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Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

Číslo: 16991/ÚPaSP 1233/2021, 83/2022                                         V Seredi, dňa 29.04.2022 

  

 
 
 

  

 

 

 

 

ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE 
 

( VEREJNÁ  VYHLÁŠKA ) 

 

 

     Navrhovateľ  Haus Land s.r.o., Železničná 3086/60,  926 01 Sereď,  IČO: 50 928 376,  

podal dňa 22.12.2021 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania 

a stavebného poriadku návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Obytný súbor 

„Prúdy“ – Káblová prípojka VN – 22kV, Transformačná stanica TS1, Transformačná 

stanica TS2, líniová stavba v k.ú. Sereď, stavbou dotknuté pozemky KN-C parc.č. 3849/81, 

3849/236, 3849/69, 3849/314, 3849/222, 3849/10, 3849/339, 3849/18, 3849/8, 3849/300,  

KN-E parc.č. 571/201 (KN-C parc.č. 3849/9), TS1 na pozemku parc.č. 3849/339, TS2 na 

pozemku parc.č. 3849/300 k.ú. Sereď.  
                
     Mesto Sereď, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. 

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

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

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

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

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  v y d á v a  

 

rozhodnutie o umiestnení stavby 
    

 Obytný súbor „Prúdy“ – Káblová prípojka VN – 22kV,  

Transformačná stanica TS1, Transformačná stanica TS2 
  
líniová stavba v k.ú. Sereď, stavbou dotknuté pozemky KN-C parc.č. 3849/81, 3849/236, 

3849/69, 3849/314, 3849/222, 3849/10, 3849/339, 3849/18, 3849/8, 3849/300,  KN-E parc.č. 

571/201 (KN-C parc.č. 3849/9), TS1 na pozemku parc.č. 3849/339, TS2 na pozemku parc.č. 

3849/300 k.ú. Sereď.  

  

     Predmetom riešenia dokumentácie pre územné rozhodnutie je umiestnenie dvoch 

transformačných staníc a káblovej prípojky VN v meste Sereď a časti Stredný Čepeň, lokalita 

Prúdy. Príslušné etapy obytných súborov a obchodných centier Prúdy budú napojené 

z existujúcej distribučnej trafostanice TS 0832-107 a od nových navrhovaných trafostaníc 

TS1, TS2 typu EH5. Pre napojenie nových trafostaníc je potrebné zrealizovať novú prípojku 

VN 22 kV káblami 3 x NA2X2Y 1x240 mm
2
.  
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Prípojka VN – 22 kV  

Pre dvojicu navrhovaných transformačných staníc TS1 a TS2 bude zrealizovaná VN káblová 

prípojka (VN slučka) 2x 3x NA2XS2Y 1x240 mm
2
, ktorá bude zaslučkovaná do existujúcej 

VN káblovej linky v tesnej blízkosti existujúcej transformačnej stanice TS 0832-107.   

Nová VN prípojka pre nové transformačné stanice TS1 a TS2 má celkovú dĺžku 1 140 m.   

Nové káble VN 22 kV budú vedené v kábelovom lôžku, v zelenom páse a chodníku. Pri 

križovaní s miestnymi komunikáciami budú uložené v chráničkách FXKVS o 200 mm. 
 
Transformačná stanica TS1 a TS2  

Navrhované transformačné stanice sú betónové blokové nadzemné stanice typu EH5, firma 

(Elektro Haramia Lozorno). Ide o typový prefabrikovaný železobetónový monoblok so 

zapustením stanice do terénu. Trafostanica je s vnútornou obsluhou. Navrhovaný je olejový, 

distribučný transformátor 630 kVA, typ LEMI TM.    

 

 

 Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 
 
1. Navrhovaná stavba Obytný súbor „Prúdy“ – Káblová prípojka VN – 22kV, 

Transformačná stanica TS1, Transformačná stanica TS2, líniová stavba v k.ú. Sereď, 

stavbou dotknuté pozemky KN-C parc.č. 3849/81, 3849/236, 3849/69, 3849/314, 

3849/222, 3849/10, 3849/339, 3849/18, 3849/8, 3849/300,  KN-E parc.č. 571/201 

(KN-C parc.č. 3849/9), TS1 na pozemku parc.č. 3849/339, TS2 na pozemku parc.č. 

3849/300 k.ú. Sereď, bude umiestnená podľa koordinačnej situácie – výkres č. C.01 

v mierke 1:500 z 12/2021 overenej v územnom konaní, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tohto územného rozhodnutia.    
      

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

a dodržať ochranné a bezpečnostné pásma. 
  

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

Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.  
  

4. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk  dotknutých orgánov a organizácií: 
         

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante  

č. AA/2022/00526/001303 Lč zo dňa 22.03.2022 

S návrhom žiadateľa na územné konanie predmetnej stavby sa súhlasí.    
 

     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante 

     č. ORHZ-GA-2021/0001732  zo dňa 30.12.2021 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante posúdilo projektovú 

dokumentáciu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie 

Obytný súbor „Prúdy“, Transformačná stanica TS1 TYP EH5 a TS 2 TYP EH5 a s 

riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 
            
            Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia 

            č. OU-GA-OKR-2019/015663 zo dňa 26.11.2019 

Po preštudovaní a posúdení uvedenej projektovej dokumentácie Odbor krízového 

riadenia Okresného úradu Galanta dospel k záveru, že s vydaním územného 

rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú stavbu súhlasí.    
 

     Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, Galanta 

     č. OU-GA-PLO-2022/003935-02 zo dňa 7.3.2022  

Parcely registra C-KN č. 3849/300 a 3849/339 (určené na výstavbu trafostanice) sú 

v katastri nehnuteľností vedené ako druh pozemku „orná pôda“, teda patria do 
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poľnohospodárskej pôdy, preto v ich prípade je potrebné pred vydaním stavebného 

povolenia požiadať tunajší úrad o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí podľa § 17 

zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, v znení 

neskorších predpisov. 

V prípade vybudovania inžinierskych sietí je potrebné pred začatím vykonávania 

nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde požiadať tunajší úrad 

o vydanie stanoviska podľa § 18 ods. 2 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy, 

v ktorom sa určia podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej 

pôdy a lehota na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.   
 
           Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek OV                     

           č. OU-GA-OSZP-2022/003689 zo dňa 01.03.2022                        

Z hľadiska ochrany vodných  pomerov je stavba možná za splnenia podmienok: 

1. Pri križovaní a súbehu podzemných vedení s inžinierskymi sieťami je investor 

povinný dodržať STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického 

vybavenia“ a pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie existujúcich rozvodov 

inžinierskych sietí. 

2. Záchytná havarijná vaňa pod transformátorom vyžaduje súhlas tunajšieho úradu 

podľa § 27, ods. 1 písm. c) vodného zákona, ktorý bude súčasťou podkladov pre 

stavebné konanie všeobecného stavebného úradu. K žiadosti o vydanie súhlasu 

predložiť projekt stavby s určením objektu záchytnej vane.   
 

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

č. OU-GA-OSZP-2021/013633 zo dňa 23.12.2021                                                 

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

hospodárstve je potrebné, aby boli splnené nasledovné podmienky: 

1. 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. 

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

mieste jeho vzniku. 

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

všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby (sprievodné 

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

odpadoch. 

Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas 

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

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

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

č. OU-GA-OSZP-2021/013638 zo dňa 06.12.2021                                                 

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemáme námietky k umiestneniu a realizácii 

predmetnej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie.      
 

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

č. OU-GA-OSZP-2021/014083-002 zo dňa 16.12.2021                                                 

Predložená projektová dokumentácia sa nedotýka záujmov štátnej správy ochrany 

ovzdušia vykonávanej tunajším úradom.        

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

štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 8 písm. b) zákona č. 286/2009 Z.z. o 
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fluorovaných skleníkových plynoch v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 2 a 

ods. 4 a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

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

upozorňuje, že v prípade obsahu SF6 v trafostanici je potrebné tieto zariadenia 

evidovať podľa vyššie citovaného zákona a po kolaudácii oznamovať OÚ Galanta 

údaje o ňom (každoročne, najneskôr do 31.3. nasledujúceho roku) podľa prílohy č. 1 

vyhlášky MŽP SR č. 314/2009, ktorou sa vykonáva zákon o fluorovaných 

skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
  

      Krajský pamiatkový úrad Trnava 

      č. KPUTT-2022/1064-6/11605/Hor,Sl zo dňa 11.02.2022  

Za účelom záchrany archeologických a historicky hodnotných nálezov 

a archeologických nálezísk predpokladaných v zemi na území predmetnej stavby, 

stavebník zabezpečí podľa § 35 ods. 7 v nadväznosti na § 35 ods. 4  písm. a) a b) 

zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 

vykonanie predstihového a záchranného pamiatkového výskumu.  

      Dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Trnava č.   

KPUTT-2022/1064-6/11605/Hor,Sl zo dňa 11.02.2022  
   

           Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava 

č. SEMaI-EL-13/2-1-51/2022 zo dňa 13.01.2022         

V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, 

žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky. 

Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. 

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

      Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava   

      č. CD 100865/2021 zo dňa 11.01.2022  

Posudzovaný projekt: Obytný súbor Prúdy, Dokumentácia pre územné rozhodnutie 

Káblová prípojka VN-22 kV, Transformačná stanica TS1, Transformačná stanica TS2 

Miesto stavby: parcely registra „C“ KN číslo: 3849/6,8,10,11,212-218 k.ú. Sereď, 

parcely registra „E“ KN číslo: 571/201 k.ú. Sereď 

Investor elektroenergetických zariadení distribučného charakteru: Západoslovenská 

distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava 

Nároky na rezervovanú kapacitu el. energie: 

Celkový inštalovaný výkon: Pi= 4x630 kW 

Celkový maximálny súčasný príkon: Ps = 4x 504 kW 

Obsah predloženej projektovej dokumentácie: 

Príslušné etapy obytných súborov a obchodných centier Prúdy budú napojené z 

existujúcej distribučnej trafostanice TS 0832-107 a od plánovaných distribučných 

trafostaníc TS1 a TS2. 

Pre dvojicu plánovaných TS1 a TS2 bude zrealizovaná VN káblová prípojka (VN 

slučka) 2x 3x NA2XS2Y 1x240 mm2, ktorá bude zaslučkovaná do existujúcej VN 

káblovej linky v tesnej blízkosti TS 0832-107. 

S návrhom predloženého projektu stavby súhlasíme s podmienkami: 

- výstavbu plánovaného NN rozvodu, VN prípojky a trafostaníc žiadame riešiť 

Zmluvou o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej 

sústavy, medzi Investorom zástavby RD a ZSD, a.s. pred vydaním stanoviska 

k projektovej dokumentácii na stavebné konanie, 

- zabezpečenie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity a zabezpečenie 

možnosti pripojenia do sieti energetiky pre nové odberné miesta bude zmluvne riešené 
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s našou a. s. uzatvorením „Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia 

Žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná a. s.“. Návrh 

predmetnej zmluvy bude vystavená našou stranou po obdržení záväznej žiadosti o 

pripojenie pre nové odberné miesta, 

- dodávku elektrickej energie bude možné zabezpečiť až po vybudovaní a 

skolaudovaní novovybudovaných energetických zariadení v danej lokalite, 

- žiadame, aby projektová dokumentácia pre účely stavebného konania bola 

vypracovaná v zmysle „Štandardov projektovej dokumentácie“ a “Zásad budovania a 

prevádzkovania vzdušných a káblových NN/VN sieti“ zverejnených na www.zsdis.sk 

a aby obsahovala materiálové položky z aktuálneho "Katalógu schválených výrobkov 

do distribučnej siete", ktorý je zverejnený na Dodávateľskom portáli spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, 

- celá trasa plánovaného distribučného podzemného VN káblového vedenia musí byť 

situovaná vo voľnom priestranstve a podľa možnosti v zelenom páse, 

- plánované distribučné trafostanice TS1 a TS2 musia byť umiestnené na trvalo 

verejne prístupnom mieste, 

- v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame 

postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike §45, 

- ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami žiadame 

podzemné zariadenie vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 

6005. Vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s., nachádzajúcich sa v trase plánovej stavby, si môžete objednať u 

Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45, 929 01 

Dunajská Streda, 

- realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných 

bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je 

potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská 

distribučná a.s., telefónne číslo : 0800 111 567, 

- v prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením 

Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v 

ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, 

- žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma 

v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

- v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a 

budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so 

stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení §43 Zákona o 

energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je 

nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti 

VN vedenia, 

- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej 

dokumentácie tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky 

elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, 

- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá 

projektant. 

Toto vyjadrenie bolo vydané na základe požiadavky investora pre účely územného 

konania a platí jeden rok od dátumu vystavenia. 

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko spoločnosti Západoslovenská distribučná pre 

stavebné konanie. Za účelom vydania stanoviska k projektovej dokumentácii pre 

http://www.zsdis.sk/
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stavebné konanie je žiadateľ povinný predložiť toto stanovisko a projektovú 

dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia. 

Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie spoločnosti Západoslovenská distribučná ako 

vlastníka alebo spoluvlastníka pozemku. 

V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti, prosím, uveďte značku SEZ Juh, 

CD 100865/2021 a kontaktujte asset managera správy: Ing. Loránt Burián, 

lorant.burian@zsdis.sk. 
 

     Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra, OZ Šaľa 

     č. 2496/2022 zo dňa 12.01.2022  

Vyjadrenie: 

- V mieste stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v prevádzke 

ZsVS a.s., OZ Šaľa. 

- Podmienkou pre začatie prác je vytýčenie verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie na základe záväznej objednávky tel.: č.t. 031 773 7538, Ing. Michal 

Nagy. 

- Pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácii je vymedzené 

zvislými plochami po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu 

alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo 

vodorovnej vzdialenosti: 

- 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane 

       - 3,0 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. 4 a 5 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 
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     SPP – distribúcia, a.s., Bratislava 

     č. TD/NS/0042/2022/Be zo dňa 21.01.2022         

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete súhlasí s vydaním stavebného povolenia 

na predmetnú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY :  

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby 

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

plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D, 

- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o 

energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 

a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- ak pri 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, 

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete 

počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a 

manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 

povolenie SPP-D, 

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

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

viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,  

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 

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

porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 

zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike 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 všeobecne prospešného zariadenia podľa § 

286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 

- 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, 

- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.  

OSOBITNÉ PODMIENKY: 

- žiadne.   
 

         
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  neboli vznesené. 

  

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

dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí platnosť, ak v tejto lehote bude podaná 

žiadosť o stavebné povolenie na stavbu, umiestnenú týmto rozhodnutím. 
 
     Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych 

nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.      

mailto:ivan.hybela@spp-distribucia.sk
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O d ô v o d n e n i e  

 

     Navrhovateľ  Haus Land s.r.o., Železničná 3086/60,  926 01 Sereď,  IČO: 50 928 376, 

podal dňa 22.12.2021 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania 

a stavebného poriadku návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Obytný súbor 

„Prúdy“ – Káblová prípojka VN – 22kV, Transformačná stanica TS1, Transformačná stanica 

TS2, líniová stavba v k.ú. Sereď, stavbou dotknuté pozemky KN-C parc.č. 3849/81, 

3849/236, 3849/69, 3849/314, 3849/222, 3849/10, 3849/339, 3849/18, 3849/8, 3849/300,  

KN-E parc.č. 571/201 (KN-C parc.č. 3849/9), TS1 na pozemku parc.č. 3849/339, TS2 na 

pozemku parc.č. 3849/300 k.ú. Sereď.  
                
     Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad, oznámil začatie územného konania podľa § 36 

ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou č. 16991/ÚPaSP 1233/2021, 83/2022-

ozn. zo dňa 24.02.2022. Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Sereď v termíne 

od 25.02.2022 do 14.03.2022.        
                                       
     Na základe predložených podkladov pre územné konanie tunajší stavebný úrad posúdil 

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

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

neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.   
 
     Umiestnenie stavby je v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z. o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a zodpovedá hľadiskám 

starostlivosti o životné prostredie.             
 
     Krajský pamiatkový úrad Trnava vydal rozhodnutie č. KPUTT-2022/1064-6/11605/Hor,Sl 

zo dňa 11.02.2022.  
       

     Svoje stanoviská si uplatnili: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom 

v Galante, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Galanta, Okresný úrad 

Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredia – úsek OV, OH, OPaK, OO, Okresný úrad 

Galanta, pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, 

Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava, SPP - distribúcia, a.s. 

Bratislava, Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava, Západoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s., Nitra, OZ Šaľa. Ich pripomienky boli skoordinované a zahrnuté do 

podmienok územného rozhodnutia.   
       
     Zodpovedný projektant predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie Ing. arch. 

Lukáš Šíp, PhD., autorizovaný architekt, SKA reg. č. 2211 AA.    
 
 
 
     Poplatky:  

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

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 200,- €.  

  

 

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

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

doručenia sa považuje posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.  
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P o u č e n i e:    

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

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

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

podaním na mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď. Toto rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 
 

                                                                                                            - podpísané -        

                                                                                   Ing. Martin Tomčányi  

                                                                                                    primátor mesta Sereď 
 

 

 

Príloha :  

- koordinačná situácia stavby v mierke 1:500  

  (pre navrhovateľa a k spisu) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené  dňa :                                                                Zvesené  dňa : 

(pečiatka, podpis)                                                             (pečiatka, podpis) 

 
 

 

 

 

 


