OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
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Rozhodnutie
Verejná vyhláška
Výrok
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia – štátna vodná správa (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: Mesto Trnava, IČO: 00 313 114
povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:
„Predĺženie miestnej komunikácie Spartakovská – SO 3 Vodné hospodárstvo“
podľa ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s ustanovením § 66 stavebného zákona.
Údaje o stavbe:
Názov hlavnej stavby: Predĺženie miestnej komunikácie Spartakovská
Názov vodnej stavby: SO 3 Vodné hospodárstvo - stavebné objekty SO 3.09 – Rozvod pitnej vody, SO 3.19 – Verejná
kanalizácia
Miesto stavby: Trnava, ulica Spartakovská
katastrálne územie: Trnava
parc. reg. C KN č.: 5671/92, 5671/95, 5669/59, 5671/97, 5671/10, 5671/149, 5671/150 (vlastníkom pozemkov je
stavebník, vlastníctvo zapísané na LV č. 5000 a 12341),
5676/47, 5680/252 (vlastníkom pozemku je Terra Trnavia, s.r.o., Blagoevova 28, Bratislava, vlastníctvo zapísané
na LV č. 12963)
5680/77 (vlastníkom pozemku je SR, správca Železnice SR, vlastníctvo zapísané na LV č. 45)
Projektant: Ing. Miloš Wild, reg. č. 2592*A*2-2, cakov+partners, Ventúrska 5, 811 01 Bratislava
Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Zavar pod č. OSaŽP/832-118842/2020/Bj zo dňa 25.02.2020.
Popis stavby:
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Projekt stavby rieši návrh kanalizačného zberača a vodovodného napojenia pre územie s výhľadovou výstavbou
Obytného súboru Prúdy v Trnave. Kanalizačný zberač bude napojený do existujúcej šachty v križovatke ulíc
Spartakovská, Sasinkova a V. Clementisa, ukončenie bude pred hranicou pozemku investora Obytného súboru Prúdy.
Zberač je navrhnutý zo sklolaminátového potrubia DN 600 dĺžky 295 m.
Verejný vodovod začína napojením na existujúci verejný vodovod DN 300 a končí na hranici pozemku investora
Obytného súboru Prúdy. Vodovod je navrhnutý z tvárnej liatiny DN 150 dĺžky 89,7 m.
Z dôvodu kolízie existujúcej armatúrnej šachty s navrhovaným kruhovým objazdom bude v rámci stavby
zrealizovaná preložka armatúrnej šachty a preložky troch vetiev verejného vodovodu.
Podmienky povolenia:
1. Povolenie sa vzťahuje na stavebné objekty:
SO 3.09 - Rozvod pitnej vody
- vetva V-1 – potrubie z tvárnej liatiny DN 150, dĺžka 89,7 m, na začiatku vetvy bude osadená uzatváracia armatúra
na konci vetvy bude osadený podzemný hydrant DN80
- preložka vodovodu 1 – potrubie z tvárnej liatiny DN 100, dĺžka 16,6 m
- preložka vodovodu 2 – potrubie z tvárnej liatiny DN 300, dĺžka 8 m
- preložka vodovodu 3 – potrubie z tvárnej liatiny DN 300, dĺžka 31,5 m, na trase bude osadený podzemný hydrant
DN 80
- na potrubie sa uloží vyhľadávací vodič CuFe 1x6 mm²
- armatúrna šachta – betónová prefabrikovaná, vnútorné rozmery 2450x2050x1800 mm, prekrytá stropnou doskou
s rozmermi 2750x2350x150 mm so vstupným otvorom, v armatúrnej šachte budú osadené uzávery DN 100 a DN
300, T-kus DN300/100, redukcia DN 300/100, uzávery, montážne vložky
SO 3.19 – Verejná kanalizácia
- zberač A – potrubie sklolaminátové DN 600, dĺžka 295,0 m
- na kanalizácii sú navrhnuté betónové typové šachty DN 1000 – 6 ks
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. Lehota na ukončenie stavby: 12/2023.
4. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej vo konaní, ktorú vypracoval Ing. Miloš Wild v
09/2019 a ktorá je súčasťou tohto povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu
stavebného úradu.
5. 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.
6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a
dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
7. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona uvedené v ustanovení
§ 48 stavebného zákona.
8. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov, ktoré uplatnili v písomných
stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti:
Mesto Trnava, č. OÚRaK/36584-76760/2020/Hn zo dňa 15.06.2020
- Pri realizácii SO 3 – Vodné hospodárstvo stavebník dodrží podmienky uvedené v územnom rozhodnutí.
- Pred zahájením výkopových prác zabezpečiť presné vytýčenie stavbou dotknutých podzemných vedení
inžinierskych sietí.
- V prípade obmedzenia dopravy je potrebné požiadať cestný správny orgán o vydanie určenia na použitie
prenosného dopravného značenia počas realizácie so súhlasom okresného dopravného inšpektorátu.
- Objekty vodnej stavby požadujeme pri realizácii stavby koordinovať tak, aby bolo možné v závere stavebných prác,
najneskôr ku kolaudácii stavby, zrealizovať aj kompletné ozelenenie podľa schváleného projektu Sadové úpravy.
Akékoľvek vynútené zmeny oproti PD je nutné odsúhlasiť s projektantom a pracovníkom MsÚ v Trnave odbor
územného rozvoja a koncepcií.
- Upozorňujeme, že spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. zahájila 1.4.2020 realizáciu stavby „Rekonštrukcia plynovodov
Trnava 8 – Bernolákova, Žitná, K. Čulena, Palárikova, Koniarekova, 2.SC, UO02860“, v rámci ktorej budú
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dotknuté plynovody v plánovanej kruhovej križovatke ulíc Spartakovská/Sasinkova. Pri realizácii stavby je potrebné
zohľadniť zrekonštruované plynovody.
- Z hľadiska budúceho využitia územia žiadame nevyužité staré rozvody a zariadenia prekladaných úsekov vodovodu
v max. miere odstrániť.
- Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Trhová 3, odbore územného rozvoja a koncepcií,
referáte územno-technických informácií odovzdané porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojky
inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav)
v digitálnej podobe, podľa požiadaviek Mesta Trnava (DGN výkres, MicroStation, 2D, s kresbou umiestnenou v
reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom systéme Bpv, s rozdelením
kresby do vrstiev: 2 polohopis – plošný, 3 polohopis – líniový, 4 značky – plošné, 5 značky – bodové, 6 doplnková
kresba, 7 bodové pole, 8 výškopis, 9 vodovod, 10 kanalizácia, 11 plynovod, 12 elektrické vedenie, 13 verejné
osvetlenie, 14 oznamovacie vedenia, 15 teplovod, 16 produktovody, 21 hektárová sieť, 23 legenda) a geodetická
dokumentácia (v digitálnej podobe a 1 x vytlačená so zoznamom súradníc).
- Porealizačné zameranie musí v samostatnej vrstve obsahovať aj zrušené (odstránené) rozvody a zariadenia, ako aj
rozvody, ktoré museli zostať v zemi nevyužité a nefunkčné.
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-TT-OSZP3-2020/021140-002 zo dňa 05.05.2020
- Pri realizácii daného 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 starostlivosti o ŽP, č. OU-TT-OSZP3-2020/021286-002 zo dňa 06.05.2020
- 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 plánovaný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný
súhlas Obce Cífer v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec, mesto zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú
výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- Sadové úpravy žiadame uskutočniť najneskôr do kolaudácie stavby, zabezpečiť autorský dozor a následnú
starostlivosť o dreviny, v súlade s § 47 od. 2 zákona o ochrane prírody.
- Rešpektovať, existujúcu zeleň – najmä zelený pás, ktorý predstavuje významný krajinný prvok, 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.
- Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody.
Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonávať 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 a použiť v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody také technické riešenie,
ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.
- Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích), je stavebník, resp. organizácia
uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na OÚ 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.
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany, č. 8562/2020/MOc zo dňa 19.05.2020
- TAVOS a.s. vlastní a prevádzkuje v lokalite stavby verejný vodovod LT DN300. V lokalite sa nachádzajú
vodovodné prípojky k jednotlivým objektom RD. Verejné siete a prípojky žiadame pri stavebných prácach
rešpektovať a nepoškodiť. Presnú polohu inžinierskych sietí v majetku a prevádzke našej spoločnosti vytýčia v
teréne pracovníci TAVOS a.s. na základe objednávky. Všetky poklopy vodárenských armatúr, nachádzajúce sa na
verejných sieťach žiadame upraviť do novej nivelety spevnených plôch v zmysle § 27 ods. 4 zákona NR SR č.
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Pri vysádzaní
stromov, kríkov, stožiarov verejného osvetlenia a ostatných stavebných prvkov žiadame dodržať ochranné pásmo
verejných vodovodov a kanalizácií v správe našej spoločnosti v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z. o
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verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, minimálne však 1,5 m od okraja
potrubia na každú stranu.
- S navrhovaným zásobovaním pitnou vodou s napojením na verejný vodovod v majetku a/alebo prevádzke našej
spoločnosti súhlasíme.
- S navrhovanou preložkou verejného vodovodu DN100 a DN300 a preložkou armatúrnej šachty súhlasíme. Postup
prác ako aj presný typ vodovodného potrubia je nutné vopred konzultovať a dohodnúť s pracovníkmi TAVOS a.s.,
Útvaru distribúcia vody Trnava. Upozorňujeme investora, že manipulovať a vykonávať všetky práce na verejnom
vodovode môže iba osoba poverená prevádzkovateľom verejného vodovodu, t. j. TAVOS a.s. Piešťany.
- Investor po realizácii a kolaudácii odovzdá prekládku vodovodu do majetku TAVOS a.s. spolu s projektovou
dokumentáciou, dokladmi o funkčných skúškach, povoleniami a skutkovým zameraním. Pokiaľ nie je pozemok,
do ktorého sa preložka vodovodu uloží, verejným priestranstvom, je nutné zriadiť s vlastníkom pozemku zmluvu
o vecnom bremene v prospech TAVOS a.s.
- S navrhovaným odvádzaním splaškových odpadových vôd s napojením na verejnú kanalizáciu v majetku a/
alebo prevádzke našej vodárenskej spoločnosti súhlasíme. Postup prác je nutné vopred konzultovať a dohodnúť s
pracovníkmi TAVOS a.s., Útvaru odvádzania odpadových vôd Trnava. Upozorňujeme, že vykonávať všetky práce
na verejnej kanalizácii môže investor iba pod dohľadom poverenej osoby prevádzkovateľa verejnej kanalizácie, t.
j. TAVOS a.s. Piešťany.
- Uvádzame technické požiadavky, ktoré je nutné dodržať, pokiaľ bude chcieť investor požiadať o prevádzku
navrhovaného vodovodu a kanalizácie našu vodárenskú spoločnosť:
- Vodovodné potrubie v celej dĺžke žiadame opatriť vyhľadávacím vodičom CuFe 6mm², s vyvedením do
samostatných hydrantových poklopov na izolačnú dosku.
- Nad potrubie sa uloží fólia. Vrcholové body a armatúry sa označia orientačnými stĺpikmi a popisnými tabuľkami
s uvedenými vzdialenosťami armatúr.
- Na oblúkoch, pod poklopmi, pätkovými kolenami, šupátkami, hydrantmi žiadame osadiť zaisťovacie bloky.
Hydranty žiadame osadiť podzemné DN80.
- Na revízne šachty na verejnej kanalizácii žiadame osadiť poklopy protizápachové s teflónovou vložkou.
- Pri umiestňovaní vodovodu a kanalizácie, vzhľadom na ďalšie inžinierske siete, žiadame dodržať pri súbehu
minimálnu vzdialenosť 1,5 m od okraja potrubia na každú stranu.
- Upozorňujeme investora, že navrhovaný vodovod a kanalizácia budú verejnými sieťami len v tom prípade, pokiaľ
ich vlastníkom bude v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení
neskorších predpisov, § 3 ods. 2, právnická osoba so sídlom na území SR, siete musia byť uložené do verejného
priestranstva s dodržaním ochranných pásiem v súlade so zákonom.
- Pokiaľ majú byť vodovod a kanalizácia po vybudovaní a uvedení do prevádzky odovzdané do prevádzky TAVOS
a.s., musí byť uložené vo verejnom priestranstve a počas výstavby žiadame prizývať našich zamestnancov k
funkčným skúškam. Pokiaľ záznamy o vykonaných skúškach nebudú potvrdené pracovníkmi TAVOS a.s., naša
spoločnosť nevstúpi do jednania s vlastníkom o prevzatí vybudovaných vodných stavieb do prevádzky.
- Vydanie požiadaviek k návrhu vodných stavieb uplatňujeme na základe zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o
verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov jednak ako vlastník v súlade s § 15, 16 a/alebo
prevádzkovateľ v súlade s § 17,18 verejných sietí, na ktoré sa navrhované vodné stavby pripájajú.
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), č. 330-2020/2-3043 zo dňa 28.04.2020
- Pri realizácii stavby musia byť dodržané všetky zákonné podmienky týkajúce sa ochrany existujúcich sietí (podľa
ust. zákona č. 351/2011 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení, napr. STN 73 6005).
- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, ktorých správcom je NASES,
je žiadateľ povinný rešpektovať nasledovné:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.). Zároveň musí žiadateľ,
resp. stavebník dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté
medzi žiadateľom, resp. stavebníkom, prípadne splnomocneným zástupcom žiadateľa a zástupcom NASES
najneskôr do dňa vytýčenia existujúcich sietí v správe NASES.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých vedení v
mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje
žiadateľa povinnosti vytýčenia a vyznačenia polohy existujúcich sietí v teréne.

OU-TT-OSZP3-2020/026125-0134651/2020

4/9

- Pred začatím zemných prác musí byť zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu
terénu, ktoré si stavebník musí dohodnúť s pracovníkom správcu siete: Ivan Novotný, ivan.novotny@nases.gov.sk,
0905 719 529.
- Žiadateľ je povinný správcovi preukázať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli oboznámení s vytýčenou a
vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, aby v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so
zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od
vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť realizovaný ručne. Zároveň upozorní na možnú
odchýlku skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu +/- 30 cm.
- Akékoľvek poškodenie zariadení v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť správcovi na tel. č. +421 232
780 799.
- V prípade odkrytia existujúcich sietí v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť skutočnosť na tel. č. +421 232
780 799 a zabezpečiť spätný zásyp v čo najkratšej možnej dobe a zabezpečenie siete ochrannou fóliou (resp. uviesť
odkryté zariadenia do pôvodného stavu).
- Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a budovania zariadení nad existujúcou
sieťou v správe NASES.
- V zmysle ustanovenia § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. v prípade prekládky existujúceho vedenia musí
navrhovateľ uzavrieť dohodu so správcom siete (NASES). Náklady spojené s prekládkou vedenia hradí navrhovateľ.
Bez uzavretej dohody nie je možné prekládku vedenia realizovať. V prípade vykonanej prekládky existujúceho
vedenia je stavebník povinný vypracovať a odovzdať na schválenie projektovú dokumentáciu správcovi siete.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č.
351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
Slovak Telekom, a.s. Bratislava č. 6612016698 zo dňa 19.06.2020
- 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.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť
je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou 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 preložiť 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 zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť,
ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. 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.
351/2011Z.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 spoločností Slovak
Telekom a.s. a/alebo 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, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie
od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná
Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/
vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti
aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
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- 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.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje
žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Siemens, s.r.o., Bratislava č. PD/TT/029/20 zo dňa 27.04.2020
- Pred zahájením prác požadujeme vytýčiť siete verejného osvetlenia (VO) v teréne.
- V prípade križovania alebo súbehu vašich sietí, resp. zariadení so zariadením verejného osvetlenia (VO)
požadujeme dodržanie všetkých platných STN a predpisov.
- V prípade nutnosti podkopania kábla VO požadujeme kábel podložiť takým spôsobom, aby nevznikali previsy
poškodzujúce kábel.
- Pred zasypaním káblov VO požadujeme k realizácii predvolať p. Slobodu, tel. 0911 683 007, ktorý prekontroluje
uloženie rozvodov VO, dodržanie noriem a o zistenom stave vykoná zápis do stavebného denníka.
- Pri križovaní vedenia požadujeme uložiť kábel VO do tvrdeného spiraflexu FXKV a obnoviť označenie káblov
výstražnou fóliou.
- V prípade manipulácie alebo prekládky VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať: p. Michálek, tel. 0903 411
014 a spoločne dohodnúť spôsob realizácie.
- Prípadné náklady na odstránenie stavebníkom poškodeného zariadenia VO počas stavebných prác budeme v plnej
výške fakturovať investorovi alebo stavebníkovi.
- Prípadné skryté závady, ktoré sa objavia do 60 mesiacov od kolaudácie, budeme v plnej výške fakturovať
investorovi, ak si ich neodstráni sám na vlastné náklady.
- Práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO.
- V prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. č. 033/5536 537.
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Bratislava zo dňa 16.09.2019
- U predmetnej stavby dôjde k styku s elektronickou komunikačnou sieťou UPC Broadband Slovakia s.r.o.
- Pred zahájením výkopových prác prizvať technika spoločnosti na vytýčenie.
- Pri výkopových prácach dodržať vzdialenosti pri súbehu a križovaní podľa STN.
- V prípade preložky našich sietí je potrebné vyhotoviť projekt prekládky odobrený tech. oddelením v Žiline.
- Všetky náklady spojené s prekládkami znáša investor.
- V mieste, kde sa nachádzajú siete firmy a budú sa tam realizovať spevnené plochy, zabezpečiť siete proti poškodeniu
dodatočným krytím podľa normy STN.
TT-IT, s.r.o., Trnava zo dňa 15.06.2020
- Pri realizácii stavby dôjde k stretu s vedením optickej siete TOMNET, preto požadujeme rešpektovať existujúce
vedenie a realizáciu výkopových prác v týchto miestach vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania
strojných mechanizmov, v zmysle § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
- Pred samotnou výstavbou je potrebné vytýčenie siete v teréne.
Trnavská teplárenská, a.s. Trnava č. KO-831/2020/PSz dňa 25.05.2020
- V záujmovom území sa nachádza horúcovod našej spoločnosti dimenzie 2xDN350 v bezkanálovom
predizolovanom prevedení (BTV), spolu s dispečerským káblom TCEKEZE 12P a HDPE rúrkou DN40.
- Križovania a súbeh navrhovaných inžinierskych sietí s horúcovodom TAT, a.s. riešiť v zmysle STN 73 6005.
- TAT, a.s. požaduje zohľadniť v návrhu nových inžinierskych sietí ochranné pásma horúcovodu v zmysle zákona
o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z.
- Stavebník pred začiatkom stavby objedná vytýčenie sietí TAT, a.s.
- Práce nad horúcovodom musia byť realizované so zvýšenou opatrnosťou a výkopy vykonávané ručným spôsobom.
- Počas realizácie stavby stavebník prizve zástupcov TAT, a.s. k obhliadke rozkopávky – prípravy územia.
STEFE Trnava, s.r.o., Trnava č. EM/4290 dňa 07.07.2020
- Nakoľko sú v záujmovej oblasti uložené podzemné teplovodné kanály vykurovania a teplej vody STEFE Trnava,
s.r.o. a mestský podzemný vodovod II. tlakového pásma v našej správe, vrátane inžinierskych prípojok k príslušnej
výmenníkovej stanici a k hydrofórovej stanici, požadujeme našu súčinnosť pri spracovaní projektovej dokumentácie
plánovanej stavby.
OTNS, a.s. Bratislava č. 2337/2020 zo dňa 04.05.2020
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- V záujmovom území danej stavby sa nachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s.
- Pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN a.s. V súvislosti s vykonávanými
prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického
vybavenia, ako aj STN 33 3300.
- Realizáciou výkopových prác 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení (ochranné
pásmo je 0,5 m) požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojových mechanizmov v
zmysle § 66, § 67 a § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v
blízkosti telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu
a prípadnému odcudzeniu.
- Jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky na adresu: OTNS,
a.s., Vajnorská 7, 831 04 Bratislava, obchod@otns.sk, pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa,
priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom.
- Nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému
poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky materiálov a stavebnej sute.
- Vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne
zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času (uložením do drevených žľabov, resp.
vyviazaním na trám), a tým zabezpečiť ich trvalú prevádzkyschopnosť.
- Oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú odchýlku
+- 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so
súhlasom povereného zamestnanca OTNS.
- Žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu odkopaných trás ešte pred
zásypom rýh: swansiete@otns.sk.
- Stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov).
- Keďže je v záujmovom území plánovaná výstavba cestných komunikácií pre peších a parkoviská či iné spevnené
plochy nad našou existujúcou trasou, požadujeme zabezpečiť dodatočnú mechanickú ochranu optických chráničiek
do betónových žľabov TK2 s vekom po celej dĺžke pod spevnenými plochami.
- Všetky práce spojené s ochanou káblov budú zrealizované na náklady investora.
- Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., helpdesk kontakt: +421908706819,
+42135000999.
9. 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.
10. 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.
11. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa stanovujú 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. Počas realizácie danej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v rámci staveniska a na
priľahlých pozemkoch.
15. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby
vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
16. 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 ).
17. 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,
- porealizačné geodetické zameranie stavby,
- protokol o vykonaných tlakových skúškach vodovodu y skúškach vodotesnosti kanalizačného potrubia,
- certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov.
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Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.
Odôvodnenie
Dňa 22.06.2020 bola na OÚ TT - ŠVS doručená žiadosť stavebníka: Mesto Trnava, o vydanie povolenia na
uskutočnenie vodnej stavby „Predĺženie miestnej komunikácie Spartakovská – SO 3 Vodné hospodárstvo“ na
pozemkoch parc. reg. C KN č. 5671/92, 5671/95, 5669/59, 5671/97, 5671/10, 5671/149, 5671/150, 5676/47,
5680/252, 5680/77 v k. ú. Trnava.
OÚ TT - ŠVS oznámil začatie vodoprávneho konania oznámením verejnou vyhláškou č. OU-TTOSZP3-2020/026125-002 zo dňa 02.07.2020 bez miestneho šetrenia a ústneho konania, pretože žiadosť poskytovala
dostatočný podklad pre posúdenie vodnej stavby.
Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady:
- projektová dokumentácia - 3 pare,
- zmluva o budúcej kúpnej zmluve, uzatvorená medzi spoločnosťou Terra Trnavia, s.r.o., Blagoevova 28, Bratislava
a stavebníkom dňa 24.06.2020,
- nájomná zmluva s právom stavby č. 864790029-2-2020-NZsPs, uzatvorená medzi Železnicami SR, Klemensova
8, Bratislava a stavebníkom dňa 11.12.2020,
- rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Obcou Zavar pod č. OSaŽP/832-118842/2020/Bj zo dňa 25.02.2020
(právoplatné dňa 01.04.2020),
- záväzné stanovisko Mesta Trnava v zmysle § 140b stavebného zákona č. OÚRaK/36584-76760/2020/Hn zo dňa
15.06.2020,
- dokladová časť, ktorá obsahuje stanoviská, vyjadrenia a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov.
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.
Obec je v zmysle § 4 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodená
od správneho poplatku.
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.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Musí byť vyvesené
15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Šúrovce a OÚTT - ŠVS. 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.
Príloha pre stavebníka
overená projektová dokumentácia – 2 pare
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................................................. ............................................
vyvesené dňa zvesené dňa
(pečiatka, podpis) (pečiatka, podpis)
Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10006

Doručuje sa
Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1 , 917 71 Trnava, Slovenská republika
Terra Trnavia, s.r.o., Blagoevova 28, 851 04 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava , ,
CAKOV&PARTNERS, s. r. o., Ventúrska 5, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Na vedomie
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 0/10, 921 79 Piešťany 1
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
Siemens Mobility, s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 4
STEFE Trnava, s. r. o., Františkánska 16, 917 32 Trnava
Trnavská teplárenská, a. s., Coburgova 84, 917 42 Trnava
TT-IT,s.r.o., Trhová 2, 917 01 Trnava 1
UPC BROADBAND SLOVAKIA , s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava-Petržalka
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníkova, 917 00 Trnava
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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.
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