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Číslo spisu
OU-TT-OSZP3-2020/023770-004

Vybavuje

Trnava
11. 08. 2020

ROZHODNUTIE
Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: ,,Špačince – Kanalizácia

Čerešňová ulica – Predĺženie výtlaku Dolná Krupá Špačince“.

Popis konania / Účastníci konania
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO: 36 252 484

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, štátna vodná správa, Kollárova 8, 917 02 Trnava (ďalej len „OÚ TT – ŠVS “) ako príslušný
orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej
vodnej správy podľa § 61 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 ods. 1 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: Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO: 36 252 484

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby:

,,ŠPAČINCE – KANALIZÁCIA ČEREŠŇOVÁ ULICA – PREDĹŽENIE VÝTLAKU DOLNÁ KRUPÁ
ŠPAČINCE“

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

Vyššie uvedená vodná stavba bude realizovaná na pozemkoch register „C“ parc. č. 2700/1, 2700/2, 2699 v k. ú.
Špačince.

Na predmetnú stavbu vydala obec Špačince záväzné stanovisko č. 2657-001/449/2019-002a 704-002/69/2020 zo
dňa 02.01.2020.

Údaje o stavbe:
1) Názov vodnej stavby: Špačince – Kanalizácia Čerešňová ulica – Predĺženie výtlaku Dolná Krupá Špačince

OU-TT-OSZP3-2020/023770-0082806/2020



2 / 12

2) Stavebník: Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO: 36 252 484
3) Projektant: Ing. Bohuslav Katrenčík, ev. č. 3705*Z*A2
4) Umiestnenie stavby: pozemky register „C“ parc. č. 2700/1, 2700/2, 2699 v k. ú. Špačince
5) Vlastnícke (majetkovoprávne) vzťahy: Pozemok register „C“ parc. č. 2700/1 v k. ú. Špačince zapísaný na liste
vlastníctva č. 1572 vyhotovenom prostredníctvom internetového portálu www.oversi.gov.sk na základe žiadosti
č. 716214 zo dňa 04.06.2020 je vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu,
Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345. Pozemky register „C“ parc. č. 2700/2, 2699 v k. ú. Špačince
zapísané na liste vlastníctva č. 1000 vyhotovenom prostredníctvom internetového portálu www.oversi.gov.sk na
základe žiadosti č. 716203 zo dňa 04.06.2020 sú vo vlastníctve obce Špačince, Hlavná 183/16, 919 51 Špačince,
IČO: 00 313 033.

Popis stavby:
Projektová dokumentácia rieši zmenu miesta zaústenia predĺženia výtlačného potrubia DKŠ do jestvujúceho
výtlačného potrubia V1 pri križovatke Čerešňovej ulice a Hlavnej ulice v obci Špačince tak, aby sa vyhol parcele
č. 2697/31 v k. ú. Špačince. Účelom stavby je predĺženie jestvujúceho výtlačného potrubia PVC DN 150 z obce
Dolná Krupá do kanalizačnej siete obce Špačince. Jestvujúci výtlak DKŠ bude predĺžený do tlmiacej šachty TŠ
JV smerom v súbehu s gravitačnou stokou A až po križovatku Čerešňovej a Hlavnej ulice, kde bude zaústený do
jestvujúceho výtlaku V1 PVC DN200 z ČS1. Navrhovaný úsek predĺženia výtlaku DKŠ bude z PEHD potrubia DN
150 o dĺžke 388,73 m.

Podmienky povolenia:
1. Povolenie sa vzťahuje na vodnú stavbu: „Špačince – Kanalizácia Čerešňová ulica – Predĺženie výtlaku Dolná
Krupá Špačince“ v nasledovnom členení:

Výtlačné potrubie DN150 – PEHD SDR11 PE100 PN16 o dĺžke 388,73 m so signalizačným vodičom CY 1 x 4
mm2 a tromi uzávermi na výtlačnom potrubí

2. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca
platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebude stavba začatá. Stavebný úrad môže
predĺžiť platnosť stavebného povolenia na základe žiadosti podanej na tunajší úrad aspoň 2 mesiace pred skončením
platnosti stavebného povolenia.
3. Pre uskutočnenie stavby sa určuje lehota 36 mesiacov od začatia stavby. Termín začatia stavebných prác oznámi
stavebník listom stavebnému úradu najneskôr 30 dní od jej začatia.
4. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie: „„Špačince – kanalizácia Čerešňová ulica“, ktorú
vypracoval Ing. Bohuslav Katrenčík v auguste 2019. Prípadné zmeny nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho
súhlasu stavebného úradu.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a
dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané základné ustanovenia stavebného zákona uvedené v ustanovení
§ 48 stavebného zákona – všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb.
7. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí a počas prác dodržiavať ich ochranné
pásma podľa príslušných ustanovení platných právnych predpisov a noriem. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy
STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
8. 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.
9. Počas realizácie stavby dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o
zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho
zhoršenia vôd, v nadväznosti na § 39 vodného zákona.
10. 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.
11. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
12. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi
prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
13. Počas realizácie danej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v rámci staveniska a na
priľahlých pozemkoch.
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14. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby
vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
15. 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).
16. Po dokončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia, na
základe ktorého bude vodná stavba daná do užívania. Ku kolaudácii stavby je potrebné okrem iného odovzdať:
protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, protokol o vykonaných skúškach, certifikáty preukázania zhody a atesty
použitých stavebných materiálov, projekt skutočného vyhotovenia, porealizačné zameranie stavby.

17. Dodržať podmienky dotknutých orgánov a organizácií:

Obec Špačince, Hlavná 183/16, 919 51 Špačince (stanovisko č. 2657-001/449/2019-002a 704-002/69/2020 zo dňa
02.01.2020)
Na základe Vašej žiadosti podanej dňa 16.12.2019 Vám oznamujeme, že Obec Špačince v zastúpení starostom obce
nemá námietky k územnému a stavebnému konaniu na vodnú stavbu „Vybudovanie výtlačného potrubia DN 100,
500 m, ul. Čerešňová, Špačince“. S realizáciou vodnej stavby na pozemkoch parcely registra „C“ č. 2699 a č. 2700/2
– LV 1000 v k. ú. Špačince, obec Špačince podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasí. Upozorňujeme, aby
mechanizmy, ktoré budú vchádzať na Vaše stavenisko, nepoužívali susedné pozemky a aby ste pred kolaudáciou
uvedenej stavby upravili chodníky a komunikáciu na Čerešňovej ulici do pôvodného stavu.

Obec Špačince, Hlavná 183/16, 919 51 Špačince (stanovisko č. 2657-001/449/2019-002 zo dňa 02.01.2020)
Na základe Vášho podania zo dňa 16.12.2019 s predmetom podania: Žiadosť o súhlas so vstupom na pozemok
parcely registra „C“ p. č. 2699 a 2700/2, LV 1000 v k. ú. Špačince, ktoré sú vo vlastníctve obce Špačince, Obec
Špačince v zastúpení starostom obce dáva súhlas na vstup na pozemok parcely registra „C“ p. č. 2699 a 2700/2 LV
1000 z dôvodu vybudovania výtlačného potrubia DN 100, 500 m, ul. Čerešňová, Špačince. Pri zahájení prác vás
žiadame prizvať zástupcu obce pre odovzdanie staveniska v časti obce čerešňová ulica.

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava (stanovisko č. SPFZ155611/2019 SPFS41320/2019 zo
dňa 22.01.2020)
Slovenský pozemkový fond súhlasí s umiestnením a realizáciou predmetnej stavby na pozemku SPF (KN C p. č.
2700/1 druh pozemku ostatná plocha o výmere 18184 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 1572 v celosti) podľa PD
za nasledovných podmienok:
1) Na dotknutý pozemok SPF bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré
bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného
bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.
2) K realizácii stavby je potrebné prípadného užívateľa pozemku SPF.
3) 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.
4) 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.
5) Stanovisko Slovenský pozemkový fond vydáva na žiadosť žiadateľa pre účely územného a stavebného konania
a má platnosť 12 mesiacov odo dňa vydania.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Kollárova 8, 917 02 Trnava (vyjadrenie č. OU-TT-
OSZP3-2020/043729-002 zo dňa 19.12.2019)
1) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12
zákona o ochrane prírody).
2) Rešpektovať existujúcu zeleň v riešenom území – aleje, remízy, ktoré zároveň predstavujú významné krajinné
prvky podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým
spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologicko stabilizačnej funkcie
v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
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3) Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný
súhlas Obce Špačince v zastúpení starostom. V rozhodnutí obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú
výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
4) V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie inváznych druhov rastlín na
výkopom porušených plochách, vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať v súlade s §
3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5) Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody.
Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť
od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr
zasypať.
6) Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle
§ 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody.
7) Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia
uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a
urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou
akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto
činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane
prírody.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, štátna správa odpadového hospodárstva, Kollárova 8, 917 02 Trnava (vyjadrenie č. OU-TT-
OSZP3-2020/008307-002 zo dňa 09.01.2020)
1) Pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch.
2) Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, Štátna správa ochrany ovzdušia, Kollárova 8, 917 02 Trnava (odpoveď č. OU-TT-
OSZP3-2020/008255-002 zo dňa 14.01.2020)
1) V zmysle § 26 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“)
okresný úrad – orgán ochrany ovzdušia vydáva stanoviská len k územným plánom obcí a územným plánom zón (§
26 ods. 3 písm. r); to znamená, že orgán ochrany ovzdušia nemá kompetenciu vydávať stanoviská (vyjadrovať sa)
k predkladaným projektovým dokumentáciám.
2) V zmysle § 26 ods. 1 okresný úrad – orgán ochrany ovzdušia vydáva súhlasy pre veľké zdroje a stredné zdroje
podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 zákona o ovzduší.
3) Ak predmetnou stavbou vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia, jeho povoľovanie je v kompetencii príslušnej
obce v zmysle § 27 zákona o ovzduší. V zmysle § 17 ods. 1 písm. a) na umiestnenie MZZO nie je potrebný súhlas
orgánu ochrany ovzdušia. Súhlas sa vyžaduje až na povolenie stavby MZZO a na jeho uvedenie do užívania (do
prevádzky). Žiadosť o vydanie súhlasu musí obsahovať ustanovené náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší.
4) V prípade vzniku stredného alebo veľkého zdroja znečistenia ovzdušia, jeho povoľovanie je v kompetencii
Okresného úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia. Na umiestnenie, povolenie a užívanie
stavby stredného alebo veľkého zdroja je potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší. Žiadosť o
vydanie súhlasu musí obsahovať ustanovené náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší.
5) Ako prílohu k žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné priložiť predmetnú projektovú dokumentáciu na overenie
súladu údajov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii.
6) V prípade, že sa uvažuje s prevádzkou chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel,
stacionárnych systémov požiarnej ochrany a hasiacich prístrojov, upozorňujeme prevádzkovateľa na plnenie
povinností ustanovených v zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vo vyhláške MŽP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 286/2009 Z. z., v znení
vyhlášky MŽP SR č. 382/2016 (účinnej od 01.01.2017).

MICHLOVSKY, spol. s r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany – správca PTZ Orange Slovensko, a. s. (vyjadrenie por.
č. BA-3615/2019 zo dňa 19.11.2019)
Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.
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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 organizácia podľa schválenej cenovej kalkulácie
Orange. 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 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 ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
1) 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).
2) Preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a
upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +, - 30 cm skutočného uloženia
PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti
najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ okrem pretlakov.
3) Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
4) Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ.
5) Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme.
6) Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
7) Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia,
markery).
8) Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. č.: 033/7732032, mobil: 0907 721 378.
9) Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za
zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia)..
10) 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
(30.03.2020).
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.

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (vyjadrenie č. 6611927099 zo dňa 26.09.2019)
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
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, 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 SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.
s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sietí: Anton Hudek, anton.hudek@telekom.sk, +421335442108.
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.
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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 vedená 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.
10) Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území
sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne
káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov
týchto zariadení.
11) Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná
Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: http://www.telekom.sk/
vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
12) 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.
13) Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté
informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
14) Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť
úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
15) Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
16) Dôležité upozornenie: Od 01.01.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami
vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavenú vysokorýchlostnou
fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.
Všeobecné podmienky ochrany SEK:
1) V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s.
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so
zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:
a) Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.
b) Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
c) Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním
telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777 474.
Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
2) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať
všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
a) Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
b) Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou
polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
c) Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného
uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
d) Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
e) Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
f) Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
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g) Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
h) Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)
Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať
len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3) V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť
o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk).
4) Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Siemens s. r. o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava (vyjadrenie č. PD/TT/083/19 zo dňa 21.01.2020)
V záujmovej oblasti (obec Špačince) sa siete verejného osvetlenia v našej správe nenachádzajú, k predloženej PD
nemáme pripomienky. Naše stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka verejného vodovodu.

O2 Slovakia, s. r. o. (vyjadrenie zo dňa 18.11.2019)
V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s. r. o.. K predloženej
projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚR – SP súhlasíme. Toto vyjadrenie má platnosť 1 rok
od jeho vydania.

Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (vyjadrenie zo dňa 21.11.2019)
S predloženou žiadosťou o vyjadrenie k projektu súhlasíme za podmienok nižšie uvedených.
1) 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.
2) V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky,
ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike
č. 251/2012 Z. z..
3) Pri prácach na zariadeniach patriacich Západoslovenskej distribučnej, a. s., požiadať pracovníkov RSS Západ
Trnava o technický dozor.
4) V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti, prosím, uveďte značku CD89996/2019 a kontaktujte Marek
Surový, T +421-(0)335563241, marek.surovy@zsdis.sk.
5) Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, P.O.BOX 1, 917 09 Trnava (stanovisko
č. RÚVZ/2020/00094/Ha-HŽP zo dňa 29-01-2020)
S návrhom účastníka konania: trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO: 36
252 484 zo dňa 15.11.2019 na územné konanie: „Vybudovanie výtlačného potrubia DN100, 500 m, u. Čerešňová,
Špačince“ sa súhlasí.

Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava (vyjadrenie č. 04517/2020/SUCTt-20851 zo dňa
06.02.2020)
S predmetnou stavbou podľa predloženej žiadosti a dokumentácie súhlasíme za podmienok uvedených v tomto
vyjadrení:
1) Potrubie vedené v súbehu musí byť uložené min. 1,5 m od asfaltového okraja cesty. Napojením na existujúci
výtlak pri ceste nesmie prísť k poškodeniu telesa cesty II/560.
2) 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.
3) Začatie prác v dotyku s cestou II/560 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Trnava, č. tel. 033/5531287.
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.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava (stanovisko č.
OU-TT-OCDPK-2020/008845/Šl zo dňa 22.01.2020)
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1) V súbehu s cestou II/560 žiadame trasu vodovodného potrubia viesť mimo cestné teleso cesty t. j. vo vzdialenosti
min. 2,0 m od asfaltového okraja vozovky.
2) Zemné práce v dotyku s cestou II/560 je potrebné navrhnúť v súlade s STN 73 3050 tak, aby nedošlo k narušeniu
stability telesa cesty.
3) Premávka na ceste II/560 nesmie byť počas realizácie stavby obmedzovaná ani ohrozovaná, v opačnom prípade
musí byť spracovaný návrh príslušného prenosného dopravného značenia a tunajším úradom vydané určenie na
osadenie PDZ.
4) Počas realizácie zemných a stavebných prác nesmie byť na telese cesty II/560 skladovaný žiaden stavebný materiál
ani zemina z výkopu.
5) PD stavby je potrebné predložiť na vyjadrenie aj majetkovému správcovi cesty II/560 t. j. Správe a údržbe ciest
TTSK Trnava a OR PZ-ODI Trnava.
S vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu budeme súhlasiť za splnenia podmienok uvedených v tomto
stanovisku.

SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (vyjadrenie č. TD/NS/0900/2019/Mo zo dňa 02.12.2019)
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 na predmetnú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:
1) Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať
SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné
zaslať na adresu: SPP- distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky,
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-didtribucia.sk).
2) V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.
3) Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi
prevádzkovateľa SPP-D (p. Milan kováčik, tel. č. +421 32 242 3202) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných
prác.
4) Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby
prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok
a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
5) Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v
ochrannom pásme plynárenských zariadení.
6) 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.
7) Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a
obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
8) 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.
9) Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
10) 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.
11) Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na
tel. č. 0850 111 727.
12) Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet
na SOI, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 až 150 000 eur, poškodením
plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozovania prevádzky všeobecne
prospešného zariadenia podľa § 286 alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
13) 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.
14) Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/
alebo bezpečnostných pásiem.
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15) Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení a existujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
16) Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike
umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..

OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava (vyjadrenie č. 5760/2019 zo dňa 21.11.2019)
V prípade realizácie stavby súhlasíme za nasledovných podmienok:
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať
všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
1) Pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a. s.. V súvislosti s vykonávanými
prácami požadujeme dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického
vybavenia ako aj STN 33 3300.
2) Realizáciu výkopových prác min. 12,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení (ochranné
pásmo je 0,5 m) požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov v
zmysle § 66, § 67 a § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v
blízkosti telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu
a prípadnému odcudzeniu.
3) Jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky spoločnosti na
adresu: OTNS, a. s., Vajnorská 7, 831 04 Bratislava, obchod@otns.sk, pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho
vyjadrenia zo dňa, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom.
4) Nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému
poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky materiálov a stavebnej sute.
5) Vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti
poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času, uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám,
a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzky schopnosť.
6) Oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú odchýlku
+-30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
7) V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so
súhlasom povereného zamestnanca OTNS.
8) Žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTSN, a. s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu odkopaných trás ešte pred
zásypom rýh: swansiete@otns.sk.
9) Stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov).
10) V prípade, že v záujmovom území je plánovaná výstavba cestných komunikácií pre peších a parkoviská, či iné
spevnené plochy nad našou existujúcou trasou, požadujeme zabezpečiť dodatočnú mechanickú ochranu optických
chráničiek SWAN uložením chráničiek do betónových žľabov TK2 s vekom po celej dĺžke pod spevnenými
plochami.
11) Všetky práce spojené s ochranou káblov budú zrealizované na náklady investora.
12) Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a. s., helpdesk kontakt: +421908706819,
+421235000999.
Po splnení daných podmienok spoločnosť OTNS, a. s. ako správca siete SWAN k realizácii nemá námietky.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trnave, Okresný dopravný inšpektorát, Oddelenie výkonu služby,
Starohájska 3, 917 10 Trnava (stanovisko č. ORPZ-TT-ODI1-2020/001769-212 zo dňa 21.07.2020)
Okresný dopravný inšpektorát Trnava po preštudovaní projektovej dokumentácie vydáva záväzné stanovisko -
súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a zároveň aj stavebného povolenia podľa predloženej dokumentácie pri
dodržaní nasledovných podmienok:
1) Vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon), preto ODI Trnava žiada
pred realizáciou stavby predložiť projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia v prípade, že
počas vykonávania prác bude obmedzená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, či už na cestách alebo
komunikáciách alebo na chodníkoch, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému
správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov (cestný zákon).
2) Žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou legislatívou, teda podľa
Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon a cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Odôvodnenie
Dňa 01.06.2020 bola na tunajší úrad doručená žiadosť od stavebníka: Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.,
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO: 36 252 484 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: ,,Špačince
– Kanalizácia Čerešňová ulica – Predĺženie výtlaku Dolná Krupá Špačince“, ktorá bude realizovaná na realizovaná
na pozemkoch register „C“ parc. č. 2700/1, 2700/2, 2699 v k. ú. Špačince.

Na základe podanej žiadosti OÚ TT - ŠVS v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie vodoprávneho
konania verejnou vyhláškou oznámením č. OU-TT-OSZP3-2020/023770-002 zo dňa 05.06.2020 všetkým známym
účastníkom konania a dotknutým orgánom. Nakoľko boli tunajšiemu úradu dobre známe pomery staveniska a
žiadosť poskytovala dostatočné podklady pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil tunajší úrad v súlade s § 61 ods.
2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Zároveň tunajší úrad upozornil účastníkov
konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa
doručenia oznámenia o začatí vodoprávneho konania č. OU-TT-OSZP3-2020/023770-002 zo dňa 05.06.2020, inak
sa na neskoršie podané námietky neprihliadne resp., že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. V
stanovenej lehote neboli zo strany účastníkov konania uplatnené žiadne námietky. Oznámenie o začatí vodoprávneho
konania bolo zverejnené na úradnej tabuli tunajšieho úradu od 05.06.2020 do 22.06.2020, na internetovej stránke
ministerstva vnútra bolo zverejnené od 05.06.2020 do 22.06.2020, na internetovom portáli www.oversi.gov.sk bolo
zverejnené od 05.06.2020 do 22.06.2020 a na úradnej tabuli obce Špačince bolo zverejnené od 08.06.2020 do
22.06.2020.

Ku konaniu boli doložené nasledovné podklady:
1. Projektová dokumentácia: „Špačince – kanalizácia Čerešňová ulica“, ktorú vypracoval Ing. Bohuslav Katrenčík
v auguste 2019 v troch vyhotoveniach.
2. Výpis z listu vlastníctva č. 1000 vyhotovený prostredníctvom internetového portálu www.oversi.gov.sk na základe
žiadosti č. 716203 zo dňa 04.06.2020.
3. Výpis z listu vlastníctva č. 1572 vyhotovený prostredníctvom internetového portálu www.oversi.gov.sk na základe
žiadosti č. 716214 zo dňa 04.06.2020.
4. Kópia katastrálnej mapy prislúchajúca k predmetným pozemkom v k. ú. Špačince vyhotovená prostredníctvom
internetového portálu www.oversi.gov.sk na základe žiadosti č. 153815 zo dňa 04.06.2020.
5. Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku zo dňa 16.06.2020.
6. Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií.

Účastníci konania a dotknuté orgány si počas stanovenej lehoty neuplatnili námietky voči vydaniu povolenia na
uskutočnenie uvedenej vodnej stavby ani voči vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd. 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 400,0
eur bol uhradený bankovým prevodom dňa 16.06.2020.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona. Musí byť vyvesené
15 dní na internetovej stránke ministerstva vnútra, internetovom portáli www.slovensko.sk, úradnej tabuli Obce
Špačince a úradnej tabuli OÚ TT – ŠVS. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia. Po
uplynutí doby určenej na vyvesenie bude verejná vyhláška vrátená na OÚ TT - ŠVS s vyznačeným dátumom
vyvesenia a zvesenia.

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
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Trnava, odbor opravných prostriedkov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

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

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

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Doručuje sa

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 0 10
921 79 Piešťany
Slovenská republika

Slovenský pozemkový fond
Búdková 36
817 15 Bratislava-Staré Mesto
Slovenská republika

Obec Špačince
Hlavná 183 16
919 51 Špačince
Slovenská republika

DEPONIA SYSTEM s.r.o.
Holíčska 13
851 05 Bratislava
Slovenská republika

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Kollárova 8
917 02 Trnava
Slovenská republika
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Na vedomie
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová, 917 01 Trnava 1
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava-Nové Mesto
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, Limbová 6053/6, 917 09 Trnava 9
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
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