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Číslo spisu
OU-TT-OSZP3-2020/002535-012

Vybavuje

Trnava
20. 01. 2020

ROZHODNUTIE
Rozhodnutie (verejná vyhláška) - Povolenie na uskutočnenie vodnej

stavby "IBV Od Majcichova, 39 RD - Dažďová kanalizácia".

Popis konania / Účastníci konania
ISMONT s. r. o., Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, IČO: 45 593 141

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, štátna vodná správa, Kollárova 8, 917 02 Trnava (ďalej len „OÚ TT - ŠVS“) ako príslušný
orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej
vodnej správy podľa § 61 písm. a) 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) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,vodný zákon“)
a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny
poriadok“) vydáva stavebníkovi:

ISMONT s. r. o., Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, IČO: 45 593 141

POVOLENIE NA USKUTOČNENIE VODNEJ STAVBY:

,,IBV OD MAJCICHOVA, 39 RD – DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA“

podľa § 26 a § 52 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona.

Vyššie uvedená vodná stavba bude realizovaná na pozemku register „C“ parc. č. 194/338 v k. ú. Opoj.

Na predmetnú stavbu vydala Obec Opoj, Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava územné rozhodnutie
č. Výst.OPO-23/2014/Bá-78 zo dňa 24.09.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.10.2014.
Na predmetnú stavbu vydala Obec Opoj, Obecný úrad, 919 32 Opoj č. 1 stanovisko č. 439/2019 zo dňa 15.05.2019.

Údaje o stavbe:
Názov vodnej stavby: IBV Od Majcichova, 39 RD – Dažďová kanalizácia.
Názov hlavnej stavby: IBV Od Majcichova, 39 RD.
Stavebník: ISMONT s. r. o., Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, IČO: 45 593 141.
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Projektant: Ing. Stanislav Švec, Farská 65, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, ev. č.: 5197*12.
Umiestnenie stavby: Pozemok register „C“ parc. č. 194/338 v k. ú. Opoj.
Vlastnícke vzťahy: Pozemok register „C“ parc. č. 194/338 v k. ú. Opoj zapísaný na liste vlastníctva č. 753
vyhotovenom dňa 30.04.2019 je vo vlastníctve stavebníka, Ivan Slíž - ISMONT s. r. o., Strojárenská 1C, 917 02
Trnava, IČO: 45 593 141.

Popis stavby:
Projektová dokumentácia rieši odvodnenie jestvujúcej komunikácie objektu „IBV od Majcichova, 39 RD, Opoj“.
Cesta bude odkanalizovaná uličnými vpusťami do areálovej kanalizácie s ich prečistením na ORL KL 30/1 sII s
koncentráciou NEL do 0,1 mg/l a ich zvedením do retenčnej nádrže s objemom 40 m3 a regulovaným odtokom
max. 6 l/s. Následne budú prečistené vody zvedené do existujúcej obecnej dažďovej kanalizácie, ktorá je zaústená
do vodného toku Trnávka.

Podmienky povolenia:
1. Povolenie sa vzťahuje na vodnú stavbu: „IBV Od Majcichova, 39 RD – Dažďová kanalizácia“ v nasledovnom
členení:
# Potrubie dažďovej kanalizácie PVC SN DN300 o dĺžke 200,0 m a prípojky od vpustov PVC SN8 DN200 o dĺžke
50,0 m
# ORL KL 30/1 sII s koncentráciou NEL do 0,1 mg/l
# Retenčná nádrž s objemom 40 m3 a regulovaným odtokom max. 6 l/s
# Kanalizačné šachty D600 5 ks (D1 – D5)
# Uličné vpusty 6 ks (UV1 –UV6)

2. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca
platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá. Stavebný úrad môže
predĺžiť platnosť stavebného povolenia na základe žiadosti podanej na tunajší úrad aspoň 2 mesiace pred skončením
platnosti stavebného povolenia.
3. Pre uskutočnenie stavby sa určuje lehota 36 mesiacov od začatia stavby. Termín začatia stavebných prác oznámi
stavebník listom stavebnému úradu najneskôr 30 dní od jej začatia.
4. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie: „IBV Od Majcichova, 39 RD – Dažďová kanalizácia
(revízia 2)“, ktorú vypracoval Ing. Stanislav Švec v novembri 2019.
5. ZABEZPEČIŤ, ABY DO VODNÉHO TOKU TRNÁVKA BOLO REGULOVANE VYPÚŠŤANÉ MNOŽSTVO
ZRÁŽKOVÝCH VÔD ROVNAJÚCE SA PRIRODZENÉMU ODTOKU Z PREDMETNEJ LOKALITY (V
PÔVODNOM TERÉNE), t. j. Q = 5,61 l/s.
6. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a
dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
8. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona uvedené v ustanovení
§ 48 stavebného zákona – všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb.
9. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a počas prác dodržiavať ich ochranné
pásma podľa príslušných ustanovení platných právnych predpisov a noriem. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy
STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
10. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť
nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
11. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho
zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.
12. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na
použitie na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých materiálov a konštrukčných prvkov sa preukazuje certifikátom
vydaným autorizovanou osobou.
13. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
14. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi
prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
15. Počas realizácie danej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v rámci staveniska a na
priľahlých pozemkoch.

OU-TT-OSZP3-2020/002535-0006944/2020



3 / 8

16. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby
vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
17. Po skončení je stavebník povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je
možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody (§
135 ods. 2 stavebného zákona).
18. Po dokončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia, na
základe ktorého bude vodná stavba daná do užívania. Ku kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať:
protokol o odovzdaní a prevzatí vodnej stavby, projekt skutočného vyhotovenia vodnej stavby, protokol o
vykonaných skúškach, certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov, prevádzkový
poriadok vodnej stavby, súhlasné stanovisko správcu vodného toku Trnávka, porealizačné – geodetické zameranie
vodnej stavby.

19. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré uplatnili
v písomných stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti:

# Obec Opoj, Obecný úrad, 919 32 Opoj č. 1 (vyjadrenie č. 439/2019 zo dňa 15.05.2019)
Obec Opoj v zastúpení starostom obce Mgr. Petrom Bartovičom Vám na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k
projektovej dokumentácii výstavby dažďovej kanalizácie komunikácie v lokalite 39 RD od Majcichova na p. č.
194/338 v katastrálnom území obce Opoj oznamuje, že nemá námietky voči vydaniu stavebného povolenia. Obec
žiada stavebníka, aby dopracoval do projektovej dokumentácie vodozdržný barel tak, aby neodtekala všetka dažďová
voda do dažďovej kanalizácie (požiadavka správcu toku). Zároveň žiadame o súhlasné stanovisko správcu toku
Trnávky, ktoré stavebník predloží obci pred vydaním stavebného povolenia.

# Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80
Piešťany, Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa (vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 9633/2019/2 zo
dňa 18.12.2019)
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu Šaľa Vám po preskúmaní
Vašej žiadosti a priloženej PD dáva nasledovné vyjadrenie:
# Do vodohospodársky významného vodného toku Trnávka požadujeme zabezpečiť vypúšťané množstvo
zrážkových vôd rovnajúce sa prirodzenému odtoku z predmetnej lokality (v pôvodnom teréne), t. j. Qs.daž. = 5,61 l/s.
# Za podmienky splnenia vyššie uvedeného s výstavbou dažďovej kanalizácie súhlasíme.

# Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, štátna správa odpadového hospodárstva, Kollárova 8, 917 02 Trnava (vyjadrenie č. OU-TT-
OSZP3-2019/009411/ŠSOH/Du zo dňa 14.02.2019)
# Pri realizácii predmetného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch.
# Ku kolaudácii stavby doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas
výstavby

# Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Kollárova 8, 917 02 Trnava (vyjadrenie č. OU-TT-
OSZP3-2019/009367/ŠSOPaK/Ze zo dňa 27.02.2019)
# Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny, v zmysle
§ 12 zákona o ochrane prírody.
# Navrhovaná stavba je situovaná v Chránenom vtáčom území Úľanská mokraď v zmysle vyhlášky MŽP SR č.
437/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď (ďalej len „vyhláška“). Upozorňujeme
predovšetkým na zakázané činnosti uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky. Podľa § 2 ods. 1 písm. a) vyhlášky je
na území chráneného vtáčieho územia zakázaný výrub drevín alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín
rastúcich mimo lesa od 1. Marca do 31. Júla, okrem odstraňovania následkov havárií alebo porúch na elektrickom
vedení alebo údržby ochranného pásma dráh železničných tratí.
# Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) sa v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody vyžaduje
súhlas Obce Opoj v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu,
prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
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# V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie inváznych druhov rastlín na výkopom
porušených plochách, vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať na náklady pôvodcu
šírenia v zmysle § 7 ods. 4 zákona o ochrane prírody.
# Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle § 7b ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny, nepôvodné druhy rastlín
s výnimkou druhov podľa osobitných predpisov, možno za hranicami zastavaného územia obce sadiť alebo pestovať
len so súhlasom príslušného okresného úradu – odboru starostlivosti o životné prostredie.
# Rešpektovať existujúcu zeleň v okolí – aleje, remízy, ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa
§ 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby
nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie, v súlade s §
3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
# Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle §
4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a poškodzovaniu prípadne ničeniu drevín v zmysle s 47 ods. 1 zákona o ochrane
prírody.
# Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia
uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a
urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou
akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto
činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane
prírody.

# Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (vyjadrenie č. 6611911532 zo dňa 25.04.2019)
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených
stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia všeobecné podmienky
ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať
nasledovné:
# 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.
# Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti,
účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
# Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť
je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sietí (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 sietí: Anton Hudek, anton.hudek@telekom.sk, +421335442108.
# 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.
# 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 zrealizovať prekládku SEK.
# 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 vedená a zariadení.
# 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.
# Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č.
351/2011 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 prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne
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káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov
týchto zariadení.
# Vytýčenie polohy SEK spoločnosti 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: http://www.telekom.sk/
vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
# 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.
# Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté
informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
# Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným
vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
# Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje
žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
# Dôležité upozornenie: Od 01.01.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami
vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavenú vysokorýchlostnou
fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.
Všeobecné podmienky ochrany SEK:
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s.
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so
zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním
telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777 474.
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 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 12129
- 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 vedomia ST)
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.

# SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (vyjadrenie č. TD/NS/0091/2019/Mo zo dňa
19.02.2019)
SPP-D ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): súhlasí s vydaním
stavebného povolenia na predmetnú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:
Všeobecné podmienky:
# Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie predmetnej stavby konštatujeme, že jej umiestnenie nie je v
kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.
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# Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
# Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem.
# Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a
obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
# Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
# Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná,
pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
# Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na
tel. č.: 0850 111 727.
# Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet
na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300
eur až 150 000 eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného
ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne
prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
# K technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.
# Osobitné podmienky – žiadne.

Rozhodnutie o pripomienkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

Odôvodnenie
Dňa 26.04.2019 bola na tunajší úrad doručená žiadosť od stavebníka: ISMONT s. r. o., Strojárenská 1C, 917 02
Trnava, IČO: 45 593 141 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: ,,IBV Od Majcichova, 39 RD –
Dažďová kanalizácia“, ktorá bude realizovaná na pozemku register „C“ parc. č. 194/338 v k. ú. Opoj v rámci hlavnej
stavby: „IBV Od Majcichova, 39 RD“.

Na základe podanej žiadosti OÚ TT - ŠVS v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie vodoprávneho
konania verejnou vyhláškou oznámením č. OU-TT-OSZP3-2019/017568/ŠVS/BB zo dňa 03.05.2019 všetkým
známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Nakoľko boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery
staveniska, upustil tunajší úrad v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho
pojednávania. Zároveň tunajší úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a stanoviská
môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí vodoprávneho konania č. OU-
TT-OSZP3-2019/017568/ŠVS/BB zo dňa 03.05.2019, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne resp., že
so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. V stanovenej lehote neboli zo strany účastníkov konania
uplatnené žiadne námietky. Oznámenie o začatí vodoprávneho konania bolo zverejnené na úradnej tabuli tunajšieho
úradu od 07.05.2019 do 22.05.2019, na úradnej tabuli obce Opoj bolo zverejnené od 09.05.2019 do 25.06.2019 a na
internetovej stránke ministerstva bolo zverejnené od 10.05.2019 do 27.05.2019.

Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby, správny orgán vyzval stavebníka listom č. OU-TT-OSZP3-2019/017568/ŠVS/BB zo dňa
19.07.2019, aby predloženú žiadosť doplnil o požadovaný doklad v určenej lehote a zároveň ho upozornil, že
ak v určenej lehote nedostatky podania neodstráni, vodoprávne konanie bude zastavené. Na základe uvedených
skutočností správny orgán konanie prerušil podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutím č. OU-TT-
OSZP3-2019/017568/ŠVS/BB zo dňa 19.07.2019. Dňa 14.10.2019 bola na tunajší úrad doručená žiadosť č.
Op/2019/128/Bj zo dňa 10.10.2019 o predĺženie lehoty na doplnenie podania od stavebníka, ktorej OÚ TT- ŠVS
vyhovel a listom č. OU-TT-OSZP3-2019/017568/ŠVS/BB zo dňa 14.10.2019 vyzval stavebníka, aby predloženú
žiadosť doplnil o požadovaný doklad v určenej lehote a zároveň ho upozornil, že ak v určenej lehote nedostatky
podania neodstráni, vodoprávne konanie bude zastavené. Dňa 13.12.2019 bola na tunajší úrad doručená žiadosť
zo dňa 13.12.2019 o predĺženie lehoty na doplnenie podania od stavebníka, ktorej OÚ TT- ŠVS vyhovel a listom
č. OU-TT-OSZP3-2019/017568/ŠVS/BB zo dňa 17.12.2019 vyzval stavebníka, aby predloženú žiadosť doplnil o
požadovaný doklad v určenej lehote a zároveň ho upozornil, že ak v určenej lehote nedostatky podania neodstráni,
vodoprávne konanie bude zastavené. Stavebník doložil požadovaný doklad na tunajší úrad dňa 13.01.2020.
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Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady:
- Projektová dokumentácia „IBV Od Majcichova, 39 RD – Dažďová kanalizácia (revízia 2)“, ktorú vypracoval Ing.
Stanislav Švec v novembri 2019 v troch vyhotoveniach
- Stanovisko k stavebnému konaniu od obce Opoj č. 439/2019 zo dňa 15.05.2019
- Územné rozhodnutie od obce Opoj č. Výst.OPO-23/2014/Bá-78 zo dňa 24.09.2014 (právoplatnosť dňa 27.10.2014)
- Vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy a samosprávy
- Výpis z listu vlastníctva č. 753 vyhotovený dňa 30.04.2019
- Kópia katastrálnej mapy prislúchajúca k predmetnému pozemku vyhotovená dňa 30.04.2019
- Potvrdenie o úhrade správneho poplatku zo dňa 03.05.2019

Účastníci konania a dotknuté orgány si počas stanovenej lehoty neuplatnili námietky voči vydaniu povolenia na
uskutočnenie uvedenej vodnej stavby a povolenia na osobitné užívanie vôd. Pripomienky dotknutých orgánov a
organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán štátnej vodnej správy zistil,
že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
tohto rozhodnutia.

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka
č. 60 g) prílohy Sadzobník správnych poplatkov a zákona č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v
pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike vo výške 100,0
eur bol uhradený bankovým prevodom dňa 03.05.2019.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Musí byť vyvesené
15 dní na úradnej tabuli obce Opoj, úradnej tabuli OÚ TT – ŠVS a internetovej stránke ministerstva. Za deň doručenia
sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška
vrátená na OÚ TT - ŠVS s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku podať odvolanie
do 15 dní od jeho doručenia na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal. Odvolacím orgánom je Okresný úrad
Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

Príloha pre stavebníka a obec Opoj - overená projektová dokumentácia.

Doplnenie rozdeľovníka - doručuje sa poštou: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia dolného
Váhu, Dolná 16, 927 01 Šaľa

............................................
vyvesené dňa

............................................
zvesené dňa
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Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Doručuje sa

ISMONT, s.r.o.
Strojárenská 1C
917 02 Trnava
Slovenská republika

Slíž Ivan
Starohájska ulica 6641 6
917 01 Trnava
Slovenská republika

Obec Opoj
Opoj 1
919 32 Opoj
Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany
Nábrežie Ivana Krasku 834 3
921 80 Piešťany
Slovenská republika

Stanislav Švec
Farská ulica 7043 65
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
Slovenská republika

Na vedomie
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová, 917 01 Trnava 1
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 0/10, 921 79 Piešťany 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
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