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MM  EE  SS  TT  OO        SS  EE  RR  EE  ĎĎ  
Nám. republiky 1176/10, Sereď 

Číslo: 16957/ÚPaSP 1209/2021                                                             V Seredi dňa 29.03.2022 

                                7929/2022        

 

Vec: SPP-distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 26, IČO:    

35 910 739, v zastúpení na základe plnomocenstva Ing. Ireneja Denkocyho, zastúpení na 

základe splnomocnenia Ing. Miroslava Hronca  

- žiadosť o stavebné povolenie na stavbu  

 

 

 

 

 

 

STAVEBNÉ   POVOLENIE 
( VEREJNOU  VYHLÁŠKOU ) 

 

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

IČO: 35 910 739, v zastúpení na základe plnomocenstva Ing. Ireneja Denkocyho, v zastúpení 

na základe splnomocnenia Ing. Miroslava Hronca,             podal dňa 20.12.2021 na Mestský 

úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia na stavbu: „SD/20501- Rekonštrukcia plynovodov Sereď, -Stredný 

Čepeň, 8.mája, ÚO00131“ líniová stavba, v meste Sereď, ulice:  Strednočepeňská a 8.mája.  

 

     Na stavbu vydalo Mesto Sereď územné rozhodnutie  pod č. 16182/ÚPaSP 853/2021 dňa 

08.11.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2021. 

 

    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 stavebníkov podľa §  62  a § 63 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:  „SD/20501- Rekonštrukcia plynovodov Sereď, -Stredný Čepeň, 8.mája,ÚO00131“  

stavebné objekty (SO): 

SO 01 PLYNOVODY  

SO 01.1 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY  

SO 01.2 DOPOJENIA OPZ  

SO 01.3 PREPOJE A ODPOJE  
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pre stavebníka:      SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, IČO: 35 910 739 

líniová stavba, v k.ú.  Stredný Čepeň, Dolný Čepeň v obci Sereď. 

 

     Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie rieši  nevyhovujúci technický stav 

plynárenských zariadení v meste Sereď, obnovu fyzicky zastaraných a nevyhovujúcich 

oceľových plynovodov a existujúcich prípojok. 

 

Účel stavby:  

SO 01 - PLYNOVODY  

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

existujúcim odberateľom ZP. Navrhované plynovody budú napojené na tlakovú hladinu NTL 

(2,0kPa). 

Celková dĺžka navrhovaných plynovodov je cca 297,5m. Dimenzie jednotlivých plynovodov 

určených na obnovu boli navrhnuté na základe hydraulického prepočtu. 

Navrhované plynovody budú v maximálnej možnej miere vybudované v súbehu s existujúcimi 

plynovodmi (v ich ochrannom pásme) alebo budú rekonštruované bezvýkopovou metódou - 

vťahovaním (relining) do pôvodných potrubí alebo podvrhni. 

1 .časť výstavby 

-Vybudovať NTL plynovod D160 vetva “A“ ul. Strednočepeňská, NTL plynovod D160 vetva 

"B“ ul. 8.mája a prípojky plynu výkopovou metódou za prevádzky v súbehu s existujúcim 

plynovodom. V uzlovom bode 2 vysadiť odbočku Dl 10 do ulice Jelšová a ukončiť uzáverom 

D110. 

-Po vybudovaní plynovodov a prípojok plynu zrealizovať Prepoj č.l, Odpoj č.l, Prepoj č.2, 

Odpoj č.2 a Prepoj č.3. 

Údaje o prepravovanom plyne 

-zemný plyn naftový 

-maximálny navrhovaný prevádzkový tlak: 2 kPa (NTL) 

 

SO 01.1 PRIPOJOVACIE PLYNOVODY 

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

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

budú inštalované nové skrinky DZ (zostava HUP + meranie). Nové prípojky plynu pre nových 

odberateľov plynu sa v rámci tejto stavby nenavrhujú. 

Pripojovací plynovod je časť plynárenského zariadenia určeného na pripojenie odberného 

plynového zariadenia na verejný rozvod plynu (distribučnú sieť), vrátane hlavného uzáveru 

plynu a domového regulátora plynu (pri STL). V rámci obnovy miestnych plynovodov budú 

obnovené aj všetky pripojovácie plynovody po existujúci HUP, vrátane: 

-prepojenie existujúcej PE NTL prípojky s navrhovanou PE NTL prípojkou v zemi bez výmeny 

skrinky DZ - v kategórii „Maloodber“ 

-vymiestnenie merania - osadenie skrinky DZ do oplotenia, príp. fasády komplet s HUP, 

plynomerom s teplotnou kompenzáciou a DU a realizácia dopojenia nového OPZ po miesto 

pôvodného HUP - v kategórii „Domácnosť“ a „Maloodber“ 

-dopojenie navrhovaných pripojovacích plynovodov do existujúcich skriniek DZ a doplnenie 

HUP. 
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SO 01.2 DOPOJENIA OPZ 

Predmetom rekonštrukcie bude aj NTL plynoinštalácia - úsek od nových skriniek DZ za 

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

HUP bude zrušený (odpojený) a nový HUP sa inštaluje v novej skrinke DZ. 

OPZ sa začína za HUP a končí sa spotrebičom, vrátane jeho príslušenstva. Súčasťou odberného 

plynového zariadenia nie je domový regulátor tlaku plynu a meracie zariadenie odberu plynu. 

Dopojenia OPZ budú realizované až po napustení plynu do nových pripojovacích plynovodov. 

OPZ bude zrekonštruované po miesto umiestnenia existujúceho HUP a prepojené na existujúce 

OPZ zváraním. V prípade vymiestnenia plynomeru sa prepojenie potrubia po demontáži 

plynomeru vykoná zváraním. Existujúce plynovodné potrubie uložené v zemi od miesta 

osadenia skrinky DRZ po terajší HUP, bude odplynené a zaslepené vhodný spôsobom. 

 

SO 01.3 PREPOJE A ODPOJE 
 

Vetva A - UBI 
Prepoj č.l D160/DN150 

Odpoj č.l D150 

Vetva A - UB2 
Prepoj č.3 Dl 10/D110 
 

Vetva B - UB4 
Prepoj č.2 D160/DN150 
Odpoj č.2 D150 

  

 

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

existujúcou NTL DS, ako aj odpojenie plynovodov určených na odpojenie po zrealizovaní 

obnovy. 

So zreteľom na dimenzie existujúceho plynovodu a tlakovú hladinu sa navrhuje prepoje a 

odpoje realizovať uzatváracou tvarovkou (štopľovaním), stlačením pomocou stláčacieho 

zariadenia a technológiou balónovaním, resp. balónovacou súpravou pomocou dvoch resp. 

štyroch balónov naplnených vodou resp. inertným plynom v prípade potreby aj s obtokom. 

Pri prácach súvisiacich s prerušením prietoku plynu spôsobom balónovania postupovať v 

zmysle TPP 702 09. 

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky : 

1. Stavba  sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou 

tohto rozhodnutia. 

Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenie stavebného úradu. 

2. Stavba  bude umiestnená v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby, ktoré vydalo Mesto 

Sereď pod  číslom  16182/ÚPaSP 853/2021  dňa 08.11.2021, ktoré rozhodnutie nadobudlo 

právoplatnosť dňa 24.12.2021. 

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. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií: 

Orange  Slovensko a.s. 

BA- 2951/2021       dňa: 16.08.2021 

Rekonštrukcia plynovodov Sereď –Stred -Čepeň 

Účel: Zistenie  ÚR, SP 

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

Bratislava. 
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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 realizovné 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 

oznániť 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 objednávateľ farbou, alebo kolíkmi / 

-preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 

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

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

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a 

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

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

mechanickému poškodeniu 

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

znemožňovali prístup k PTZ 

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

ochrannom pásme 

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

nepovolanou osobou 

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

(zákrytové dosky, fólia, markéry) 

-aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 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 

-ďalšie podmienky prevázkovateľa a správcu PTZ : k ÚR predložiť PD ochrany alebo 

prekládky 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. tohto 

tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom. 
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Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange 

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

objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ. 

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

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

elektronických komunikáciách zodpovedá projektant! 

 

Západoslovenská distribučná, a.s.  

CD 40933/2021                 dňa 31.05.2021 

V danej lokalite sa nachádza podzemné a nadzemné zariadenie správe Západoslovenská 

distribučná, a.s. Poskytnutie podkladové našich podzemných zariadeniach vo formáte PDF, 

alebo DGN info nájdete na adrese https7/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. 

V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti prosím uveďte značku: CD 40933/2021, 

a kontaktujte Ľuboš Cisár, tel.: +421 (0)31 7704464, lubos.cisar@zsdis.sk 

 

Okresný úrad  Galanta 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

OU-GA-OSZP-2021/006669                  dňa 08.06.2021 

Vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch k projektovej dokumentácii 

v stavebnom konaní Rekonštrukcia plynovodov Sered’ - Stredný Čepeň, 8.mája, ÚO00131 

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

Účelom navrhovanej stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynovodov z ocele v 

meste Sereď, ktoré budú obnovené na plynovody z materiálu PE100RC. Obnova sa bude 

realizovať na uliciach Stredný Čepeň a 8. mája. Celková dĺžka rekonštruovaných 

plynovodov je 297,5 m, rekonštruovaných prípojok plynu 289 m s počtom prípojok 31 ks. 

Obnova plynovodov je vedená v spevnených a nespevnených plochách v ochrannom páse 

existujúceho plynovodu a s rešpektovaním ochranných pásiem ostatných inžinierskych sietí. 

Križovanie spevnených plôch je riešené prednostne bezvýkopovou technológiou. 

Súhrnná technická správa v kapitole 2.2 Odpadové hospodárstvo špecifikuje predpokladané 

druhy odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby. 

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

odpadovom hospodárstve je potrebné, aby boli splnené podmienky: 

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

činnosti, recyklovať 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 

mailto:lubos.cisar@zsdis.sk
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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. 

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

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

(stavebný zákon). 

Okresný úrad Galanta 

odbor starostlivosti o životné prostredie 

OU-GA-OSZP-2021/006740-002                     dňa 25.05.2021 

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 

OU-GA-OSZP-2021/006667                               dňa 25.05.2021 

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

správy starostlivosti o životné prostredie, podľa § 1 ods. 1, písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR 

SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a podľa § 64 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a (ďalej 

len „zákon o OPaK“), v znení neskorších predpisov Vám oznamuje, že záujmové územie sa 

nachádza v katastrálnom území Stredný Čepeň, v zastavanom území, na ktorom podľa § 12 

zákona o OPaK platí prvý stupeň územnej ochrany. 

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

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

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

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

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

obce s prvým a druhým stupňom územnej ochrany nevyžaduje. 

Avšak upozorňujeme realizátora stavby na dodržiavanie ustanovení zákona o OPaK o 

ochrane drevín. 

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

dokumentácie pre stavebné povolenie požadujeme vypracovať špecifikáciu drevín, ktoré 

budú odstránené, v zmysle § 47 ods. 3 zákona o OPaK a § 22 ods. 1, 2 a 3 vykonávacej 

vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 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 v zastavanom území vydáva príslušná obec. 

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

priemete koruny stromov je nutné výkopy realizovať ručne. 

 

 

 

 

Okresný úrad Galanta 
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odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

OU-GA-OCDPK-2021/006606                            dňa  03.06.2021 

Predložená dokumentácia rieši realizáciu stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Sereď - 

Stredný Čepeň, 8 mája, ÚO00131“. Navrhovaná stavba je v dotyku s cestou III/1347 k.ú. 

Stredný Čepeň. K predloženej projektovej dokumentácie stavby predpokladáme dodržanie    

nasledovných podmienok: 

-projektovú dokumentáciu stavby predložiť na vyjadrenie správcovi cesty SaÚC TTSK 

Trnava, 

-na zásah do telesa cesty III/1347 (rozkopanie) z dôvodu realizácie stavby je potrebné v 

predstihu (min. 30 dní) požiadať tunajší úrad o povolenie zvláštneho užívania ciest v zmysle 

ustanovenia § 8 cestného zákona, 

-doplniť dokumentáciu o projekt použitia dočasného dopravného značenia na predmetnej 

ceste podľa vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom znáčem z dôvodu realizácie 

stavby a obmedzenia cestnej premávky do jedného jazdného pruhu, 

-z dôvodu uzatvorenia jedného jazdného pruhu cesty III/1347 počas realizácie 

rekonštrukčných prác je potrebné požiadať náš úrad (min. 30 dní) o povolenie čiastočnej 

uzávierky podľa § 7 cestného zákona, 

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

predmetnej ceste,  

-na použitie dočasného dopravného značenia počas realizácie stavby je potrebné pred 

realizáciou (min. 30 dní) požiadať náš úrad o určenie, ktorého vydanie je podmienené 

záväzným stanoviskom OR PZ ODI Galanta a stanoviskom SaÚC TSK Trnava, posúdenie 

vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky navrhovanej stavby prináleží OR PZ ODI Galanta. 

 

Okresný úrad Galanta 

odbor krízového riadenia 

OU-GA-OKR-2021/006810-2                       dňa 25.05.2021 

Po preštudovaní a posúdení uvedenej projektovej dokumentácie odbor krízového riadenia 

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

„Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Stredný Čepeň, 8. mája, ÚO00131 “súhlasí a nemá 

ďalšie pripomienky alebo požiadavky. 

 

Trnavský samosprávny kraj 

Správa a údržba ciest TTSK 

č.05748/2021/SUCTt-2 (4724)                                             dňa 28.06.2021 

S predloženou projektovou dokumentáciou a uložením plynovodu do cesty III/1347 

súhlasíme za nasledovných podmienok: 

Plynovod vedený pod asfaltovým povrchom cesty III/1347 musí byť uložený do chráničky v 

hĺbke min 1,2 m. 

Spätná úprava rozkopávky vozovky musí byť kvalitatívnej triedy I, pričom obrusná vrstva 

bude AC11 O I PMB hr. 50 mm, ložná vrstva bude AC16 L I PMB hr. 60mm a horná 

podkladová vrstva bude AC16 P I hr.70 mm. Spodnú podkladovú a ochrannú vrstvu 

vozovky požadujeme v hrúbke 200 mm. Obrusnú vrstvu požadujeme riešiť na celú šírku 

jazdného pruhu. Napojenie novej vrstvy vozovky na starú časť vozovky musí byť plynulé a 

musí byť riešené zarezaním, preplátovaním 0,5 m. 

Záručnú dobu na spätnú úpravu vozovky cesty III/1347 žiadame v dĺžke 60 mesiacov od 

prevzatia našim majstrom strediska, po ktorú bude zhotoviteľ spätnej úpravy odstraňovať 

závady z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev a poklesov vozovky a uhrádzať 

následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad. 
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Kríženie telesa cesty 111/1347 s plynovodom, kde je to možné, musí byť riešené 

bezvýkopovou metódou, pretláčaním a plynovod musí byť uložený v chráničke v hĺbke min. 

1,2 m pod niveletou vozovky. Montážne jamy na pretláčanie musia byť uložené 

Nakoľko každý rok v čase od 15.11. - 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe 

zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty III/1347 vykonávané 

mimo uvedený termín. 

Začatie prác v dotyku s cestou III/1347 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Sereď, 

č.tel. 0910 468 893. Premávka na ceste III/1347 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné 

obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením.  

Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné 

poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu. 

 

Trnavský samosprávny kraj 

Odbor dopravnej politiky 

č.11283/2021/Ol-3                                             dňa 02.06.2021 

Trnavský samosprávny kraj, ako vlastník cesty č. III/1347 dáva k predloženej projektovej 

dokumentácii nasledovné stanovisko: 

-Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č.III/1347 boli vykonané v 

zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

-Pred realizáciou rekonštrukcie plynovodov v súvislosti s cestou III. triedy je potrebné si 

vyžiadať povolenie, ktoré vydá Okresný úrad Galanta, Odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií ako orgán štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania ciest II. a III. triedy 

a určenie dočasného dopravného značenia. 

-Stavebnou činnosťou - výkopovými prácami nesmie dôjsť k ohrozeniu telesa cesty 

č.III/1347 z hľadiska narušenia jej stability, stavebno-technického stavu, odtokových 

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

-Smerové vedenie trasy plynovodu žiadame viesť mimo konštrukciu cesty č. III/1347. V 

prípade nevyhnutnosti vedenia plynovodu v telese cesty, žiadame po jeho uložení obnoviť 

vozovku podľa vzorového priečneho rezu, ktorý predloží Správa a údržba ciest TTSK. 

Vzorový priečny rez obsahuje určenie zásypového materiálu, zloženie a hrúbku jednotlivých 

vrstiev vozovky, šírku preplátovania spojov a podobne. Zároveň správca stanoví podmienky 

odovzdania a prevzatia stavby. 

-V prípade vedenia plynovodu v cestnom telese, požadujeme obnovu asfaltovej vrstvy na 

celú šírku príslušného jazdného pruhu, nie len na šírku ryhy, respektíve na celú šírku 

vozovky, ak je trasa plynovodu navrhovaná v strede vozovky. 

-Križovanie prípojok plynu s cestou III. triedy požadujeme vykonať pretláčaním alebo 

mikrotunelovaním (podvŕtavaním) a uložením do chráničky kolmo na os komunikácie. 

-Montážne jamy žiadame vykopať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev 

vozovky. Pri spätných úpravách montážnych jám žiadame klásť dôraz na riadne zhutnenie 

jednotlivých zásypových vrstiev. 

-Obmedzenie cestnej premávky na ceste III. triedy žiadame navrhnúť len v nevyhnutnom 

rozsahu. Žiadateľ je 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 musia byť označené v zmysle 

platných predpisov. 

-Pred výjazdom vozidiel a stavebných mechanizmov zo staveniska je stavebník povinný 

zabezpečiť ich očistenie ako aj priebežne vykonávať čistenie príslušnej cesty III. triedy v 

úseku dotknutom predmetnou stavbou. 
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-Všetky škody na ceste č. III/1347 vrátane poškodenia trvalého zvislého, resp. vodorovného 

dopravného značenia, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie stavby, je stavebník 

povinný neodkladne odstrániť na vlastné náklady. 

-Technické podmienky týkajúce sa vedenia plynovodu v súbehu s cestou III. triedy č. 

III/1347 je stavebník povinný konzultovať so Správou a údržbou ciest Trnavského 

samosprávneho kraja. Stavebník je povinný predložiť tejto organizácii projektovú 

dokumentáciu na vyjadrenie a rešpektovať ich podmienky. 

-V prípade ukladania akéhokoľvek podzemného vedenia do pozemkov, ktoré sú vo 

vlastníctve TTSK, požadujeme túto skutočnosť zmluvne ošetriť - zriadením vecného 

bremena. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena žiadame uzatvoriť pred 

vydaním kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby. Výšku odplaty za nútené obmedzenie 

užívania nehnuteľnosti si vyžaduje TTSK stanoviť znaleckým posudkom, na základe 

porealizačného zamerania geometrickým plánom, pred uzatvorením Zmluvy o zriadení 

vecného bremena. 

-V otázkach konzultácie zmluvných záležitostí až do spracovania finálnej podoby žiadame 

kontaktovať pani Bc. Bedečovú, telefonický kontakt: 033/5559318, príp. elektronickou 

formou na e-mailovú adresu: darina.bedecova@trnava-vuc.sk. 

Trnavský samosprávny kraj súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu 

„Rekonštrukcia plynovodov Sereď - Stredný Čepeň, 8.mája, ÚO00131“, v zmysle 

predloženej projektovej dokumentácie, pri dodržaní podmienok tohto stanoviska. 

 

Ministerstvo obrany  SR Bratislava 

Agentúra správy majetku 

ASM-80-1170/2021                     dňa  20.05.2021      

Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou 

plánovanej stavby „Rekonštrukcia plynovodov Sereď - Stredný Čepeň, 8. mája, Ú000131“ v 

k. ú. Stredný Čepeň, Dolný Čepeň, okres Galanta. V danej lokalite sa nenachádzajú 

pozemky, inžinierske siete, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio 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.  

 

Ministerstvo vnútra SR Bratislava 

sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR  

odbor telekomunikácií 

SITB-OT4-2021/000025-493                      dňa 25.05.2021 

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

Stredný Čepeň, 8.mája, ÚO00131“, lokalita ulica Stredný Čepeň a 8.mája Sereď, na 

pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácií, v katastrálnom území Sereď, 

nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete. 

 

Mesto Sereď 

č. 17713/2021                                       dňa 24.05.2021 

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

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

zákon) v platnom znení nemá námietky a súhlasí s predloženým návrhom k projektovej 

dokumentácii „Rekonštrukcia plynovodov Sereď - Stredný Čepeň, 8.mája, ÚO00131“ na 

základe žiadosti p.č.: 16119/2021 zo dňa 19.05.2021. 

Podmienky: 
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Pri realizácii stavby žiadame pri križovaní miestnej komunikácie uprednostnenie realizácie 

formou pretláčky pred rozkopaním telesa miestnej komunikácie (chodníky, vjazdy, cesty). 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. 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. 

Vykonanie spätnej úpravy realizovať opravu rozkopanej časti miestnej komunikácie - 

chodníka (pozdĺžna rozkopávka) na celú šírku profilu chodníka, na ceste - polovicu šírky 

profilu cesty (platí pre krytie chodníka/cesty asfaltom a betónom). Asfaltovanie musí byť v 

min. hrúbke 4 cm. 

V prípade nevhodného podkladového lôžka realizovať zhotovenie podkladovej vrstvy zo 

zhutnenej štrkodrvy a vrchnej podkladovej vrstvy (podkladová vrstva pre asfalt) z betónu 

min. hrúbky 12 cm. 

V prípade pozdĺžnej pretláčky miestnej komunikácie (chodníka, cesty), realizovať opravu na 

celú šírku a dĺžku profilu chodníka (na ceste - polovicu šírky profilu cesty), ak je pretláčka 

menej ako 25 m medzi výkopovými (štartovacími) jamami. 

V prípadoch priečnej rozkopávky realizovať spätnú úpravu (asfaltovanie) v prekrytí 

výkopovej ryhy min. 15 cm z oboch strán. Žiadame realizáciu asfaltovania na ucelené 

geometrické tvary: obdĺžnik, štvorec. 

V prípade rozkopávky prícestnej zelene zabezpečiť opätovnú úpravu terénu výsadbou 

zelene. 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. 

Realizácia stavby (pretláčka, rozkopávka komunikácie) na Ul. 8.mája, Ul. Strednočepeňská 

(cesta III/1347) podlieha schváleniu t.j. vydaniu rozhodnutia od Okresného úrad Galanta - 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „OÚ OCD a PK Galanta“), 

stanovisku správcu pozemnej komunikácie Slovenskej správy ciest TTSK a schváleniu t.j. 

vydaniu záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu Galanta v rozsahu jeho 

pôsobnosti podľa osobitných predpisov. 

Umiestnenie prenosného dopravného značenia na miestne komunikácie podlieha 

súhlasnému záväznému stanovisku Okresného dopravného inšpektorátu Galanta a určeniu 

pre použitie dopravného značenia od cestného správneho orgánu mesta Sereď. 

Umiestnenie prenosného dopravného značenia na komunikáciu III/1347 podlieha 

súhlasnému záväznému stanovisku Okresného dopravného inšpektorátu Galanta a určeniu 

pre použitie dopravného značenia od cestného správneho orgánu OÚ OCD a PK Galanta na 

základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie Správy a údržby ciest TTSK. 

V prípade prekrytia inžinierskych sietí požadujeme rešpektovať vyjadrenia ich správcov. 

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

pdf). 

 

Mesto Sereď 

č. 15189/2021, OŽP 19311/2021                             dňa 26.05.2021 

So zámerom realizovať rekonštrukciu plynovodov podľa predloženej projektovej 

dokumentácie; investor SPP - distribúcia a.s., Bratislava; Mesto Sereď, oddelenie životného 

prostredia, súhlasí za nasledovných podmienok: 

1. Zabezpečiť aby počas realizácie stavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 

ods.1 zákona o ochrane prírody. Rešpektovať ustanovenia STN 83 7010 Ochrana prírody, 
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Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a Arboristický štandard - Ochrana 

drevín pri stavebnej činnosti. Je nevyhnutné najmä: 

- Rešpektovať ochranné pásma drevín- koreňovú zónu a koreňový priestor. 

Pred zahájením výkopových prác vymedziť koreňový priestor drevín pevným oplotením s 

výškou minimálne 1,5 m. 

- Minimalizovať výkopové práce v koreňovej zóne drevín. V nevyhnutných prípadoch         

výkopy vykonať šetrnými technológiami alebo ručne. 

- Dočasné uloženie zeminy z výkopov, stavebné materiály resp. iné vybavenie v 

chránenom koreňovom priestore je neprípustné. 

2. V prípade, že bude počas realizácie stavby nevyhnutný výrub drevín, je stavebník 

povinný v zmysle § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 

platnom znení, písomne oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu ochrany prírody 

(Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie) najmenej 15 pracovných 

dní pred plánovaným uskutočnením výrubu. Kópiu Oznámenia žiadame doručiť aj mestu 

Sereď, odd. životného prostredia. 

3. Okolité trávnaté plochy, poškodené pri realizácii stavebnej činnosti, je investor povinný 

uviesť do pôvodného stavu zatrávnením. V prípade, že bude stavba zrealizovaná v mimo 

vegetačnom období roka, kedy nie je možné zakladať trávnik, obnovu trávnika vykoná v 

najbližšom nasledujúcom vegetačnom období. K ukončeniu prác prizve pracovníka 

oddelenia životného prostredia. 

4. 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 platnom znení aVZN 

mesta Sereď č. 7/2017 zo dňa 14.12.2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi v platnom znení. 

 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Galanta 

oddelenie požiarnej prevencie 

ORHZ-GA-2021/0000626-002                            dňa 20.05.2021 

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 - Stredný Čepeň, 8. mája 

UO00131, k. ú. Dolný Čepeň a k. ú. Stredný Čepeň a s projektovou dokumentáciou stavby 

súhlasí bez pripomienok. 

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie 

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

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.  

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante 

č: AA/2021/00757/002909 Sö                      dňa: 15. 06. 2021 

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

Stredný Čepeň, 8. mája, UO00131 “, k. ú. Stredný Čepeň a k. ú. Dolný Čepeň sa sú hlasí. 

Žiadateľ SPP - distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35 

910 739 (ďalej len „žiadateľ“) podal dňa 07. 06. 2021 pod číslom spisu AA/2021/00757 na 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante (ďalej len „RÚVZ“) návrh na 

územné konanie horeuvedenej stavby. 

Súčasťou podaného návrhu bola technická správa, sprievodná správa a výkres celkovej 

situácie. 
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Predmetom návrhu je rekonštrukcia nevyhovujúceho technického stavu plynárenských 

zariadení v meste Sereď na ulici 8. mája. 

V rámci stavby budú realizované stavebné objekty: SO 01 plynovody (materiál plynovodov 

PE 100 RC, SDR 17,6, SDR 11, materiál pripojovacích plynovodov PE 100 RC, SDR 11), 

SO 01.1 pripojovacie plynovody, SO 01.2 dopojenia OPZ a SO 01.3 prepoje a odpoje. 

Stavba bude členená na dve vetvy: Vetva „A“ (1-3) ul. Strednočepeňská STL D160-74,5 m 

a Vetva „B“ (3-4) ul. 8. mája STL D 160-223,0 m. Prevádzková tlaková hladina - 2,0 kPa, 

projektovaná tlaková hladina 400 kPa. Prepravované médium - zemný plyn naftový. Stavba 

bude realizovaná tak, aby podzemné inžinierske siete, ktoré sú v súbehu so stavbou alebo ju 

križujú neboli dotknuté. 

Orgán verejného zdravotníctva posúdil predložený návrh žiadateľa z hľadiska súladu s 

platnými predpismi na ochranu verejného zdravia, a to najmä so zákonom č. 355/2007 Z. z. 

Na základe uvedených skutočností a v súlade s § 6 ods. 3 písm. g) a § 13 ods. 3 písm. b) 

zákona č. 355/2007 Z. z. RÚVZ vydal vo veci predmetné záväzné stanovisko. 

 

Krajský pamiatkový úrad  Trnava 

KPUTT-2021/13110-6/58173/HOR, Grz                         dňa 14.07.2021 

Za účelom záchrany archeologických a historicky hodnotných nálezov a archeologických 

nálezísk predpokladaných v zemi na území líniovej stavby „Rekonštrukcia plynovodov 

Sereď- Stredný Čepeň, 8. mája, ÚO00131", navrhovanej v katastrálnych územiach Stredný 

Čepeň a Dolný Čepeň mesta Sereď, na uliciach Strednočepenská, 8. mája, stavebník 

zabezpečí podľa § 35 ods. 4 pís. b) pamiatkového zákona vykonanie záchranného 

pamiatkového výskumu. 

1. KPÚ Trnava podľa § 39 ods. 1 a § 36 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce 

podmienky vykonávania tohto výskumu: 

a) druh výskumu: archeologický, 

M rozsah vykonávaného výskumu: výskum bude prebiehať na celej ploche líniovej stavby 

„Rekonštrukcia plynovodov Sereď-Stredný Čepeň, 8. mája, ÚO00131"v katastrálnych 

územiach Stredný Čepeň a Dolný Čepeň mesta Sereď, na uliciach Strednočepenská a 8. 

mája, 

c)spôsob vykonávania výskumu: 

Archeologický výskum sa vykoná formou obhliadky zemných prác pozostávajúcej z 

povrchového zberu, dočistenia a dokumentácie archeologických situácií a záchrany 

archeologických nálezov počas prebiehajúcich výkopových prác líniovej stavby. V prípade 

zistenia archeologickej situácie v ryhe sa vykopaná zemina z miesta jej narušenia preskúma 

aj detektorom kovov. V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami 

archeologického výskumu podľa pokynov oprávnenej osoby. Archeologické situácie sa 

budú skúmať ručne s použitím detektoru kovov. V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce 

pokračovať metódami archeologického výskumu podľa pokynov oprávnenej osoby. 

Archeologické situácie sa budú skúmať ručne s použitím detektoru kovov. 

2.Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník/stavebník povinný: 

a)podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum, 

b)v zmysle § 39 ods. 3 zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou 

oprávnenou vykonávať archeologické výskumy v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona 

(ďalej „oprávnená osoba"), s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu dohodu, obsahujúcu 

okrem iného podmienky vykonania archeologického výskumu, určené týmto rozhodnutím, 

c)o uzavretí dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ Trnava, 

d)doručiť kópiu tohto rozhodnutá po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá 

bude vykonávať archeologický výskum, 
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e)zabezpečiť vyhotovenie a odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej 

dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona 

KPÚ Trnava a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Výskumná 

dokumentácia spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR bude odovzdaná do 90 dní od 

ukončenia terénnej časti výskumu. 

3.Oprávnená osoba výskumom získané odborné poznatky spracuje vo výskumnej 

dokumentácii v zmysle § 7 a 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou 

sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu. 

4.Hnuteľné archeologické nálezy je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do ich 

odovzdania alebo až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy. Odovzdávací protokol 

bude o. i. obsahovať zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov archeologických 

nálezov. 

5.Objav nehnuteľných archeologických nálezov (napr. architektúr a hrobov) bude ohlásený 

KPÚ Trnava. 

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu a ochrany 

archeologických nálezov a archeologických nálezísk budú vykonávať pracovníci KPÚ 

Trnava. 

Toto rozhodnutie platí pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej líniovej stavby. 

Podmienky tohto rozhodnutia žiadame zapracovať do územného rozhodnutia a stavebného 

povolenia pre danú líniovú stavbu. KPÚ Trnava požaduje byť informovaný o kolaudačnom 

konaní. 

 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava 

č.: 6612114444                                     dňa 17.05.2021 

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

stanovisko pre vyznačené záujmové územie. 

  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. 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 Moravčik, 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 
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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 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 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. 351/2011 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 internetová 

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

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 povinnosť, 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 
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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 

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 společnost 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. 

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Šaľa 

č.39862/2021                                              09.06.2021 

Vyjadrenie: 

•V mieste stavby sa nachádza verejný vodovod LT DN 150 a verejná kanalizácia BT DN 

400 v našej správe. 

•V priloženej situácii sú v záujmovom území informatívne zakreslené verejný vodovod a 

verejná kanalizácia v správe ZsVS, a.s.. 

•Podmienkou pre začatie prác je vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na 
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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 navrhovanej trasy s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou žiadame 

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

vybavenia“. 

•Pre uloženie potrubia do chráničky nepoužívať na chráničky HDPE rúry s modrými 

prúžkami. 

•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. 

S vydaním stavebného povolenia súhlasíme.      

 

Energotel, a.s., Bratislava 

č.620211174                       dňa 16.08.2021 

Na základe Vašej žiadosti Vám zasielame vyjadrenie o existencii trás podzemných vedení v 

majetku spoločnosti Energotel, a.s.: 

V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti 

Energotel, a.s. 

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej nižšie v tomto vyjadrení, v 

prípade zmeny vyznačeného záujmového územia alebo v prípade, ak uvedené parcelné 

číslo/la v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu. 

Žiadateľ môže vyjadrenie a poskytnuté elektronické dáta použiť iba pre účel, pre ktorý mu 

boli poskytnuté. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie ďalej rozširovať alebo 

využívať bez súhlasu spoločnosti Energotel, a.s.. 

Ostatné podmienky ochrany podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. 

(ďalej iba Vedenia) 

V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je žiadateľ 

povinný do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých podzemných vedení v majetku 

spoločnosti Energotel, a.s. nachádzajúcich sa v záujmovom území. 
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Pred realizáciou stavby je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie podzemných vedení v 

našom majetku. Vytýčenie zrealizujeme na základe objednávky zaregistrovanej 

prostredníctvom portálu https://registracia- portal.energotel.sk/. Ostatné podmienky pre 

vytýčenie sú uvedené na https://www.energotel.sk/demarcation-of- networks. Kontakt na 

vytýčenie: Tomáš Braniša, mobil 0911 775 064, email: vytycovanie@energotel.sk. 

V objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti uvedené v záhlaví tohto 

vyjadrenia. 

Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v §66 a 

§67 Zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, najmä: 

a)Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 

73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu, 

b)Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt 

vytycovanie@energotel.sk, 

c)Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a 

vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm 

skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach 

v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne 

nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v 

ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení, 

d)Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu, 

e)Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali 

prístup k Vedeniam, 

f)Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a 

poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú 

prevádzkyschopnosť, 

g)Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. 

ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia 

prevádzkovateľa a správcu Vedení, 

h)Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a 

značenia (zákrytové dosky, fólia, markre), 

i)Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia), 

j)V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas, 

k)V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej 

dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla 

spoločnosti Energotel, a.s.. 

V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámte každé poškodenie Vedení 

na tel. číslo +421 250 612 200. Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov. 

 

ATS Slovakia s.r.o. , Banská Bystrica 

dňa 20.05.2021  

K Vášmu listu č.SD/20501-RE-INTV zo dňa 14.5.2021 - Rekonštrukcia plynovodov Sereď-

Stredný Čepeň, 8.mája, ÚO00131 uvádzam, že v danej lokalite sa naša sieť TKR 

nenachádza. 

  

 

 

 

https://registracia-portal.energotel.sk/
https://www.energotel.sk/demarcation-of-networks
mailto:vytycovanie@energotel.sk
mailto:vytycovanie@energotel.sk
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Veolia, a.s., Bratislava 

183/RRZ/2021/821                                       dňa 27.05.2021 

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

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

K projektu stavby nemáme námietky. 

 

Eltodo SK, a.s., Bratislava 

č.330521/PJ                             dňa 17.05.2021 

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

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

Prevádzkovateľ IS SANET súhlasí s vydaním územného a stavebného rozhodnutia. 

 

Towercom, a.s., Bratislava 

č.2633,2636,2795,2799/2021                              dňa 18.05.2021 

Spoločnosť Towercom, a.s. vo vami určených lokalitách, podľa predložených PD, 

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

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

k stavebnému (územnému) konaniu nemáme námietky. 

 

OTNS, a.s., Bratislava 

č.1979/2021                                  dňa 24.05.2021 

Spoločnosť OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava ako správca optickej siete SWAN, 

a.s., spol. SWAN je aj právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti BENESTRA, s.r.o. ako aj 

spol. Profi-NETWORK Slovakia,a.s., Vám na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k PD pre 

stavebné povolenie ku stavbe „Rekonštrukcia plynovodov Sereď - Stredný Čepeň, 8.mája, 

ÚQ00131“ oznamuje, že v záujmovom území danej stavby sa nenachádza podzemná sieť 

spoločnosti SWAN, a.s. ani Benestry ci Profi-NETWORK Slovakia,a.s. 

S uvedenou investičnou akciou súhlasíme bez pripomienok. 

 

SUPTel s.r.o., Bratislava 

č.55/2021                                  dňa 24.05.2021 

Na Vašu žiadosť o vyjadrenie k predloženej dokumentácii „Rekonštrukcia plynovodov 

Sereď-Stredný Čepeň, 8. mája, UO00131 “ Vám oznamujeme, že v uvedenej lokalite sa 

nenachádza podzemné telekomunikačné vedenie spoločnosti Towercom, a.s. v našej správe. 

Voči vydaniu územného či stavebného povolenia nemáme námietky. 

Spoločnosť SUPTel s.r.o. je servisná organizácia telekomunikačných vedení spoločnosti 

Towercom, a.s. Bratislava. Toto stanovisko má platnosť 6 mesiacov. 

 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava 

č.PS/2021/006792                                  dňa 31.05.2021 

Katastrom Stredný Čepeň prechádza naše nadzemné elektrické vedenie WN 220kV V279 

Križovaný - Šaľa, 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 stavbe: „Rekonštrukcia plynovodov Sereď - Stredný Čepeň, 8, mája, 

ÚO00131“, ktorá sa bude realizovať v meste Sereď na uliciach Strednočepeňská a 8. mája v 

k. ú. Stredný Čepeň a Dolný Čepeň nemáme pripomienky, nakoľko nie sú dotknuté 

existujúce ani plánované zariadenia Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústava a. s. 

Bratislava. 
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SITEL s.r.o., Bratislava 

č.210521-1070                                   dňa 03.08.2021 

1.V záujmovom území sa NENACHÁDZAJÚ EKS v majetku SITEL s.r.o. 

2.S vydaním ÚR/SP súhlasíme bez pripomienok. 

3.Za správnosť zákresu záujmového územia zodpovedá žiadateľ. 

4.Vyjadrenie platí 6 mesiacov. 

UPOZORNENIE: Poškodenie EKS je trestné v zmysle § 286 Trestného zákona! Za 

poškodenie EKS je zodpovedný stavebník, a SITEL s.r.o. je oprávnená vymáhať náklady na 

opravu EKS, ako aj ďalšie škody spôsobené poškodením/prerušením prevádzky EKS. 

Vybavuje:Západné Slovensko: Martina Hlavatá, tel.: +421 903 213 790, e-mail: 

mhlavata@sitel.sk  

 

Slovanet a.s., Bratislava 

dňa 06.06.2021 

Vám oznamujeme, že v lokalite stavby sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete 

spoločnosti Slovanet a.s.. Slovanet, a.s. nemá pripomienky k predmetnej stavbe. 

 

SATRO s.r.o, Bratislava 

č. 2862021                                                    dňa 26.07.2021 

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

nenachádzajú siete v správe spoločnosti SATRO,s.r.o 

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

stavebného povolenia , má platnosť 12 mesiacov. 

 

SPP distribúcia a.s., Bratislava 

č. SD/20501-RE-INTV                                                    dňa 15.05.2021 

Navrhovaná stavba súvisí s nevyhovujúcim existujúcim stavom plynovodov z ocele, ktoré 

budú obnovené na plynovody z PE100RC. Obnova sa bude realizovať v meste Sereď na 

uliciach Stredný Čepeň, 8.mája. 

Trasy obnovovaných plynovodov a prípojok plynu budú situované v súbehu s existujúcimi 

plynovodmi, ktoré sú vedené v komunikáciách, chodníkoch, zelených pásoch a spevnených 

plochách v intraviláne mesta. 

S hore uvedenou PD z hľadiska technického riešenia rekonštrukcie plynofikácie súhlasím 

bez pripomienok. 

 

5. Všetky inštalačné práce musia byť uskutočnené odbornými pracovníkmi v zmysle 

príslušných STN a musí sa o nich urobiť záznam do stavebného denníka. Potvrdenie 

o preskúšaní uvedených inštalácii treba predložiť pri kolaudácii stavby. 

6. Odpad vznikajúci počas stavebných prác zneškodniť na povolenej skládke ( Komplex, 

odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady ) a doklad o zneškodnení  odpadu predložiť ku 

kolaudácii. 

7. Nie je prípustný zásah do verejného  priestranstva ( uskladnenie stavebného materiálu, 

rozkopávka verejného priestranstva) bez predchádzajúceho písomného súhlasu obce. 

8. Stavebník pred začatím zemných prác požiada správcov inžinierskych sietí o vytýčenie 

podzemných vedení. Križovania a súbehy vedení riešiť v súlade s STN 73 6005. 

V ochrannom pásme inžinierskych sieti je povolený len ručný výkop. 

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

Najneskôr do 15 dní po skončení výberového konania investor oznámi stavebnému úradu 

zhotoviteľa stavby a priloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti. 
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10. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do 

skončenia stavebných prác. 

11. Stavebné výrobky použité na stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa zákona  č. 133/2013 Z.   

z. o stavebných výrobkoch. 

12. Stavba bude dokončená najneskôr do 30.10.2023. 

13. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby stavebnému úradu. 

14. Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou projektovou dokumentáciou zodpovedá 

stavebník a stavebný dozor. 

15. 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. 

16. Stavebník je povinný podľa ust. § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na 

viditeľnom mieste štítkom „STAVBA POVOLENÁ“ 

17. Stavebník je povinný v zmysle ust. § 43i ods. 3 stavebného zákona dodržať podmienky pre 

stavenisko. 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. 

18. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní predmetnej stavby dbať na to, aby svojou stavebnou 

činnosťou nezasahoval do práv  a právom chránených záujmov vlastníkov susedných 

nehnuteľností, hlavne nadmerným hlukom, prachov a zbytočnou prevádzkou stavebných 

mechanizmov. 

19. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku 

spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 

20. Počas stavebných prác stavebník zabezpečí aby nákladnou dopravou neboli znečisťované 

miestne komunikácie a zabezpečí ich čistenie. 

21. Stavebníci sú povinní umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania 

štátneho stavebného dohľadu v zmysle ust. § 98 - § 104 stavebného zákona.  

 

Stavba  nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo 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. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : námietky neboli vznesené. 

 

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, v zastúpení na základe plnomocenstva Ing. Ireneja Denkocyho, v zastúpení na 

základe splnomocnenia Ing. Miroslava Hronca,       podal dňa 20.12.2021 na Mestský úrad v 

Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku žiadosť o vydanie stavebného 

povolenia na stavbu: „SD/20501- Rekonštrukcia plynovodov Sereď, -Stredný Čepeň, 8.mája, 

ÚO00131“ líniová stavba, v meste Sereď, ulice:  Strednočepeňská a 8.mája. Na stavbu vydalo 

Mesto Sereď územné rozhodnutie  pod č. 16182/ÚPaSP 853/2021 dňa 08.11.2021, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2021. 

 



21 

 

    Oznámením č. 16957/ÚPaSP 1209/2021 (7929/2022) zo dňa 07.02.2022 začal stavebný úrad 

stavebné konanie podľa  § 61  ods.4 a § 61 ods. 2 stavebného zákona a upustil od miestneho 

zisťovania, z dôvodu, že sú mu pomery územia známe a žiadosť poskytla dostatočný podklad  

pre posúdenie navrhovanej stavby.  

     

    Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v § 43d a 43e stavebného zákona 

a všeobecne technické požiadavky na výstavbu, určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z.          

Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona 

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

obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. 

 

     Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 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 zahrnuté a 

skoordinované v podmienkach stavebného povolenia 

    Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Tomáš Haluza, autorizovaný stavebný inžinier, 

reg.č.6792*A2, komplexné architektonické a inžinierske stavby. 

 

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

 

    Poplatky:  Za vydanie stavebného povolenie bol uhradený správny poplatok podľa zákona č. 

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

 

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

úradnej tabuli  a webovom sídle Mesta Sereď(15. deň vyvesenia rozhodnutia je dňom 

doručenia rozhodnutia). 

P o u č e n i e 

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

Zb. o správnom konaní  v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Trnava, odbor 

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

republiky 1176/10, 926 01 Sereď. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov. 

                                                                                                                 podpísané                                                            

                                                                                                 Ing. Martin Tomčányi  

                                                                                                  primátor mesta Sereď 

 

Príloha pre stavebníka: 

Overená dokumentácia stavby 

 
Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom stavebného konania podľa § 59 ods. 1 písm. 

b) stavebného zákona  

 

Vyvesené dňa :                      Zvesené dňa : 

 (pečiatka, podpis)                    (pečiatka, podpis) 

 
 

Vybavuje: M.Pisárová 


