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

Číslo: 16117/ÚPaSP 833/2021, 133/2022                                           V Seredi, dňa 04.05.2022 

  

 

 

  

 

 

 

ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE 
 

( VEREJNÁ  VYHLÁŠKA ) 
 

 

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

zastúpený SUPTel, s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, IČO: 35824425, podal dňa 

13.9.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  „FO_SERED_LOGISTICKY 

PARK – 1491BR“, optická prípojka, líniová stavba – verejná elektronická komunikačná sieť 

v kat. úz. Sereď. (Stavbou dotknuté pozemky parc.č. 3992/134, 3992/94, 3992/146, 3992/136, 

3992/135, 3992/57, 3992/58, 3992/67, 3992/69, 3992/148, 3992/131, 3992/133 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 
    

 „FO_SERED_LOGISTICKY PARK – 1491BR“ 
  

líniová stavba – verejná elektronická komunikačná sieť v kat. úz. Sereď. Stavbou dotknuté 

pozemky parc.č. 3992/134, 3992/94, 3992/146, 3992/136, 3992/135, 3992/57, 3992/58, 

3992/67, 3992/69, 3992/148, 3992/131, 3992/133 k.ú. Sereď.    

 

     Dokumentácia pre územné rozhodnutie rieši optické pripojenie lokality Priemyselného 

parku Sereď – Juh – Nový Majer, v celkovej dĺžke zemného kábla cca 730 m.     

Účel stavby:  Vybudovanie prípojky k rozvoju a prístupu vysokorýchlostnému internetovému 

pripojeniu s prenosovou rýchlosťou 30 Mbit/s, ktorá je súčasťou verejnej elektronickej 

komunikačnej siete (VEKS) a to optického prepojenia medzi jestvujúcimi optickými káblami 

siete Orange Slovensko. Trasa obsahuje 1 x AC HDPE trubku 40/33 mm s predinštalovanými 

MT. 

Predmet výstavby: Predmetom stavby je výstavba prípojky a uloženie 1ks AC HDPE40 rúry v 

k.ú. Sereď. Do položenej AC HDPE rúry budú následne zafúknuté optické káble, ukončenie 

bude vyvedené na parcele číslo 3992/133, kde bude následne optický kábel pripojený do 

novej šachty na sajte č. 1491 BR. 

Územie výstavby: Trasa je navrhnutá od existujúcej hlavnej trasy Orange Slovensko, a.s., 

ktorá pokračuje v teréne kde bude optický kábel pripojený na sajte č. 1491 BR.        



 

2 

 

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

 

1. Navrhovaná stavba „FO_SERED_LOGISTICKY PARK – 1491BR“, bude umiestnená 

v kat. úz. Sereď, mesto Sereď, podľa situácie v mierke 1:2500, z  máj/2021, situácie 

výkres č. N.1 v mierke 1:1250, z jún/2021 a situácie výkres č. N.2 v mierke 1:1250, 

z jún/2021, overených v územnom konaní, ktoré tvoria 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. Po ukončení výstavby stavbou narušený terén je stavebník povinný uviesť do 

pôvodného stavu. 
 

5. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov : 
 
a) Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, 

Oddelenie oblastného hygienika Bratislava – č. 22962/2022/ÚVHR/40970 zo 

dňa 11.04.2022 

S návrhom žiadateľa na územné konanie súhlasí.  
 

b) Mesto Sereď – č. 15329/21142 ÚPaSP 509/2021 zo dňa 07.07.2021   
Mesto Sereď, ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie 

podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) nemá námietky a odporúča realizáciu stavby podľa predloženej PD za 

splnenia týchto podmienok :  

a) v prípade prekrytia inžinierskych sietí požadujeme rešpektovať vyjadrenia ich  

správcov, 

b) v prípade vydania povolenia na zvláštne užívanie dotknutých pozemkov je 

potrebné povolenie vlastníka  a správcu, 

c) umiestnenie prenosného dopravného značenia na komunikáciu č. III/1332 podlieha 

vydaniu určenia cestného správneho orgánu Okresného úrad Galanta - Odbor 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií na základe stanoviska správcu 

pozemnej komunikácie Slovenskej správy ciest TTSK a záväzného stanoviska 

Okresného dopravného inšpektorátu Galanta v rozsahu jeho pôsobnosti podľa 

osobitných predpisov, 

d) umiestnenie prenosného dopravného značenia na miestnu komunikáciu podlieha 

vydaniu určenia cestného správneho orgánu mesta Sereď - Oddelenia rozvoja 

mesta na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie REBOD SK a 

záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu Galanta v rozsahu jeho 

pôsobnosti podľa osobitných predpisov. 

e) umiestnenie prenosného dopravného značenia na komunikácie podlieha 

povoľovaciemu konaniu t.j. vydaniu záväzného stanoviska Okresného dopravného 

inšpektorátu a vydania určenia k použitiu dopravného značenia od cestného 

správneho orgánu mesta Sereď.  

Oddelenie životného prostredia Mestského úradu v Seredi dáva súhlasné stanovisko za 

nasledovných podmienok: 

1. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z, z. o ochrane 

prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane prírody“). Na prípadný 
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výrub drevín (stromy, krovité porasty) v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody 

požiadať mesto Sereď o vydanie príslušného súhlasu. 

2. 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, 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. 

3. Trávnaté plochy, poškodené pri realizácii stavebnej činnosti, je stavebník 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. 

79/2019 Z.z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

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

a drobnými stavebnými odpadmi. 
 
c) Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii – č. 

OU-GA-OCDPK-2021/007256 zo dňa 16.06.2021 

Navrhovaná stavba sa dotýka miestnej komunikácie a cesty III/1332. Cestným 

správnym orgánom pre miestne a účelové komunikácie je mesto Sereď. 

S predloženou projektovou dokumentáciou pre umiestnenie stavby súhlasíme za 

predpokladu dodržania nasledovnej podmienky:  

- na osadenie optického kábla v ochrannom pásme cesty III/1332 (extravilán) je 

potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie výnimky podľa § 11 cestného zákona pred 

vydaním územného rozhodnutia, ktoré je podmienené záväzným stanoviskom OR PZ 

ODI Galanta a stanoviskom správcu cesty t.j. SaÚC TTSK Trnava. 
 

d) Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii – č. 

OU-GA-OCDPK-2022/001263-004 zo dňa 14.02.2022 

Záväzné stanovisko – povolenia – výnimky cesty III/1332 k.ú. Sereď  

Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný 

orgán štátnej správy povoľuje výnimku zo zákazu činností v ochrannom pásme ciest 

III/1332 v k.ú. Sereď: osadenie optickej prípojky - stavby „FO Sereď - Logistický 

Park - 1491 BR“ v km 0,397 - 1,226 po ľavej strane staničenia podľa priloženej 

dokumentácie. 

Výnimka sa povoľuje za týchto podmienok: 

1. výnimka sa povoľuje iba na stavbu optickej prípojky „FO Sereď - Logistický Park - 

1491 BR“, 

2. optickú prípojku osadiť podľa priloženej dokumentácie - min. 5 m od kraja cesty, 

3. dodržať podmienky stanovísk SaÚC TTSK Trnava pod.č.06134/2021/SÚCTt -2 

9377 zo dňa 22.11.2021, 

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

2022/001230-008 zo dňa 10.02.2022, 
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5. realizačné práce v dotyku s predmetnou cestou vykonávať v čase mimo termínu 

zimnej údržby ciest - od 15.11 -31.03. 

6. žiadateľ resp. dodávateľ prác zabezpečí, aby počas realizácie prác nebola na ceste 

III. triedy ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, 

7. počas realizačných prác, najmä pri výjazde vozidiel z miesta ležiaceho mimo cesty 

nesmie prísť k znečisťovaniu voľného úseku dotknutých ciest, žiadame zabezpečiť 

dodržanie ustanovenia § 21 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, 

8. na prípadné použitie dočasného dopravného značenia na ceste III/1332 počas 

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

podmienené stanoviskom správcu cesty SaÚC TTSK Trnava a záväzného stanoviska 

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

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

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

10. výnimka platí na dobu neurčitú, 

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

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

orgánu štátnej správy stavbu odstrániť, resp. preložiť na vlastné náklady. 
  
e) Správa a údržba ciest TTSK Trnava – č. 06134/2021/SUCTt-2 9377 zo dňa 

22.11.2021 

Vzdialenosť optického kábla umiestneného v súbehu s cestou III/1332 bude od 

asfaltového okraja cesty v kkm od 0,397 do 0,994 min 5,0 m a viac a v kkm od 0,994 

do 1,226 min 7,0 m a viac. 

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, ako správca dotknutej cesty 

III/1332 dáva k žiadosti nasledovné stanovisko: 

S predloženou žiadosťou a projektovou dokumentáciou súhlasíme za podmienok 

uvedených v tomto vyjadrení. 

Žiadame, aby ste brali do úvahy aj existujúce siete uložené v súbehu s cestou III/1332 

a pritom bola dodržaná vzdialenosť od asfaltového okraja v zmysle predloženej 

projektovej dokumentácie. 

V prípade použitia PDZ na ceste III/1332 žiadame o predloženie dokumentácie na 

odsúhlasenie. 

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/1332 

vykonávané mimo uvedený termín. Začatie prác v dotyku s cestou III/1332 žiadame 

oznámiť na stredisko Sereď, č. tel. 033/5914 850. Premávka na ceste III/1332 nesmie 

byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené 

schváleným prenosným 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. 
 
f) Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky Trnava – č. 

11984/2021/OI-2 zo dňa 01.07.2021 

Predložená projektová dokumentácia rieši výstavbu novej optickej trasy v intraviláne 

mesta Sereď. Riešeným územím prechádza cesta III. triedy č. III/1332 s ktorou pôjde 

trasa optickej siete v súbehu a zároveň ju bude križovať. 

Trnavský samosprávny kraj, ako vlastník cesty č. III/1332 dáva k predloženej 

projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko: 
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- Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č. 111/1332 boli vykonané 

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

neskorších predpisov. 

- Rešpektovať ochranné pásmo cesty III. triedy 20 m od osi vozovky na obidve strany 

mimo zastavané územie obce v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 

- Pred akýmkoľvek zásahom do cesty 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. 

- Križovanie navrhovanej optickej trasy s cestou č. III/1332 požadujeme vykonať 

pretláčaním a uložením do chráničky kolmo na os komunikácie tak, aby chránička 

prečnievala min. 1 m od okraja krajnice vozovky. Štartovacie jamy vykopať tak, aby 

nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky. Smerové vedenie trasy vedenia 

požadujeme viesť mimo konštrukciu ciest III. triedy. 

- Pri spätných úpravách štartovacích jám žiadame klásť dôraz na riadne zhutnenie 

jednotlivých zásypových vrstiev. 

- Výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestné teleso a jej prebytočná časť 

musí byť odvezená na skládku. V prípade nutnosti zabezpečiť ryhu pažením, aby sa 

zabránilo zosuvu podložia a vozovky. 

- Stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve 

TTSK z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových 

pomerov. 

- V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického 

stavu, počas realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do 

pôvodného stavu na vlastné náklady. 

- 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. 

- Technické podmienky týkajúce sa križovania a vedenia optickej trasy v súbehu s 

cestou č. III/1332 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 realizácie vedenia na pozemkoch 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 územného rozhodnutia na stavbu: 

„FO_SERED_LOGISTICKY PARK -1491 BR“, pri dodržaní podmienok tohto 

stanoviska. 

 
 

 

mailto:darina.bedecova@trnava-vuc.sk
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g) Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové 

hospodárstvo - č. OU-GA-OSZP-2021/007280 zo dňa 30.06.2021 
Pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi 

v odpadovom hospodárstve je potrebné, aby boli splnené podmienky: 

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

činnosti, recyklovať, zhodnotiť alebo zneškodniť. Odpady, ktoré nebudú využité, 

je potrebné zhodnotiť alebo zneškodniť spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské 

zdravie, životné prostredie a je v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch) a ďalšími 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

- Pri kolaudačnom konaní predloží investor stavby doklady o spôsobe a množstve 

všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby (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 boí vykopaný, sa nevzťahuje zákon o odpadoch. 
 
h) Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana 

prírody a krajiny - č. OU-GA-OSZP-2021/007371 zo dňa 08.06.2021 
Z hľadiska OPaK nemáme námietky k umiestneniu predmetnej stavby v záujmovom 

území, podľa predloženej projektovej dokumentácie.   
 
i) Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná 

správa - č. OU-GA-OSZP-2021/007293-002 zo dňa 08.06.2021               
Z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasíme s projektovou dokumentáciou stavby 

bez pripomienok.  
 
j) Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia - č. OU-GA-OSZP-

2021/007444-2  zo dňa 09.06.2021               
Po preštudovaní a posúdení projektovej dokumentácie odbor krízového riadenia 

Okresného úradu v Galante s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu 

súhlasí. 
 
k) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante – č. ORHZ-

GA-2021/0000733-002 zo dňa 10.06.2021 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  s projektovou dokumentáciou 

stavby súhlasí bez pripomienok.   
 

l) Krajský pamiatkový úrad Trnava – č. KPUTT-2021/13038-2/48371/HOR zo dňa 

14.06.2021 

Súhlasí s podmienkami: 

- Termín začatia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou líniovou 

stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom 

Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení prosíme uviesť telefonický 

kontakt. 

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

nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému 

pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3  

zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový zákon)  

nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom 

alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo 

dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca 

povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť 
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ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález 

môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba 

oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. 

Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje § 127 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.   
 
           m) Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava  – č.ASM-80- 

           1327/2021 zo dňa 4.6.2021 

S realizáciou stavby podľa predloženej dokumentácie súhlasí. 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.   
 

n) Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava – č.CD 59758/2021 zo dňa 

16.08.2021   

Projektová dokumentácia je bez požiadavky na el. výkon. 

V danej lokalite sa nachádza podzemné a nadzemné zariadenie správe 

Západoslovenská distribučná, a.s. 

Poskytnutie podkladov o našich podzemných zariadeniach vo formáte PDF, alebo 

DGN info nájdete na adrese https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. s umiestnením stavby a predloženým 

návrhom súhlasíme po dodržaní podmienok: 

- pred začatím prác žiadame objednať vytýčenie podzemných vedení v správe 

Západoslovenská distribučná, a.s., 

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

3300, 

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

obhliadku, a spísať zápis ktorý žiadame predložiť pri kolaudačnom konaní spolu s 

plánom skutočného vyhotovenia, 

- pri osadzovaní stavby žiadame bezpodmienečne dodržať ochranné pásma 

elektrických distribučných vedení. 

- Naše vyjadrenie piati 1 rok od dátumu vydania. 

V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti prosím uveďte značku: CD 

59758/2021, a kontaktujte Ľuboš Cisár, tel.: +421-(0)317704464, lubos.cisar@zsdis.sk  
 

o) SPP - distribúcia a.s., Bratislava - č. TD/NS/0538/2021/Šč zo dňa 5.8.2021   

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete súhlasí s umiestnením predmetnej 

stavby za dodržania nasledujúcich podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby 

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

plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D, 

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 

konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok 

uvedených v tomto vyjadrení, 

- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú 

dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných 

právnych predpisov, na posúdenie SPP-D, 

- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie 

podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník: 

- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 

ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal
mailto:lubos.cisar@zsdis.sk
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- pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a 

TPP 906 01, 

-zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo 

vzťahu k existujúcim plynárenským zariadenia, 

- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a 

križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 

- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní 

existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou, 

- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme. 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 

- treba dbať hlavne na križovanie a súbeh s distribučným plynovodom - ochranné a 

bezpečnostné pásma (hlavne podľa TPP 906 01) 
 

p) ENERGY ONE s.r.o., Bratislava - č. PL15/2021/Bi zo dňa 9.11.2021  

EO, s.r.o., ako prevádzkovateľ miestnej distribučnej siete plynu (MDS) v lokalite, 

súhlasí s vydaním územného rozhodnutia pri dodržaní nasledovných záväzných 

podmienok: 

Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásmo existujúcich a 

navrhovaných plynárenských zariadení, ktoré sa v mieste stavby nachádzajú resp. sú 

navrhnuté a prebieha stavebné konanie, podľa § 79 a § 80 Zákona o energetike. 

Stavebník je povinný predložiť EO, s.r.o. na odsúhlasenie realizačnú projektovú 

dokumentáciu v časti križovanie a súbehu stavby s PZ EO, s.r.o. viď príloha. 

V lokalite dochádza ku križovaniu a súbehu navrhovanej stavby s PZ v správe EO, 

s.r.o.. Stavebník na vlastné náklady zabezpečí všetky navrhované stavebné objekty 

tak, aby nedošlo k poškodeniu PZ a aby bola možná v prípade potreby jeho 

rekonštrukcia, oprava alebo výmena. 

Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasy navrhovaných inžinierskych sietí 

rešpektovali PZ ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri 

prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému nežiadúcemu ovplyvňovaniu, prípadne 

poškodeniu. 

Upozornenie: Každú zmenu PD (ktorá má dopad na prevádzku PZ resp. môže 

ovplyvniť bezpečnosť a prevádzku PZ), ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska - 

vyjadrenia, je stavebník povinný prerokovať s EO, s.r.o. a požiadať o vyjadrenie k 

navrhovanej zmene. 

Spoločnosť EO, s.r.o. je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto 

stanovisko zrušiť, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých EO, 

s.r.o. pri vydávaní tohto stanoviska - vyjadrenia vychádzala, alebo v prípade keď 

dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov na základe ktorých bolo toto stanovisko 

- vyjadrenie vydané. 

           Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame doručiť ENERGY ONE, s.r.o.. 
 

r) Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra, OZ Šaľa - č. 59005/2021 

zo dňa 16.08.2021  

- V záujmovom území potvrdzujeme existenciu inžinierskych sietí – verejného 

vodovodu, verejnej tlakovej kanalizácie v našej správe. 

- V priloženej situácii je v záujmovom území informatívne zakreslená verejná 

tlaková kanalizácia v správe ZsVS, a.s.. 

- Podmienkou pre začatie prác je vytýčenie tlakovej verejnej kanalizácie na základe 

záväznej objednávky tel.: č.t. 031 773 7506, Ing. Michal Nagy. 
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- 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 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 revízne kanalizačné šachty na prípojkách. Tieto sú vo vlastníctve 

vlastníka pripojenej nehnuteľnosti, preto o určenie ich polohy treba požiadať 

vlastníkov dotknutých nehnuteľností. 

- Pre uloženie káblov do chráničky nepoužívať na chráničky HDPE rúry s modrými 

prúžkami. 

- Geodetické zameranie siete predložiť na CD-nosiči, vo formáte DGN., v 

súradnicovom systéme S-JTSK v tretej triede presnosti vo výškovom systéme 

balt(Bpv), na ZsVS, a.s., OZ Šaľa, Pazmánya 4, na kontrolu dodržania vzdialeností 

od našich vedení. 

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

dodržaní vzdialeností v zmysle STN 73 6005“ Priestorová úprava vedení 

technického vybavenia“, a neporušení inžinierskych sietí v našej správe počas 

výstavby. 

S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme. 
        

s) OTNS, a.s., Bratislava - č. 4651/2021 zo dňa 3.11.2021  

Spoločnosť OTNS, a.s., Bratislava ako správca optickej siete SWAN, a.s., oznamuje,  

že v záujmovom území danej stavby sa nachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN.   

V prípade realizácie stavby súhlasíme za nasledovných podmienok:   

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

žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že 

zabezpečí: 

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

súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa 

STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 

3300. 

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

vedení a zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným 
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spôsobom bez používania strojných mechanizmov (žiadne riadené a neriadené 

podvrty) v zmysle §66, §67 a §68 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov je 

potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a 

prípadnému odcudzeniu, 

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

objednávky spoločnosti na adresu: OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, 

elektronicky na obchod@otns.sk, pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho 

vyjadrenia, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom, 

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

ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú 

umiestňovať skládky materiálov a stavebnej sute, 

- vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je 

dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo 

pracovného času/uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým 

zabezpečiť ich plynulú prevádzky schopnosť, 

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

možnú polohovú odchýlku ± 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej 

polohy na povrchu terénu, 

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

možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS,  

- v prípade, že stavbou bude vyvolaná prekládka našich trás, je nutné prekonzultovať a 

odsúhlasiť návrh prekládky v ďalšom stupni PD, 

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

odkopaných trás ešte pred zásypom rýh: swansiete@otns.sk 

- stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov), ochrannej 

fólie a zákrytových dosiek, 

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

helpdesk kontakt: 0908706819, +421 2 35000999, 0650/123456 a helpdesk@swan.sk 

-  požadujeme ďalší stupeň PD SP/ RS predložiť na odsúhlasenie. 

- Upozorňujeme, že v prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia 

optických vedení siete SWAN ponesie stavebník/realizátor celú zodpovednosť za 

prerušenie telekomunikačnej prevádzky a bude znášať všetky náklady spojené s 

odstránením poruchy/ opravy optickej trasy vrátane pokút. 

- Vyjadrenie je platné 6 mesiacov. 

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

investičnému zámeru nemá námietky. 
 
t) Slovak Telekom, a.s., Bratislava - č. 6612126565 zo dňa 06.09.2021  

Vo vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických 

komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI 

SLOVAKIA, s.r.o.  

Stavebník je 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. 

mailto:obchod@otns.sk
mailto:swansiete@otns.sk
mailto:helpdesk@swan.sk
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3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, 

pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr 

pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak 

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

prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Martin Moravčík, 

martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875  

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

do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za 

splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

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

Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 

s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 

prekládku SEK. 

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

podmienka 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 zariadení. 

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. na základe objednávky zadanej 

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

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

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

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

prílohu tohto vyjadrenia. 

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

Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie 

výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, 

prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

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

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

územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

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

SEK Slovak Telekom, a.s. 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 Telekomu, a.s. 

- Vypracovanie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia, 

- Odsúhlasenie PD 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 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 odokryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, 

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

zariadenia, 

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), 

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 

0800123777 

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť 

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny 

priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia). 

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

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

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

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

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

v plnom rozsahu.          

   

 

    Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  neboli vznesené. 

  

 

mailto:zlievsky@zyry.sk
http://www.telekom.sk/
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     Toto rozhodnutie platí podľa ustanovenia § 40 ods.1 stavebného zákona tri roky odo 

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

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

nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.      

           

 

 

O d ô v o d n e n i e  

 

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

zastúpený SUPTel, s.r.o., Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, IČO: 35824425, podal dňa 

13.9.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  „FO_SERED_LOGISTICKY 

PARK – 1491BR“, optická prípojka, líniová stavba – verejná elektronická komunikačná sieť 

v kat. úz. Sereď. (Stavbou dotknuté pozemky parc.č. 3992/134, 3992/94, 3992/146, 3992/136, 

3992/135, 3992/57, 3992/58, 3992/67, 3992/69, 3992/148, 3992/131, 3992/133 k.ú. Sereď). 
          
     Vzhľadom na to, že predložený návrh nebol v súlade s ustanovením § 3 ods. 3 písm. c),  

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

zákona, bolo konanie rozhodnutím č. 16117/ÚPaSP 833/2021-prer. zo dňa 06.10.2021 

prerušené. Po doplnení požadovaných dokladov stavebný úrad pokračoval v konaní.     
 
     Mesto Sereď, ako príslušný stavebný úrad oznámil začatie územného konania podľa § 36 

ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou č. 16117/ÚPaSP 833/2021, 133/2022-

ozn. zo dňa 14.02.2022, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Sereď v termíne od 

16.02.2022 do 03.03.2022.   
          
     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.   
 
     Mesto Sereď vydalo záväzné stanovisko pod č. 15329/21142 ÚPaSP 509/2021 zo dňa 

07.07.2021.     
        
     Svoje stanoviská si uplatnili: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

Galanta, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie 

oblastného hygienika Bratislava, Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o životné 

prostredie, úsek OH, OV, OPaK, Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia, OR PZ 

v Galante, Okresný dopravný inšpektorát, SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, Západoslovenská 

distribučná, a.s. Bratislava, Krajský pamiatkový úrad Trnava, Západoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a.s. Nitra, OZ Šaľa, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava, 

Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Správa a údržba 

ciest TTSK Trnava, Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, Trnava, OTNS, 

a.s., Bratislava, ENERGY ONE s.r.o. Bratislava, Energetika Sereď, s.r.o., Sereď, Energotel, 

a.s., Bratislava, SITEL, s.r.o., Bratislava. Ich pripomienky boli skoordinované a zahrnuté do 

podmienok územného rozhodnutia.         

 

     Zodpovedný projektant dokumentácie pre územné rozhodnutie je Ing. Katarína Vydrová,              

autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 1640*A2, Komplexné architektonické a inžinierske 

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

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

doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.  

 

 

     Poplatky:  

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

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100 €.    
 
   
 
 
 
 

P o u č e n i e:  
 

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

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

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

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

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

riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

    - podpísané - 

                                                                                  Ing. Martin Tomčányi  

                                                                                                  primátor mesta Sereď 

 

 

 

 

Príloha :  

- situácie s vyznačením navrhovanej stavby 

  (pre navrhovateľa a k spisu) 

 

 

 

 

 

 

 Vyvesené  dňa :                                                                  Zvesené  dňa : 

 (pečiatka, podpis)                                                               (pečiatka, podpis) 
 
  

 

 

 


