odbor starostlivosti o životné prostredie
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec

OÚ-HC-OSŽP-2018/000658-018

v Hlohovci 15. 08. 2018

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
správy podľa § 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 Slovenskej národnej rady 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 § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“), v konaní vedenom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)
vydáva
stavebníkovi: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
IČO 35 919 001
podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona
povolenie na uskutočnenie vodnej stavby
„Diaľnica D1, pravostranné diaľničné odpočívadlo Červeník – Rekonštrukcia
vodovodnej prípojky“ na pozemkoch parc. číslo 2354/2, kat. územie Červeník, parc. číslo
935/6, 796/2, 840/4, kat. územie Žlkovce a parc. číslo 610/3, 610/31, 610/4, 960/17, 610/24,
katastrálne územie Ratkovce.
Účel vodnej stavby:
Rekonštrukcia existujúcej vodovodnej prípojky pre pravostranné odpočívadlo Červeník
diaľnice D1 a vybudovanie a doplnenie jednotlivých vetiev vodovodnej prípojky.
Rekonštruovaná bude hlavná vetva rozvodu vody od pravostranného výjazdu Červeník
po odpočívadlo Červeník v dĺžke 819,0 m. Na vodovode je navrhnuté vybudovať armatúrnu
šachtu v km 0,090 s vodovodnými uzávermi pre ľavostranné aj pravostranné odpočívadlo.
Vodná stavba obsahuje:
Rekonštrukcia vodovodnej prípojky HDPE PE 100, PN 16 D75 x 6,8
Vodovodná prípojka stanica PHM
HDPE PE 100, PN 16 D40 x 3,7
Vodovodná prípojka fontánky
HDPE PE 100, PN 16 D32 x 3,0
Vodovodná prípojka HOT-POT
HDPE PE 100, PN 16 D40 x 3,7
Železobetónová vodomerná šachta s rozmermi 2050 x 1400 x 1700 mm

dĺžky 819,00 m
dĺžky 33,70 m
dĺžky 99,60 m
dĺžky 114,40 m
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Záväzné podmienky uskutočňovania vodnej stavby:
1. Vodná stavba musí byť uskutočnená podľa dokumentácie overenej orgánom štátnej
vodnej správy v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené
bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho úradu.
Projekt vypracoval: AQUABEST, s.r.o., Brodno 10, 010 14 Žilina
Projektant Ing. Miloslav Remiš, č. opr. 4289*Z*4-24.
2. Stavebník zosúladí projektovú dokumentáciu tak, aby prípojka vody pre reštauráciu
HOT-POT (vlastníka ACORD s.r.o., Údernícka 11, 851 01 Bratislava) mala umiestnené
podružné meranie v pôvodnej vodomernej šachte pri objekte HOT-POT. Toto miesto bude
aj po rekonštrukcii naďalej slúžiť na odčítanie odobratého množstva vody prevádzkou
HOT-POT. Stavebník predloží podrobnejšiu dokumentáciu pred začatím stavby.
3. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
4. Stavba musí byť označená s uvedením údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
5. Stavebník je povinný oznámiť zhotoviteľa stavby orgánu štátnej vodnej správy do 15 dní
po skončení výberového konania.
6. Stavbyvedúci alebo stavebník vedie stavebný denník od prvého dňa prípravných prác
až do skončenia stavebných prác.
7. Pred začatím stavby musí stavebník podľa § 75 stavebného zákona zabezpečiť vytýčenie
stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické
a kartografické činnosti.
8. Pred začatím výkopových prác vytýčiť jestvujúce inžinierske siete príslušnými správcami
sietí. Počas prác dodržiavať ochranné pásma sietí v zmysle záväzných právnych predpisov
a noriem.
9. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci a bezpečnosti technických zariadení, všeobecné technické požiadavky
na výstavbu a príslušné technické normy.
10. Na uskutočnenie stavby možno použiť v zmysle § 43 f stavebného zákona iba stavebný
výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie na zamýšľaný účel.
11. V prípade, ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov,
archeologickým nálezom je stavebník a organizácia, uskutočňujúca stavbu alebo
zabezpečujúca jej prípravu alebo vykonávajúca iné práce v zmysle § 127 ods. 2
stavebného zákona povinná nález ihneď ohlásiť stavebnému úradu a orgánu štátnej
pamiatkovej starostlivosti príp. archeologickému ústavu a urobiť nevyhnutné opatrenia,
aby sa nález nepoškodil, alebo nezničil.
12. Požiadavky dotknutých orgánov:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie zn. 8296/2018/MOc z 22. 06. 2018:
- Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. v riešenej lokalite vlastní a prevádzkuje diaľkovod
Ratkovce – Červeník HDPE DN 450, ktorý križuje diaľnicu D a aj Vami rekonštruovanú
vodovodnú prípojku. Diaľkovod žiadame pri stavených prácach rešpektovať a nepoškodiť.
Poloha diaľkovodu je orientačne zakreslená v priloženej situácii. Presnú polohu vytýčia
v teréne pracovníci TAVOS a.s., na základe objednávky.
- K navrhovanej rekonštrukcii vodovodnej prípojky v majetku Národnej diaľničnej
spoločnosti a.s. nemáme pripomienky. Napojenie vodovodnej prípojky na verejný
vodovod sa nemení.
- Vzhľadom na dĺžku vodovodnej prípojky upozorňujeme, že v súlade so zákonom NR SR
č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov,
§ 22 ods. 5, prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za tlak a kvalitu pitnej vody
v mieste napojenia na verejný vodovod a nie v mieste odberu vody.
- Upozorňujeme investora, že manipulovať s vodomerom môže iba osoba poverená
prevádzkovateľom verejného vodovodu, t.j. Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
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Piešťany. Pokiaľ bude potrebná demontáž existujúceho vodomeru, toto je potrebné
dohodnúť na Útvare distribúcie vody Piešťany, Priemyselná 10, Piešťany.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
stanovisko č. 20856/2018/SCDPK/61444 zo dňa 08. 08. 2018:
Ministerstvo ako cestný správny orgán povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v cestnom
ochrannom pásme diaľnice D1 v úseku km cca 67,400 – 69,000 v smere staničenia
vpravo, (COP DaR) žiadateľovi za dodržania nasledovných podmienok:
1. Práce budú realizované podľa predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“)
k akcii vypracovanej Ing. Remišom vo februári 2018, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
tohto povolenia.
2. V prípade zmien v PD alebo inej zmeny je potrebné podať novú žiadosť na ministerstvo
a predložiť PD na opätovné posúdenie do NDS, a.s.
3. Realizátorom činnosti a zodpovednou osobou bude spoločnosť Národná diaľničná
spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.
4. V prípade, ak by činnosťou počas predmetnej akcie mala byť obmedzená a/alebo
ohrozená premávka na DaR, je nutné vykonať potrebné opatrenia na jej odvrátenie a
v činnosti pokračovať až po obstaraní príslušných povolení cestného správneho orgánu
(napr. zvláštne užívanie DaR, uzávierka DaR a určenie použitia dopravných značiek
a dopravných zariadení na DaR).
5. Pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami nesmie byť za žiadnych
okolností ohrozený a obmedzený dopravný priestor DaR.
6. Objekt ani stavenisková doprava nesmie byť priamo pripojená na DaR.
7. V COP DaR nebudú umiestnené reklamné, propagačné a informačné zariadenia.
8. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS ako aj
cudzie, zabudované v pozemkoch dotknutej časti DaR, ktoré je povinný vytýčiť pred
zahájením prác.
9. Osvetlenie stavby pred, počas aj po ukončení akcie nebude smerované tak, aby
oslňovalo účastníkov cestnej premávky na DaR a jej súčastiach.
10. Zhotoviteľ oznámi minimálne 5 dní vopred začiatok výkonu činnosti a následne jej
ukončenie na kontakty:
- jan.vrbik@minv.sk,
- NDS, a.s., Stredisko správy a údržby diaľnic 3 Trnava (ďalej len „SSÚD“), riaditeľ
Ing. Dušan Horváth, tel.: +421 903 407 648 a bude sa riadiť jeho pokynmi alebo pokynmi
ním povereného pracovníka SSÚD,
- juraj.synak@mindop.sk
11. Žiadateľ zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpečnosti, aby nebola ohrozená
plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na DaR, a aby nedošlo k poškodeniu telesa DaR
a jej súčastí. V prípade vzniku škody na majetku NDS, a.s., je zhotoviteľ povinný túto
škodu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámiť SSÚD, prípadne
prekonzultuje spôsob a postup pri odstránení škody.
12. Po ukončení prác zhotoviteľ zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté akciou boli
vrátené do pôvodného stavu.
13. Po ukončení prác zhotoviteľ odovzdá NDS, a.s. – oddeleniu majetkovej správy projekt
skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie v tlačenej a digitálnej formeDGN v počte
2 ks.
14. MV SR P PZ ODP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené
podmienky zmeniť, ak si to vyžiadala bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo
verejný záujem.
15. Ministerstvo ukladá povinnosť žiadateľovi, investorovi, realizátorovi stavby a jej
budúcim vlastníkom archivovať toto povolenie ako aj PD, na základe ktorej bolo
povolenie vydané po celú dobu jej užívania.
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Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
stanovisko č. 18475/2018/SCDPK/44524 zo dňa 05. 06. 2018:
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení k predmetnej akcii bolo určené pod
č. 12763/2018/SCDPK/20789 dňa 14. 03. 2017 v zmysle projektovej dokumentácie
vypracovanej Ing. Tichým. Vyššie uvedené určenie použitia dopravných značiek
a dopravných zariadení je platné na dobu neurčitú. Vyššie uvedené stanovisko je v zmysle
§ 140b stavebného zákona možno považovať za záväzné.
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, záväzné
stanovisko č. OU-TT-OCDPK-2018/025600/Ja zo dňa 07. 08. 2018:
Povoľuje v súvislosti s plánovanou stavbou „Diaľnica D1, pravostranné diaľničné
odpočívadlo Červeník – rekonštrukcia vodovodnej prípojky“ v k. ú. Žlkovce výnimku zo
zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/61.
Povolenie je viazané dodržaním nasledovných podmienok:
1. Stavebný objekt bude realizovaný podľa odsúhlasenej dokumentácie a v súlade
s povolením stavebného úradu.
2. Počas realizácie stavby nesmie byť zemnými prácami narušená stabilita cesty I/61 a jej
objektov. Všetky zásahy v blízkosti mostného objektu a telesa cesty v súvislosti
s realizáciou predmetnej stavby musia byť vopred odkonzultované so zástupcom
Slovenskej správy ciest Bratislava v bode č. 6 výnimky.
3. Realizovaním zemných a stavebných prác v ochrannom pásme cesty nesmie prísť
k celkovému narušeniu odtokových pomerov, ktoré by mohlo spôsobiť podmáčanie
cestného telesa.
4. Cesta I/61 a jej súčasti nesmú byť poškodzované ani znečisťované. V plnom rozsahu
dodržať podmienky záväzného stanoviska KRPZ – KDI Trnava č. p. KRPZ-TT-KDI32018/000693-030 zo dňa 26. 07. 2018. Vozidlá použité pri realizácii stavby musia byť
pred vjazdom na cestu očistené, prípadne znečistenie musí byť okamžite odstránené.
Vykonávanie prác nesmie prekážať zimnej údržbe ciest.
5. K vykonávaniu stavebných prác v ochrannom pásme cesty je potrebné vopred prizvať
zástupcu Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Miletičova 19,
820 05 Bratislava, stredisko Trnava, Ing. Ondrej Bielik, tel. č. 0903 464 472. V plnom
rozsahu dodržať podmienky vyjadrenia Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a
správa ciest Bratislava č. SSC/6001/2018/6170/17306 zo dňa 12. 06. 2018.
Slovenská správa ciest, stanovisko č. SSC/6001/2018/6170/17306 zo dňa 12. 06. 2018:
Súhlasíme s rekonštrukciou vodovodnej prípojky k diaľničnému odpočívadlu Červeník
pod mostným objektom na ceste I/61 v dostatočnej vzdialenosti od mostného telesa.
Stavebnými prácami nesmie dôjsť k narušeniu stability cesty I/61 a jej objektov.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad centrálnej logistiky a správy majetku
štátu, stanovisko č. ÚCLaSMŠ-209-164/2018 zo dňa 07. 06. 2018:
Súhlasíme s umiestnením a realizáciou stavby „Diaľnica D1, pravostranné diaľničné
odpočívadlo Červeník – rekonštrukcia vodovodnej prípojky“ podľa predloženej
dokumentácia v kat. území Ratkovce, Žlkovce a Červeník, okres Hlohovec, za dodržania
nasledujúcich podmienok:
1. Pri realizácii stavby požadujeme zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť) komunikácie D1
o minimálnej šírke jazdného pruhu 3,5 m.
2. V prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby
postupovať v zmysle § 7 a § 24 ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a Vyhlášky FMD č.
35/1984, § 10 ods. 6 písm. b).
3. Počas pripravovanej realizácie s obmedzeniami v úsekoch záberu stavby spracovať plán
organizácie dopravy.
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4. Začiatok a koniec plánovaných stavebných prác a dopravných obmedzení žiadame
ohlásiť na Národné centrum vojenskej dopravy OS SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava,
fax: 0960 322 569, e-mail dicv@mil.sk.
Každú zmenu projektovej dokumentácie požadujeme zaslať na posúdenie.
V mieste plánovanej výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia
alebo zariadenia v správe Ministerstva obrany SR.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, stanovisko č. ORHZPN1-497/2018 zo dňa 28. 06. 2018:
- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
- 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 požiarnej ochrany Ing. Lukášom
Venclom v júni 2018 ho požadujeme predložiť pri kolaudačnom konaní.
- Pri kolaudačnom konaní je potrebné dokladovať vlastnosti použitých stavebných
výrobkov a konštrukčných systémov, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické
charakteristiky v zmysle zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. a vlastnosti použitých
technologických zariadení v zmysle zákona NR SR č. 56/2018 Z. z.
Krajský pamiatkový úrad Trnava, stanovisko č. KPUTT-2018/11966-2/44629/Švh zo dňa
06. 06. 2018:
- Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou
požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému
pamiatkovému úradu Trnava. Nedodržanie ohlasovacej povinnosti môže byť
sankcionované.
- V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezu počas stavby musí nálezca
alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho
nájdení ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo
prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským
pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri
pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je
nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä
zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický
nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba
oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj § 127 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany
prírody a krajiny, vyjadrenie č. OU-HC-OSZP-2018/000802-002 zo dňa 04. 06. 2018:
- 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).
- Ak je umiestnenie stavby v kolízii s existujúcou zeleňou, investor predloží na stavebnom
konaní právoplatné rozhodnutia príslušných obcí (ako príslušného orgánu ochrany
prírody) o súhlase na výrub kolíznych drevín a krovitého porastu v zmysle § 47 ods. 3
v súlade s § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody.
- Výrub potencionálnych kolíznych drevín a odstránenie potencionálneho krovitého
porastu sa uskutoční až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia.
- Pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody
a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a
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pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení
stavebných prác.
- Okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo
následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných
častí, resp. k ich odumretiu.
- Po dokončení stavebných prác, v súlade s § 3 zákona o ochrane prírody, dať výstavbou
narušený vegetačný pokryv do pôvodného stavu, t.j. vykonať zatrávnenie, výsadbu rastlín,
prípadne drevín (stromov alebo kríkov).- Pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody
a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov
a pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení
stavebných prác.
- Okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo
následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných
častí, resp. k ich odumretiu.
- Po dokončení stavebných prác, v súlade s § 3 zákona o ochrane prírody, dať výstavbou
narušený vegetačný pokryv do pôvodného stavu, t. j. vykonať zatrávnenie, výsadbu
rastlín, prípadne drevín (stromov alebo kríkov).
- Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo k poškodzovaniu prípadne
ničeniu drevín v zmysle § 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. V prípade, že dôjde k poškodeniu drevín, je potrebné ich čo najskôr
ošetriť.
Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OÚ-HC-OSŽP-2018/000789-002 zo dňa
31. 05. 2018:
- Podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o dopadoch sa tunajší úrad vyjadruje k dokumentácii
v kolaudačnom konaní.
- Zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby
zdokladovať tunajšiemu úradu pri kolaudácii stavby.
- Pri realizácii danej stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním
súvisiace predpisy, týkajúce sa predmetnej stavby.
Okresný úrad Hlohovec, odbor krízového riadenia, stanovisko číslo OÚ-HC-OKR2018/000799-002 zo dňa 04. 06. 2018:
- Súhlasí s vydaním stavebného rozhodnutia stavby „Diaľnica D1, pravostranné diaľničné
odpočívadlo Červeník – rekonštrukcia vodovodnej prípojky“.
Slovenské elektrárne, a.s. závod Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice, vyjadrenie
č. SE/2018/034949 zo dňa 12. 06. 2018:
Súhlasíme s realizáciou uvedenej stavby podľa projektovej dokumentácie s nasledujúcimi
podmienkami:
1. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dodržať ustanovenia zákona č. 657/2004 Z. z.
v platnom znení, § 36, bod 3, o ochrannom pásme horúcovodných rozvodov. V tomto
pásme je bez predchádzajúceho súhlasu držiteľa povolenia na rozvod tepla okrem iného
zakázané:
- vykonávať stavebné práce a výsadbu trvalých porastov,
- vykonávať činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, plynulosť
a bezpečnosť jej prevádzky a údržby.
V priestore bezprostredne nadväzujúcom na ochranné pásma je zakázané umiestňovať
stavby, technické zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu
tepelných zariadení alebo plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky.
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2. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie predloženej na vyjadrenie. Prípadné
zmeny projektu musia byť tiež predložené na vyjadrenie.
3. Všetky zemné práce realizované v ochrannom pásme horúcovodných rozvodov
realizovať výhradne ručne.
4. Pri križovaní s horúcovodným potrubím dodržať minimálne povolené vzdialenosti
stanovené STN 73 6005 a ostatné ustanovenia vzťahujúce sa na tieto križovania.
5. Akékoľvek poškodenie predizolovaného horúcovodného potrubia alebo zariadenia
horúcovodného rozvodu spôsobené pri realizácii Vašich prác, bezodkladne nahlásiť
správcovi tepelných rozvodov. Oprava bude vykonaná na základe objednávky, na náklady
investora stavby. Opravu zabezpečí správca tepelných rozvodov.
V ochrannom pásme horúcovodného rozvodu je zakázané vytvárať skládky stavebného
a výkopového materiálu.
Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie zo dňa 18. 06. 2018:
S predloženou PD súhlasíme.
- V priestore vyznačenom v priloženej PD sa v súčasnosti nachádzajú elektroenergetické
zariadenia distribučnej sústavy VN/NN v správe ZSD a.s., vzdušné vedenie VN 233
(22 kV, transformačná stanica VN/NN TS 0013-007 a podzemné káblové vedenie NN,
orientačne sú vyznačené v priloženej situácii.
- Pri prácach 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 vedení VVN,
VN a NN.
- Pri zemných prácach v blízkosti vzdušného vedenia VN je nutné zabezpečiť
mechanickú stabilitu podperných bodov. Zemné práce v blízkosti podzemných káblových
vedení požadujeme vykonávať ručným spôsobom. Pred začiatkom zemných prác je nutné
zabezpečiť vytýčenie podzemných káblových vedení, na požiadanie realizuje Sieťový
servis VN/NN.
- Pri prácach v ochrannom pásme VN 22kV vedení musí byť dodržaná bezpečná
vzdialenosť predmetov a osôb od živých častí vedení VN 22kV min. 2 m za dozoru
kvalifikovanej osoby v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. Ak nie je možné zabezpečiť
pri práci bezpečnú vzdialenosť, je nutné zariadenie vypnúť. Práce v ochrannom pásme VN
požadujeme konzultovať s príslušným správcom ZSD a.s.
Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie číslo 6611813059 zo dňa 09. 05. 2018:
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností
Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených
všeobecným stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo
stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
1. 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.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,
v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak
uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si
stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
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
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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.
4. 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.
5. 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.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby
na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení.
7. 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.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. 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.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností 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.
11. 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.
12. 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.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť
na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu
pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
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:
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- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených
zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekom.
vedenia.
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekom.
vedenia.
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením
sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner.
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 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 s podmienkami, ktoré boli na jeho
ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku
± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo 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 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 ich vedomia).
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.
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení
v plnom rozsahu.
SPP – distribúcia, a.s. vyjadrenie číslo TD/NS/0535/2018/Ba zo dňa 12. 07. 2018:
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia za dodržania
nasledujúcich podmienok:
Všeobecné podmienky:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP –
distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky,
prostredníctvom on-line formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.sppdistribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatné vytyčovanie
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne
1 hodinu,
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- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D, najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- 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 výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m
na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050
až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia
strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej
fólie, výsledok bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený
a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané
povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť
ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená
za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského
zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až
150 000,- eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného
činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania
a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288
zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- 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 70002,
- 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,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80
zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
Michlovský, spol. s r. o., UC-1 údržbové centrum Piešťany, vyjadrenie č. BA-1129/2018
zo dňa 12. 04. 2018:
Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava.
Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE
trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE
poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
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Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona
o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení
sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií 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 správcom PTZ Orange Slovensko, a.s. Mechanická ochrana a prekládky
budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange
vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange
Slovensko, a.s. ním poverená servisná organizácia.
- Upozorňujeme, že vo Vašom záujmovom území resp. v trasách Orange Slovensko, a.s.
sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov. Rádiokomunikačné stavby Orange
Slovensko a el. prípojky k nim nie sú predmetom tohto vyjadrenia.
Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ,
ste povinný vykonať všetky objektívne účinné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu
terénu(vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi)
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou
a vyznačenou polohou PTZ a upozorniť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na
možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v
miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne
nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5m na každú stranu
od vyznačenia 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
- 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 HDPE trasou, obnoviť krytie
a značenie(zákrytové dosky, fólia, markery).
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na číslo 033/7732032, 0907/721378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom nato, že
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonaného bez nášho vedomia).
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude
vystavený zápis o nepoškodení trasy.
Obec Červeník, vyjadrenie č. CE-246/2018 zo dňa 04. 06. 2018:
Nemá námietky k realizácii stavby „Diaľnica D1, pravostranné diaľničné odpočívadlo
Červeník, rekonštrukcia vodovodnej prípojky“.
Obec Žlkovce, stanovisko č. 65/2018 zo dňa 06. 06. 2018:
Nemá námietky k realizácii stavby Diaľnica D1, pravostranné diaľničné odpočívadlo
Červeník, rekonštrukcia vodovodnej prípojky.
Obec Ratkovce, záväzné stanovisko č. OcÚ-205/2018 zo dňa 18. 05. 2018:
Obec Ratkovce podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlasí so stavbou „Rekonštrukcia
vodovodnej prípojky pre stavbu Diaľnica D1, Pravostranné odpočívadlo Červeník“ bez
pripomienok. Obec Ratkovce nemá spracovaný územný plán obce.
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Stanoviská účastníkov konania:
ACORD s.r.o., Údernícka 11, 851 01 Bratislava, stanovisko zo dňa 29. 06. 2018:
Spoločnosť ACORD s.r.o. požaduje, aby bola skoordinovaná PD stavby tak, aby prípojka
vody pre reštauráciu HOT-POT mala umiestnené podružné meranie v pôvodnej
vodomernej šachte pri objekte HOT-POT. Toto miesto bude aj po rekonštrukcii naďalej
slúžiť na odčítanie odobratého množstva vody prevádzkou HOT-POT.
- Požiadavka bola zapracovaná do podmienky rozhodnutia č. 2
13. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
14. Lehota na dokončenie stavby: 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
15. Po ukončení stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie na užívanie vodnej
stavby.
16. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa,
keď nadobudlo právoplatnosť.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli uplatnené.

Odôvodnenie
Stavebník Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
IČO 35 919 001, podal dňa 12. 04. 2018 na Okresnom úrade Hlohovec, odbore starostlivosti
o životné prostredie, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
„Diaľnica D1, pravostranné diaľničné odpočívadlo Červeník – Rekonštrukcia vodovodnej
prípojky“ na pozemkoch parc. číslo 2354/2, kat. územie Červeník, parc. číslo 935/6, 796/2,
840/4, kat. územie Žlkovce a parc. číslo 610/3, 630/31, 610/4, 960/17, kat. územie Ratkovce.
K žiadosti boli priložené listy vlastníctva k predmetným pozemkom, kópie katastrálnej mapy,
projektová dokumentácia a stanoviská dotknutých orgánov, ktoré však neboli platné ani
aktuálne, pretože projektová dokumentácia bola vypracovaná vo februári 2018.
Podľa stanoviska Obce Ratkovce, Spoločného obecného úradu so sídlom v Leopoldove,
Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov č. 323/2018-IB zo dňa 19. 04. 2018 sa na uvedenú
stavbu nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia, ale špeciálny stavebný úrad povolí stavbu
na základe záväzného stanoviska miestne príslušného orgánu územného plánovania. Toto
stanovisko však stavebník tunajšiemu úradu nepredložil.
Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť neobsahovala dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej vodnej stavby, tunajší úrad podľa § 60 ods. 1 stavebného zákona dňa 15.05. 2018
pod číslom OÚ-HC-OSŽP-2018/000658-003 vyzval stavebníka, aby v lehote do 30 dní odo
dňa doručenia rozhodnutia, doplnil predloženú žiadosť o nasledovné doklady:
- záväzné stanovisko miestne príslušného orgánu územného plánovania podľa § 120 ods. 2
stavebného zákona pre vydanie povolenia špeciálnym stavebným úradom,
- doklad o vlastníctve, resp. inom práve k rekonštruovaným vodovodným prípojkám,
- stanoviská dotknutých orgánov k predloženej projektovej dokumentácii z februára 2018:
(Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., SPP – distribúcia, a. s.,
Západoslovenská distribučná, a. s., Slovak Telekom, a. s., Okresné riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru v Piešťanoch, Slovenské elektrárne a.s., závod Atómové elektrárne
Bohunice, Ministerstvo obrany SR, Úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu, Krajský
pamiatkový úrad Trnava, Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie,
štátna správa odpadového hospodárstva, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Okresný
úrad Hlohovec, odbor krízového riadenia, stanovisko vlastníka a správcu všetkých dotknutých
komunikácií, stanoviská príslušného cestného správneho orgánu, určenie použitia prenosného
dopravného značenia a stanoviská dotknutých obcí).
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Súčasne stavebníka upozornil, že ak v určenej lehote nedoplní požadované doklady, bude
stavebné konanie zastavené. Pretože účastník konania bol vyzvaný, aby v určenej lehote
odstránil nedostatky podania, tunajší úrad správne konanie v predmetnej veci prerušil.
Stavebník požadované doklady postupne doplnil.
Záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona pre vydanie stavebného povolenia
špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 stavebného zákona vydala Obec Ratkovce,
920 42 Ratkovce 97, dňa 18. 05. 2018 pod číslom OcÚ-205/2018.
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej
vodnej správy a ako špeciálny stavebný úrad, oznámil dňa 20. 06. 2018 listom číslo OÚ-HCOSŽP-2018/000658-008 začatie stavebného konania dotknutým orgánom a účastníkom
konania verejnou vyhláškou a určil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia,
na uplatnenie námietok účastníkov konania a oznámenie stanovísk dotknutých orgánov.
V priebehu stavebného konania dňa 04. 07. 2018 bolo na tunajší úrad doručené stanovisko
účastníka konania ACORD s.r.o., Údernícka 11, 851 01 Bratislava zo dňa 29. 06. 2018,
v ktorom požaduje, aby bola skoordinovaná PD stavby tak, aby prípojka vody pre reštauráciu
HOT-POT mala umiestnené podružné meranie v pôvodnej vodomernej šachte pri objekte
HOT-POT. Toto miesto bude aj po rekonštrukcii naďalej slúžiť na odčítanie odobratého
množstva vody prevádzkou HOT-POT.
Tunajší úrad požiadavke účastníka konania vyhovel a požiadavku zahrnul do záväzných
podmienok uskutočňovania vodnej stavby v bode č. 2.
Požiadavky dotknutých orgánov sú zapracované do záväzných podmienok uskutočňovania
vodnej stavby.
Okresný úrad v Hlohovci, odbor starostlivosti o životné prostredie, preskúmal predloženú
žiadosť podľa § 62 stavebného zákona a § 26 vodného zákona v stavebnom konaní a zistil, že
uskutočnením vodnej stavby pri dodržaní podmienok povolenia nebudú ohrozené verejné
záujmy, život a zdravie osôb ani životné prostredie, ani neprimerane obmedzené práva
a oprávnené záujmy účastníkov konania, ani iným právom chránené záujmy iných, preto
rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok:
Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) položky 60 sadzobníka
správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov je Národná diaľničná spoločnosť, a. s. oslobodená.

Poučenie o odvolaní
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 § 26 správneho poriadku a § 69 ods. 2
stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu
a príslušnej obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán a obec
zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné
aj iným spôsobom v mieste obvyklým.

Ing. Alica Fridrichová
vedúca odboru

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Rozhodnutie sa doručí:
Účastníkom konania
1. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
2. ACORD s.r.o., Údernícka 11, 851 01 Bratislava
3. SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
4. AQUABEST, s.r.o. Ing. Miloslav Remiš, Brodno 10, 010 14 Žilina
5. Slovenské elektrárne a.s., závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské
Bohunice
6. Ostatným účastníkom konania (vlastníkom susediacich pozemkov a stavieb) sa
doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 69 ods. 2 stavebného zákona
Dotknutým orgánom
Obec Ratkovce, 920 42 Ratkovce 97
Obec Žlkovce, 920 42 Žlkovce 158
Obec Červeník, Kalinčiakova 26, 920 42 Červeník
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava
16. Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave, Krajský dopravný inšpektorát, Kollárova 31,
917 02 Trnava
17. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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18. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8,
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

917 02 Trnava
Ministerstvo obrany SR, Úrad centrálnej logistiky a správy majetku štátu, Kutuzovova 8,
832 47 Bratislava
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1,
921 01 Piešťany
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu 4, 917 01 Trnava
Okresný úrad Hlohovec, odbor krízového riadenia
Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH
Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK
Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie - k spisu

