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ROZHODNUTIE 
(verejná vyhláška) 

 

 

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 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: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer, IČO: 00 312 347 

 

podľa § 26 ods. 1 a § 52 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona 

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: 

„Celoobecný vodovod Cífer – 6. stavba, miestna časť Jarná“ 

stavebné objekty: SO 01 Prívodné potrubie 

                                               SO 02 Vodovodné rozvody po obci. 

 

Vyššie uvedená vodná stavba bude zrealizovaná na pozemkoch register „C“ parc.        

č. 1115/1, 1126/1, 1127/1, 12535/47, 12580/2, 12585 v k. ú. Cífer, register „E“ parc.              

č. 2540/3, 2540/17 v k. ú. Cífer, register „C“ parc. č. 72/1, 73, 74, 111, 112, 138, 140/5, 194, 

199/32, 243/1, 243/2, 433 v k. ú. Jarná (Hájska a Mlynská ulica, obec Cífer). 

 

Na predmetnú stavbu vydala obec Voderady, Spoločný obecný úrad, Kollárova 8,    

917 02 Trnava rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. Výst.VOD-131/2017/Ge-341 zo dňa 

24.11.2017, právoplatnosť dňa 26.09.2018. 

Na predmetnú stavbu vydala obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer v zastúpení 

starostom obce Mgr. Marošom Saganom, PhD. záväzné stanovisko č. j.: SO/2018/232/Pk zo 

dňa 31.08.2018. 

 



rozhodnutie č. OU-TT-OSZP3-2018/027836/ŠVS/BB, strana č. 2 

 
 

Údaje o stavbe: 

 Názov vodnej stavby: Celoobecný vodovod Cífer – 6. stavba, miestna časť Jarná. 

 Stavebník: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer, IČO: 00 312 347 

 Projektant: Ing. Rudolf Hasička – EKOSTA 2000, Orešanská 7, 917 01 Trnava,        

ev. č. 5965*A*2. 

 Umiestnenie stavby: pozemky register „C“ parc. č. 1115/1, 1126/1, 1127/1, 12535/47, 

12580/2, 12585 v k. ú. Cífer, register „E“ parc. č. 2540/3, 2540/17 v k. ú. Cífer, 

register „C“ parc. č. 72/1, 73, 74, 111, 112, 138, 140/5, 194, 199/32, 243/1, 243/2, 433 

v k. ú. Jarná (Hájska a Mlynská ulica, obec Cífer) 

 

Popis stavby:  
Projektová dokumentácia rieši zásobovanie obyvateľstva miestnej časti Jarná v obci 

Cífer pitnou  vodou. Prívodné potrubie bude vedené od bodu napojenia na jestvujúci obecný 

vodovod obce Cífer – lokalita IBV Mlynská na Hájskej ulici „PJ“ – DN 150, HDPE 

v celkovej dĺžke 1881 m. Potrubie je vedené pozdĺž asfaltovej komunikácie, štátnej cesty 

III/1282 a III/1284 v rastlom teréne až do obce. Na predmetné prívodné potrubie budú 

napojené vodovodné vetvy distribučnej vodovodnej siete. Hlavná vetva distribučnej 

vodovodnej siete „J1“ DN 150 o dĺžke 256 m a DN 100 o dĺžke 317 m – tlakové potrubie 

HDPE. Ďalšia vetva „J2“ DN 100 o dĺžke 110 m, tlakové potrubie HDPE bude tiež napojená 

na prívodné potrubie „PJ“. Ďalšie vetvy budú „J1.1, J1.2, J1.3, J3, J4, J5, J6 (DN100, tlakové 

potrubie HDPE, o celkovej dĺžke 1623 m. Rozvody po obci celkom 4187 m. Ďalej budú 

zrealizované pretláčky pod štátnou cestou III/1282 a III/1284. 

 

Podmienky povolenia:  

1. Povolenie sa vzťahuje na vodnú stavbu: „Vodovod“ (celkom 5092 m) v nasledovnom 

členení: 

 Prívodné potrubie PP „PJ“ – DN 150, HDPE v celkovej dĺžke 1881 m 

 Rozvody po obci celkom 2306 m: 

 Vetva „J1“ DN 150 o dĺžke 256 m a DN 100 o dĺžke 317 m – tlakové 

potrubie HDPE 

 Vetva „J1.1“ DN100, tlakové potrubie HDPE o dĺžke 172 m 

 Vetva „J1.2“ DN100, tlakové potrubie HDPE o dĺžke 80 m 

 Vetva „J1.3“ DN100, tlakové potrubie HDPE o dĺžke 108 m 

 Vetva „J2“ DN 100, tlakové potrubie HDPE o dĺžke 110 m 

 Vetva „J3“ DN100, tlakové potrubie HDPE o dĺžke 403 m 

 Vetva „J4“ DN100, tlakové potrubie HDPE o dĺžke 295 m 

 Vetva „J5“ DN100, tlakové potrubie HDPE o dĺžke 292 m 

 Vetva „J6“ DN100, tlakové potrubie HDPE o dĺžke 273 m 

 Vodovodné odbočenia: 

 DN 25 PE 176 ks x 5 m/ks = 880 m 

 DN 50 PE 5 ks x 5 m/ks = 25 m 

 Podzemné požiarne hydranty, ktoré budú osadené na odbočke cez šupátko so 

zemnou súpravou 

 Križovania štátnej cesty III/1282 a III/1284 pretláčaním HDPE chráničiek, do 

ktorých bude zatiahnuté vodovodné potrubie. Križovanie miestnych komunikácií 

bude  realizované prekopaním (5 pretláčok). 
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 Križovanie vodného toku Gidra vrchom uložením potrubia v zateplenej 

a oplechovanej chráničke na betónových pätkách a oceľovej konštrukcii. Na 

potrubí bude osadený kompenzátor a odvzdušnenie. 

 Na vodovodnom potrubí bude uložený vyhľadávací vodič 

 

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. 

3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Celoobecný vodovod Cífer – 

6. Stavba, miestna časť Jarná“, ktorú vypracoval Ing. Rudolf Hasička v decembri 2013. 

Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu. 

4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného 

zákona uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona – všeobecné technické požiadavky 

na uskutočňovanie stavieb. 

6. 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. 

7. 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.  

8. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 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. 

9. 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. 

10. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území. 

11. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby. Stavebník umožní orgánom štátneho 

stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre 

výkon dohľadu. 

12. Počas realizácie danej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v 

rámci staveniska a na priľahlých pozemkoch. 

13. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo 

stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. 

14. 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). 

15. 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 

stavby, protokol o vykonaných skúškach, preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia, 

certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov, porealizačné 

zameranie stavby, projekt skutočného vyhotovenia vodnej stavby. 
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16. Dodržať podmienky dotknutých orgánov a organizácií: 

 

 Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer (záväzné stanovisko č. j.: 

SO/2018/232/Pk zo dňa 31.08.2018) 

Obec Cífer súhlasí s investičnou činnosťou v kat. území Cífer a Jarná na pozemku 

parc. č. 1627/1 v obci Cífer a to: s vydaním stavebného povolenia na stavbu v zmysle 

predloženej PD „Celoobecný vodovod Cífer – 6. Stavba, m. č. Jarná“ v kat. území 

Cífer na pozemku parc. „C“ č. 1115/1, 1126/1, 1127/1, 12535/47, 12580/2, 12582, 

parc. „E“ č. 2540/3, 2540/17 a v k. ú. Jarná parc. „C“ č. 72/1, 73, 74, 111, 112, 138, 

140/5, 194/2, 199/32, 243/1, 243/2, 433 v obci Cífer, ktorým  investorom bude Obec 

Cífer, Nám. A: Hlinku 31, 919 43 Cífer. 

 

 Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 

Trnava (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2017/021972/ŠSOPaK/Ze zo dňa 

23.06.2017) 

 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 (§ 12 zákona o ochrane 

prírody).  

 Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) sa v zmysle § 47 ods. 3 

zákona o ochrane prírody vyžaduje súhlas Obce Dolné dubové 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.  

 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. 

 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. 

 Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu 

rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody. 

 Rešpektovať regionálny biokoridor Gidra a existujúcu zeleň v území (aleje, 

remízy, brehové porasty), lesné biotopy, 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 ekologicko – stabilizačnej funkcie 

v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody. 

 V prípade, že investičnou akciou príde k zmene stavu mokrade – uvedeného 

vodného toku, bude sa vyžadovať na činnosť súhlas Okresného úradu Trnava, 

odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných 

zložiek životného prostredia kraja v súlade s § 6 ods. 4 zákona o ochrane prírody. 

V rozhodnutí môže tento orgán ochrany prírody určiť podrobnejšie podmienky 

vykonávania činnosti zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny a obmedziť ich 
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časovú platnosť v zmysle § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody. Súhlas je 

potrebné predložiť stavebnému úradu ešte pred vydaním stavebného povolenia 

v súlade s § 103 ods. 6 zákona a 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. 

 

 Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany 

ovzdušia (odpoveď č. OU-TT-OSZP3-2017/022231/ŠSOO/Te zo dňa 28.06.2017) 

 V zmysle § 26 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o ovzduší“) okresný úrad – orgán ochrany ovzdušia vydáva 

stanoviská len k územným plánom obcí a územným plánom zón (§ 26 ods. 3 

písm. r); to znamená, že orgán ochrany ovzdušia nemá kompetenciu vydávať 

stanoviská (vyjadrovať sa) k predkladaným projektovým dokumentáciám. 

 V zmysle § 26 ods. 1 okresný úrad – orgán ochrany ovzdušia vydáva súhlasy pre 

veľké zdroje a stredné zdroje podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 zákona o ovzduší. 

 Ak predmetnou stavbou vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia, jeho 

povoľovanie je v kompetencii príslušnej obce v zmysle § 27 zákona o ovzduší. 

V zmysle § 17 ods. 1 písm. a) na umiestnenie MZZO nie je potrebný súhlas 

orgánu ochrany ovzdušia. Súhlas sa vyžaduje až na povolenie stavby MZZO a na 

jeho uvedenie do užívania (do prevádzky). Žiadosť o vydanie súhlasu musí 

obsahovať ustanovené náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší. 

 V prípade vzniku stredného alebo veľkého zdroja znečistenia ovzdušia, jeho 

povoľovanie je v kompetencii Okresného úradu Trnava, Odbor starostlivosti 

o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia, ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia. Na 

umiestnenie, povolenie a užívanie stavby stredného alebo veľkého zdroja je 

potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší. Žiadosť o vydanie 

súhlasu musí obsahovať ustanovené náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 zákona 

o ovzduší. 

 Ako prílohu k žiadosti  o vydanie súhlasu je potrebné priložiť predmetnú 

projektovú dokumentáciu na overenie súladu údajov uvedených v žiadosti 

o vydanie súhlasu s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii. 

 V prípade, že sa uvažuje s prevádzkou chladiacich zariadení, klimatizačných 

zariadení, tepelných čerpadiel, stacionárnych systémov požiarnej ochrany 

a hasiacich prístrojov, upozorňujeme prevádzkovateľa na plnenie povinností 

ustanovených v zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo vyhláške MŽP SR č. 314/2009   Z. 

z., ktorou sa vykonáva zákon č. 286/2009 Z. z. 
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 Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 

ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 

Trnava (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2017/021949/ŠSOH/Šá zo dňa 03.07.2017) 
1. Pri realizácii predmetného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia 

zákona o odpadoch. 

2. Ku kolaudácii stavby doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia 

odpadov, ktoré vznikli počas realizácie predmetnej stavby. 

 

 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Správa povodia dolného 

Váhu, Dolná č. 16, 927 00 Šaľa (vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 7248/2018/2 zo dňa 

25.09.2018) 

 Vzhľadom k tomu, že cestný most križujúci vodný tok Gidra predstavuje 

povodňové riziko, kapacita v profile mostu z dôvodu jeho nízkeho osadenia je 

menšia ako kapacita koryta nad mostom a z hľadiska zabezpečenia údržby toku 

v profile mostu požadujeme križovanie toku riešiť bezvýkopovou metódou 

s uložením vodovodného potrubia do chráničky, pre zabezpečenie predpísaného 

krytia požadujeme hornú hranu chráničky vodovodu osadiť min. 1200 mm od 

zameranej nivelety dna, ktorá je v mieste križovania na kóte 150,57 m n. m., 

chráničku ako aj pomocné jamy požadujeme umiestniť až za ochranné pásmo toku 

z obidvoch jeho strán. 

 Ako správca pozemku p. č. 112 v k. ú. Jarná, križovanie mlynského náhonu 

odporúčame riešiť bezvýkopovou technológiou, s uložením do chráničky v min. 

hĺbke 1200 mm od zameranej nivelety dna (niveletu je nutné vyžiadať a doplniť 

do PD od správcu toku) a to tak, aby kopírovala profil koryta toku, chráničku ako 

aj pomocné jamy požadujeme umiestniť až za ochranné pásmo toku z obidvoch 

jeho strán. 

 Ochranné pásmo toku Gidra je stanovené v šírke min. 6 m a bývalého mlynského 

náhonu v šírke min. 4 m od brehovej čiary toku, akékoľvek narušenie terénu 

a zásahy do koryta tokov, ako aj pobrežných pozemkov, požadujeme uviesť do 

pôvodného stavu. 

 Detailne vypracovaný rez križovanie vodovodu a vodného toku Gidra ako aj 

mlynského náhonu v súlade s STN 75 2102 a STN 73 6822 spolu so zohľadnením 

vyššie uvedeného požadujeme predložiť na odsúhlasenie na Správu povodia 

dolného Váhu Šaľa. 

 Trvalý zásah do pozemkov SVP, š. p. (križovanie tokov) zmluvne doriešiť na 

Odbore správy majetku na OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, 033/776 4405) 

uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena. 

 Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané. 

 K zahájeniu a k ukončeniu prác požadujeme kontaktovať nášho pracovníka 

(úseková technička Ing. Baďurová, 0903 460 617) a jeho pokyny rešpektovať, 

pred zásypom pomocných jám bude prizvaná naša pracovníčka (Ing. Baďurová) 

k zápisničnému prevzatiu hĺbky uloženia chráničky, ktorá skontroluje súlad s PD 

stavby a nášho vyjadrenia – nevyhotovenie a nepodpísanie uvedeného protokolu 

sa bude považovať za nesplnenie podmienok stanovených našou organizáciou. 

 Po zriadení stavby požadujeme miesto križovania zamerať a porealizačné 

zameranie v digitálnej a papierovej forme odovzdať nášmu zástupcovi na 

kolaudácii stavby, na ktorú žiadame byť prizvaní. 
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 Upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, 

ods. 3, vlastník stavby umiestnenej vo vodnom toku je povinný na vlastné náklady 

dbať o jej riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok 

vôd. 

 Realizácia stavebnej akcie v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách § 27 ods. 1 

podlieha vydaniu súhlasu štátnej vodnej správy, OÚ OSŽP v Trnave. 

 Podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona správca toku nezodpovedá za škody 

spôsobené účinkami vôd, splavenín ľadu ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych 

udalostiach. 

 

 Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 

(vyjadrenie č. 12579/2017/MOc zo dňa 20.09.2017) 

 S navrhovaným zásobovaním vodou a napojením na verejný vodovod v majetku 

a/alebo prevádzke našej vodárenskej spoločnosti súhlasíme. 

 Projektant v predloženej projektovej dokumentácii konštatuje, že v riešenej 

lokalite, miestnej časti Jarná, vzhľadom na konfiguráciu terénu a výšky hladiny 

vody vo vodojeme Cífer, nebude dostatočný tlak vo vodovodnej sieti. Preto 

upozorňujeme investora, že je potrebné vyriešiť tento problém s nedostatočným 

tlakom do dobudovania predmetného vodovodu. 

 Pri umiestňovaní vodovodu, vzhľadom na ďalšie inžinierske siete, žiadame 

dodržať pri súbehu minimálnu vzdialenosť 1,5 m od okraja potrubia na každú 

stranu. 

 Pokiaľ nebude vodovod odovzdaný do prevádzky našej vodárenskej spoločnosti, 

do 10 m od napojenia na existujúci vodovod žiadame umiestniť vodomernú 

šachtu, kde sa umiestni centrálne meranie spotreby vody, vodomery pre jednotlivé 

rodinné domy budú podružnými vodomermi. 

 Pokiaľ chce investor požiadať TAVOS, a. s. o prevádzku navrhovaného verejného 

vodovodu, je nutné prizývať pracovníkov našej spoločnosti počas realizácie ku 

kontrole vykonávaných prác a funkčným skúškam. Uvedené musí byť 

zaznamenané v stavebnom denníku. 

 Pokiaľ má byť vodovod po vybudovaní a uvedení do prevádzky odovzdaný do 

prevádzky TAVOS, a. s., musí byť uložený vo verejnom priestranstve. 

 Taktiež ak nebudú dodržané pri výstavbe vodných stavieb technické normy 

a podmienky vydané v tomto vyjadrení, TAVOS, a. s. nevstúpi s investorom po 

dobudovaní stavby a vydaní užívacieho povolenia do jednania o prevzatí 

vybudovaných stavieb do prevádzky. 

 Toto vyjadrenie sa vzťahuje len pre účely vydania stavebného povolenia na vodné 

stavby, nie je vyjadrením k prípojkám pre jednotlivé rodinné domy. PD prípojok, 

spracované pre jednotlivé nehnuteľnosti, bude možné po kolaudácii vodných 

stavieb po dohode s vlastníkom vodovodu, predložiť na vyjadrenie na TAVOS,    

a. s., Trnava. Vyjadrenie vydáme k technickému riešeniu prípojok. Do 

usporiadania prevádzkových vzťahov s vlastníkom sietí TAVOS, a. s. nepripojí 

prípojku na verejné siete, neosadí meradlo a neuzavrie zmluvu o dodávke vody 

s jednotlivými vlastníkmi stavebných pozemkov. 

 Uvedené požiadavky k návrhu a realizácii vodných stavieb ako aj k navrhovaným 

prípojkám  uplatňujeme na základe zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, jednak ako vlastník 
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v súlade s § 15, 16 a /alebo prevádzkovateľ v súlade s § 17, 18 verejných sietí, na 

ktoré sa navrhované vodné stavby pripájajú. 

 

 Slovenský pozemkový fond – Bratislava, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava 

(stanovisko č. SPFZ/2017/54087 zo dňa 30.05.2017) 

SPF Vám oznamuje, že súhlasí s vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby 

a stavebného povolenia predmetnej stavby na pozemkoch SPF, v zmysle doloženého 

zakreslenia stavby za podmienky: 

 Na dotknuté pozemky SPF (KN C parc. č. 12582, KN E parc. č. 1812) najneskôr 

do vydania kolaudačného rozhodnutia bude zriadené vecné bremeno, ktoré bude 

zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. 

 Po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do takého stavu tak, aby mohli byť 

využívané na doterajší účel. 

 V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady. 

 Doložiť vyjadrenie prípadného užívateľa pozemkov SPF. 

 Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve , ani inou dohodou medzi SPF 

a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté 

pozemky SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje 

SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF. 

 Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka 

vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby. 
 

 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor 

expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 (stanovisko  č. 04429/2018/O230-14 

zo dňa 18.09.2018) 

Z hľadiska územných a rozvojových záujmov ŽSR k stavbe nemáme námietky 

a súhlasíme s vydaním stavebného povolenia za dodržania nasledovných podmienok: 

 Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR Správa majetku Bratislava, 

Oblastná správa majetku Trnava č. 3880/2018/312200/OSM TT/7a.09 zo dňa 

18.08.2018 vo veci uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného bremena pred 

vydaním kolaudačného rozhodnutia. 

 Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení 

a ochranu železničnej trate počas realizácie stavebných prác. Upozorňujeme, že 

akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené 

realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka. 

 Dodržať ustanovenia zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov. 

 

 Trnavský samosprávny kraj, sekcia verejnej správy, odbor dopravnej politiky,  

P. O. BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava (stanovisko č. 05672/2017/ODP-4 

zo dňa 14.06.2017) 

Trnavský samosprávny kraj, ako vlastník ciest č. III/1282 a č. III/1284, dáva 

k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko: 

 Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa ciest č. III/1282 a č. III/1284 

boli vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
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 Pred realizáciou stavby vodovodu pri cestách III. triedy 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 III. 

triedy a určenie dočasného dopravného značenia. 

 Križovanie vodovodu s cestami č. III/1282 a č. III/1284 požadujeme vykonať 

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

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

aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky. 

 Smerové vedenie vodovodu viesť mimo konštrukcie ciest č. III/1282 a č. III/1284. 

 Stavebnou činnosťou pri realizácii stavby vodovodu nesmie byť ohrozená cesta vo 

vlastníctve TTSK z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania 

odtokových pomerov. 

 Obmedzenie cestnej premávky na cestách III. triedy žiadame navrhnúť len 

v nevyhnutnom rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu 

dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému 

inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho 

použitia. Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných predpisov. 

 Pred výjazdom vozidiel a stavebných mechanizmov zo staveniska je stavebník 

povinný zabezpečiť ich očistenie ako aj priebežne vykonávať čistenie príslušnej 

cesty III. triedy v úseku dotknutom predmetnou stavbou. 

 Všetky škody na cestách III. triedy vrátane poškodenia trvalého zvislého, resp. 

vodorovného dopravného značenia, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie 

stavby, je stavebník povinný neodkladne odstrániť na vlastné náklady. 

 Technické podmienky týkajúce sa vedenia a križovania vodovodu v súvislosti 

s cestami III. triedy 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. 

 S predloženou dokumentáciou na stavbu „Celoobecný vodovod Cífer – 6. Stavba, 

m. č. Jarná“, pri dodržaní podmienok tohto stanoviska, súhlasíme. 

 

 Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava (výnimka zo zákazu 

činností č. 03727/2017/SÚCTt-5 8617 zo dňa 16.10.2017) 

S udelením výnimky zo zákazu činností v ochrannom pásme ciest číslo III/1282 

a III/1284 z dôvodu uloženia vodovodného potrubia súhlasíme s týmito podmienkami: 

 Začatie prác v dotyku s cestami III/1282 a III/1284 žiadame oznámiť nášmu 

majstrovi strediska Trnava, t. č. 033/5531287.  

 Premávka na cestách 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. 

 

 Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Kollárova 8, 917 02 Trnava (stanovisko č. OU-TT-OCDPK-2017/032040/Ho zo 

dňa 27.10.2017) 

Okresný úrad Trnava, OCDPK povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom 

pásme cesty III/1282 v km od 2,400 do 4,200 obojstranne a cesty III/1284 v km od 

0,000 do 0,740 obojstranne mimo sídelného útvaru obce Ohraničeného dopravnou 
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značkou označujúcou začiatok a koniec obce Cífer a Cífer, miestna časť jarná (k. ú. 

Cífer, k. ú. Jarná) na výstavbu verejného vodovodu v obci Cífer – 6. stavba. Povolenie 

je viazané dodržaním týchto podmienok: 

 Prívodné potrubie verejného vodovodu bude uložené v ochrannom pásme cesty 

III/1282 a cesty III/1284 obojstranne a bude uložené vo vzdialenosti min. 4 m od 

osi cesty v rastlom teréne, prípadne sa uložia do uvedených ciest – križovanie 

cesty III/1282 a cesty III/1284 sa uskutoční pretláčaním. 

 Výnimka zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/1282 a III/1284 sa 

povoľuje na dobu neurčitú. 

 Počas stavebných prác nesmie byť na ceste III/1282 a ceste III/1284 skladovaný 

žiadny stavebný ani iný materiál, cesta nesmie byť znečisťovaná, prípadné 

znečistenie musí byť ihneď odstránené. V prípade poškodenia musí byť cesta 

uvedená do pôvodného stavu. 

 Počas výstavby obecného vodovodu nesmie byť na ceste III/1282 a III/1284 

ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Akékoľvek obmedzenie 

cestnej premávky musí byť usmerňované schváleným prenosných dopravným 

značením, na ktoré musí byť vopred vydané určenie na použitie prenosného 

dopravného značenia, vydaného na základe súhlasu okresného riaditeľstva 

policajného zboru v Trnave, okresného dopravného inšpektorátu. 

 

 Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava (stanovisko č. 

3997/4/2017 zo dňa 29.06.2017) 

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek 

bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienky a upozornenia, ktoré je 

potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby: 

 Pripomienky a upozornenia: 2.1 Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné 

dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z. (STA). Uvedené pripomienky 

a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.  

 

 Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (vyjadrenie zo 

dňa 24.07.2016) 

S predloženým projektom za účelom vydania stavebného povolenia súhlasíme za 

podmienok nižšie uvedených. 

 Požadujeme rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné 

pásma v zmysle ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. 

a nadväzných legislatívnych predpisov. 

 Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, 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 v blízkosti VVN, VN a NN vedení. 

 V prípade, že pri umiestňovaní vašej stavby dôjde do 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.. 
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 Zároveň upozorňujeme na povinnosť majiteľa nehnuteľnosti na zabezpečenie 

prístupu pracovníkov energetiky k elektroenergetickým zariadeniam 

nachádzajúcim sa alebo prechádzajúcimi cez pozemok za účelom opravy a revízií 

týchto zariadení. 

 Pred začatím zemných prác na zariadeniach budovaných v tejto stavbe, je 

potrebné v navrhovaných trasách požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie 

káblov patriacich ZSD, a. s., RSS Západ. 

 Zemné práce – pri križovaní a súbehu zariadení ZSD, a. s., - požadujeme 

vykonávať so zvýšenou opatrnosťou – ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať 

bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN. 

 Pri prácach na zariadeniach patriacich ZSD, a. s. požiadať pracovníkov RSS 

Západ Trnava o technický dozor. 

 Požadujeme prevzatie križovatiek a súbehov uloženia existujúcich káblových 

vedení správcom distribučných rozvodov ZSD, a. s. – RSS Západ. 

 Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá 

projektant. 

 Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na dobu 2 rokov. 

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

CD52521/2017 a kontaktujte Ing. Martin Hajdučko, T +421-(0)335563248, F 

+421-(0)335545081, martin.hajducko@zsdis.sk. 

 

 Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817  62 Bratislava (vyjadrenie č. 6611721880 

zo dňa 23.08.2017) 

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 (§ 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 (23.08.2018), 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. 

mailto:anton.hudek@telekom.sk
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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 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. 

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

 

 

Rozhodnutie o pripomienkach účastníkov konania:  

1) Ing. Branilav Glasa, Sokolská 21, 919 43 Cífer, zaslal dňa 07.09.2018 na tunajší úrad 

pripomienky k oznámeniu o začatí vodoprávneho konania, v ktorých sa uvádza 

nasledovné: 

Celoobecný vodovod Cífer – 6. Stavba má byť realizovaná aj na parcele 2540/17 

v katastrálnom území obce Cífer pozdĺž miestnej komunikácie III/1284 v smere do 

miestnej časti Jarná po ľavej strane. Som vlastníkom parcely 2540/1 v katastrálnom 

území obce Cífer. Táto parcela susedí s parcelou 2540/17 a miestnou komunikáciou 

III/1284 v celkovej dĺžke 270 metrov. Už v územnom konaní o umiestnení tejto stavby 

mailto:hradil@suptel.sk
http://www.telekom.sk/
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som upozorňoval na fakt, že medzi obecnou komunikáciou č. III/1284 a parcelou č. 

2540/1 nie je dostatočný priestor na umiestnenie tejto stavby vodovodu, keďže parcela 

2540/1 sa v mnohým miestach dotýka samotnej miestnej komunikácie III/1284. Parcela 

2540/1 je oplotená z väčšej časti a toto oplotenie sa nachádza nie na hranici (hranica 

medzi parcelou 2540/1 a 2540/17), keďže by to bolo až na miestnej komunikácii č. 

III/1284 ale cca 2,5 až 3 metre od tejto miestnej komunikácie. Pozdĺž tohto oplotenia sú 

vysadené stromy ako: topole, smreky, orechy, tuje. V ďalšej časti pozemku 2540/1 

(neoplotenej) pozdĺž miestnej komunikácie III/1284 sú vysadené orechy (vlašské), slivky, 

marhule vo vzdialenosti cca 2,5 až 3 metre. 

Podľa vyjadrenia Okresného úradu Trnava, odboru cestnej dopravy a PK k územnému 

rozhodnutiu k tejto stavbe by táto stavba vodovodu mala byť umiestnená minimálne vo 

vzdialenosti 4 metre od osi cesty III/1284 v rastlom teréne. Táto miestna komunikácia je 

široká 5 metrov. 

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie vo svojom vyjadrení 

k územnému rozhodnutiu k tejto stavbe uviedol, že je nutné zabezpečiť, aby neboli 

poškodzované dreviny. Je nutné dodržať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa 

drevín. 

Z uvedeného vyplýva, že táto stavba by mala byť umiestnená vo vzdialenosti min. 1,5 

metra v rastlom teréne od asfaltového okraja miestnej komunikácie (min. 4 metre od osi 

cesty) III/1284, čo už nie je parcela č. 2540/17 (obecná parcela), ale súkromný pozemok 

parcela č. 2540/1. Ako som vyššie uviedol 2,5 – 3 metre od miestnej komunikácie č. 

III/1284 mám na pozemku 2540/1 posadené stromy. V tomto prípade by došlo 

k realizovaniu výkopu na vodovod 1 – 1,5 metra od päty kmeňa týchto stromov, čo je pre 

mňa neakceptovateľné. 

S výstavbou vodovodu po ľavej strane miestnej komunikácie č. III/1284 v smere do 

miestnej časti Jarná nesúhlasím, nakoľko by tento vodovod na základe určených 

podmienok viedol po súkromnom pozemku parcele 2540/1 a nie po parcele 2540/17 

v katastrálnom území Cífer a realizovaním výkopu v tesnej blízkosti stromov na parcele 

2540/1 by došlo k poškodeniu ich koreňového systému. 

Žiadam, aby bola stavba celoobecného vodovodu – 6. Stavba, miestna časť Jarná 

preprojektovaná z parcely 2540/17 na parcelu č. 2581 v katastrálnom území obce Cífer. 

Parcela 2581 sa nachádza na pravej strane miestnej komunikácie č. III/1284 v smere do 

miestnej časti Jarná a jej vlastníkom je Obec Cífer. – zamieta sa 

 

2) Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1, zaslali dňa 11.09.2018 na tunajší úrad list č. 

04429/2018/O230-14 zo dňa 03.09.2018, v ktorom sa uvádza nasledovné: 

Nakoľko stavebník nepredložil na ŽSR projektovú dokumentáciu, nepožiadal o naše 

stanovisko a na základe dodaných podkladov nebolo možné určiť vplyv stavby na 

prevádzku na dráhe, uplatňujeme na základe § 61 zákona 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov námietku a nesúhlasíme 

s vydaním vodoprávneho povolenia na predmetnú stavbu až do vydania súhrnného 

stanoviska GR ŽSR, Odboru expertízy, Klemensova 8, 831 61 Bratislava. 

Projektovú dokumentáciu požadujeme predložiť na odsúhlasenie cestou ŽSR Správa 

majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava, Šancová 5/C, 811 04 Bratislava. 

V prípade, že stavba zasahuje aj do ochranného pásma dráhy (60 m od osi krajnej koľaje) 

je potrebné zaslať PD so žiadosťou i na ŽSR Oblastné riaditeľstvo trnava, Bratislavská 

2/A Trnava. - vyhovuje sa 
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O d ô v o d n e n i e 
 

Dňa 10.08.2018 bola na tunajší úrad doručená žiadosť od stavebníka: Obec Cífer, 

Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer, IČO: 00 312 347 o vydanie povolenia na uskutočnenie 

vodnej stavby: ,,Celoobecný vodovod Cífer – 6. stavba, miestna časť Jarná“, stavebné 

objekty: SO 01 Prívodné potrubie, SO 02 Vodovodné rozvody po obci. Predmetná vodná 

stavba bude realizovaná na pozemkoch register „C“ parc. č. 1115/1, 1126/1, 1127/1, 

12535/47, 12580/2, 12585 v k. ú. Cífer, register „E“ parc. č. 2540/3, 2540/17 v k. ú. Cífer, 

register „C“ parc. č. 72/1, 73, 74, 111, 112, 138, 140/5, 194, 199/32, 243/1, 243/2, 433 v k. ú. 

Jarná (Hájska a Mlynská ulica, obec Cífer). 

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-

2017/027836/ŠVS/BB zo dňa 16.08.2018 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 

orgánom. Nakoľko boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť 

poskytovala dostatočné podklady pre posúdenie navrhovanej stavby, 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-OSZP3-2017/027836/ŠVS/BB zo dňa 16.08.2018, 

inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne resp., že so stavbou z hľadiska nimi 

sledovaných záujmov súhlasia. Oznámenie o začatí vodoprávneho konania bolo zverejnené na 

úradnej tabuli tunajšieho úradu od 17.08.2018 do 03.09.2018, na úradnej tabuli obce Cífer 

bolo zverejnené od 17.08.2018 do 03.09.2018 a na internetovej stránke ministerstva bolo 

zverejnené od 17.08.2018 do 03.09.2018. 

K realizácii predmetnej vodnej stavby boli v určenej lehote uplatnené nasledovné 

námietky:  

 K námietke od Ing. Branislav Glasu, Sokolská 21, 919 43 Cífer tunajší úrad uvádza 

nasledovné – Nakoľko predmetná námietka bola uplatnená v územnom konaní, tunajší 

úrad na ňu neprihliadol v zmysle § 61 ods. 1 stavebného zákona. 

 K námietke od Železníc Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor 

expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 tunajší úrad uvádza nasledovné – Tunajší 

úrad námietku zohľadnil a stavebné povolenie vydal až po doložení súhlasného 

stanoviska od Železníc Slovenskej republiky, Bratislava č. 04429/2018/O230-14 zo dňa 

18.09.2018. 

 

Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady: 

 Projektová dokumentácia „Celoobecný vodovod Cífer – 6. Stavba, miestna časť 

Jarná“, ktorú vypracoval Ing. Rudolf Hasička v decembri 2013 vo dvoch 

vyhotoveniach 

 Rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. Výst.VOD-131/2017/Ge-341 zo dňa 

24.11.2017, právoplatnosť dňa 26.09.2018 od obce Voderady 

 Rozhodnutie č. OU-TT-OVBP2-2018/028001/Ga zo dňa 10.09.2018 

 Záväzné stanovisko č. j.: SO/2018/232/Pk zo dňa 31.08.2018 od obec Cífer 

 Výpis z listu vlastníctva č. 290 zo dňa 24.08.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 1600 zo dňa 10.08.2018, 16.08.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 2766 zo dňa 10.08.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 200 zo dňa 10.08.2018 
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 Výpis z listu vlastníctva č. 2728 zo dňa 16.08.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 1798 zo dňa 16.08.2018 

 Výpis z listu vlastníctva č. 290 zo dňa 24.08.2018 

 Kópia katastrálnej mapy zo dňa 10.08.2018 

 Vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií 

  

Účastníci konania a dotknuté orgány si počas stanovenej lehoty neuplatnili námietky 

voči vydaniu povolenia na uskutočnenie uvedenej vodnej stavby. 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. 

 

Stavebník je v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov od správnych poplatkov oslobodený. 

  

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 

stavebného zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli obce Cífer, 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. 

 

 

P o u č e n i e 
 

 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. 

  

 

 

 

 

 

 

        Ing. Rudolf Kormúth 

                 vedúci odboru 
 

 

 

      .................................................                 ............................................ 

  vyvesené dňa                                           zvesené dňa 
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Doručí sa: 

1. Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer 

2. Obec Voderady, 919 42 Voderady č. 262 

3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 1 

4. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 3/834,         

921 80 Piešťany 

5. Slovenský vodohospodárky podnik, š. p., Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16,    

927 01 Šaľa 

6. Projektant: Ing. Rudolf Hasička – EKOSTA 2000, Orešanská 7, 917 01 Trnava 

7. Ing. Branilav Glasa, Sokolská 21, 919 43 Cífer 

8. Železnice SR, GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 

9. Verejnou vyhláškou – ostatným účastníkom konania 

 

 

 

Na vedomie: 

10. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava 

11. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 

917 02 Trnava 

12. Trnavský samosprávny kraj, Sekcia verejnej správy, Odbor dopravnej politiky, 

P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

13. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

14. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 07 Trnava 

15. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

16. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

17. Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany 

18. MICHLOVSKY, spol. s r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 

19. Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 

20. OÚ TT-ŠVS – ku spisu 
 


