 

budú zabezpečené po celej dĺžke výkopu. 

- V prípade poškodenia povrchu miestnych komunikácií počas realizácie stavby žiadame 

zabezpečiť opravu komunikácií do pôvodného stavu. 

- V prípade križovania vjazdov žiadame zachovať funkčnosť vjazdov z miestnej komunikácie. 

- 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. 

- 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. 

- 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. V prípade rozkopávky prícestnej 

zelene zabezpečiť opätovnú úpravu terénu výsadbou zelene. 

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

podlieha schváleniu OÚ pre CD a PK Galanta, I. triedy OU-TT-OCDPK- Trnava na základe 

stanoviska správcu pozemnej komunikácie. O povolení bezodkladne informovať mesto Sereď 

– oddelenie rozvoja mesta. 

- Umiestnenie prenosného dopravného značenia na miestne a účelové komunikácie v správe 

mesta Sereď a komunikáciu III. triedy podlieha samostatnému povoľovaciemu konaniu, 

podmienené je súhlasným stanoviskom ODI Galanta a stanoviskom správcu pozemnej 
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komunikácie. Na komunikáciu I. triedy súhlasným stanoviskom KR PZ - KDI Trnava a 

stanoviskom správcu pozemnej komunikácie. Na základe uvedeného je potrebné požiadať o 

určenia pre použitie dopravných značiek a zariadení. 

O vydaných povoleniach (stanoviskách, určeniach) na komunikácie I. a III. triedy 

bezodkladne informovať mesto Sereď – oddelenie rozvoja mesta. 

- Polohu nových vedení žiadame pre mesto zaznamenať v digitálnej podobe (formát dwg resp. 

pdf). 
 
Mesto Sereď – stanovisko č. 27747/2019 zo dňa 27.09.2019 

Mesta Sereď ako orgán ochrany prírody súhlasí s projektovou dokumentáciou stavby 

„Rekonštrukcia plynovodov Sereď, ul. Bratislavská - 1. Sc, UO02696“ za podmienok: 

- Stavebník je povinný konzultovať možnosť prípadného presadenia drevín v plánovaných 

oblastiach rekonštrukcie plynovodov v dostatočnom časovom predstihu. 

- Minimálne mesiac pred plánovaním začatím stavebnej činnosti je stavebník povinný 

predložiť na príslušný správny orgán tzn. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné 

prostredie oznámenie s presnou špecifikáciou a počtom drevín, ktoré bude nevyhnutné 

odstrániť a doložiť ich zakreslenie na mapových podkladoch a kópiu zaslať na mesto Sereď. 

- Pred začatím prác je investor povinný predložiť harmonogram realizácie stavby 

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

a termín realizácie. 

- Práce pri rekonštrukcii plynovodov 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 ochrana stromovej vegetácie a 

Arboristického štandardu „Ochrana drevín pri stavebnej činnosti“. 

- 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. najneskôr do 3 dní. 

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

poškodeniu koreňového systému. 

- V ochrannom koreňovom priestore nie je prípustné terén znižovať odkopávkami zeminy, 

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

betóny a i.). 

- Pri stavebnej činnosti, kde bude nevyhnutná redukcia drevín, zabezpečiť odborne vzdelanú 

osobu, ktorá zabezpečí redukčný rez stromov po konzultácii s oddelením životného 

prostredia. 

- Stavebník predloží na mesto Sereď projekt ťahových skúšok pre všetky dreviny, ktoré budú 

poškodené stavebnou činnosťou z dôvodu ich prevádzkovej bezpečnosti, ešte pred ukončením 

stavby. 

- 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 byť zneškodnené 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 mesta Sereď o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi. 
 
Správa a údržba ciest TTSK – stanovisko č. 4927/2019/SÚCTt-3 6131 zo dňa 07.10.2019 

Po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie, ktorá rieši rekonštrukciu plynovodov 

Vám dávame nasledovné vyjadrenie. Našich záujmov sa dotýka zásah do telesa cesty III/1331 
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ul. Trnavská, ktorá je v našej správe a údržbe. Križovanie cesty III/1331 plynovodom žiadame 

realizovať pretláčaním 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. Stavebné práce žiadame realizovať v čase mimo zimnej údržby ciest. 

Počas realizácie stavby nesmie byť na vyššie uvedenej ceste skladovaný žiadny materiál ani 

zemina z výkopov. Premávka na ceste nesmie byť ohrozená ani obmedzená. Prípadné 

poškodenie cesty III/1331 a jej súčastí žiadame uviesť do pôvodného stavu. Prípadné 

znečistenie cesty musí byť okamžite odstránené. Začatie a ukončenie prác žiadame nahlásiť 

Mgr. Šurekovi majstrovi strediska v Seredi na č. t. 031/ 789 22 64, ktorý bude dozerať na 

dodržanie nami stanovených podmienok a podmienok správnych orgánov. 

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

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

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. 
 
Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

vyjadrenie č. OU-GA-OCDPK-2019/013229 zo dňa 09.10.2019  
Navrhovaná stavba je v dotyku s cestami I/62, III/1331 a miestnymi komunikáciami. Cestný 

správny orgánom pre cesty I. triedy je Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a 

pozemných komunikácií. Cestným správnym orgánom pre miestne a účelové komunikácie je 

mesto Sereď. 

S predloženou projektovou dokumentáciou stavby súhlasíme za predpokladu dodržania 

nasledovných podmienok: 

- na zásah do telesa cesty III/1331 (pretlak) 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/1331 počas realizácie 

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

stanoviskom OR PZ ODI Galanta a stanoviskom správcu cesty SaÚC TTSK Trnava, 

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

predmetných cestách, 

- projektovú dokumentáciu stavby predložiť na vyjadrenie správcovi cesty SaÚC TTSK 

Trnava, 

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

ODI Galanta.  
 
OR PZ Galanta, Okresný dopravný inšpektorát 

stanovisko č. ORPZ-GA-ODI1-2019/000394-276 zo dňa 25.09.2019 

Okresný dopravný inšpektorát v Galante, s predloženým návrhom PD „Rekonštrukcia 

plynovodov Sereď Bratislavská cesta - l.sc., UO02696“ v zmysle predloženej žiadosti a 

priloženej dokumentácii, na hore uvedenom mieste, po prehodnotení dopravno-bezpečnostnej 

situácie v danej lokalite súhlas í 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. 
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Okresný dopravný inšpektorát si záverom vyhradzuje právo v spolupráci s dotknutými 

orgánmi a organizáciami v prípade potreby riešenia aktuálnej dopravno-bezpečnostnej 

situácie v danej lokalite na prípadné zmeny, úpravy alebo doplnenie tohto stanoviska.  
 
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie 

vyjadrenie č. OU-GA-OSZP-2019/013238 zo dňa 03.10.2019 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej 

vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe a starostlivosti o 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

podľa § 61 písm. a/ zák. NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vydáva toto 

vyjadrenie podľa § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. 

Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženým zámerom súhlasíme bez pripomienok. 

Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 140b/ zákona 

č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Nie je rozhodnutím v 

správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané 

podľa zákona o vodách.  
 
Okresný úrad  Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie  

vyjadrenie č. OU-GA-OSZP-2019/013241 zo dňa 26.09.2019  
Pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi v 

hospodárstve je potrebné, aby boli splnené podmienky: 

1. Pôvodca odpadov z realizácie stavby je povinný prednostne ich využiť pri vlastnej činnosti, 

recyklovať alebo zhodnotiť. Odpady, ktoré nebudú využité, je potrebné zhodnotiť alebo 

zneškodniť spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné prostredie a je v súlade so 

zákonom o odpadoch a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

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

vzniku. 

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

zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby (sprievodné listy NO, vážne 

lístky, faktúry a pod.) v zariadeniach oprávnených podľa zákona o odpadoch. 

   Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas 

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

mieste, na ktorom sa vykopal, sa nevzťahuje zákon o odpadoch. 
 
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie  

stanovisko č. OU-GA-OSZP-2019/013287 zo dňa 25.09.2019 

Záujmové územie sa nachádza v k. ú. Sereď, v zastavanom území, sčasti mimo zastavaného 

územia, 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 dodržiavanie ustanovení zákona o OPaK o ochrane drevín. 

Ak v súvislosti s výkopovými prácami bude potrebné odstrániť dreviny, 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. 

V zmysle § 47 ods. e) zákona o OPaK súhlas na výrub drevín sa nevyžaduje, ak oprávnenie 

na ich výrub vyplýva z osobitných predpisov, napr. zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike. 



 19 

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

V priemete koruny stromov je nutné výkopy realizovať ručne. 
 
Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor  

vyjadrenie č. OU-GA-PLO-2019/013285-02 zo dňa 26.09.2019 

Rekonštruované plynovody a pripojovacie plynovody budú vedené v spevnených a 

nespevnených plochách v ochrannom pásme jestvujúceho plynovodu na parcelách registra C-

KN č. 427/1, 432/11, 432/20, 433, 476/1, 523/1, 2270/1, 2742/14, 2742/26, 2742/32, 2742/37, 

2764/1, 2765, 2766/1, 2766/2, 2766/3,2766/4, 2769, 2774/1, 2774/10, 2786/1, 2786/8, 2786/9, 

2812/1, 3573/3 a 3573/9 v k.ú. Sereď, nachádzajúcich sa v zastavanom aj mimo zastavaného 

územia obce (mesta). 

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný správny orgán štátnej správy 

podľa § 23 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o 

zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon o 

ochrane poľnohospodárskej pôdy), po preštudovaní projektovej dokumentácie vydáva 

nasledovné vyjadrenie: 

Nakoľko predmetné parcely registra C-KN sú v katastri nehnuteľností vedené ako druh 

pozemku „zastavaná plocha a nádvorie“ a „ostatná plocha“, teda nepatria do 

poľnohospodárskej pôdy, preto v ich prípade nie je potrebné postupovať v zmysle zákona o 

ochrane poľnohospodárskej pôdy. 
 
Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia   

záväzné stanovisko č. OU-GA-OKR-2019/013217 zo dňa 23.09.2019 

Okresný úrad Galanta z hľadiska civilnej ochrany k predloženej dokumentácii vydáva 

nasledovné záväzné stanovisko: 

Po preštudovaní a posúdení uvedenej projektovej dokumentácie odbor krízového riadenia 

okresného úradu Galanta dospel k záveru, že s vydaním územného rozhodnutia a stavebného 

povolenia na akciu „Rekonštrukcia plynovodov Sereď, ul. Bratislavská - l.sc, UO02696“ 

súhlasí a nemá ďalšie pripomienky alebo požiadavky.  
 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Galanta, oddelenie požiarnej 

prevencie – stanovisko č. ORHZ-GA2-2019/000439-002 zo dňa 24.09.2019 

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, ul. Bratislavská - 1. sc 

UO02696 a s projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok. 
 
Krajský pamiatkový úrad  Trnava  

záväzné stanovisko, č. KPUTT-2019/21854-2/79217/HOR zo dňa 04.10.2019 

Krajský pamiatkový úrad Trnava s realizáciou líniovej stavby „Rekonštrukcia plynovodov 

Sereď, Bratislavská cesta - l.sc, UO02696“, navrhovanej v katastrálnom území Sereď, mesto 

Sereď, na uliciach Bratislavská, Trnavská cesta, Dionýza Štúra, Vonkajší rad, Pribinova a 

Pažitná, súhlasí s podmienkami: 

1. Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou líniovou 

stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému 

pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení prosíme uviesť telefonický kontakt. 

2. 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 pamiatkového zákona 
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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. 

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

vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené. 
 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. Bratislava 

vyjadrenie PS/2019/011993 zo dňa 23.09.2019 

Katastrálnym územím Sereď prechádza 220 kV nadzemné elektrické vedenie ZVN V279 

Križovany - Šaľa a 400 kV nadzemné elektrické vedenia ZVN V425 Križovany - Veľký Ďur, 

ktoré prevádzkuje naša spoločnosť v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

Ako vlastník a prevádzkovateľ elektroenergetickej prenosovej sústavy 400 kV a 220 kV Vám 

oznamujeme, že k projektu stavby „Rekonštrukcia plynovodov Sereď, ul. Bratislavská - 1. sc, 

ÚO02696“, ktorá sa bude realizovať na ulici Bratislavská, Trnavská, Dionýza Štúra, Vonkajší 

rad, Pažitná, Pribinova v meste Sereď v k. ú. Sereď nemáme pripomienky, nakoľko nie sú 

dotknuté existujúce ani plánované zariadenia Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. 

Bratislava. 
 
Energetika Sereď, s.r.o., vyjadrenie zo dňa 23.01.2020 

Projektová dokumentácia bola posúdená z hľadiska umiestnenia stavby vo vzťahu k 

existujúcim tepelným rozvodom. V predmetnom území sa nenachádzajú žiadne podzemné 

siete - tepelné kanály a vodovod v prenájme Energetiky Sereď, s.r.o. 

Vyjadrenie stráca platnosť 31.12.2020 
 
Stavebné bytové družstvo Sereď – vyjadrenie č. TÚO/19/650,655 zo dňa 27.09.2019 

V danej oblasti neprevádzkujeme žiadne podzemné inžinierske siete.   
 
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Bratislava - vyjadrenie č.717/2019 zo dňa 22.10.2019 

S vydaním SP pre danú stavbu súhlasíme za nasledovných podmienok: 

1. U predmetnej stavby dôjde k styku so sieťou UPC podľa zákresu ev. č.: 717/2019. 

2. Pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete. 

3. V ochrannom pásme káblov 1m na obidve strany vykonávať ručný výkop. 

4. V prípade obnaženie našich káblov zabezpečiť ich ochranu. 

5. Pred zásypom pozvať zástupcu UPC na obhliadku, či káble nie sú porušené. 

6. Zásyp káblov UPC vykonávať predpísaným sypkým materiálom a položiť signalizačnú  

    fóliu nad káblami. 

7. Križovanie so sieťou UPC je nutne realizovať popod sieť UPC. 

8. Toto vyjadrenie platí 1 rok.   
 
Naša domová správa, s.r.o., Sereď, vyjadrenie zo dňa 08.10.2019 

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k projektu stavby oznamujeme, že Naša domová 

správa, s.r.o. neprevádzkuje v danej oblasti žiadne podzemné inžinierske siete. 
 
Ministerstvo obrany SR Bratislava, Agentúra správy majetku 

vyjadrenie č. ASM-40-2240/2019 zo dňa  18.09.2019         
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Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore 

stavby evidované. 

Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby 

(situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.). 

Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie 

konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné 

povolenie.   
  
Ministerstvo vnútra SR Bratislava, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti 

MV SR, odbor telekomunikácií 

vyjadrenie č. SITB-OT4-2019/001076-137 zo dňa 18.09.2019 

V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „Rekonštrukcia plynovodov- Sereď, ul. 

Bratislavská - 1. sc, ÚO 2696“, v katastrálnom území Sereď, na pozemkoch s parcelnými 

číslami uvedenými v dokumentácií, nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete. 

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

požiadavky, pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 
 
ATS Slovakia s.r.o., Banská Bystrica - vyjadrenie zo dňa 02.10.2019  

V danej lokalite sa naša sieť TKR Sereď bude križovať s Vami navrhnutými vedeniami v 2 

miestach, ktoré sú zakreslené na výkrese C2. Z tohto dôvodu bude potrebné pred realizáciou 

projektu nás včas osloviť na vytýčenie našej existujúcej siete. 
 
Energotel, a.s., Bratislava - vyjadrenie č. 2019/ÚPÚ zo dňa 23.09.2019 

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

vzhľadom na to nemáme žiadne pripomienky. Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov.    
 
Slovak Telekom, a.s., Bratislava - vyjadrenie č.: 6611929709 zo dňa 22.10.2019  
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (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: 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a 

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu. 

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v 

prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené 

parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní 

povinnosť podľa bodu 3. 

3. Stavebník alebo 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.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875 

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

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto 

povinnosti zodpovedá projektant. 

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

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom 

dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 
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6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

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

skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich 

podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných 

vedení a zaradení. 

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

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo D|GI SLOVAKIA, 

s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 

narušeniu ochranného pásma. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

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

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

požiadať o nové vyjadrenie. 

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, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, 

týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení. 

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

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

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

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 

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

vyjadrenia. 

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

použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ 

nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať 

bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

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

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

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

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

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v 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 
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UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s 

rôznou funkčnosťou. 

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

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

• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 

terénu, 

• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou 

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

stanovené 

• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 

cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 

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

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. 

hĺbiace stroje) 

• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a 

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

• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 

• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777 

• 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) 

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. 

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

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

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

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

plnom rozsahu. 
 
OTNS, a.s., Bratislava - vyjadrenie č. 5218/2019 zo dňa 05.11.2019 

Spoločnosť ako správca optickej siete SWAN, a.s., spol. SWAN je aj právnym nástupcom 

zaniknutej spoločnosti BENESTRA, s.r.o. v dôsledku zlúčenia, Vám oznamuje, že v 

záujmovom území danej stavby sa nachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s. 

V prípade realizácie stavby súhlasíme za nasledovných podmienok: 

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

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

- pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V 

súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 

6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300. 

- realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a 

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

používania strojných mechanizmov v zmysle §66, §67 a §68 Zákona č. 351/2011 Z.z. o 

elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných 

káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a 

prípadnému odcudzeniu. 

- jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky 

spoločnosti na adresu: OTNS, a.s., Vajnorská 7, 831 04 Bratislava, obchod@otns.sk, pri 

objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa, priložiť kópiu samotného 

vyjadrenia so zákresom. 

- nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana 

proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky 

materiálov a stavebnej sute. 



 24 

- vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ 

stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času 

/uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú 

prevádzky schopnosť. 

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

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

povrchu terénu. 

- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné 

vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS. 

- žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu 

odkopaných trás ešte pred zásypom rýh: swansiete(a).otns.sk 

- stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov). 

- keďže je v záujmovom území plánovaná výstavba cestných komunikácií pre peších a 

parkoviská, či iné spevnené plochy nad našou existujúcou trasou, požadujeme zabezpečiť 

dodatočnú mechanickú ochranu optických chráničiek SWAN uložením chráničiek do 

betónových žľabov TK2 s vekom po celej dĺžke pod spevnenými plochami. 

- Všetky práce spojené s ochranou káblov budú zrealizované na náklady investora. 

- bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., helpdesk 

kontakt: +421908706819, +421235000999. 

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

nemá námietky. 
 
Orange  Slovensko a.s., Bratislava - vyjadrenie č. BA- 3343 /2019 zo dňa: 28.10.2019 

Rekonštrukcia plynovodov Sereď, ul. Bratislavská -1. sc, UO02696 

Účel: Zistenie IS, ÚR, SP 

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

Existujúce PTZ sú chránené ochranným 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 vytýčeni trasy. 

   Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o 

elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, 

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 budu realizované v plnej výške na náklady investora. 

Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o 

preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. 

Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. 

Upozorňujeme, že: 

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 toho 

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 objednateľ farbou, 

alebo kolíkmi/ 

- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 

vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +- 30 cm od 
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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 prevysu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou 

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

(zákrytové dosky, fólia, markéry) 

- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel.č.033/77 320 32, 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 I. tohoto 

tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom. 

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. Polohu TKZ posúdil a do predložených 

podkladov zakreslil: Krošlák 

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! 

  
6. Stavba bude dokončená v termíne do 31.12.2021.  

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

Najneskôr do 15 dní po skončení výberového konania stavebník oznámi stavebnému 

úradu zhotoviteľa stavby a priloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti. 
 
8. Stavebné výrobky použité na stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa zákona č. 133/2013 

Z.z. o stavebných výrobkoch.  
 

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

pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou 

alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 

Doklad o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri 

kolaudácii.  
 

10. Pred začiatkom výkopových prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych 

sietí v priestore navrhovanej stavby ich správcami, dodržať STN 73 6005 Priestorová 

úprava vedení technického vybavenia. 
 

11. Projektant stavby v zmysle § 46 ods. 1 stavebného zákona zodpovedá za správnosť 

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

realizovateľnosť. 
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12. Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia 

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

doklady týkajúce sa realizácie stavby. 
 
13. Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb a označiť 

stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.  
 
14. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby stavebnému úradu.  

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

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

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : námietky neboli vznesené.    

              

Stavba  nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 

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

nebude stavba začatá.  

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

účastníkov konania. 

 

 

O d ô v o d n e n i e  
        

     Stavebník SPP – distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 

35 910 739, zastúpený Ing. Miroslavom Hroncom, Železničná 48/1775, 984 01 Lučenec, 

podal dňa 16.04.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia 

plynovodov Sereď, ul. Bratislavská cesta – 1.sc, UO02696“, líniová stavba v k.ú. Sereď, 

ulice: Bratislavská, Trnavská cesta, Dionýza Štúra, Vonkajší rad, Pažitná, Pribinova, na 

umiestnenie ktorej bolo vydané územné rozhodnutie mestom Sereď pod č. 11041/ÚPaSP 

1385/2019, 354/2020 dňa 24.02.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.04.2020.            

     Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania podľa § 61 

ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou oznámením č. 1903/ÚPaSP 368/2020-oz. zo 

dňa 15.05.2020 a  z dôvodu, že sú mu známe pomery staveniska, bolo v zmysle § 61 ods.2 

stavebného zákona upustené od miestneho zisťovania. Verejná vyhláška bola vyvesená na 

úradnej tabuli Mesta Sereď v termíne od 21.05.2020 do 05.06.2020.    
 
     Vzhľadom na to, že predložená žiadosť nebola v súlade s ustanovením § 8 ods. 2 písm. c)  

vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona, bolo stavebné konanie rozhodnutím č. 1903/ÚPaSP 368/2020-prer. zo dňa 

06.07.2020 prerušené. Po doplnení požadovaných dokladov stavebný úrad pokračoval 

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

podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby a všeobecné technické požiadavky na 

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

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
 
     Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona 

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

obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.     
 
     Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a účastníkov konania sú skoordinované a  

zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.  
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     Zodpovedný projektant za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie je Ing. Peter 

Bronček, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 4468*A2 Komplexné architektonické 

a inžinierske stavby.  

  

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

  

     Poplatky:   

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

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v hodnote 400,- €. 

 

 

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

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

doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.  

  

 

 

P o u č e n i e 

 

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

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

na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 01 Trnava, 

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

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

riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

      -podpísané-    

                                                                                                   Ing. Martin Tomčányi   

                                                                                                    primátor mesta Sereď  
 

 

 

Príloha pre stavebníka :  

Overená dokumentácia stavby.                    

 

 
 
 
 
 
Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom konania podľa § 59 ods. 1 písm. b) stavebného zákona,  

(osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich 

pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť 

stavebným povolením priamo dotknuté).  
 
 
 
 
 
 
Vyvesené  dňa :                                                                               Zvesené  dňa : 

(pečiatka, podpis)                                                                             (pečiatka, podpis) 


