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M E S T O     S E R E Ď 
Nám. republiky 1176/10, 926 01  S e r e ď 

Číslo: 17341/ÚPaSP 1279/2022                                                   V Seredi dňa  1.3.2023 

          218/2023 

 

 

 

Vec :  Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270,  zastúpe-

ná  Profi-NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, IČO 36 299 448, zastú-

pená  Ing. Martinom Štiffelom  

- návrh na vydanie  rozhodnutia o umiestnení stavby „F2BTS-FO-1333BR“. 

 

 

 

 

 

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

 

      

     Navrhovateľ Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, 

zastúpená  Profi - NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, IČO 36 299 448, za-

stúpená  Ing. Martinom Štiffelom, podala dňa 5.12.2022 na  mesto Sereď, oddelenie územ-

ného plánovania a stavebného poriadku návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

„F2BTS-FO-1333BR“,  líniová stavba, kat,  územie Sereď a  kat. územie  Dolná Streda. 

 

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

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

a na základe určenia  Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, Oddelenie 

štátnej stavebnej správy  č.  OU-TT-OVBP2-2022/029030-002  zo  dňa  26.07.2022,  posúdil 

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

mietky a vyjadrenia účastníkov konania a vo veci rozhodol takto : 

 

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

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  v y d á v a  

  

rozhodnutie o umiestnení stavby 

 

„F2BTS-FO-1333BR“, 
 

líniová stavba, kat,  územie Sereď a   kat. územie  Dolná Streda. 

pre navrhovateľa:  Orange Slovensko, a. s.,  IČO: 35 697 270 
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Popis stavby: 

     Predložená dokumentácia pre územné konanie rieši  pripojenie existujúceho stožiara BTS 

so sajtom 1330BR, na pozemku parc. č. 1245/5, k. ú. Dolná Streda,  na optickú infraštruktúru 

verejnej  elektronickej  komunikačnej siete, za účelom skvalitnenia  poskytovania verejnej 

elektronickej komunikačnej  služby.  Stožiar sa nachádza v intraviláne obce Dolná Streda.  

Navrhovaná dĺžka zemných káblových trás 1 337 m. 

     Navrhovaným riešením je  uloženie jednej AB HDPE rúru s priemerom 40 mm  

s predinštalovanými siedmimi  mikrotrubičkami priemeru 10/8mm a jednej rezervnej HDPE 

rúry s priemerom 40mm.   Do položenej AB HDPE rúry bude  zafúknutý 24 vláknový optický 

minikábel bez opätovnej  rozkopávky terénu.  

     V katastrálnom území mesta Sereď  budú navrhované práce v lokalite ul. Cukrovarská – 

od križovatky s ul. Mládežníckou pop ľavej strane s prechodom v križovatke  ul. Niklová  

k zbernému dvoru až po katastrálne územie Dolná Streda, kde  v nespevnenej ploche popri 

miestnej komunikácii prechádza až k existujúcemu stožiaru.  
 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky : 

 

1.  Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na stavbu  „F2BTS-FO-1333BR“,  

líniová stavba, kat,  územie Sereď a  kat. územie  Dolná Streda rieši  pripojenie 

existujúceho stožiara BTS so sajtom 1330BR na optickú infraštruktúru verejnej  

elektronickej  komunikačnej siete, podľa  situácií L.1, L.2, L.3 a L.4,  v mierke 1:1000, 

vypracovaná 07/2022,  zodpovedným  projektantom Ing. Helenou Horňákovou,  

autorizovaným stavebným inžinierom, reg.č. 0756*A*2-3,  inžinierske služby. 

 

Situácie v mierke 1:1000 pre potreby povoľujúceho orgánu sú súčasťou územného  roz-

hodnutia. 

 

Dodržať podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a 

organizácií : 
 

Záväzné stanovisko Mesta Sereď číslo 16284/22597 ÚPaSP 685/2022  zo dňa 25.07.2022 - 

podľa zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

     K predloženej DÚR stavby „F2BTS-FO-1333BR“ v k. ú. Sereď oddelenie územného plá-

novania a stavebného poriadku Mestského úradu v Seredi  dáva nasledovné stanovisko: 

Pozemok, na ktorom sa navrhuje   stavba umiestniť je podľa Územného plánu mesta Sereď 

súčasťou plochy existujúcich dopravných koridorov, ktorá je označená funkčným kódom 

DKZ, DKO. Z hľadiska Územného plánu mesta Sereď nemáme pripomienky k uskutočneniu  

predmetnej líniovej stavby. 

     Mesto Sereď, ako príslušný cestný správny orgán  pre miestne  a účelové cesty podľa usta-

novenia §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. , o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v platnom znení nemá námietky a odporúča realizáciu podľa predloženej projektovej doku-

mentácii za nasledovných podmienok: 

1. V prípade vydania povolenia na zvláštne  užívanie miestnej cesty požadujeme podať roz-

kopávkové povolenie, ktoré je potrebné vybaviť v dostatočnom predstihu na MsÚ Sereď 

– Oddelenie rozvoja mesta. 

2. Žiadame  zosúladiť práce s podmienkami stanovenými v povolení na zvláštne užívanie 

miestnej cesty a k žiadosti je potrebné  doložiť harmonogram realizácie stavby. Pri  reali-

zácii rozkopávky žiadame označiť rozkopávku tabuľou vo formáte A reklamy, na ktorej  
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musia byť uvedené údaje: realizačná firma, termín realizácie a taktiež žiadosť o strpenie 

prác. 

3. Vykonanie spätnej úpravy realizovať opravu rozkopanej časti miestnej cesty  - 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 podkla-

dovej vrstvy zo zhutnenej  štrkodrvy a vrchnej  podkladovej vrstvy (podkladová vrstva 

pre asfalt) z betónu min. hrúbky 12 cm. V prípade pozdĺžnej pretláčky miestnej  cesty 

(chodníka, cesty), realizovať opravu na celú šírku a dĺžku profilu chodníka (na ceste - po-

lovicu šírky profilu cesty), ak je pretláčka menej ako 25 m medzi výkopovými  (štartova-

cími) 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. 

4. V prípade rozkopávky prícestnej zelene zabezpečiť opätovnú úpravu terénu výsadbou 

zelene. 

5. Vykopaná suť a zemina počas prác nebude brániť plynulosti a bezpečnosti cestnej  pre-

mávky a pohybu chodcov. Výkopové ryhy budú prekryté provizórnym premostením 

a budú zabezpečené po celej dĺžke výkopu. 

6. V prípade vydania povolenia na užívanie verejného priestranstva umiestnením stavebné-

ho materiálu – štrk, piesok, uloženie výkopovej zeminy atď. je potrebné vybaviť povole-

nie na príslušnom oddelení mesta Sereď, kde budú stanovené podmienky výrubu dane. 

7. Realizácia stavby (rozkopávka, pretláčka) a osadenie prenosného dopravného značenia na 

ul.- Cukrovarská (cesta II/507) podlieha schváleniu od príslušného cestného správneho 

orgánu Okresného úradu Galanta – Odbor cestnej doprav  a pozemných komunikácií  na 

základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie Slovenskej správy ciest TTSK  a zá-

väzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu Galanta v rozsahu jeho pôsob-

nosti podľa osobitných predpisov. 

8. Umiestnenie prenosného dopravného  značenia na miestne cesty podlieha súhlasnému  

záväznému stanovisku Okresného dopravného inšpektorátu v Galante a vydaniu určenia 

od príslušného cestného správneho orgánu mesta Sereď - Oddelenie rozvoja mesta. 

9. V prípade prekrytia inžinierskych sietí požadujeme rešpektovať vyjadrenia ich správcov. 

K predloženej DÚR stavby „F2BTS-FO-1333BR“ v k. ú. Sereď oddelenie životného  

prostredia Mestského úradu v Seredi dáva súhlasné stanovisko pri dodržaní  nasledov-

ných  podmienok: 

1. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie žiadame  doložiť inventarizáciu drevín (stro-

my a kríky), ktoré budú dotknuté pri výkopových prácach v zeleni. Následne je  potrebné 

zabezpečiť ich ochranu v zmysle ustanovení STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, 

udržiavanie a ochrana stromovej  vegetácie a Arboristický štandard -  Ochrana drevín pri 

stavebnej činnosti. Je nevyhnutné najmä: 

a) Rešpektovať ochranné pásma drevín – koreňovú zónu a koreňový priestor. 

b) Pred zahájením  výkopových prác vymedziť koreňový priestor drevín pevným oplote-

ním s výškou minimálne 1,5 m. 

c) Minimalizovať výkopové práce v koreňovej zóne drevín. V nevyhnutných prípadoch  

výkopy  vykonať šetrnými technológiami alebo ručne. 

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

nenom koreňovom priestore je neprípustné. 

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

vinný v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny v platnom  zne-

ní, požiadať príslušný správny orgán o vydanie súhlasu na výrub. 
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3. V prípade, že dôjde k poškodeniu kríkových porastov, stavebník je povinný najneskôr do 

30 dní po ukončení výkopových prác zabezpečiť náhradnú výsadbu – nahradiť poškode-

né, prípadne vyhynuté dreviny novými sadenicami rovnakého druhu. 

4. Trávnaté porasty, poškodené pri realizácii stavebnej činnosti, je investor povinný uviesť 

do pôvodného stavu zatrávnením. V prípade, že  bude stavba zrealizovaná v mimovege-

tačnom období roka, kedy nie je možné zakladať trávnik, obnovu trávnika vykoná v naj-

bližšom nasledujúcom vegetačnom období. K ukončeniu  prác prizve pracovníka oddele-

nia životného prostredia. 

5. 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 

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

a drobnými stavebnými odpadmi v platnom znení. 

 

Vyjadrenie Ministerstva obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava: 

č. SEMaI-EL-13/2-1-11430/2022 zo dňa 10.10.2022 – podľa zákona č. 319/2002 Z.z-. 

o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov : 

Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby 

„F2BTS-FO-1330BR“ v k. ú. Sereď a Dolná Streda, okres Galanta. V danej lokalite  sa nena-

chádzajú 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. Toto stanovisko 

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

 

Záväzné stanovisko Ministerstva dopravy, Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hy-

gienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Bratislava: 

č. 10240/2023/ÚVHR/19277  zo dňa 20.02.2023 – podľa  zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 

podpore a rozvoji  verejného zdravia a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení ne-

skorších predpisov (ďalej len „zákon č, 355/2007 Z.z.“): 

Súhlasí sa s návrhom žiadateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 

35 697 270 v zastúpení Profi – NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01  Trenčín, IČO: 

36 299 448 na „F2BTS-FO-1330BR“, Projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby. 

Po preskúmaní predloženého návrhu a jeho príloh boli zistené tieto skutočnosti: 

predložená projektová dokumentácia, ktorá slúži na účel územného konania stavby „F2BTS-

FO-1330BR“ rieši  pripojenie existujúceho stožiara spoločnosti  Orange Slovensko, a.s. BTS 

so sajtom 1330BR na optickú infraštruktúru verejnej komunikačnej siete na pozemku registra 

KN-C p. č. 1245/5 v intraviláne obce Dolná Streda, k. ú. Sereď a k. ú. Dolná Streda, okres 

Galanta, kraj Trnavský. 

     Účelom  stavby je uloženie jednej AB HDPE rúry s priemerom 40,00 mm s predinštalova-

nými siedmimi mikrotrubičkami priemeru 10/8 mm v jednej rezervnej HDPE rúry s prieme-

rom 40,00 mm. 

     Do položenej AB HDPE rúry bude zafúknutý 24 – vláknový mini kábel bez opätovnej roz-

kopávky terénu. Celková dĺžka zemných káblových trás bude cca 1337,00 m. 

     Závere: na základe  vyššie zisteného možno konštatovať, že z hľadiska ochrany verejného 

zdravia je stavebné riešenie predmetnej stavby navrhované podľa príslušných ustanovení zá-

kona č. 355/2007 Z.z. 

Záväzné stanovisko  Krajského  pamiatkového  úradu Trnava: 

číslo: KPUTT-2022/15420-2/60334/HOR zo dňa 18.07.2022 -  podľa zákona č. 49/2002 Z.z. 

o ochrane  pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov: 
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Krajský pamiatkový úrad Trnava s realizáciou líniovej stavby – optickej siete „F2BTS-FO-

1330BR“, k. ú. Sereď a k. ú. Dolná Streda,  súhlasí s podmienkami: 

1. Termín začatia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou po-

žadujeme  písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatko-

vému úradu Trnava. V ohlásení prosíme uviesť telefonický kontakt. 

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

alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatko-

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

zákona nález sa musí ponechať bez zmeny  až do obhliadky krajským pamiatkovým úra-

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

odo dňa  oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca po-

vinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia  na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho 

proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu.  Archeologický nález môže vy-

zdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba  oprávnená oso-

ba metódami archeologického výskumu. 

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

o územnom  plánovaní  a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

     Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava má platnosť 3 roky odo 

dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené. 

 

Stanovisko  Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante:  

číslo:  ORHZ-GA1-2022/000366-002  zo  dňa 12.07.2022 -  podľa zákona č. 314/2001 Z.z. 

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov: 

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie DUR stavba „F2BTS-

FO-1330BR“ (výstavba optickej siete), k. ú. Sereď a Dolná Streda  a s projektovou dokumen-

táciou súhlasí bez pripomienok. 

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie  na-

sledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (staveb-

ný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie: 

číslo: OU-GA-OSZP-2022/010252-002 zo dňa 29.07.2022 – podľa zákona  č. 364/2004 Z.z. 

o vodách  a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb o priestupkoch v znení neskorších predpi-

sov (vodný zákon): 

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

Z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasíme s projektovou dokumentáciou stavby 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 zá-

kona o vodách. 

 

Vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Povodie dolného Váhu, OZ 

Piešťany: 

Číslo: CS SVP OZ PN 7090/2022/8 CZ 400777/210/2022 zo dňa 14.11.2022: 

Z hľadiska záujmov správcu majetku štátu, k predloženej PD (Ing. Hornáčková, október 

2022) uvádzame nasledovné: 

- Ochranné  pásmo hrádze je stanovené v súlade s STN 75 2102 v šírke do 10 m od vzdušnej 

päty hrádze.  
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- S návrhom trasovania optickej siete v súbehu s PSOH Váhu, v odstupovej vzdialenosti 

min. 4,5 m od vzdušnej päty hrádze súhlasíme. 

- Upozorňujeme, že v prípade úpravy vodného toku alebo opravy existujúcej úpravy  vodné-

ho toku, ak bude optický kábel v kolízii s touto úpravou alebo bude zasahovať do pozem-

kov SVP, š.p. ako  investor stavby (Orange Slovensko, a.s.,.) vykoná preloženie siete  na 

vlastné náklady. Takisto, pri vykonávaní opráv, údržby a investície na  vodnom toku, vytý-

čite bezodplatne trasovanie tejto siete v danom záujmovom území. 

- K zahájeniu prác v danom území prizvať nášho zástupcu našej organizácie a jeho pokyny 

rešpektovať. 

- Upozorňujeme na prísny zákaz ukladania stavebného a iného materiálu na  pobrežných 

pozemkoch resp.  v ochrannom pásme hrádze. 

- Po ukončení prác narušený terén v ochrannom pásme hrádze zarovnať, zhutniť a dopesto-

vať trávny kryt. 

- Vzhľadom na vykonávanie údržby a kosby svahov hrádze, nesmú tam byť ponechané ka-

mene alebo  iný  stavebný materiál  brániaci bezpečnému výkony správy na vodnom toku. 

- Prípadné škody na nami spravovanom majetku, vykonávateľ predmetných prác neodkladne 

ohlási našej  organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady. 

- Po ukončení prác bude za prítomnosti nášho úsekového technika (Ing. Súdorová)  vykona-

ná kontrola záujmového územia a splnenia podmienok nášho vyjadrenia, kde mu  bude sú-

časne odovzdaný výkres skutočného vyhotovenia križovania toku v súradnicovom systéme 

a porealizačné zameranie stavby v papierovej aj v digitálnej   podobe. O vykonanie kontro-

ly bude spísaný zápis. 

- V prípade, že sa nezriaďuje  vecné bremeno na uloženie optickej siete zo zákona č. 

351/2011 Z.z. o elektronických  komunikáciách, trvalý zásah do pozemku v správe SVP, 

š.p. z dôvodu uloženia optickej siete zmluvne doriešiť prostredníctvom odboru správy ma-

jetku v Piešťanoch (kontaktná osoba: marcela.strakosova@svp.sk), uzatvorením zmluvy 

o zriadení vecného bremena, do doby  vydania rozhodnutia o umiestnení danej stavby. 

K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu  je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: 

PD v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie, situačné výkresy, geometrický 

plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vy-

značená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-

mailový kontakt a stanovisko technicko – prevádzkového úseku SVP,  š.p. 

Upozorňujeme, že ako správca  vodného toku nebudeme zodpovedať za škody vzniknuté 

v dôsledku mimoriadnej udalosti ani za škody spôsobené počas vykonávania povodňových, 

zabezpečovacích prác. realizácia stavby podlieha vydaniu súhlasu OÚ Galanta, Odbor starost-

livosti o ŽP podľa § 27 ods. 1 vodného zákona. 

     S vydaním  rozhodnutia o umiestnení stavby a jej  realizáciou, za dodržania podmienok 

nášho  vyjadrenia súhlasíme. Z predloženej PD si ponechávame výkresovú časť (Výkres L.1 

až L.4) pre pracovné  účely. 

Platnosť tohto stanoviska resp. vyjadrenia je maximálne 2 roky.  

 

Súhlas Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie: 

číslo OU-GA-OSZP-2023/001168-002 zo dňa 12.01.2023 - podľa zákona  č. 364/2004 Z.z. o 

vodách  a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

(vodný zákon): 

Súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona: 

Súhlas sa vydáva za splnenia týchto podmienok: 

1. Ochranné  pásmo hrádze je stanovené v súlade s STN 75 2102 v šírke do 10 m od vzdušnej 

päty hrádze. S návrhom trasovania optickej siete v súbehu s PSOH Váhu, v odstupovej 

vzdialenosti min. 4,5 m od vzdušnej päty hrádze súhlasíme. 

mailto:marcela.strakosova@svp.sk
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2. Upozorňujeme, že v prípade úpravy vodného toku alebo opravy existujúcej úpravy  vodné-

ho toku, ak bude optický kábel v kolízii s touto úpravou alebo bude zasahovať do pozem-

kov SVP, š.p. ako  investor stavby (Orange Slovensko, a.s.,.) vykoná preloženie siete  na 

vlastné náklady. Takisto, pri vykonávaní opráv, údržby a investície na  vodnom toku, vytý-

čite bezodplatne trasovanie tejto siete v danom záujmovom území. 

3. K zahájeniu prác v danom území prizvať nášho zástupcu našej organizácie a jeho pokyny 

rešpektovať. 

4. Upozorňujeme na prísny zákaz ukladania stavebného a iného materiálu na  pobrežných 

pozemkoch resp.  v ochrannom pásme hrádze. 

5. Po ukončení prác narušený terén v ochrannom pásme hrádze zarovnať, zhutniť a dopesto-

vať trávny kryt. 

6. Prípadné škody na nami spravovanom majetku, vykonávateľ predmetných prác neodkladne 

ohlási našej  organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady. 

7. Po ukončení prác bude za prítomnosti nášho úsekového technika (Ing. Súdorová)  vykona-

ná kontrola záujmového územia a splnenia podmienok nášho vyjadrenia, kde mu  bude sú-

časne odovzdaný výkres skutočného vyhotovenia križovania toku v súradnicovom systéme 

a porealizačné zameranie stavby v papierovej aj v digitálnej   podobe. O vykonanie kontro-

ly bude spísaný zápis. 

8. V prípade, že sa nezriaďuje  vecné bremeno na uloženie optickej siete zo zákona č. 

351/2011 Z.z. o elektronických  komunikáciách, trvalý zásah do pozemku v správe SVP, 

š.p. z dôvodu uloženia optickej siete zmluvne doriešiť prostredníctvom odboru správy ma-

jetku v Piešťanoch (kontaktná osoba: marcela.strakosova@svp.sk), uzatvorením zmluvy 

o zriadení vecného bremena, do doby  vydania rozhodnutia o umiestnení danej stavby. 

K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu  je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: 

PD v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie, situačné výkresy, geometrický 

plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vy-

značená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-

mailový kontakt a stanovisko technicko – prevádzkového úseku SVP,  š.p. 

Tento súhlas je záväzným  stanoviskom dotknutého orgánu podľa §140b) zákona č. 

50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Slúži pre stavebný úrad ako 

podklad k stavebnému konaniu a zaniká, ak sa takéto konanie nezačne do jedného roka od 

vydania súhlasu. 

  

Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie: 

číslo: OU-GA-OSZP-2022/010289-002 zo dňa 04.08.2022 -  podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov: 

Z hľadiska odpadového hospodárstva a platného zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak 

ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo 

mieste podnikania, organizačnej zložke  alebo v inom  mieste pôsobenia právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, 

ktorej  bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a staveb-

nom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), pri  vykonávaní ob-

dobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva. 

1. Pôvodca odpadu je podľa  § 77 ods. 3 zákona o odpadoch povinný: 

 zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane 

spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cie-

ľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 k záznamu o od-

padoch časti VI. Bod 2. Pri stavbách nad 300 m
2
 zastavanej plochy 

mailto:marcela.strakosova@svp.sk
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 stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo  zhodnotiť a výstup 

z recyklácie realizovaný v mieste vzniku  prednostne využiť pri svojej činnosti,  ak to 

technické, ekonomické  a organizačné podmienky dovoľujú 

 zabezpečiť pred vznikom  odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preuká-

zateľný zmluvný vzťah  o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu 

určenom  vykonávacím predpisom. 

2. Pri kolaudačnom konaní investor stavby predloží 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 sta-

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

mieste, na ktorom bol vykopaný, sa nevzťahuje zákon o odpadoch. 

Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 140b stavebného  zá-

kona. 

 

Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie: 

číslo: OU-GA-OSZP-2022/011029-004 zo dňa 28.07.2022 – podľa zákona číslo 543/2002 

Z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov: 

Záväzné stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia. 

Parcely v kat. úz. Sereď KN-E č. 857/3 a v kat. úz. Dolná Streda KN-E č. 752/2 sa nachádzajú 

mimo zastavaného územia Mesta Sereď a Obce Dolná Streda. 

Parcely v kat. úz. Sereď KN-C č. 3655/1, 3086/1 1, KN-E č. 1087/1, 857/110, 857/120, 

936/332, 988/1, 988/120  

a v kat. úz. Dolná Streda KN-C č. 1245/5 a KN-E č. 730/101, 752/111, 753/111, 753/121, 

754/100, 755/110, 755/120, 756/110, 756/120, 757/110, 757/120, 757/130, 758/100, 759/100, 

760/110, 760/120, 761/100, 762/100, 763/100, 764/100, 765/100, 766/100, 767/100, 768/100,   

769/110, 769/120, 770/100, 771/100, 772/100, 773/100, 774/110, 774/120, 775/100, 776/110, 

776/120, 777/110, 777/120, 777/130, 778/110, 778/120, 779/100,780/100, 781/101, 782/101,  

783/101, 784/100, 785/100, 786/100, 787/100, 788/100, 789/111, 789/120, 790/111, 790/121, 

790/130, 791/100, 792/100, 793/100, 794/100, 795/110,795/120, 795/130, 796/100, 797/100,  

798/100, 799/100, 800/100, 801/100, 802/110, 802/120, 802/130, 803/100,804/110, 804/120, 

805/100, 806/100, 807/100, 808/100, 809/100, 810/100, 811/110, 811/120,812/100, 813/100, 

814/110,814/120, 815/100, 816/100, 817/100,818/100, 819/100, 820/100,821/100,822/100, 

823/100, 824/110,824/120, 825/100, 826/100, 827/100, 828/100,829/100, 830/100, 831/100, 

832/100, 833/100, 834/100, 835/100, 836/100, 837/100, 838/100, 839/100,840/100,841/100, 

842/100, 843/100, 844/100, 845/100, 846/100, 847/100,848/100, 849/100,850/100,851/110, 

858/100 sa nachádzajú v zastavanom území Mesta Sereď a Obce Dolná Streda. 

Na parcelách platí v zmysle § 12 zákona o OPaK prvý stupeň územnej ochrany. Parcely neza-

sahujú do ďalších osobitne chránených častí prírody a krajiny. 

1. Pri realizácii stavby v maximálnej miere rešpektovať a chrániť prípadnú existujúcu zeleň 

rastúcu v okolí realizovanej  stavby. 

2. Počas prípravných prác a tiež samotnej výstavby nesmie dôjsť k poškodeniu okolitých dre-

vín ani ich koreňového systému. Počas realizácie stavby je potrebné v zmysle STN 83 

7010 zabezpečiť ochranu drevín rastúcich na dotknutých pozemkoch, tak aby nedošlo k ich 

poškodeniu: 

 z dôvodu zabezpečenia ochrany koreňového systému drevín výkopové práce realizovať 

ručne, minimálne 2,5 m od päty kmeňov stromov, 

 pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm, 
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 zabezpečiť stromy pred mechanickým poškodením kmeňa a konárov dreveným debne-

ním, ktoré je potrebné umiestniť vo vzdialenosti 1,5 m od kmeňov stromov, 

 neskladovať  a nenahŕňať zeminu na bázu kmeňa stromu, 

 v priemete koruny stromu neskladovať ťažké stavebné materiály a neparkovať ťažké 

stavebné mechanizmy,  

 neodkrývať nad mieru nevyhnutne potrebnú koreňový systém drevín. 

3. V prípade výrubu  drevín s obvodom kmeňa nad 80 cm meraného vo výške 130 cm  nad 

zemou a rastú v záhradách a krovitých porastov s výmerou väčšou ako 10 m
2
 v zastavanom 

území obce rastúcich v mieste stavby, je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prí-

rody (Obec Dolná Streda)  podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Žiadosť musí obsahovať 

všetky náležitosti v zmysle § 22 ods. 8 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vy-

konáva zákon o ochrane  prírody a krajiny. 

4. Ak na uskutočnenie stavby bude potrebný výrub drevín, územné rozhodnutie resp. staveb-

né povolenie bude možné v zmysle § 103 ods. 6 zákona o OPaK vydať  až po právoplat-

nosti rozhodnutia o výrube drevín. Výrub drevín bude uskutočnený až po nadobudnutí prá-

voplatnosti stavebného povolenia pred začatím stavby. 

5. V prípade nálezu chorého, zraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha 

v jeho prirodzenom prostredí počas vykonávania stavebných prác, je potrebné nález bez-

odplatne oznámiť spolu s opisom situácie organizácií ochrany prírody, ktorá určí ďalšie 

nakladanie s ním. Organizáciou, prijímajúcou oznámenia o nájdených chránených živočí-

chov, je podľa § 65a ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny. Štátna  ochrana 

prírody SR, Správa CHKO Dunajské Luhy, Dunajská Streda. 

6. Dodržiavať ustanovenia zákona o OPaK, z ktorých upozorňujeme najmä na: § 3 ods. 4 – 

podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zlo-

žiek alebo prvkov, sú  povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k pred-

chádzaniu ich poškodzovania a ničenia, § 4 ods. 1 – každý je pri vykonávaní činnosti, kto-

rou môže ohroziť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postu-

povať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. 

Toto stanovisko je záväzným stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 140 písm. b) zákona č. 

50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskor-

ších predpisov k vydaniu územného rozhodnutia príslušným stavebným  úradom a nenahrádza 

rozhodnutia, povolenia, súhlasy a stanoviská podľa iných ustanovení zákona o OPaK. 

 

Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie: 

číslo: OU-GA-OSZP-2022/011030-002  zo dňa 26.07.2022 – podľa zákona č. 137/2010 Z.z. 

o ovzduší v znení neskorších predpisov: 

Predložená projektová dokumentácia  sa nedotýka záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia 

podľa zákona o ovzduší vykonávanej tunajším úradom. 

 

Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, Odboru starostlivosti o životné prostredie: 

číslo:  OU-GA-OSZP-2022/010423-002 zo dňa 20.07.2022 – podľa zákona č. 24/2006 Z.z 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

Okresný úrad  Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie po preštudovaní žiadosti kon-

štatuje, že navrhovaná činnosť „F2BTS-FO-1330BR“, ktorá spočíva v pripojení existujúceho 

stožiara BTS so sajtom 1330 BR umiestneného na parcele KN-C 1245/5 v k.ú. Dolná Streda 

na optickú infraštruktúru verejnej elektronickej  telekomunikačnej služby za účelom skvalit-

nenia verejnej  elektronickej komunikačnej služby, ktorej predmetom  je uloženie jednej AB 

HDPE rúry s priemerom 40  mm s predinštalovanými siedmimi mikrotrubičkami priemeru  

10/8 mm a jednej rezervnej HDPE rúru s priemerom 40 mm, o celkovej dĺžke cca 1313 m 
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a ktorá je umiestnená  na pozemku :  

1. v kat. úz. mesta Sereď: 

 KN-C:  3655/1, 3086/11,  

 KN-E:  1087/1, 857/110, 857/120, 936/332, 988/1, 988/120  

2. v kat. úz. obce Dolná Streda: 

 KN-C: 1245/5, 

 KN-E:730/101,752/111,752/2,753/111,753/121,754/100,755/110,755/120,756/110, 

756/120, 757/110, 757/120, 757/130, 758/100, 759/100, 760/110, 760/120, 761/100,  

762/100, 763/100, 764/100, 765/100, 766/100, 767/100, 768/100,  769/110, 769/120, 

770/100, 771/100, 772/100, 773/100, 774/110, 774/120, 775/100,776/110,776/120, 

777/110, 777/120, 777/130, 778/110, 778/120, 779/100,780/100, 781/101, 782/101,  

783/101,784/100, 785/100, 786/100, 787/100, 788/100, 789/111,789/120, 790/111, 

790/121, 790/130, 791/100, 792/100,793/100, 794/100, 795/110,795/120,795/130, 

796/100, 797/100,798/100, 799/100, 800/100, 801/100, 802/110, 802/120, 802/130,  

803/100,804/110,804/120, 805/100, 806/100, 807/100, 808/100, 809/100, 810/100,  

811/110,811/120, 812/100, 813/100,814/110,814/120,815/100,816/100,817/100, 

818/100,  819/100, 820/100,821/100,822/100, 823/100, 824/110,824/120,825/100, 

826/100, 827/100,828/100,829/100, 830/100, 831/100, 832/100, 833/100,834/100, 

835/100, 836/100, 837/100, 838/100, 839/100,840/100,841/100,842/100, 843/100, 

844/100, 845/100,846/100,847/100,848/100,849/100,850/100,851/110, 858/100,  

nepodlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z., z dôvodu: 

 Navrhovaná činnosť nie je zaradená v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z., v kapitole č. 

13 Doprava a telekomunikácie, medzi položkami určenými na výkon zisťovacieho ko-

nania, resp. určenými na výkon povinného hodnotenia podľa citovaného zákona. 

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov 

o správnom konaní.  

 

Vyjadrenie Okresného úradu Galanta, odboru krízového riadenia: 

číslo: OU-GA-OKR-2022/010513-002 zo dňa 14.07.2022 – podľa zákona č. 42/1994 Z.z. 

o civilnej ochrane  obyvateľstva v znení neskorších predpisov: 

Po preštudovaní a posúdení uvedenej projektovej dokumentácie odbor krízového riadenia 

Okresného úradu Galanta dospel l záveru, že s vydaním územného rozhodnutia na výstavbu 

optickej siete „F2BTS-FO-1330BR“, v k. ú. Sereď a k. ú. Dolná Streda súhlasí. 

 

Stanovisko Trnavského samosprávneho kraja, Úradu Trnavského samosprávneho kra-

ja: 

číslo: 15191/2022/OI-2 zo dňa 12.07.2022: 

Trnavský samosprávny kraj, ako vlastník cesty II/507, dáva k predloženej projektovej doku-

mentácii nasledovné stanovisko: 

- Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č. II/507 boli vykonané v zmys-

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

ších predpisov. 

- Pred akýmkoľvek zásahom do cesty II. 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. 
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- Križovanie navrhovanej trasy komunikačnej siete s cestou č II/507 požadujeme vykonať 

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

čnievala 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 cesty II. triedy. 

- Po spätných úpravách štartovacích jám  žiadame klásť dôraz na riadne zhutnenie  jednot-

livých 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 ohro-

zená 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 sta-

vu, počas realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do  pôvodného 

stavu na vlastné náklady. 

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

rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného znače-

nia 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 

II/507 je stavebník  povinný konzultovať so Správou a údržbou ciest Trnavského samo-

správneho kraja. Stavebník je povinný predložiť tejto organizácii  projektovú dokumentá-

ciu na vyjadrenie a rešpektovať ich podmienky. 

Trnavský samosprávny kraj súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu: „F2BTS-FO-

1330BR“,  pri dodržaní podmienok tohto stanoviska. 

 

Vyjadrenie Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja: 

číslo: 6421/2022/SUCTt-2 5260 zo dňa 01.08.2022: 

Správa a údržba  ciest Trnavského samosprávneho kraja, ako správca dotknutej cesty II/507 

dáva k žiadosti nasledovné stanovisko: 

   S predloženou žiadosťou a projektovou dokumentáciou súhlasíme za nasledovných pod-

mienok. 

   Kríženie telesa cesty  II/507 s optikou musí byť riešené bezvýkopovou  metódou,  pretláča-

ním a prípojka musí byť uložená v chráničke v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky. 

Montážne jamy musia byť vzdialené min 1,5 m od okraja telesa cesty.  

   Súbeh cesty II/507 s optikou musí byť vo vzdialenosti min. 1,0 m od okraja telesa cesty 

II/507. 

     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 II/507 vykonávané 

mimo uvedený termín. 

   Začatie prác v dotyku s cestou II/507 žiadame oznámiť nášmu  majstrovi strediska Sereď, č. 

tel. 0910 468 893. Premávka na ceste II/507 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné  ob-

medzenie premávky  musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke 

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

vozovky alebo iných častí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu. 

   

Vyjadrenie Okresného úradu  Galanta, odboru cestnej dopravy a pozemných komuni-

kácií: 
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číslo:  OU-GA-OCDPK-2022/010203 zo dňa 18.07.2022 – podľa zákona číslo 135/1961 Zb. 

o pozemných  komunikáciách  (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov: 

S predloženou projektovou dokumentáciou  pre umiestnenie stavby súhlasíme za predpokladu 

dodržania nasledovných podmienok: 

 na zásah do telesa cesty II/507 (pretlak) z dôvodu   realizácie stavby je potrebné v pred-

stihu (min. 30 dní) požiadať tunajší úrad o povolenie zvláštneho  užívanie ciest v zmysle 

ustanovenia § 8 cestného zákona, 

 na prípadné použitie dočasného dopravného značenia na ceste II/507 počas realizácie  

stavby je potrebné požiadať  náš úrad (min. 30 dní) o určenie, ktorého vydanie je  pod-

mienené stanoviskom OR PZ ODI Galanta a stanoviskom správcu cesty SaÚC TTSK Tr-

nava, 

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

predmetných cestách, 

 projektovú dokumentáciu stavby predložiť na vyjadrenie správcovi ciest SaÚC TTSK 

Trnava, 

 posúdenie vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky navrhovanej stavby prináleží OR PZ 

ODI Galanta. 

 

Vyjadrenie Ministerstva vnútra SR , Centrum podpory Trnava, Oddelenie telekomuni-

kácií  a informatiky: 

číslo: CPTT-OTI-2022/003832-004 zo dňa 10.10.2022: 

S uvedenou projektovou dokumentáciou  - súhlasíme. 

V uvedenej lokalite katastrálneho územia Dolná Streda nemáme žiadne vlastné podzemné ani 

nadzemné telekomunikačné siete. 

 

Vyjadrenie Západoslovenskej  distribučnej a.s. Bratislava 

číslo: CD 52128/2022  zo dňa 21.07.2022: 

Predmetom návrhu projektovej dokumentácie je vyjadrenie k existencii podzemných a nad-

zemných  zariadení ZSD, a.s. a návrhu DUR stavby  „F2BTS-FO1330BR“ v obci Dolná Stre-

da a v meste Sereď. 

Projektová  dokumentácia  je bez požiadaviek na el. výkon. 

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

distribučná, a.s. 

Poskytnutie podkladov o našich podzemných zariadeniach vo formáte PDF, alebo DGN info 

nájdete na adrese http://www.zdis.sk/Uvod/Online-služby/Geoportal 

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

súhlasíme pod dodržaní podmienok: 

 pred začatím prác žiadame objednať vytýčenie  podzemných vedení v správe Západoslo-

venská 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 obhliad-

ku, a spísať zápis ktorý žiadame predložiť pri kolaudačnom konaní spolu s plánom sku-

točného vyhotovenia. 

 Naše vyjadrenie platí 1 rok od dátumu vydania. 

 

Vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Nitra, OZ Šaľa: 

číslo: 57864/2022 zo dňa 01.08.2022: 

 V záujmovej lokalite potvrdzujeme  existenciu podzemných vedení verejného vodovodu 

a verejnej kanalizácie v našej správe. 

http://www.zdis.sk/Uvod/Online-služby/Geoportal


13 
 

 Orientačnú polohu sme zakreslili do priloženej situácie. Podmienkou začatia zemných 

prác je vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na základe písomnej objed-

návky. (Ing. Nagy, 031/773 7538). 

 Pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií je vymedzené zvislými 

plochami po  oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu a potrubia sto-

kovej 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 od priemeru 500 mm vrátane 

 V pásme ochrany je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zaria-

denia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a kana-

lizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav. 

 V ochrannom pásme verejného  vodovodu nesúhlasíme  s trvalou výsadbou porastov, 

ktoré by  mohli koreňovým systémom spôsobiť škody na potrubí verejného vodovodu, 

a problémy v prípade odstraňovania porúch na verejnom vodovode. 

 V pásme ochrany povoľujeme len ručný výkop. 

 V zmysle § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných ka-

nalizáciách, každý kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné 

práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizá-

cie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady pri-

spôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných zariadení ob-

jektov verejného vodovodu a verejnej  kanalizácie novému stavu. 

 Upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 3 ods. 4  a 5 zákona č. 442/2002 Z.z. za za ve-

rejný vodovod a verejnú kanalizáciu sa nepovažujú vodovodné a kanalizačné prípopjky, 

vodomerné  a revízne kanalizačné šachty na prípojkách. Tieto sú vo vlastníctve vlastníka 

pripojenej nehnuteľnosti, preto v prípade potreby o určenie ich polohy treba požiadať 

vlastníkov dotknutých nehnuteľností. 

S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme. 

 

Vyjadrenie Slovenského  plynárenského priemyslu -  distribúcia a.s.  Bratislava 

číslo: TD/NS/0663/2022/Pe zo dňa  24.8.2022: 

Predmetom stanoviska spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., (ďalej len „SPP-D“)  je posúdenie 

predloženej  projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) pre územné   konanie podľa zákona 

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

skorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). 

V záujmovom území nachádza/nachádzajú  plynárenské zariadenia  (technologický objekt) 

STL  plynovody, STL pripojovacie plynovody v ochrannom a bezpečnostnom pásme plyná-

renského zariadenia. 

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia  technologického ob-

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

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plyná-

renského zariadenia pre  účely presného umiestnenia alebo realizácie stavby alebo výkonu 

iných činností. 

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

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

len „Zákon o energetike“): 

Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby  za dodržania nasledujúcich podmienok: 

Všeobecné podmienky: 

- Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je staveb-

ník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich  plynárenských zariadení prostred-
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níctvom online formuláru zverejneného na  webom sídle SPP-D –www.spp-distribucia.sk 

(časť E-služby), 

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských  zariadení, ohrozeniu ich prevádzky 

alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D  vykonáva vytyčovanie plynárenských zaria-

dení do rozsahu 100 m  bezplatne, 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom  pásme plynárenských zariadení 

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

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

prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať  podnet 

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

v ochrannom  alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa usta-

novení Zákona o energetike  pokutu vo výške 300,- € až 150.000,- €, 

- stavebník prác  je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizá-

cie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 

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

rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 

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

realizácie činností  v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti  menšej ako 1.00 m na kaž-

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

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

(ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských za-

riadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatr-

nosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové 

technológie, 

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

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

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

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

renskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou  kontrolnou sondou 

pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu 

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

sondy sú neoddeliteľnou  prílohou tohto stanoviska, 

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti  menšej ako 1,00 m ma každú stranu od obrysu 

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

kopovou  metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predlo-

žiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmie-

nok na vykonávanie takýchto prác, 

- vykonávanie  zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných 

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

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

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

email:ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plyná-

renského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok 

kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,  

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

cia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie pre-

vádzkovateľa, 

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

čas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpra-

vy, ktoré by zmenili jeho  doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne te-

rénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej 

úrovne terénu, 

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

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

k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, 

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

dení podať podnet ja Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za poruše-

nie  povinnosti v ochrannom alebo  bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia  

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

škodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecné-

ho 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, 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

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

uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských  zariadení a taktiež ustanovenia Technic-

kých pravidiel pre plyn (TPP) najmä 700 02, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo 

ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem, 

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plyná-

renskými zariadeniami  dodržať  minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 

6005 a TPP 906 01, 

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distri-

bučnej 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 distri-

bučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby. 

Upozornenie: 

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

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

a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. 

- Každú zmenu dokumentácie umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde pop vydaní tohto stanovi-

ska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie 

k navrhovanej zmene. 

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

nie územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 24.8,2023, ak stavebník túto lehotu 

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

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

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

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

predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané. 

 

Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. Bratislava: 

číslo: 6612230393 zo dňa 30.09.2022 s platnosťou do: 31.03.2023: 

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

sko pre záujmové územie. 

Dôjde do styku  so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
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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 rozhodnutia. 

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať  nasledovné: 

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti ru-

šeniu. 

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.,  DIGI SLOVAKIA s.r.o., 

alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej 

dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych 

podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povere-

ného  správou sietí: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 65 66 312, 

+421 0902 719 875. 

V zmysle § 21 ods. 12  zákona č. 452/2021  Z.z. o elektronických komunikáciách sa do pro-

jektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto po-

vinnosti zodpovedá projektant. 

Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24  zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné 

uzavrieť dohodu o podmienkach  prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknu-

tých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu  musí figurovať pod-

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

skládok materiálu a zriaďovania stavebných otvorov počas výstavby na existujúcich  pod-

zemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných  telekomunikačných ve-

dení a zaradení. 

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

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

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

šeniu ochranného pásma. 

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa 

§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.  o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

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 

spoločnosti 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 prevádzkovate-

ľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne  káblové rozvody, týmto upozor-

ňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať so obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto 

zariadení. 

Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na po-

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

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

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.  

http://www.telekom.sk/vyjadrenia
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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 vyjadre-

nia. 

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 sú-

hlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomu-

nikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj 

telekomunikačnú prípojku.  

Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektro-

nickej  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 Slo-

vak Telekom,  a. s. 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 zamestnan- 

com Slovak Telekom, a.s. 

 Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomuni-

kačného vedenia. 

 Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomuni-

kačného vedenia. 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace 

s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný part-

ner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk. 0907 877 907. 

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 žiada-

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

 Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na po-

vrchu  terénu. 

 Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vy-

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

jeho ochranu stanovené. 

 Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýl-

ku + 30 cm  skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na 

povrchu  terénu. 

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

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie  

(napr. hĺbiace stroje). 

 Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži 

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

 Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním). 

 Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 

0800123777 

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

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

vého uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia). 

mailto:zlievsky@zyry.sk
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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 (verená sieť ST) je po-

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

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

nom rozsahu. 

 

Vyjadrenie Slovanet, a.s., Bratislava 

číslo: 1322 zo dňa 8.10.2022 s platnosťou do 09.04.,2023: 

Pri realizácii stavby nepríde ku styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami vo vlast-

níctve firmy Slovanet, a.s. 

Slovanet, a.s., súhlasí s uvedenou stavbou žiadateľa bez výhrad. 

  

Vyjadrenie Energotel, a.s. Bratislava 

číslo: 620222757 zo dňa 16.11.2022: 

V záujmovom území  sa nachádzajú trasy  podzemných vedení v majetku spoločnosti Energo-

tel, 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 čís-

lo/la v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu. 

Orientačné zakreslenie podzemného vedenia v nijakom prípade nenahrádza určenie polohy 

podzemného vedenia vytýčením v teréne, o ktorého zakreslenie je potrebné požiadať podľa 

pokynov nižšie v tomto vyjadrení. 

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 vyu-

žívať  bez súhlasu spoločnosti Energotetel, a.s. 

V prípade, že súčasťou  vyjadrenia je priebeh podzemného vedenia v dgn formáte, Energotel, 

a.s.  negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme 

nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie podzemných vedení. 

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 ma-

jetku spoločnosti Energotel, a.s.  nachádzajúcich sa v záujmovom území. 

Pred realizáciou stavby je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie podzemných vedení v na-

šom majetku. Vytýčenie  zrealizujeme na základe objednávky zaregistrovanej prostredníc-

tvom portálu http://registracia-portal.energotel.sk/. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uve-

dené na http://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 vy-

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

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

v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne ne-

http://www.telekom.sk/
http://registracia-portal.energotel.sk/
http://www.energotel.sk/demarcation-of-networks
mailto:vytycovanie@energotel.sk
mailto:vytycovanie@energotel.sk
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používať 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 mecha-

nickému poškodeniu, 

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

prístup k Vedeniam, 

f) Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistil 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 vy-

jadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení, 

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

čenia (zákrytové dosky, fólie, markre), 

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

zodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomie), 

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

k) V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej doku-

mentácie preloženia Vedení a jej predloženie 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. 

 

Vyjadrenie UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Bratislava 

číslo: 1715/2022 zo dňa 13.7.2022: 

S vydaním SP pre danú stavbu  súhlasíme. Za nasledovných podmienok: 

1.) U predmetnej stavby dôjde  k styku so sieťami UPC podľa zákresu evid. č.: 1715/2022. 

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

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

4.) V prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ochranu. 

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

6.) Zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sypkým  materiálom a položiť signalizačnú 

fóliu nad káblami. 

7.) Križovanie so sieťou UPC je nutné realizovať popod sieť UPC. 

8.) Toto vyjadrenia platí 1 rok.   

   

Vyjadrenie SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Sereď,  zo dňa  18.7.2022: 

Podľa priloženej projektovej dokumentácie a jej výkresovej časti  bude plánovaná optická sieť 

križovať naše potrubné vedenia pitnej vody, priemyselnej vody a kanalizácie. 

Pred realizáciou je  potrebné vyznačenie trasy  sietí v teréne. Pre vyznačenie trasy a počas 

realizácie výkopov v uvedených miestach požadujeme, aby bol kontaktovaný zodpovedný 

zástupca našej spoločnosti,  pán Šimčík, tel:.  0908 729 359, pavol.simcikagrana.com. 

 

Vyjadrenie O2 Networks, s.r.o.,  zo dňa 12.07.2022: 

V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Networks, 

s.r.o.  

K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. 

S vydaním ÚR – SP súhlasíme. 

Vyjadrenie má platnosť 1 rok od jeho vydania. 
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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 ná-

stupcov 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: 35 697 270, 

zastúpená  Profi - NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, IČO 36 299 448, zastú-

pená  Ing. Martinom Štiffelom, podala dňa 5.12.2022 na  mesto Sereď, oddelenie územného 

plánovania a stavebného poriadku návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

„F2BTS-FO-1333BR“,  líniová stavba, kat,  územie Sereď a  kat. územie  Dolná Streda. 

 

     Oznámením číslo  17341/ÚPaSP  1279/2022, 218/2023 zo dňa 24.1.2023 stavebný úrad 

oznámil začatie územného konania podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona účastníkom konania 

a dotknutým orgánom štátnej správy a zároveň upustil podľa § 36 ods.2 od ústneho konania a 

miestneho zisťovania, nakoľko pre stavebný úrad sú pomery územia známe a žiadosť posky-

tuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.  

 

     Na základe predložených podkladov pre územné konanie stavebný úrad posúdil návrh na 

umiestnenie stavby „F2BTS-FO-1333BR“,  líniová stavba, kat,  územie Sereď a  kat. územie  

Dolná Streda podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám 

starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostre-

die neohrozuje a ani nie je v rozpore s cieľmi a zámermi územného plánovania. 

 

     Účastníci konania a dotknuté orgány mali možnosť sa oboznámiť s projektovou dokumen-

táciu pre územné rozhodnutie a s podkladmi pre rozhodnutie na Mestskom úrade v Seredi 

oddelení ÚPaSP.  Túto možnosť účastníci konania nevyužili, nikto nebol nahliadnuť do pod-

kladov pre rozhodnutie. 

 

     Svoje stanoviská si uplatnili:  Mesto Sereď číslo 16284/22597 ÚPaSP 685/2022  zo dňa 

25.07.2022, Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava č. SEMaI-

EL-13/2-1-11430/2022 zo dňa 10.10.2022, Ministerstvo dopravy, Slovenskej republiky, Útvar 

vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Bratislava č. 

10240/2023/ÚVHR/19277  zo dňa 20.02.2023,  Krajský  pamiatkový  úrad Trnava číslo: 

KPUTT-2022/15420-2/60334/HOR zo dňa 18.07.2022,  Okresné riaditeľstvo Hasičského 

a záchranného zboru v Galante číslo:  ORHZ-GA1-2022/000366-002  zo  dňa 12.07.2022, 

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie číslo: OU-GA-OSZP-

2022/010252-002 zo dňa 29.07.2022, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie dol-

ného Váhu, OZ Piešťany číslo: CS SVP OZ PN 7090/2022/8 CZ 400777/210/2022 zo dňa 

14.11.2022, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie číslo OU-GA-

OSZP-2023/001168-002 zo dňa 12.01.2023,  Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti 

o životné prostredie číslo: OU-GA-OSZP-2022/010289-002 zo dňa 04.08.2022, Okresný úrad 

Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie číslo: OU-GA-OSZP-2022/011029-004 zo 

dňa 28.07.2022, Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie číslo: OU-
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GA-OSZP-2022/011030-002  zo dňa 26.07.2022, Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti 

o životné prostredie číslo OU-GA-OSZP-2022/010423-002 zo dňa 20.07.2022, Okresný úrad 

Galanta, odbor krízového riadenia číslo OU-GA-OKR-2022/010513-002 zo dňa 14.07.2022, 

Trnavský samosprávny kraj, Úrad Trnavského samosprávneho kraja číslo: 15191/2022/OI-2 

zo dňa 12.07.2022, Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja číslo: 

6421/2022/SUCTt-2 5260 zo dňa 01.08.2022, Okresný úrad  Galanta, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií číslo: OU-GA-OCDPK-2022/010203 zo dňa 18.07.2022,  Minis-

terstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava, Oddelenie telekomunikácií  a informatiky číslo: 

CPTT-OTI-2022/003832-004 zo dňa 10.10.2022,  Západoslovenská  distribučná a.s. Bratisla-

va číslo CD 52128/2022  zo dňa 21.07.2022, Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 

Nitra, OZ Šaľa číslo: 57864/2022 zo dňa 01.08.2022, Slovenský  plynárenský priemysel -  

distribúcia a.s.  Bratislava číslo: TD/NS/0663/2022/Pe zo dňa  24.8.2022,  Slovak Telekom, 

a.s. Bratislava číslo: 6612230393 zo dňa 30.09.2022 s platnosťou do: 31.03.2023, Slovanet, 

a.s., Bratislava číslo: 1322 zo dňa 8.10.2022 s platnosťou do 09.04.,2023,  Energotel, a.s. Bra-

tislava číslo: 620222757 zo dňa 16.11.2022, UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.,  Brati-

slava číslo: 1715/2022 zo dňa 13.7.2022, SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., Sereď,  zo 

dňa  18.7.2022,  O2 Networks, s.r.o.,  zo dňa 12.07.2022. 

 

     Oprávnenie zriadiť stavbu „F2BTS-FO-1333BR“,  na pozemkoch, ktoré nie sú  vo vlast-

níctve spoločnosti Orange Slovensko a.s. vyplýva z oprávnení podľa § 21 ods.  1)  zákona 

číslo 452/2021 Z.z.  o elektronických komunikáciách.  Podľa tohto oprávnenia je telekomuni-

kačný podnik  oprávnený  v nevyhnutnom rozsahu  a  ak je to vo verejnom záujme zriaďovať 

a prevádzkovať verejné siete a stavať a umiestňovať ich vedenia alebo ich iné časti na cudzej 

nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti. Toto  oprávnenie je   zákonným vecným breme-

nom viaznucim na dotknutých nehnuteľnostiach ( § 21 ods. 4  zákona č. 452/2021 Z.z.),  a 

teda je iným  právom k pozemku v zmysle ustanovení § 139 ods. 1 stavebného zákona.               

     Umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či 

ohrozené záujmy účastníkov konania. Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej 

správy a účastníkov konania sú zahrnuté a skoordinované v podmienkach územného rozhod-

nutia. 

     Záväzné stanovisko k územnému povoleniu vydala obec Dolná Streda pod číslom 

1494/2022 zo dňa 12.7.2022.  

 

     Súčasťou podania je plnomocenstvo zo dňa 31.10.2022 13.12.2017  a potvrdenie o splnení 

oznamovacej povinnosti vydané  Telekomunikačným úradom SR, odbor technickej regulácie 

číslo 1398/12/06 zo dňa 5.12.2006 a potvrdenie  skutočností vydané  Úradom pre reguláciu  

elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor technickej regulácie, číslo 

6/OTR/2018-246 zo dňa 14.05.2018. 

 

     Projektovú dokumentáciu k návrhu na vydanie územného rozhodnutia vypracovala Ing. 

Helena Horňáková,  autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 0756*A* 2 – 3,  inžinierske stavby. 
 

Poplatky:   

Za vydanie územného rozhodnutia bol uhradený správny poplatok podľa zákona číslo 

145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v hodnote 100,00 €, do pokladne  na  Mestskom úrade  

v  Seredi. 
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     Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. ( správ-

ny poriadok )  z dôvodu líniovej stavby a musí byť vyvesené po dobu 15 dní  na úradnej tabuli  

a webovom sídle Obce Dolná Streda, www.dolnastreda.sk,  a na úradnej tabuli mesta Sereď 

a webovej stránke Mesta Sereď  (www.sered.sk) (15 deň vyvesenia oznámenia je dňom doru-

čenia oznámenia).   

 

P o u č e n i e 

     Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom  ko-

naní (správny poriadok) odvolať  v lehote 15 dní odo dňa  jeho doručenia účastníkovi kona-

nia. 

Podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku sa odvolanie podáva na správnom orgáne, ktorý napad-

nuté rozhodnutie vydal t. z. mesto Sereď, Mestský úrad, Námestie  republiky 1176/10, 926 01 

Sereď. 

Odvolacím orgánom je Okresný úrad  Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie 

štátnej stavebnej správy, Kollárova 8, 917 77 Trnava. 

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym sú-

dom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z). 

 

 

Ing.  Ondrej   K u r b e l  

primátor mesta Sereď 

 

 

 

 

Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom konania podľa § 34 ods. 2 stavebného zá-

kona.  /V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o 

ochrannom pásme sú účastníci konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastníc-

ke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrá-

tane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. / 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa :        Zvesené dňa : 

( pečiatka, podpis )      ( pečiatka, podpis ) 

 

 

 

 

http://www.dolnastreda/
http://www.sered.sk/
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Príloha pre navrhovateľa:  

Grafická príloha:  situácie L.1, L.2, L.3 a L.4,  v mierke 1:1000 

 

Doručí sa: 

 

1. Profi - NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, (IČO: 36 299 448),  zastúpená 

       Ing. Martinom Štiffelom 

 

Na vedomie: 

 

1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ,útvar vedúceho hygienika rezortu, odd. oblastného   

hygienika, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava (IČO: 00 151 513)  

2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Galanta, Parková 1607/10, 924 01 

Galanta (IČO: 00 151 866) 

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

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

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

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

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

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

6. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, (OO) Nová Doba 

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

7. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, (EIA) Nová Doba 

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

8. Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová Doba 

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

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

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

/IČO: 00151866/ 

11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ, P. Pázmanya 4, 927 01 Šaľa /IČO: 

36550949/ 

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

13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava /IČO: 35763469/ 

14. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava /IČO: 31755194/ 

15. Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 

Bratislava (IČO: 30 845 572) 

16. UPC BROADBAND SLOVAKIA,  s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava (IČO: 

35 971 967)  

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

18. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, (IČO: 47 259 116) 

19. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, (IČO: 35 785 217) 

20. Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, P.O.BOX 128, 917 01 Trnava 

(IČO: 37 836 901) 

21. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava, (IČO: 37 847 783) 

22. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava, Oddelenie telekomunikácií 

a informatiky, Kollárova 31, 917 02 Trnava  (IČO: 00 151 866) 

23. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.  Povodie dolného Váhu,  Odštepný závod, 

Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, ( IČO: 36 022 047) 
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24. Slovenské cukrovary, s.r.o., Cukrovarská  726,  926 01 Sereď, (IČO: 31 568 386) 

25. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, (IČO: 35 697 270) 

26. Obec Dolná Streda, 925 63 Dolná Streda s. č. 650,  (IČO: 00 611 638) 

27. Mesto Sereď, oddelenie rozvoja mesta 

28. Mesto Sereď, oddelenie životného prostredia  

29. Projektant: Profi - NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín, IČO 36 299 448,  

Ing. Helena Horňáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vybavuje: K. Ševečková 


