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Číslo spisu
OU-TT-OSZP3-2020/027794-004

Vybavuje

07. 09. 2020

ROZHODNUTIE
Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a povolenie na osobitné užívanie vôd (VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Popis konania / Účastníci konania
Obec Brestovany, J. Nižňanského 6, 919 27 Brestovany, IČO: 00312312

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len ,,OÚ - 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, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa
ustanovenia § 61 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 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“)

v y d á v a

pre stavebníka: Obec Brestovany, J. Nižňanského 6, 919 27 Brestovany, IČO: 00312312

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

I. POVOLENIE NA USKUTOČNENIE VODNEJ STAVBY

,,SO 02 Dažďová kanalizácia“,

realizovanej v rámci hlavnej stavby ,,Novostavba chodníka pri ceste III/1337, km 22,080 – 22,3041, Brestovany“
v obci Brestovany, k. ú.: Horné Lovčice, parc. Reg. ,,C“ č.: 55/5, 55/3, 55/2, 55/1, 55/11, 176/4 a parc. Reg. ,,E“
č.: 104 a 175.

Stručný popis stavby:
Projektová dokumentácia rieši odvádzanie vôd z povrchového odtoku z novobudovanej časti chodníka na Lovčickej
ulici v obci Brestovany k. ú. Horné Lovčice a priľahlej existujúcej komunikácie do existujúceho rigola. Navrhovaná
dažďová kanalizácia bude realizovaná z rúr PVC-U DN200 – DN300 celkovej dĺžky 227,8 m a zaústená bude do
existujúceho rigola novým výustným objektom. Odvodňovaná spevnená plocha – 1 500 m2.
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Údaje o stavbe:
Názov vodnej stavby: SO 02 Dažďová kanalizácia
Stavebník: Obec Brestovany
Projektant: Ing. Lucia Adamcová, osvedčenie č. 5198*SP*I2
Umiestnenie stavby: obec Brestovany, k. ú.: Horné Lovčice, parc. Reg. ,,C“ č.: 55/5, 55/3, 55/2, 55/1, 55/11, 176/4
a parc. Reg. ,,E“ č.: 104 a 175
Vlastnícke vzťahy: LV č.: 313, 354, 612, 559, 225, 804, 500, 805

Podmienky povolenia:
1. Povolenie sa vzťahuje na nasledovný objekt:

SO 02 Dažďová kanalizácia
- potrubie z PVC DN 200 – dĺžka 25,5 m
- potrubie z PVC DN 250 – dĺžka 139 m
- potrubie z PVC-U DN 300 – dĺžka 63,3 m
- šachty DN 600 – 1 ks
- šachty DN 425 – 5 ks
- výustný objekt

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

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. č. 3384/2020/AOp zo dňa 21.02.2020
- V lokalite stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v prevádzke a/alebo majetku TAVOS, a.s..
Verejné siete žiadame počas výkopových a stavebných prác rešpektovať a nepoškodiť. Presnú polohu verejných
sietí vytýčia pracovníci TAVOS, a.s. na základe objednávky. V prípade výskytu vodárenských armatúr v miestach
úprav, existujúce poklopy žiadame ponechať na pôvodnom mieste a upraviť do úrovne novej nivelety komunikácií v
zmysle § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
Osvetľovacie stožiare, káblové vedenia a potrubie dažďovej kanalizácie žiadame umiestniť tak, aby bolo dodržané
ochranné pásmo verejných sietí v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v
znení neskorších predpisov, §-u 19, ods. 2. V prípade nepriaznivých priestorových podmienok požadujeme dodržať
minimálnu vzdialenosť 1 m od okraja potrubia na každú stranu, prípadne podľa STN 736005 (Priestorová norma),
umiestnenie je nutné vopred prejednať s pracovníkmi TAVOS, a.s.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, OU-TT-OSZP3-2020/011255-002 zo dňa 05.02.2020
- 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 I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona
o ochrane prírody).
- Na výrub drevín (stromov, krovitých porastov), v zmysle § 47 ods. 3 zákona
o ochrane prírody, je potrebný súhlas. V zastavanom území obce vydáva tento súhlas obec Dolné Lovčice, zastúpená
jej starostom a mimo zastavaného územia obce predmetný súhlas vydáva Okresný úrad Trnava. V rozhodnutí
bude zároveň uložená žiadateľovi primeraná náhradná výsadba, prípadne finančná náhrada do výšky spoločenskej
hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody.
Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť
od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr
zasypať.
- 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 v súlade s § 3 ods. 2
zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle §
4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a v prípade budovania alebo plánovanej rekonštrukcie nadzemného elektrického
vedenia je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov v zmysle § 4 ods. 4 zákona o
ochrane prírody.
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- 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.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, OU-TT-OSZP1-2020/011277-002 zo dňa 23.01.2020
- Pri realizácii predmetného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch.
- Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OU-TT-OCDPK-2020/019009/Šl zo dňa
14.03.2020
- Podľa ustanovenia § 18 ods. 6 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov súhlasíme s navrhovaným priečnym krížením cesty III/1337 dažďovou kanalizáciou, ktorá sa bude
realizovať pretláčaním v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky. Jamy potrebné na pretláčanie musia byť vzdialené
min. 1,5 m od asfaltového okraja vozovky alebo obrubníka. Pred zahájením prác na pretláčaní cesty musí byť na
tunajšom úrade vyžiadané povolenie na zvláštne užívanie cesty III/1337.
- Prílohou žiadosti musí byť stanovisko Správy a údržby ciest TTSK Trnava, situácia + priečne rezy a staničenia
(km) križovania cesty III/1337 dažďovou kanalizáciou.
- Pri stavbe chodníka nesmie prísť k narušeniu odvodnenia vozovky cesty III/1337. Odvedenie povrchových vôd z
chodníka je potrebné vyriešiť tak, aby voda nestekala na vozovku cesty III/1337.
- Na telese cesty III/1337 nesmie byť počas realizácie stavby skladovaný žiaden stavebný materiál ani zemina z
výkopov. Cesta nesmie byť poškodzovaná ani znečisťovaná

Správa a údržba ciest TTSK č. 2804/2020/SÚC Tt-62062 zo dňa 08.04.2020
- Novovybudovaný chodník je potrebné majetkoprávne vysporiadať, nakoľko časť chodníka sa nachádza na
pozemku vo vlastníctve TTSK a v správe Správy a údržby ciest TTSK.
- Líniový žľab s oceľovým poklopom, nachádzajúci sa na ul. Kríčková, vzhľadom na poškodenie, bude potrebné
vymeniť.
- Nakoľko každý rok v čase od 15.11. – 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest, musia
byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty III/1337 vykonávané mimo uvedený termín.
- Začatie prác v dotyku s cestou III/1337 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Trnava, č. tel. 033/5531287.
- Premávka na ceste III/1337 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť
zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani
zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

Trnavský samosprávny kraj č. 08221/2020/OI-5 zo dňa 09.03.2020
- Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č. III/1337 boli vykonané v zmysle zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Pred realizáciou stavby chodníka pri ceste č. III/1337 je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá Okresný úrad
Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania
cesty II. a III. triedy a určenie dočasného dopravného značenia.
- Križovanie inžinierskych sietí (kanalizácia, verejné osvetlenie) s cestou III/1337 požadujeme vykonať pretláčaním
a uložením do chráničky kolmo na os komunikácie tak, aby chránička prečnievala min. 1 m od okraja krajnice
vozovky. Štartovacie jamy vykopať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vetiev vozovky. Smerové vedenie
trasy požadujeme viesť mimo konštrukciu cesty III. triedy.
- Stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK z hľadiska svojej
stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov.
- Obmedzenie cestnej premávky na ceste č. III/1337 žiadame navrhnúť len v nevyhnutnom rozsahu. Žiadateľ
je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému
inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť
označené v zmysle platných právnych predpisov.
- Pred výjazdom vozidiel a stavebných mechanizmov zo staveniska je stavebník povinný zabezpečiť ich očistenie
ako aj vykonávať čistenie príslušnej cesty, v úseku dotknutom predmetnou stavbou.
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- Zemina z výkopov ani iný stavebný materiál nesmú byť uložené na vozovke cesty III. triedy.
- Stavebník berie na vedomie, že všetky škody na ceste č. III/1337, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie
predmetnej stavby, je povinný neodkladne nahlásiť ich správcovi a uhradiť ich na vlastné náklady. Táto povinnosť
sa vzťahuje počas celej doby trvania záruky na zhotovené predmetné dielo.
- Technické podmienky týkajúce sa realizácie stavby chodníka pri ceste č. III/1337 (zarezanie okraja vozovky,
spätné úpravy vozovky, smerové a výškové vedenie chodníka, spádové pomery) je stavebník povinný konzultovať
so Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja. Stavebník je povinný predložiť tejto organizácii
projektovú dokumentáciu na vyjadrenie a rešpektovať ich podmienky.
- Všetky vyvolané úpravy na ceste č. III/1337 z dôvodu výstavby chodníka (úprava dopravného značenia, spätné
úpravy vozovky) budú realizované na náklady investora.
- Po kolaudácii stavby, respektíve po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia je potrebné stavbou
zastavané časti pozemku majetkoprávne vysporiadať formou vzájomnej výmeny pozemkov medzi obcou Brestovany
a TTSK. Predpokladom vysporiadania je vyhotovenie geometrických plánov na oddelenie cestných pozemkov,
prináležiacich k ceste č. III/1337 od pozemkov pod chodníkmi a miestnymi komunikáciami. Vypracovanie
geometrických plánov v súčasnosti prebieha

SPP-distribúcia, a.s., Bratislava č. TD/NS/0134/2020/Mo zo dňa 13.02.2020
- V záujmovom území sa nachádzajú STL plynovod oceľ DN150, prípojky a plynárenské zariadenia 80 kPa.
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať
SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné
zaslať na adresu SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky,
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk).
- V záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo
ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi
prevádzkovateľa SPP-D (p. Milan Kováčik, tel. č. +421 32 626 5139) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných
prác.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby 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 výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu
existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských
zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bolo 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.
- 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.
- Odkryté plynovody, káble ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a
hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 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.
- 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 sankciu vo výške
300 € až 150 000 €.
- Stavebník je povinný pre 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 Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 70002.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem.
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- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike
umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..

Slovak Telekom, a. s., č. 6612008066 zo dňa 23.03.2020
- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o..
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné
dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného
polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému
polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť
je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. a/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: Igor Gottwald, igor.gottwald@telekom.sk, +421 903223691.
- 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 Slovak Telekom,
a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas
výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných
vedení a zariadení.
- V prípade ak sa na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie 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 povinnosti 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 TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom
záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napríklad rádiové zariadenia,
rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. týmto upozorňuje
žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte
technikovi: Anton Hudek, anton.hudek@telekom.sk, +421 33 5442108, 0903725122.
- Stavebník alebo ním poverení osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj
Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje
žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Všeobecné podmienky ochrany SEK:
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo
zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
povinný zabezpečiť:
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak 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 777474.
- Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
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- 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 mieste 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 telefóne č. 12129.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá 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.
- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť
o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk).
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Západoslovenská distribučná, a. s. zo dňa 28.02.2020
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike
č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce
súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať
poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách
bezpečnosti práce v blízkosti VN a NN vedení.
- V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky,
ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike
č. 251/2012 Z. z..
- Pred zahájením výkopových prác požadujeme cestou objednávky vytýčiť jestvujúce siete VN a NN
v správe Západoslovenskej distribučnej. Objednávku adresujete na p. Zemka tel. 033/5563216, email:
dusan.zemko@zsdis.sk.

Okresné riaditeľstvo PZ Trnava č. ORPZ-TT-ODI-11-2020/001769-023 dňa 28.01.2020
- Vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon), preto ODI Trnava žiada v
samostatnom konaní nezávisle od stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu:
a) prenosného dopravného značenia v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená bezpečnosť alebo
plynulosť cestnej premávky, či už na cestách a komunikáciách alebo na chodníkoch, pričom projektová
dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na
odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov
(cestný zákon),
b) trvalého dopravného značenia, ak príde k trvalej zmene organizácie dopravy po ukončení stavby, pričom
projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI
Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a
predpisov (cestný zákon).
- Žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou legislatívou, teda podľa
vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto
stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
4. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca
platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá.
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5. Výstavbu ukončiť do 36 mesiacov od začatia výstavby.
6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona uvedené v ustanovení
§ 48 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov o všeobecných
technických požiadavkách na uskutočnenie stavieb a príslušné STN.
7. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a riadiť sa pokynmi ich správcov. Počas
prác dodržiavať ochranné pásma inžinierskych sietí podľa príslušných ustanovení záväzných právnych predpisov
a noriem.
8. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť
nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
9. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby a termíny kontrolných dní. Stavebník umožní orgánom štátneho
stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
10. Nahradiť škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke vodnej stavby, prípadne zabezpečiť uvedenie vecí do
pôvodného stavu.
11. Po dokončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia, na
základe ktorého bude vodná stavba trvalo užívaná.
12. Ku kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať: protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, certifikáty
preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov, porealizačné zameranie stavby, projekt skutočného
vyhotovenia.

II. POVOLENIE NA OSOBITNÉ UŽÍVANIE VȎD

v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd.

Podmienky povolenia:
1. Povolenie sa vzťahuje na odvádzanie vôd z povrchového odtoku z chodníka a priľahlej komunikácie do
existujúceho rigola.
2. Povolenie má platnosť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vyššie uvedenej vodnej
stavby po dobu užívania stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie
Dňa 02.07.2020 bola na tunajší úrad doručená žiadosť Obce Brestovany, J. Nižňanského 6, 919 27 Brestovany,
IČO: 00312312 o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd a povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „SO 02
Dažďová kanalizácia“ realizovanej v rámci hlavnej stavby: ,,Novostavba chodníka pri ceste III/1337, km 22,080 –
22,3041, Brestovany“, na pozemkoch v obci Brestovany, k. ú.: Horné Lovčice.

OÚ ŠVS oznámil začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou oznámením č. OU-TT-
OSZP3-2020/027794-002 zo dňa 04.08.2020 bez miestneho šetrenia a ústneho konania, pretože žiadosť poskytovala
dostatočný podklad pre posúdenie vodnej stavby.

Ku konaniu boli doložené nasledovné doklady:
- projektová dokumentácia - 3 paré,
- dokladová časť, ktorá obsahuje rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia a súhlasy účastníkov konania a dotknutých
orgánov štátnej správy,
- súhlasné stanovisko obce podľa § 140 b stavebného zákona,
- rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Dolné Lovčice pod č. Výst.DLO-27/2017/Zá-56 zo dňa 14.06.2017
s právoplatnosťou dňa 21.07.2017,
- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Ing. arch. Tomášom Gunišom a manž. Mgr. Alexandrou
Gunišovou zo dňa 01.07.2020,
- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Ing. Jaroslavom Dohnalom zo dňa 01.07.2020,
- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Jozefom Jurinoma manž. Jarmilou Jurinovou zo dňa
01.07.2020,
- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Ondrejom Melišom a manž. Bc. Michaelou Melišovou
zo dňa 01.07.2020,
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- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Jánom Glettom a manž. Jozefou Glettovou zo dňa
01.07.2020.

Stavebník je v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov od
správnych poplatkov oslobodený.
Nakoľko boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre
posúdenie navrhovanej stavby, bolo upustené v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a
ústneho pojednávania.
Na základe predložených dokladov a výsledku vodoprávneho konania príslušný orgán štátnej vodnej správy
preskúmal, že nie sú ohrozené vodohospodárske záujmy ani práva iných a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti tohto rozhodnutia.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Musí byť vyvesené
15 dní na úradnej tabuli. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Dátum vyvesenia a
zvesenia verejnej vyhlášky na úradnej tabuli oznámi obecný úrad písomne tunajšiemu úradu.

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 možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

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

............................................
zvesené dňa

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Doručuje sa

Obec Brestovany
Joža Nižňanského 474 6
919 27 Brestovany
Slovenská republika

Jaroslav Dohnal
Žilinská 22 1
921 01 Piešťany
Slovenská republika

Tomáš Guniš
Viktorínova 315 8
919 26 Zavar
Slovenská republika
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Alexandra Gunišová
Viktorínova 315 8
919 26 Zavar
Slovenská republika

Jozef Jurina
Lovčická 661 91
919 27 Horné Lovčice
Slovenská republika

Jarmila Jurinová
Lovčická 661 91
919 27 Horné Lovčice
Slovenská republika

Ondrej Meliš
Lovčická 664 97
919 27 Horné Lovčice
Slovenská republika

Michaela Melišová
Lovčická 664 97
919 27 Horné Lovčice
Slovenská republika

Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10
917 01 Trnava
Slovenská republika

Lucia Adamcová
Ulica Gejzu Dusíka 2823 5
917 08 Trnava
Slovenská republika

Na vedomie
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 0/10, 921 79 Piešťany 1
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Okresné riaditeľstvo PZ Trnava,okresný dopravný inšpektorát, Starohájska 3, 917 10 Trnava 10

OU-TT-OSZP3-2020/027794-0091574/2020



Identifikátor elektronického formulára: 50349287.Dolozka_o_autorizacii.sk, Jazyk: SK, Verzia: 1.2

Doložka o autorizácii
Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu
Názov: [Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a povolenie na osobitné užívanie

vôd - SO 02 Dažďová kanalizácia - ,,Novostavba chodníka pri ceste III/1337,
km 22,080 – 22,3041, Brestovany“ ]

Identifikátor: OU-TT-OSZP3-2020/027794-0091574/2020

Autorizácia elektronického úradného dokumentu
Dokument autorizoval: Rudolf Kormuth
Oprávnenie: Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba: Okresny urad Trnava
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie: 08.09.2020 06:39:48
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 08.09.2020 06:39:52
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-TT-OSZP3-2020/027794-0091574/2020

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii
Doložku vyhotovil: Migrová Zuzana, Ing.
Funkcia alebo pracovné
zaradenie:

odborný radca

Označenie orgánu: Okresný úrad Trnava
IČO: 00151866

Dátum vytvorenia doložky: 08.09.2020
Podpis a pečiatka:


	Rozhodnutie
	xml Rovnopis

