
1 
 

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

Číslo : 15770/ ÚPaSP 684/2021                                                   V Seredi, dňa 12. 1. 2022 

 

 

Vec : obec Šoporňa, zastúpená starostom obce, so sídlom 925 52 Šoporňa č. 1179,  

          IČO : 306 207   

         - návrh na vydanie  rozhodnutia o umiestnení stavby „ Šoporňa – rozšírenie kanalizácie  

           ul. Krásna, Mierová, Ryľková“ 

            

 

 

 

  

 

 

 

 

Ú Z E M N É    R O Z H O D N U T I E 
/verejná vyhláška/ 

 

 

Navrhovateľ obec Šoporňa, zastúpená starostom obce, so sídlom 925 52 Šoporňa 

č. 1179, IČO : 306 207  podal dňa 22.7.2021 na Mestský úrad v Seredi návrh na vydanie 

územného rozhodnutia „Šoporňa – rozšírenie kanalizácie ul. Krásna, Mierová, Ryľková“ 

inžinierska líniová stavba v zastavanom území obce na pozemku parc. č. 1588/1, 1608, 

859/1 kat. úz. Šoporňa (LV č. 1901 vo vlastníctve obce Šoporňa, druh pozemku vedený ako 

zastavaná plocha a nádvorie). 

 

Mesto Sereď, stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. 

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

a na základe určenia stavebného úradu Okresného úradu Trnava, odborom výstavby a bytovej 

politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy č. OU-TT-OVBP2-2021/021982-002 zo dňa 

26.7.2021 posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladil stanoviská dotknutých 

orgánov, posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a vo veci rozhodol takto:  

 

podľa § 39, § 39a stavebného zákona  a § 4  vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  v y d á v a  

 

rozhodnutie o umiestnení stavby  

 

„ Šoporňa – rozšírenie kanalizácie ul. Krásna, Mierová, Ryľková  “ 

 
na pozemku parc. č. 1588/1, 1608, 859/1 kat. úz. Šoporňa. 

 

Projekt pre územné rozhodnutie rieši odkanalizovanie splaškových vôd z častí ulíc : 

Krásná - doprojektovanie predĺženia gravitačného zberača „B4-3“, Mierová - 

doprojektovanie predĺženia gravitačného zberača „B6-1“, Rýlková - doprojektovanie 
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gravitačného zberača „B4-9“. 

Navrhované predĺženia kanalizačných zberačov sú napojené do už vybudovaných koncových 

kanalizačných šachiet, novo navrhnutý kanalizačný zberač je napojený do existujúcej trasy 

kanalizačného zberača - cez novovybudovanú kanalizačnú šachtu. 

 

Rozsahom navrhovanej stavby sú stavebné objekty : 

Kanalizačné potrubia – gravitačné : SO 01-1 kanalizačné zberače  

riešené úseky : 

 

ul.Krásna PVC-DN 300 celkovej dĺžky 0,040 km 
ul. Mierová PVC - DN 300 celkovej dĺžky 0,026 km 

ul. Rýlková PVC-DN 300 celkovej dĺžky 0,106.50 km 

Spolu                                  0,172.50km 

kkmkm  

 

celkovej dĺžky 0,036.10 km  

celkovej dĺžky 0,003.40 km  

celkovej dĺžky 0,027.00 km 

 

 

Ulica Krásna 
V predmetnej lokalite je navrhnuté predĺženie gravitačného kanalizačného zberača „B4-3“ - 

o dĺžku 40,00 m - so zaústením do dna existujúcej koncovej šachty Š245 zberača „B4-3“. V 

celom trasovaní je gravitačný zberač situovaný v miestnej asfaltovej komunikácii. Počet 

navrhovaných kanalizačných prípojok na trase predĺženia = 6 ks. 

 

Ulica Mierová  
V predmetnej lokalite je navrhnuté predĺženie gravitačného kanalizačného zberača „B6-1“ - 

o dĺžku 26,00 m - so zaústením do dna existujúcej koncovej šachty Š285 zberača „B6-1“. V 

celom trasovaní je gravitačný zberač situovaný; v miestnej asfaltovej komunikácii. Počet 

navrhovaných kanalizačných prípojok na trase predĺženia = 1 ks. 

 

Ulica Rýlková  

V predmetnej lokalite je navrhnutý k vybudovaniu nový gravitačný zberač „B4-9“ v celkovej 

dĺžke 106,50 m - so zaústením do trasy vybudovaného gravitačného zberača „B4“ - cez 

novozriadenú sútokovú kanalizačnú šachtu. V celom trasovaní je gravitačný zberač situovaný 

v miestnej asfaltovej komunikácii - v rámci ulice Komenského a v betónovej MK v rámci 

ulice Rýlková. Počet navrhovaných kanalizačných prípojok na trase predĺženia = 7 ks. 

 

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

1. Navrhovaná stavba „ Šoporňa – rozšírenie kanalizácie ul. Krásna, Mierová, Ryľková“  

na pozemkoch parc. č. 1588/1, 1608, 859/1 kat. úz. Šoporňa bude umiestnená podľa 

celkovej situácie stavby v M 1:5000, č.výkresu C, dátum 07/2021, overenom 

v územnom konaní, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto územného rozhodnutia pre 

navrhovateľa a k spisu.  

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

Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.   

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

a dodržať ochranné a bezpečnostné pásma. Križovania a súbehy vedení inžinierskych 

sietí riešiť v súlade s STN 73 6005 - Priestorová úprava vedenia technického 

vybavenia. Skutočné vedenia podzemných inžinierskych sietí overiť u jednotlivých 

správcov týchto sietí. 

ul. Krásna: 6 ks DN 150 
ul. Fazuľová: 1 ks DN 150 

ul. Nitrianska 7 ks DN 200 

 

spolupolu 

  

 

Kanalizačné prípojky  SO 01-2 : Celkový počet prípojok 14 ks o celkovej dĺžke 66,50 m : 
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4. Pred začatím výkopových prác na verejnom priestranstve je potrebné požiadať 

v časovom predstihu samostatnou žiadosťou o rozkopávkové povolenie.  

5. Po vypracovaní projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie, investor 

stavby požiada Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie o 

vydanie vodoprávneho povolenia na stavebný objekt „Šoporňa – rozšírenie kanalizácie 

ul. Krásna, Mierová, Ryľková“. 

 

6. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a správcov 

inžinierskych sietí : 

 

Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia 

č.OU-GA-OKR-2021/012825-002     dňa 10.11.2021 

Po preštudovaní a posúdení uvedenej projektovej dokumentácie odbor krízového riadenia 

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

„Šoporňa – rozšírenie kanalizácie, ul. Krásna, Mierová, Rylková“ súhlasí. 

 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru – ODI 

č.ORPZ-GA-ODI1-2021/ 000999-116    dňa 18.10.2021 

Po prehodnotení dopravno - bezpečnostnej situácie v danej lokalite so zámerom stavby 

súhlasí, za podmienok, že :  

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

cestnej premávky v danej lokalite, investor predloží projekt dočasného dopravného značenia 

na vyjadrenie stanoviska. 

-Okresný dopravný inšpektorát Galanta žiada, aby bol včas informovaný o prípadných 

zmenách v súvislosti s predmetnou stavbou. 

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. 

 

Ministerstvo obrany SR Bratislava 

č.SEMaI-58-2202/2021      dňa 22.10.2021 

po posúdení predložených dokladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou 

plánovanej stavby „Šoporňa – rozšírenie kanalizácie na ul. Krásna, Mierová, Rýlková“ v k. ú. 

Šoporňa, okres Galanta. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, inžinierske siete, 

podzemné telekomunikačné vedenia ani rádiová reléová trasa v správe Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky. 

Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko 

platí dva roky, vydáva sa na účely územného a stavebného konania.   

 

Ing. Jozef Vyskoč – EKOSTAVING Nitra   dňa 4.10.2021 

K projektovej dokumentácii nemáme žiadne pripomienky. Počas realizácie stavby žiadame 

ustanoviť stavebný dozor – odborne spôsobilú osobu. Ako prevádzkovateľ žiadame 

dodávateľa stavby aby nás prizval na skúšky vodotesnosti kanalizácie. Výstavbu realizovať 

podľa projektovej dokumentácie s dodržaním uvedených STN, zákonov a vyhlášok. 

 

OTNS a.s. 

č.4413/2021        dňa 19.10.2021 

V záujmovom území sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN a.s. ani BENESTRY 

či ProfiNETWORK Slovakia a.s.. 

S uvedenou investičnou akciou súhlasíme bez pripomienok. 
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Západoslovenská distribučná a.s. 

č.CD88594/2021       dňa 5.11.2021 

Projektová dokumentácia je bez požiadavky na el. výkon. 

V danej lokalite sa nachádza podzemné a nadzemné zariadenie v správe Západoslovenská 

distribučná a.s.. Poskytnutie podkladov o našich podzemných zariadeniach vo formáte PDF 

alebo DGN info nájdete na adrese : http://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 vedenív správe 

Západoslovenská distribučná a.s.. 

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

3300. 

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

obhliadku a spísať zápis ktorý žiadame predložiť pri kolaudačnom konaní spolu 

s plánom skutočného vyhotovenia. 

- Naše vyjadrenie platí 1 rok od dátumu vydania. 

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

č.55735/2021        dňa 5.8.2021 

Vyjadrenie  : 

V mieste stavby ZsVS a.s., nie je prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. 

V mieste stavby sa nachádza verejný vodovod v našej správe. 

V priloženej situácii je v záujmovom území informatívne zakreslený verejný vodovod 

v správe ZsVS a.s. 

Podmienkou pre začatie prác je vytýčenie verejného vodovodu na základe záväznej 

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

Pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií 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 navrhovanej trasy s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou žiadame 

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. 

http://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal
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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. 

S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme. 

 

Slovak Telekom a.s. 

č.6612128358        dňa 21.9.2021 

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. 

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

podmienka společnosti Slovak Tolokom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania 

skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich 

podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných 

vedení a zaradení. 

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

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

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

narušeniu ochranného pásma. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.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 

mailto:Martin.moravcik@telekom.sk
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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. Poskytovatel’ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

15. Prílohy k vyjadreniu: 

• Všeobecné podmienky ochrany SEK 

• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

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

komunikáciách sa zavádza povinnost, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré 

prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné 

stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove 

a prístupovým bodom k nej. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

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

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

týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný 

zabezpečiť: 

• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 

Slovak Telekom,a.s. 

• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 

• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 

telekomunikačného vedenia 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením 

sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: 

Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907 

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

rôznou funkčnosťou. 

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

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

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

terénu, 

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

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

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
mailto:zlievsky@zyry.sk
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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 spoločnost 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. 

 

Slovenský plynárenský priemysel distribúcia a.s. 

č.TD/NS/0793/2021/Pe       dňa 25.11.2021 

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú : 

plynárenské zariadenie (technologický objekt): NTL plynovody, NTL pripojovacie  

                                                                             plynovody 

ochranné pásmo plynárenského zariadenia:        áno 

bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno 

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, 

(ďalej len „Orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska. 

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie 

plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo 

výkonu iných činností. 

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o 

energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za 

dodržania nasledujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník 

povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom 

online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-

služby). 

V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení 

do rozsahu 100 m bezplatne. 

Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-

distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V 

prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú 

obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 

bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike 

http://www.telekom.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€. 

Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 

prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie 

(obnovy) plynárenských zariadení. 

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

realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.  

Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú 

stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako 

„STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako 

„VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to 

výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za 

dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie. 

Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od 

obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu 

VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s 

plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k 

plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou 

pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu 

trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy 

sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska. 

V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu 

NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo 

bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný 

predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie 

podmienok na vykonávanie takýchto prác. 

Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond 

vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané. 

Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: 

ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského 

zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude 

zaznamenaný do stavebného denníka. 

Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s 

nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D. 

Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas 

celej doby ich odkrytia proti poškodeniu. 

Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, 

ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 

požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne 

terénu. 

Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu 

ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti. 

Uupozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení 

podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie 

povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť 

podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením 

plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia 

podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky 

mailto:ivan.hybela@spp-distribucia.sk
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všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 

zákon. 

Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 

uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 

pravidiel pre plyn (TPP) najmä 700 02. 

Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem. 

Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 

6005 a TPP 906 01. 

V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani 

umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.. 

V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby. 

UPOZORNENIE: 

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť. 

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a 

bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. 

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, 

je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej 

zmene. 

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie 

stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 25. 11. 2022, ak stavebník túto lehotu 

zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. 

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v 

prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní 

tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych 

predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané. 

 

Orange Slovensko a.s. 

č.BA-2822 2021 PN      dňa 5.8.2021 

Nedôjde 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 vytýčení trasy. 

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona 

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

tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza 

k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou 

na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom 

PTZ Orange Slovensko a.s..  

Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. 

Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy 

o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. 

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

Upozorňujeme, že : 

Vo Vašom záujmovom území resp. v trasách Orange Slovensko a.s. sa môžu nachádzať TKZ 
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iných prevádzkovateľov. 

Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a.s. a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom 

tohto vyjadrenia. 

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

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

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

objednať u správcu PTZ  /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie 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 

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

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepožívali 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, markery). 

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 (30.9.2022).  

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange 

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

  

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie /OV/ 

č.OU-GA-OSZP-2021/019499    dňa 13.9.2021 

vyjadrenie podľa § 28 zákona o vodách : 
Z hľadiska ochrany vodných pomerov je stavba možná za splnenia nasledovnej podmienky : 

1. Vzhľadom na nedostatočnú kapacitu ČOV Šoporňa, rozšírenie verejnej kanalizácie bude 

možné napojiť na existujúce zberače až po rekonštrukcii obecnej ČOV (zvýšenie 

kapacity). 

2. V zmysle § 52 vodného zákona je predmetná stavba vodnou stavbou a podlieha povoleniu 

tunajšieho úradu. 

3. Pri križovaní stavby s existujúcimi inžinierskymi sieťami dodržať STN 73 6005 

„Priestorová úprava vedení technického vybavenia“. 

4. Investor stavby požiada tunajší úrad o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby 

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

povolenie spracovanú projektantom oprávneným na projektovanie vodnej stavby, 
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právoplatné územné rozhodnutie stavby, záväzné stanovisko obce Šoporňa a súhlas podľa 

§ 140b stavebného zákona, mená a adresy účastníkov konania, vyjadrenia a stanoviská 

dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií. 

Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom dotknutého orgánu podľa §140b zákona č. 50/1976 

Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a podľa § 73 ods. 18 o vodách a o zmene 

zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 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 /OH/ 

č.OU-GA-OSZP-2021/009265    dňa 13.8.2021 

Pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi 

v odpadovom hospodárstve je potrebné, aby boli splnené nasledovné podmienky : 

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

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

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

so zákonom o odpadoch a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pôvodca má 

tiež zabezpečiť kontrolu triedenia stavebných odpadov priamo v mieste jeho vzniku. 

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 /OPaK/ 

č. OU-GA-OSZP-2021/009281     dňa 9.8.2021 

Parcely C-KN č. 1588/1, 1608, 859/1 sa nachádzajú v katastrálnom území Šoporňa, 

v zastavanom území, na ktorom v zmysle § 12 zákona o OPaK platí prvý stupeň územnej 

ochrany. Parcely nezasahujú do žiadneho územia chráneného z hľadiska ochrany prírody 

a krajiny. 

Z hľadiska OPaK nemáme námietky k umiestneniu stavby na uvedených parcelách v k. ú. 

Šoporňa podľa predloženej projektovej dokumentácie za predpokladu, že budú dodržané 

ustanovenia § 47 zákona o OPaK a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa 

vykonáva zákon o OPaK. 

Zároveň Vám oznamujeme, že k žiadosti o vyjadrenie pre stavebné povolenie, podľa § 9 ods. 

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

Z.z., ktorým sa dopĺňa a mení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, sa vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona o OPaK v zastavanom území obce, 

s prvým a druhým stupňom územnej ochrany nevyžaduje. 

Ak v súvislosti s projektovanou stavbou príde k výrubu drevín, je potrebné doplniť 

projektovú dokumentáciu o špecifikáciu drevín (stromov a krov) určených na výrub, 

s uvedením druhu, počtu a obvodov kmeňov stromov nad 40 cm, meraných vo výške 130 cm 

nad zemou, resp. súvislých krovitých porastov v zastavanom území obce nad 10 m
2
, uviesť 

ich plochy a následne požiadať o ich výrub príslušný orgán ochrany prírody. Na výrub drevín 

sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa § 69 

písm d) zákona o OPaK, súhlas na výru dreviny vydáva príslušná obec. 

Výkopové práce vykonávané v tesnej blízkosti drevín musia byť realizované 

s maximálnym ohľadom na koreňovú sústavu drevín. V priemete korún stromov budú 

výkopové práce vykonávané ručne. 
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Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Galante 

č.ORHZ-GA-2021/0000999-002    dňa 27.7.2021 

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby a s projektovou dokumentáciou stavby 

súhlasíme bez pripomienok. 

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie 

nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.  

 

Krajský pamiatkový úrad Trnava 

č.KPUTT-2021/16311-3/63738/HOR   dňa 3.8.2021 

Súhlasíme s podmienkami : 

Termín začatia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou 

požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému 

pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení prosíme uviesť telefonický kontakt. 

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

osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu 

Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona 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 má platnosť tri roky odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, 

pre ktorý bolo vydané. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 

č.AA/2021/01003/004345 Pa    dňa 3.8.2021 

S návrhom žiadateľa na územné konanie „Šoporňa – rozšírenie kanalizácie, ul. Krásna, 

Mierová, Rýlkova“ p.č.1588/1, 1608, 859/1 k.ú.Šoporňa sa súhlasí. 

 

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

dňa nadobudnutia právoplatnosti.  

 

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

stavbu, umiestnenú týmto rozhodnutím a ak sa začalo s využitím územia na určený účel. 

 

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

nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.   

    

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania : neboli vznesené. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Navrhovateľ obec Šoporňa, zastúpená starostom obce, so sídlom 925 52 Šoporňa č. 

1179, IČO : 306 207  podal dňa 22.7.2021 na Mestský úrad v Seredi návrh na vydanie 
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územného rozhodnutia „Šoporňa – rozšírenie kanalizácie ul. Krásna, Mierová, Ryľková“ 

inžinierska líniová stavba na pozemku parc. č. 1588/1, 1608, 859/1 kat. úz. Šoporňa (LV č. 

1901 vo vlastníctve obce Šoporňa, druh pozemku vedený ako zastavaná plocha a nádvorie). 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie verejnou vyhláškou.  

 

Oznámením verejnou vyhláškou pod č. 15770/ÚPaSP 684/2021 zo dňa 30.7.2021 

stavebný úrad oznámil začatie územného konania v súlade s § 36 odst. 1 a odst. 4 stavebného 

zákona a upustil od ústneho pojednávania.  Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce 

Šoporňa dňa 30.7.2021 a zvesené dňa 16.8.2021, na úradnej tabuli mesta Sereď vyvesené dňa 

30.7.2021 a zvesené dňa 16.8.2021. V stanovenej lehote neboli podané žiadne námietky, 

pripomienky a vyjadrenia k návrhu. 

 

Mesto Sereď pod č. 15770/ÚPaSP 684/2021  dňa 24.9.2021 územné konanie prerušilo 

a vyzvalo navrhovateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov v lehote do 60 dní odo dňa 

prevzatia rozhodnutia o prerušení konania :  

1. záväzné stanovisko obce Šoporňa ako orgánu územného plánovania pre obec Šoporňa 

a schvaľujúceho orgánu ÚPN 

2. stanoviská a vyjadrenia účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií : 

- Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Hlavná 13, 924 52 Galanta /IČO: 00151866/, 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hodská ul. 2352/62, 924 81 Galanta  

  /IČO : 00610917/, 

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, ul. Parková 1607/10, Galanta    

  /IČO: 00151866/, 

- Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, (OV) Nová Doba  

  1408/31, 924 36 Galanta /IČO: 00151866/, 

- Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, (OH) Nová Doba   

  1408/31, 924 36 Galanta /IČO: 00151866/, 

- Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, (OPaK) Nová Doba  

  1408/31, 924 36 Galanta /IČO: 00151866/, 

- Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava /IČO: 36361518/, 

- Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ, P. Pázmanya 4, 927 01 Šaľa  

  /IČO: 36550949/, 

- EKOSTAVING, Vyskoč Jozef Ing., Dolnozoborská 17/16, 949 01 Nitra – Zobor  

  /IČO: 22819983/,  

- SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava /IČO: 35910739/, 

- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /IČO : 35 763 469/, 

- Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava /IČO: 35697270/, 

- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /IČO : 35 763 469/, 

- OTNS a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava /IČO: 46881239/,  

- Ministerstvo obrany SR, úrad správy majetku štátu, agentúra správy majetku štátu, - 

  Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava /IČO : 30845572/, 

- Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta     

  /IČO: 00151866/. 

Po doplnení chýbajúcich dokladov pokračoval stavebný úrad v územnom konaní. 

 

Na základe predložených podkladov pre územné konanie tunajší stavebný úrad posúdil 

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

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

neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. 
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      Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu 

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

výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.     

 

Svoje stanoviská si uplatnili: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Galanta, 

Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie (OV, OH, OPaK, KR), SPP - 

distribúcia, a.s. Bratislava, Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, Krajský pamiatkový 

úrad Trnava, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, OZ Galanta so sídlom 

v Šali, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, Slovak telekom a.s. 

Bratislava, Ing. Jozef Vyskoč – EKOSTAVING, Michalovský spol. s r.o., OTNS a.s., obec 

Šoporňa, Okresné riaditeľstvo policajného zboru ODI Galanta.  

Ich pripomienky, vyjadrenia a stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok 

územného rozhodnutia.   

Záväzné stanovisko vydala Obec Šoporňa  pod č. 2021 dňa 21.12.2021.      

 

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Karol Považan, autorizovaný stavebný inžinier, 

reg.č.3767*A2, komplexné architektonické a inžinierske stavby. 

                

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, musí byť vyvesené po dobu 15 dní 

na úradnej tabuli obce Šoporňa, webovej stránke obce Šoporňa (www.soporna.sk), 

úradnej tabuli mesta Sereď, webovej stránke mesta Sereď (www.sered.sk).   

 

P o u č e n i e 

 

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

71/1967 Zb. o správnom konaní  v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad 

Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, 917 01 Trnava, podaním na Mesto 

Sereď, so sídlom Mestský úrad, Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď (15. deň vyvesenia 

verejnej vyhlášky je dňom doručenia rozhodnutia). 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

                                                                                                              podpísané 

                 Ing. Martin Tomčányi 

                   primátor mesta Sereď                                                                                                                                         

 
Príloha : situácia s vyznačením navrhovanej stavby pre navrhovateľa a k spisu 

 

Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom územného konania podľa § 34 ods. 2 a 3 

stavebného zákona – V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, 

o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické 

osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným 

pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. Účastníkmi 

územného konania nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov.  

 

 

vyvesené :         zvesené : 
(pečiatka, dátum)        (pečiatka, dátum) 

 

http://www.soporna.sk/

