odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Kollárova 8, 917 02 Trnava
0č. OU-TT-OSZP3-2021/018546

V Trnave 19.08.2021

ROZHODNUTIE
(verejná vyhláška)
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa (ďalej len „Okresný úrad
Trnava“) 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: Breza, s.r.o., Halenárska 17, 917 01 Trnava, IČO 52 129 101
povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:
„IBV Dechtice, lokalita 03 30 RD“
stavebné objekty:

SO 03 Prekládka verejného vodovodu,
SO 04 Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

podľa ustanovenia § 26 ods. 1 vodného zákona v súčinnosti s ustanovením § 66 stavebného
zákona.
Údaje o stavbe:
Názov hlavnej stavby: IBV Dechtice, lokalita 03 -30 RD
Názov vodnej stavby: SO 03 Prekládka verejného vodovodu, SO 04 Rozšírenie verejnej
splaškovej kanalizácie
Miesto stavby: obec Dechtice, katastrálne územie Dechtice
Parc. reg. C KN č.: 877/32 (vlastníkom pozemku je spoločnosť Breza, s.r.o., Halenárska 17, 917
01 Trnava, vlastníctvo zapísané na LV č. 2827)
Parc. reg. E KN č.: 861/1 (vlastníkom pozemku je Štefan Uher, 919 53 Dechtice 482, vlastníctvo
zapísané na LV č. 838), 826/3 (vlastníkom pozemku je SR v správe SPF, Búdkova cesta 36, 817
15 Bratislava, vlastníctvo zapísané na LV č. 2594)
Projektant: Ing. Stanislav Švec, reg. č. 5197*I2
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Rozhodnutie o umiestnení stavby „IBV Dechtice, lokalita 03 – 30 RD“ vydala Obec Dechtice
pod č. Výst.Dec-125/2020/Zá-51 zo dňa 28.04.2021 s právoplatnosťou zo dňa 31.05.2021.
Popis stavby:
Predmetom riešenia projektovej dokumentácie pre stavebné konanie „IBV Dechtice, lokalita 0330 RD, SO 03 Prekládka verejného vodovodu, SO 04 Rozšírenie verejnej splaškovej
kanalizácie“ v obci Dechtice je vybudovanie verejného vodovodu, verejnej kanalizácie pre
lokalitu individuálnej bytovej výstavby 30-tich rodinných domov. Do riešeného územia stavby
prekládky verejného vodovodu zasahuje ochranné pásmo cesty II/560. Vodovodné a kanalizačné
prípojky nie sú súčasťou tohto povolenia.
SO 03 Prekládka verejného vodovodu. Riešená lokalita bude napojená na existujúci verejný
vodovod PVC DN 100, ktorý prechádza pod budúcimi stavebnými pozemkami pre RD riešenej
IBV. Verejný vodovod bude preložený pod navrhovanú budúcu komunikáciu, resp. v časti
v zelenom páse. Pri budovaní prekládky dôjde k prepojeniu s existujúcim vodovodom na oboch
koncoch prekladaného potrubia a k osadeniu trasových uzáverov. Navrhovaný verejný vodovod
bude z rúr HDPE DN 100 dĺžky 298,50 m. Na potrubí budú osadené 4 podzemné hydranty DN
80. Z vetiev budú vyvedené vodovodné odbočenia po hranicu pozemku(vodovodné prípojky
nie sú súčasťou tohto povolenia). Vodovod bude slúžiť na zabezpečenie pitnej a požiarnej vody.
Ročná potreba vody je Qr=5913 m3/rok.
SO 04 Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie. Riešená lokalita bude odkanalizovaná do
existujúceho zberača A DN 1400, ktorý sa nachádza v poli za riešenou lokalitou Navrhovaná
splašková kanalizácia je navrhnutá gravitačná z rúr PVC-U, DN 250 dĺžky 263 m. Pripojenie na
existujúci zberač bude prevedený priamo do navrhovanej sútokovej šachty S1 cez šachtovú
vsuvku. Na kanalizačnej sieti budú osadené kanalizačné revízne prefabrikované betónové šachty
DN 1000 a liatinovým poklopom. Z navrhovanej kanalizačnej siete budú vyvedené kanalizačné
odbočenia DN 150 po hranicu pozemku (kanalizačné prípojky nie sú súčasťou tohto povolenia).
Podmienky povolenia:
1. Povolenie sa vzťahuje na stavebný objekt:
SO 03 Prekládka verejného vodovodu
 verejný vodovod z rúr HDPE, D110-PE100 SDR 11 dĺžky 298,50 m
 30 x vodovodné odbočenie z rúr HDPE, D32 celkovej dĺžky 160 m (odbočenie
z verejného vodovodu po hranicu pozemku)
 4 x podzemný hydrant DN 80
 2 x trasový uzáver vody osadený na začiatku a na konci úseku prekladaného potrubia
SO 04 Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie
 Verejná splašková kanalizácia z rúr PVC-USN8, DN 250 dĺžky 263 m
 1 x sútoková šachta S1 s šachtovou vsuvkou na pripojenie navrhovanej kanalizácie na
existujúci zberač DN 1400
 7 x typizovaná kanalizačná šachta z betónových skruží s liatinovým poklopom DN 1000
 30 x kanalizačné odbočenie z rúr PVC-U, DN 150 celkovej dĺžky 160 m (odbočenie
z verejnej splaškovej kanalizácie po hranicu pozemku)
2. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia
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6.
7.
8.

právoplatnosti nebude stavba začatá. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby
tunajšiemu úradu.
Lehota na ukončenie stavby: 12/2024.
Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej vo konaní, ktorú
vypracoval Ing. Stanislav Švec v 11/2019 a ktorá je súčasťou tohto povolenia. Prípadné
zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho súhlasu stavebného úradu.
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.
Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona
uvedené v ustanovení § 48 stavebného zákona.
Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov, ktoré
uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti:

Obec Dechtice vydala záväzné stanovisko k stavebnému konaniu pod č. 1270/DE-S2021/115
zo dňa 28.05.2021
- Obec súhlasí bez pripomienok.
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-TT-OSZP3-2021/010053-002 zo dňa
06.04.2021
- 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-OSZP3-2021/010102-002 zo dňa
07.04.2021
- Dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane prírody. Na dotknutom území platí I. stupeň
územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody).
- Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov), v zmysle § 47 ods. 3 zákona
o ochrane prírody, je potrebný súhlas. V zastavanom území vydáva tento súhlas obec
Dechtice zastúpená jej starostom a mimo zastavaného územia obce potrebný 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 realizácie investičnej akcie neboli poškodzované dreviny v súlade s §
47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať
citlivo – ručne a dodržať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené
dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
- V prípade, že predmetná investičná akcia (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
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Dodržať ustanovenia záväznej časti ÚPD obce Dechtice. Územný plán okrem iného
ustanovuje zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému
ekologickej stability, tvorby krajiny vrátane plôch zelene ochrany a využívania prírodných
zdrojov a významných krajinných prvkov.
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.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, č. ORHZ-TT1-134-001/2021 zo
dňa 24.03.2021
- Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie
nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou
dokumentáciou stavby vypracovanou špecialistom PO (02/2021 Peter Bokor, sada č. 2) ho
požadujeme predložiť ku kolaudácii a kontrole.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, č. RÚVZ/20120/02726/Kk-HŽP zo
dňa 08.07.2020
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva súhlasí bez pripomienok.
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., č. 5236/2021/MOc, zo dňa 06.04.2021
- S navrhovanou prekládkou verejného vodovodu a následným zásobovaním pitnou vodou
s napojením na verejný vodovod v majetku a/alebo prevádzke našej vodárenskej
spoločnosti súhlasíme.
- Postup prác je nutné vopred dohodnúť s pracovníkmi TAVOS, a. s., Útvaru distribúcia
vody Trnava. Investor po realizácii a kolaudácii odovzdá prekládky 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 prevádzke našej vodárenskej spoločnosti súhlasíme.
- Upozorňujeme, že cez riešenú parcelu P19 prechádza výtlačné potrubie HDPE DN 100
z obce Kátlovce. Pri osádzaní navrhovaného rodinného domu žiadame dodržať ochranné
pásmo v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, v §-e 19,
ods. 2 písm. a). Ochranné pásmo verejných vodovodov kanalizácií upravuje zákon ako
vodorovnú vzdialenosť od vonkajšieho okraja vodovodného alebo kanalizačného potrubia
na obidve strany 1,5 m pri verejnom vodovode alebo kanalizácií do priemeru 500 mm
vrátane. V ochrannom pásme je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby,
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú
prístup k verejnému vodovodu alebo kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich
technický stav. Presnú polohu na základe objednávky vytýčia naši pracovníci v teréne.
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- Pre spracovanie PD pre stavebné povolenie 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, vyvedeným do
samostatných poklopov na izolačnú dosku.
- Na potrubie sa uloží fólia. Vrcholové body a armatúry sa označia orientačnými stĺpikmi.
- Vodovodné prípojky sa napoja na potrubie v minimálnej vzdialenosti 1 m od hydrantov.
Vodovodné prípojky musia byť na vodovod napojené navŕtavacou sedlovou odbočkou
s ventilom – elektrotvarovka a podzemné hydranty musia byť na vodovod napojené
odbočením s uzáverom a zemnou súpravou.
- Na celej trase navrhovaného vodovodu žiadame osadiť podzemné hydranty DN 80.
- Kanalizačné prípojky žiadame napojiť priamo na potrubie, nie do revíznych šachiet,
doporučujeme ich opatriť spätnou klapkou proti zatápaniu, na revízne šachty na verejnej
kanalizácii žiadame osadiť poklopy protizápachové.
- V celej lokalite žiadame osadiť kanalizačné revízne šachty prefabrikované betónové
s priemerom DN 1000 mm.
- 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 verejných 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.
Vodovodné a kanalizačné prípojky nie sú súčasťou verejného vodovodu a kanalizácie
podľa zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení
neskorších predpisov. Projektová dokumentácia vodných stavieb rieši len odbočenia
z hlavných sietí, vodovodnú a kanalizačnú prípojku pre každý rodinný dom je nutné riešiť
individuálne, vyjadrenie k vodovodným a kanalizačným prípojkám pre jednotlivé rodinný
dom vydá TAVOS, a.s. až po prevzatí vybudovaných verejných sietí našou spoločnosťou
do prevádzky.
Pokiaľ má byť vodovod a kanalizácia po vybudovaní a uvedení do užívania odovzdaný do
prevádzky TAVOS, a.s., siete musia byť uložené vo verejnom priestranstve a počas
výstavby žiadame prizývať našich zamestnancov k funkčným skúškam.
Upozorňujeme investora, že manipulovať a vykonávať všetky práce na verejnom vodovode
môže iba osoba poverená prevádzkovateľom verejného vodovodu, t.j. Trnavská
vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany a na verejnej kanalizácii iba za prítomnosti
poverenej osoby prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a po konzultácii s útvarom
odvádzania odpadových vôd Trnava.
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.

Slovenský pozemkový fond, č. SPFS86452/2020/402-004 SPFZ130036/2020 zo dňa 30.09.2020
- Slovenský pozemkový fond súhlasí s umiestnením a realizáciou predmetnej stavby na
pozemku SPF, podľa PD za nasledovných podmienok:
- Na dotknutý pozemok SPF bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené
vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne

strana č. 6

-

-

v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka
vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.
K realizácii stavby je potrebné vyjadrenie užívateľa pozemku SPF.
Po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť
využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje
náklady.
Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF
a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF
previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní
s dotknutým pozemkom SPF.

MICHLOVSKI, spol. s r.o., č. BA-2361/2020 zo dňa 15.07.2020
– Nedôjde k stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08
Bratislava.
– Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trúbky,
optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE
poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
– Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona
o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení
sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ
nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené
práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom
odsúhlaseným na Orange Slovensko, a. s.
– Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora.
Realizáciou prekládky PTZ Orange pre investora vykoná Orange a. s., alebo ním poverená
servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť
správcovi PTZ.
– Upozorňujeme, že:
1) vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a. s. sa môžu nachádzať
TKZ iných prevádzkovateľov,
2) rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a s.a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom
tohto vyjadrenia,
 Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
 pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu,
objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo
kolíkmi),
 preukázateľne oboznámiť
pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou
a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +, - 30 cm
od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a
hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
 dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu,
 nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali
prístup k PTZ,

strana č. 7

 vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
v ochrannom pásme,
 aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou,
 pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie
(zákrytové dosky, fólia, markery),
 aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. č.: 033/7732032, mobil: 0907
721 378,
 je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
 pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude
vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa
a správcu PTZ.
Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej
povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami
overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených alebo vymedzených v časti 1. tohto
tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom (06.06.2021).
Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange
Slovensko, a. s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte
číslo vyjadrenia o existencii PTZ.
NASES, č. 330-2021/1-5019, zo dňa 27.05.2021
V záujmovom území sa nachádzajú telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES. 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, resp. stavebník 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.
– 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
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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 telefónne číslo +421 232 780 799.
V prípade odkrytia existujúcich sietí v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť
skutočnosť na telefónnom čísle +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.
Toto vyjadrenie je platné 1 rok a len na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez
súhlasu agentúry NASES. V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 1 rok
odo dňa vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NASES o nové vyjadrenie.
V prílohe Vám zasielame plány s orientačným zakreslením existujúcich sietí v správe
NASES.

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, zo dňa 27.05.2021
- 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 práce v blízkosti VVn, VN a NN vedení.
- Zemné práce pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenskej distribučnej, a.s.
požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou – ručným spôsobom. Pri prácach
dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN. Pri prácach na
zariadeniach patriacich Západoslovenskej distribučnej, a.s. požiadať pracovníkov Tímu
správy energ. zariadení Západ-Trnava o technický dozor.
Distribúcia SPP, a. s., č. TD/NS/0221/2021/Mo zo dňa 25.03.2021:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je
stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.sppdistribúcia.sk) (časť E-služby).
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení
do rozsahu 100 m bezplatne.
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Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D D (www.sppdistribúcia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác.
V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na
Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti
v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa
ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 € až 150 000 €.
Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie
(obnovy) plynárenských zariadení.
Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú
stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako
„STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako
„VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to
výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za
dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od
obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu
VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania
s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia
k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou
sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie
priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre
uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu
NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo
bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný
predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie
podmienok na vykonávanie takýchto prác.
Výkonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond
vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email:
pavol.pediac@spp-distribucia.sk) 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.
Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas
celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D 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.

strana č. 10

-

-

-

-

-

-

Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel .č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť
k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť
podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením
plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia
podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky
všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný
zákon.
Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02.
Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo
ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
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.
V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa
distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani
umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa
distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Slovak Telekom, a. s., č. 6612118236 zo dňa 17.06.2021:
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať
nasledovné:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti, v prípade zmeny vyznačeného
polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním
projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca
spoločnosti povereného správou sietí: Igor Gottwald, igor.gottwald@telekom.sk,
+421903223691.
- 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
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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 spoločnosti Slavek Telekom, a.s., DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania
skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich
podzemných kábloch a projektových trasách prekládok podzemných telekomunikačných
vedení 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 narušenia 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
spoločností 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: https://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 vody obdržať
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. Okrem použitia
pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez
súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú
elektronickú 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.
Prílohy k vyjadrenie: Všeobecné podmienky ochrany SEK a Situačný výkres obsahujúci
záujmové územie žiadateľa.
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 vybavené vysokorýchlostnou fyzickou
infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.
Krajský pamiatkový úrad Trnava vydal rozhodnutie na vykonanie záchranného
archeologického výskumu pod č. KPUTT/2020/15285-6/67132/Grz zo dňa 24.08.2020:
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Druh výskumu – archeologický.
Rozsah vykonávaného výskumu – výskum bude prebiehať na celej ploche stavby „IBV
Dechtice, loklita 03 – 30 RD, Inžinierske siete a komunikácie“ na pozemkoch parc.č. KN
C 877/32, 877/33 a KN E 826/31100/132, 1100/133 v katastrálnom území Dechtice.
Spôsob vykonávania výskumu: výskum bude realizovaný nasledovne:
V I. etape bude archeologický výskum pozostávať z vyhľadávania a zberu hnuteľných
archeologických nálezov na ploche stavby ešte pred začatím jej zemných prác. Pri
vyhľadávaní je potrebné využívať aj detektor kovov. V prípade, že sa na mieste stavby
má uskutočniť skrývka ornice alebo iný druh prípravných zemných prác ešte pred
začatím samotnej výstavby, je nutné archeologický výskum začať už pri uvedených
prácach. Súčasťou I. etapy bude geofyzikálny prieskum magnetometrom na celej ploche
plánovanej stavby.
V II. etape sa uskutoční pásová sondáž v dĺžke plánovanej komunikácie. V prípade
negatívnosti I. a II. etapy sa III. a IV. Etapa nezrealizuje a archeologický výskum je
možné ukončiť.
V III. Na ploche budúcej stavby komunikácií a inžinierskych sietí v miestach, kde boli
počas I. a II. etapy zistené archeologické nálezy a situácie je potrebné uskutočniť plošný
odkryv v rozsahu nutnom na ich preskúmanie vrátane vzájomných priestorových
súvislostí. Cieľom etapy je kompletné preskúmanie archeologických nálezov a situácií
nachádzajúcich sa na ploche dotknutej výstavbou.
V IV. Etape bude archeologický výskum pozostávať zo sledovania výkopových prác,
dočistenia, odkrývania a následnej záchrany a dokumentácie archeologických nálezov
a situácií počas prebiehajúcich zemných prác stavby. V mieste nálezu budú Ďalšie zemné
práce pokračovať metódami archeologického výskumu podľa pokynov oprávnenej osoby.
Cieľom IV. Etapy je doskúmanie archeologických nálezov a situácií, ktoré neboli
preskúmané počas I., II. a III. etapy, čo umožní realizovať zemné práce stavby
v súčinnosti s dokumentáciou archeologických nálezov a situácií.
Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník/stavebník povinný:
podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
v zmysle § 39 ods. 3 zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou
oprávnenou vykonávať archeologické výskumy v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového
zákona (ďalej „oprávnená osoba“), s ktorou uzatvorí ešte pred začatím výskumu dohodu,
obsahujúcu okrem iného podmienky vykonania archeologického výskumu, určené týmto
rozhodnutím.
o uzavretí dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ TT,
doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá
bude vykonávať archeologický výskum,
zabezpečiť vyhotovenie a odovzdať bezplatne jeho vyhotovenie výskumnej
dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona
KPÚ Trnava a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Výskumná
dokumentácia spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR bude odovzdaná do 90 dní
od ukončenia terénnej časti výskumu,
odovzdať výskumnú dokumentáciu v zmysle § 39 ods. 11 pamiatkového zákona do 90
dní od ukončenia terénnej časti výskumu.
Pri vykonávaní archeologického výskumu je oprávnená osoba povinná riadiť sa
ustanoveniami pamiatkového zákona.
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Oprávnená osoba výskumom získané odborné poznatky spracuje vo výskumnej
dokumentácii v zmysle § 7 a 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu.
Hnuteľné archeologické nálezy je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do ich
odovzdania alebo až prevodu vlastníckeho práva alebo správy. Odovzdávací protokol
bude o.i. obsahovať zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov archeologických
nálezov.
Objav nehnuteľných archeologických nálezov (napr. architektúr a hrobov) bude ohlásený
pracovník KPÚ TT.
Správcu archeologických nálezov určuje § 40 ods. 6 pamiatkového zákona. Správca ďalej
a archeologickým nálezom naloží v zmysle § 40 ods. 7, 8 a 9 pamiatkového zákona.
Pri výskumných prácach je potrebné využívať detekčné zariadenie na vyhľadávanie
kovov.
Toto rozhodnutie platí pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby.
Podmienky tohto rozhodnutia žiadame zapracovať do územného rozhodnutia
a stavebného povolenia pre danú stavbu.
Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany archeologických nálezov a archeologických
nálezísk budú vykonávať pracovnici KPÚ Trnava.
Toto rozhodnutie platí pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby.
Podmienky tohto rozhodnutia žiadame zapracovať do územného rozhodnutia
a stavebného povolenia pre danú stavbu. KPÚ Trnava požaduje byť informovaný
o kolaudačnom konaní.

Ministerstvo obrany SR, č. ASM-41-2685/2020 zo dňa 02.12.2020
- Súhlasíme s realizáciou stavby „IBV Dechtice – 30 RD + IS“ na p.č. KNC -877/32-33,
877/1, 877/3, 876/1-2, 879/1, 49, 874, 683/1, 875, 45/5, KNE -826/3, 861/1, 869/1,, 869/34, v k.ú. Dechtice, okres Trnava. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, inžinierske
siete, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva
obrany Slovenskej republiky. Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné
predložiť na posúdenie. Toto stanovisko sa vydáva na účely územného a stavebného
konania.
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-TT-OCDPK2021/023826/Ja zo dňa 16.08.2021
- V stupni územného konania vydal Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií vyjadrenie pod č. OU-TT-OCDPK-2020/033605/ŠI zo dňa
21.09.2021 a záväzné stanovisko na stavebné úpravy existujúceho pripojenia na cestu
II/560 č. OU-TT-OCDPK-2021/008506/Ha zo dňa 04.03.2021.
- Podľa predložených situácií osadenia na SO 03 a SO 10 nebudú predmetné siete zasahovať
do ochranného pásma cesty II/560.
- Na prístup na miesto stavby musia byť využívané existujúce komunikácie nižšieho
dopravného významu, počas realizácie stavby nesmie byť cesta II/560 znečisťovaná ani
poškodzovaná, nesmie byť narušená stabilita cesty II/560.
- Zostávajúcu časť DSP (riešenie dopravy – vrátené na prepracovanie) + ostatné stavebné
objekty je potrebné osobitne predložiť na vyjadrenie.
- DSP je potrebné predložiť na odsúhlasenie aj na Správu a údržbu ciest TTSK
a Trnavskému samosprávnemu kraju, nakoľko bude rozširované teleso cesty II/560.
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S yvdaním stavebného povolenia na SO 03 a SO 10 budeme súhlasiť s podmienkou, že
podmienky tohto stanoviska budú zapracované do stavebného povolenia a dodržané pri
realizácii.

Trnavský samosprávny kraj, č. 10346/2021/OI-2 zo dňa 29.03.2021
– Trnavský samosprávny kraj, ako vlastník cesty č. II/560, dáva k predloženej žiadosti
nasledovné stanovisko:
– Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č. II/560 boli vykonávané
v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov.
– Pred akýmkoľvek zásahom do cesty č. II/560 je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej
správy pre povolenie zvláštneho užívania ciest II. a III. triedy a určenie dočasného
dopravného značenia.
– Predložená dokumentácia stavebných objektov neobsahuje podrobnejšiu špecifikáciu
vedenia dažďovej kanalizácie (SO 10 Dažďová kanalizácia). Doplnenú dokumentáciu
žiadame predložiť na vyjadrenie správcovi cesty II. triedy, ktorým je organizácia Správa
a údržba ciest TTSK a ich pripomienky zapracovať do projektu. Zároveň je potrebné
odsúhlasiť so správcom systém odvodnenia, v zmysle vzorových priečnych rezov.
Prípadné križovanie inžinierskych sietí s cestou č. II/560 požadujeme riešiť kolmo na os
komunikácie uložením do chráničky, ktorá bude vložená pod cestné teleso pretláčaním.
Smerové vedenie inžinierskych sietí požadujeme viesť mimo konštrukciu cesty II. triedy.
– Stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK
z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov,
respektíve zachovania funkcie cestnej priekopy.
– Obmedzenie cestnej premávky na ceste II. 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 dopravný orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené
v zmysle platných predpisov.
– Technické podmienky týkajúce sa realizácie stavby v súvislosti s cestou č. II/560
(preplátovanie konštrukčných vrstiev, spádové pomery) žiadame konzultovať so Správou
a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja. Stavebník je povinný predložiť tejto
organizácii projektovú dokumentáciu na vyjadrenie a rešpektovať ich podmienky.
– Pred výjazdom vozidiel a stavebných mechanizmov zo staveniska je stavebník povinný
zabezpečiť ich očistenie ako aj priebežne vykonávať čistenie príslušnej cesty, v úseku
dotknutom predmetnou stavbou. Zemina z výkopov ani iný stavebný materiál nesmú byť
uložené na vozovke cesty II. triedy.
– Stavebník berie na vedomie, že všetky škody na ceste č. II/560, 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 ma zhotovené predmetné dielo.
– Všetky vyvolané úpravy na ceste II. triedy z dôvodu realizácie stavby (úprava dopravného
značenia, prípadné spätné úpravy vozovky a podobne) budú realizované na náklady
investora stavby.
– V prípade realizácie stavby na pozemkoch vo vlastníctve TTSK, požadujeme túto
skutočnosť zmluvne ošetriť. Časti stavbou dotknutého pozemku je potrebné geodeticky
zamerať, geometrickým plánom odčleniť a majetkovo právne vysporiadať. V prípade
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vedenia inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve TTSK je potrebné zriadenie
vecného bremena.
Rozšírenú a upravenú časť cesty č. II/560 vrátane majetkoprávneho vysporiadania stavbou
zastavaných pozemkov po ukončení stavby, respektíve po jej kolaudácii, odovzdá investor
odplatne (za cenu 1 €) do majetku Trnavského samosprávneho kraja. Zároveň je potrebné
predložiť porealizačné geodetické zameranie stavby s odčlenením rozšírenej cesty č.
II/560. Zmluvné záležitosti je potrebné doriešiť pred vydaním kolaudačného rozhodnutia
uvedenej stavby (zmluva o budúcej zmluve a pod.)
V otázkach konzultácie zmluvných záležitostí až do spracovania finálnej podoby žiadame
kontaktovať zástupcu Oddelenia nakladania s majetkom pani Bc. Darinu Bedečovú,
telefonický kontakt: 033/5559551, prípadne elektronickou formou na e-mailovú adresu:
darina.bedecova@trnava-vuc.sk
Trnavský samosprávny kraj súhlasí s realizáciou stavby „IBV Dechtice, lokalita 03 – 30
RD, Inžinierske siete a komunikácie“, v zmysle predloženej projektovej dokumentácie pri
dodržaní podmienok tohto stanoviska.

Správa a údržba ciest TTSK, č. 04794/2021/SUCTt-5 5990 zo dňa 05.08.2021
– Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, ako správca cesty č. II/560 dáva
k žiadosti nasledovné stanovisko:
– Nakoľko každý rok v čase od 15.11.-31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe
zimná údržba ciest musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty II/560 vykonávané
mimo uvedený termín.
– Začatie prác v dotyku s cestou II/560 žiadame oznámiť nášmu majstrovi stredisku Buková,
č. tel. 0902 964 753. Premávka na ceste II/560 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.
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.
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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,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby,
- porealizačné geodetické zameranie stavby,
- protokol o vykonaných vodotesnosti potrubia splaškovej kanalizácie,
- protokol o vykonaní tlakovej skúške verejného vodovodu ako aj protokol o vykonanej
skúške vyhľadávacieho vodiča verejného vodovodu,
- doklad o spôsobe zneškodnenia odpadov vzniknutých počas stavby,
- certifikáty preukázania zhody a atesty použitých stavebných materiálov,
- zriadiť vecné bremeno najneskôr do vydania kolaudačného konania na pozemok s parc.
reg. E KN č. 826/3 podľa podmienok stanovených v súhlasnom stanovisku Slovenského
pozemkového fondu č. SPFS86452/2020/402-004 SPFZ130036/2020 zo dňa 30.09.2020.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.

Odôvodnenie
Dňa 09.06.2021 bola na Okresný úrad Trnava doručená žiadosť stavebníka: Breza, s.r.o.,
Halenárska 17, 917 01 Trnava, IČO 52 129 101 v zastúpení Marekom Hrušovským, bytom
Rošlímska 3, 919 27 Brestovany o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „IBV
Dechtice, lokalita 03 – 30 RD - stavebný objekt SO 03 Prekládka verejného vodovodu, SO 04
Rozšírenie splaškovej kanalizácie“ na pozemku parc. reg. C KN č. 877/32 a parc. re. E KN č.
861/1 a 826/3 v k. ú. Dechtice.
Okresný úrad Trnava oznámil začatie vodoprávneho konania oznámením verejnou
vyhláškou č. OU-TT-OSZP3-2021/018546-002 zo dňa 17.06.2021 bez miestneho šetrenia
a ústneho konania, pretože žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie vodnej stavby.
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-OSZP3-2021/018546-002 zo dňa 17.06.2021, inak sa na neskoršie podané námietky
neprihliadne resp., že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.
Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady:
- projektová dokumentácia „IBV Dechtice, lokalita 03 – 30, stavebný objekt SO 03 Prekládka
verejného vodovodu, SO 04 Rozšírenie splaškovej kanalizácie“, ktorú vypracoval Ing.
Stanislav Švec vo februári 2021 - 3 pare,
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zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená medzi Štefanom Uhrom,
bytom 919 53 Dechtice 482 a stavebníkom,
súhlasné stanovisko Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava č.
SPFS86452/2020/402-004 SPFZ130036/2020 zo dňa 30.09.2020 s umiestnením a realizáciou
stavby „IBV Dechtice, lokalita 03-30 RD“,
rozhodnutie o umiestnení stavby vydala Obec Dechtice pod č. Výst.DEC-125/2020/Zá-51 zo
dňa 28.04.2021 s právoplatnosťou zo dňa 31.05.2021,
záväzné stanovisko obce Dechtice v zmysle § 140b stavebného zákona č. 1270/DES2021/115 zo dňa 28.05.2021,
dokladová časť, ktorá obsahuje stanoviská, vyjadrenia a súhlasy účastníkov konania
a dotknutých orgánov,
výpis z listu vlastníctva č. 838 vyhotovený prostredníctvom portálu CSRÚ,
www.oversi.gov.sk zo dňa 16.06.2021,
výpis z listu vlastníctva č. 2827 vyhotovený prostredníctvom portálu CSRÚ,
www.oversi.gov.sk zo dňa 16.06.2021,
výpis z listu vlastníctva č. 2594 vyhotovený prostredníctvom portálu CSRÚ,
www.oversi.gov.sk zo dňa 16.06.2021,
kópia katastrálnej mapy vyhotovená prostredníctvom portálu CSRÚ, www.oversi.gov.sk zo
dňa 16.06.2021,
splnomocnenie Mareka Hrušovského, bytom Rošlímska 3, 919 27 Brestovany na
zastupovanie stavebníka vo vodoprávnom konaní.

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.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov, položka č. 60 g) prílohy Sadzobník správnych poplatkov a zákona č.
465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR
v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike vo výške 300,0 eur bol uhradený
pomocou ekolku dňa 17.08.2021.
.
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.
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného
zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Dechtice
a Okresnom úrade Trnava. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Po
uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na Okresný úrad Trnava
s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia.
Príloha pre stavebníka a obec Dechtice
overená projektová dokumentácia

.................................................
vyvesené dňa
(pečiatka, podpis)

............................................
zvesené dňa
(pečiatka, podpis)

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru
Doručí sa
Doručí sa:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Breza, s.r.o., Halenárska 17, 917 01 Trnava
Marek Hrušovský, Rošlímska 3, 919 27 Brestovany
Obec Dechtice, 919 53 Dechtice 488
Projektant: Ing. Stanislav Švec, Farská 65, Hrnčiarovce nad Parnou
Štefan Uher, 919 53 Dechtice 482
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Na vedomie
1. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, odd. požiarnej prevencie,
Rybníkova 9, 917 00 Trnava
2. Regionálny úrad VZ so sídlom v Trnave, Limbová 6, P.O.BOX 1, 917 09 Trnava
3. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 07 Trnava
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4. MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
5. NASES, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava
6. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
7. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, 917 01 Trnava
10. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
11. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 816 47 Bratislava
12. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917
02 Trnava
13. Okresný úrad Trnava – ku spisu

