
 

 

Mesto Senec 
spoločný stavebný úrad 

Mierové námestie 8 

 Č. j.: Výst.382-16-Sc,Om                                                                       dňa  7.7.2016 
 
 
  
 

 
R O Z H O D N U T I E 

 
 
 
 
Mesto Senec ,  ako vecne a miestne príslušný  stavebný úrad príslušný podľa § 117 
ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“ ) a § 46 zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len “správny poriadok“), na 
podklade vykonaného konania posúdil žiadosť navrhovateľa a stavebný úrad žiadosť 
vo veci  umiestnenia novej stavby v konaní  rozhodol takto:    
podľa §§ 37, 39 stavebného zákona v spojení s § 4 vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona, vydáva toto 
 

 
rozhodnutie  o   u m i e s t n e n í    s t a v b y . 

 
 
Týmto rozhodnutím sa umiestňuje stavba  'BA Senec Boldocká  NNK SO 01 NN 
Zemný kábel' pre navrhovateľa  Západoslovenská  distribučná a.s., so sídlom 
Čulenova 6, Bratislava  
 
s názvom    : 'BA Senec Boldocká  NNK SO 01 NN Zemný kábel' 

 
na pozemku:                           : parc. č.  925 (KN “E”  1664/2), 1469 (KN “E” 1664/2, 

1665/101) , 1985 (KN “E”  1665/201, 1742/2, 1668/1, 
1668/202, 1668/203, 1668/204) , 1982/1, 2028/50  , 
2028/25  , 2027 (KN “E”  1742/2, 1669/2 

 
v katastrálnom území   : Senec   
 
Druh stavby     : inžinierske stavby  
      
 
Umiestnenie   stavby: Stavba sa umiestňuje podľa predloženej dokumentácie pre 
územné rozhodnutie, ktorú vypracoval projektant Ing. Peter Kubini  v 12/2015 tak, 
ako je to vyznačene v  situácii stavby v mierke 1:500, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto rozhodnutia pre navrhovateľa. 
 
 



 

 

 
 
Popis stavby : predložená projektová dokumentácia rieši rozšírenie existujúcej siete 
NN, aby bolo možné pripojiť nových odberateľov elektrickej energie. Trasa NN kábla 
začne zvedením NN zemného kábla z exist. PB č. 499 pri Boldockej ceste (regionálna 
cesta III/1043) a napojením do novej skrine SR 4/2. Z navrhovanej skrine SR 4/2 sa 
vyvedie nový zemný NN kábel, ktorého trasa povedie po okraji asfaltového chodníka 
na Reckej ceste (regionálna cesta III/1043) smerom na Dúhovú ulicu. Okolo stromov 
rastúcich pri chodníku a na kraji chodníka sa bude asfaltový chodník podtláčať. 
Podtláčať sa bude aj miestna komunikácia - Dúhová a Rosná. Trasa bude pokračovať 
v zeleni pozdĺž oplotenia až po betónový vjazd na oplotené nespevnené parkovisko 
patriace Aquaparku Senec, kde príde k podtlaku a pokračovaniu trasy popri oplotení 
až k navrhovanej skrini SR 3/2. Z navrhovanej skrine SR 3/2 sa vyvedie ďalší nový 
NN kábel a jeho trasa bude spoločná s prvým uloženým káblom a vráti sa až po 
asfaltovú odbočku na Rosnú a Dúhovú ulicu odkiaľ bude pokračovať v chodníku na 
Dúhovej ulici až po exist. skriňu PRIS na adrese Dúhová 44. 
 
 
Vlastnícke alebo iné práva k predmetnému pozemku : 
V zmysle ustanovenia § 58 ods. 4 stavebného zákona stavebník podzemných stavieb 
podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku 
alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou 
nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu 
ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený. 

 
  

Požiadavky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a 
zo STN: Pri pokládke káblov musia byť dodržané príslušné platné predpisy a normy 
z hľadiska spôsobu uloženia, spôsobu ochrany proti mechanickému poškodeniu, 
spôsobu označenia trasy a označenia kábla a rešpektovania minimálnych 
predpísaných vzdialeností pri križovaniach a súbehoch s inými podzemnými 
inžinierskymi sieťami (STN 33 2000-5-52, STN 34 1050, STN 73 6005 ) 

 
Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem: 
Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné siete v priestore 
staveniska sa polohovo a výškovo označia najneskôr pred odovzdaním staveniska. 
Inžinierske siete vrátane meračských značiek v priestore staveniska počas stavebných 
prác náležite chrániť a podľa potreby sprístupniť. 
 
 
Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých organizácií vznesených v 
územnom konaní, ktoré je navrhovateľ povinný splniť a rešpektovať :  
     
Okresný   úrad   Senec , Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
odpadového hospodárstva    
- dodržať ustanovenia zák.č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a ostatné 

súvisiace predpisy na úseku odpadového hospodárstva, 
- vzniknutý odpad, ktorý vznikne stavebnou Činnosťou a prebytočnú výkopovú 

zeminu ukladať na riadenú skládku, nie   ktorú určí stavebný   úrad (miestnu) 
alebo   investor, 



 

 

- o zneškodnenom množstve     uvedených odpadov je potrebné predložiť doklad na 
OÚ Senec- odbor starostlivosti o ŽP , odpadové   hospodárstvo, 

- nevytvárať medziskládky, stavebník je povinný pri stavebných prácach a preprave 
dodržiavať čistotu na komunikáciách a verejných priestranstvách. 

 
Okresný   úrad   Senec , Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
odpadového hospodárstva, úsek štátnej vodnej správy 
- Budú dodržané príslušné ustanovenia 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 ), ust. Vyhlášky MŽP SR č.556/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení 
vodného zákona, spolu súvisiace  právne predpisy a technické normy. 

- Pri realizácii stavby žiadame rešpektovať jestvujúce inžinierske siete a ich 
ochranné pásma, resp. zohľadnené požiadavky ich vlastníkov a prevádzkovateľov. 

- V prípade zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami počas realizácie je potrebné 
dodržiavať ust. § 39 vodného zákona a s ním súvisiace právne a osobitné 
predpisy, ktoré ustanovujú za akých podmienok možno s takýmito látkami 
zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových a podzemných vôd. - Zákon 
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Vyhláška MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného 
plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia. 

 
Okresný   úrad   Senec , Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek 
odpadového hospodárstva, úsek ochrany prírody a krajiny 
- V zelenom páse ukladať kábel vo vzdialenosti 2,5 m od osi stromov. 
- Výkopové práce v blízkostí stromov a kríkov sa budú uskutočňovať ručne s 

dôrazom na ochranu ich koreňových systémov. Činnosťou nepoškodiť kmene 
existujúcich drevín. 

- Na nevyhnutný výrub drevín a krovitých porastov, ak budú dotknuté činnosťou a 
spĺňajú zákonom stanovené parametre, je potrebný súhlas príslušného úradu 
(Obec) v zmysle § 47. ods. 3 cit. zákona. 

- Narušené trávnaté porasty budú upravené do pôvodného stavu s opätovným 
zatrávnením. 

 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku 
- súhlas bez pripomienok. 

 
Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
- Trasovanie NN káblového vedenia bude zrealizované podľa projektu overeného 

príslušným stavebným úradom. Prípadné zmeny v predmetnom trasovaní 
súvisiace s cestou III/1043 nesmú byť vykonané bez nového súhlasného 
stanoviska tunajšieho úradu a povolenia stavebného úradu. 

- Pred realizáciou NN káblového vedenia (min. 4 týždne vopred) je potrebné 
požiadať tunajší úrad o povolenie na zvláštne užívanie cestného telesa cesty 
III/1043 -Boldocká a Récka cesta - práce v súbehu s cestou, ako aj prípadné iné 
zvláštne užívania po nadobudnutí právoplatného povolenia pre hore uvedenú 
stavbu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 135/1961 2b. a súhlasnými 
stanoviskami Bratislavského samosprávneho kraja, Regionálnych ciest Bratislava 
a.s., mesta Senec a OR PZ ODI v Senci, 



 

 

- V prípade potreby, resp. v súvislosti s uvedeným zvláštnym užívaním predmetnej 
cesty je potrebné osadiť dočasné dopravné značenie, ktoré určuje po predložení 
žiadosti tunajší úrad. Určenie dopravného značenia musí byť odsúhlasené OR PZ 
ODI v Senci. 

- Stavebník je povinný počas výstavby udržovať čistotu na používanej komunikácii 
a výstavbu inžinierskych sietí realizovať bez ohrozenia bezpečnosti a plynulosti 
cestnej a pešej premávky. 

- Toto stanovisko má platnosť 6 mesiacov od dátumu vydania. 
 

SPP distribúcia a.s.  
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, 

je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné 
vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na 
adresu: SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (p. Ingríd 
Vŕtkayová, tel.č +421 02 6262 5559, e-mail: ingrid.vitkayova@spp-
distribucia.sk), 

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba 
vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Rudolf Hirner, tel.č. +421 33 
626 5132) 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 Činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 
stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 
m na každú strany 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 kontroly bude zaznamenaný do 
stavebného denníka, 

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a 
manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na lieto 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 sankciu 
vo výške 300,-€ až 150 000,-€, 

- 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 700 
02, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 
a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle 
STN 73 6005 a TPP 906 01, 

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a 
§80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé 
porasty apod., 

 
Západoslovenská energetika a.s. 
- Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská 

distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 
zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. 

- Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy 
energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto. Hraničná č. 14. pre 
zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 
3. 

- Zemné práce - pri križovaní a súbehu zariadení ZSD1S., a.s. - požadujeme 
vykonávať až po ich vytýčení v priestore stavby a so zvýšenou opatrnosťou - 
ručným spôsobom. 

- Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na Tíme správy 
energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto. Hraničná č. 14,BA a pre 
zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na Tíme správy sietí VVN Čulenova č. 
3, BA. 

- Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN. Pri 
prácach na kábloch a zariadeniach patriacich ZSDIS., a.s. je nutné požiadať 
pracovníkov RSEZ Bratislava o technický dozor. Uloženie káblov žiadame riešiť 
v zmysle STN 34 10 50, STN 33 2000-5-52 a STN 73 60 05. Káble ukladať do 
definitívne vybudovaných chodníkov, komunikácií alebo v zelenom páse, 

- Pred zahrnutím výkopov (káble VN a NN uložené v pieskovom lôžku a s 
mechanickou ochranou podľa STN) a chráničiek je potrebné prizvať zástupcu 
RSEZ Bratislava. 

- Budovanie nových NNK distribučných rozvodov zabezpečí Západoslovenská 
distribučná, a.s. na vlastné náklady na základe Zmluvy o pripojení evidovanej 
pod číslom 121475389. Uvedenie do prevádzky novobudovaných NNK 
distribučných rozvodov je zo strany Západoslovenskej distribučnej, a.s. 
podmienené majetko-právnym vysporiadaním a odovzdaním miestnych 
komunikácii (ciest ,chodníkov) do výlučného vlastníctva obce aby bola dodržaná 
verejnoprístupnosť novovybudovaného diela ! 



 

 

- Projektant zodpovedá za detailné technické riešenie v zmysle platných 
legislatívnych predpisov, platných technických noriem (STN EN) a za použitie 
technologických prvkov v DS (distribučnej sústave) výlučne zo schváleného 
typového katalógu výrobkov pre Západoslovenská distribučná a.s.  

- Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN EN zodpovedá 
projektant. 
 

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 
- K stavbe „BA_Senec,  Boldocká,  NNK" nebudeme mať námietky, len ak budú 

splnené nasledovné podmienky BVS: 
- Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a 
podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len 
„DDV") (p. Dvorak, kontakt: 0903 474 654) a Divízia odvádzania odpadových 
vôd (ďalej len „DOOV") (p. Valia, kontakt: 0903 484 453). 

- Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s 
vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich 
pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

- V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať 
zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať 
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré 
obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré 
by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať 
skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne. 

- Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na 
navrhovanú stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, 
verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 
Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších 
predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez 
podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej 
webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách). 

- K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je 
potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom 
verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite. 

- Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými 
vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o 
priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov. 

- Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s 
nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je 
potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, 
armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a 
pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom 
skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV. 

- Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť 
príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV. 

- Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo 
iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy 
vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni 
povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej 



 

 

kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. 
Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného 
vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa. 

 

Slovak Telekom, a.s., 
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 

Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o 
ochrane proti rušeniu. 

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti 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. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho 
zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom.a.s. 
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním 
projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na 
stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: 

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa 
do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za 
splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona Č. 351/2011 
Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných 
vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné 
preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí 
figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 
stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a 
zaradení. 

- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s., je 
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 
narušeniu ochranného pásma. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v 
platnom znení. 

- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových 
prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na 
Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne 
káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť 
vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

- Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na 
základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu 
spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi 

- V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho 
vydania. 



 

 

- Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených 
bodov dodržať pri svojej činností aj Všeobecné podmienky ochrany SEK 
spoločnosti Slovák Telekom, a.s. 

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. 
Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, 
prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť 
na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát 
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

- Všeobecné podmienky ochrany SEK 
- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so 

SEK Slovak Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je 
stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný 
zabezpečiť: 

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených 
zamestnancom Slovak Telekom.a.s. 

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia 

- 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 

- V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 
funkčnosťou. 

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené 
zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné 
opatrenia tým, že zabezpečí: 

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na 
povrchu terénu. 

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s 
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré 
boli na jeho ochranu stanovené 

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 
odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na 
povrchu terénu 

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a 
zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali 
nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) 

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, 
krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej 
polohy zariadenia 

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo12129 
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST 

nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia 
ST) 



 

 

- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je 
toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

- V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť 
ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia 

- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu 
vedení v plnom rozsahu. 

 
Mesto Senec Oddelenie územného plánovania a regionálneho rozvoja 
- Pred realizáciou uvedenej stavby je nutné požiadať príslušný orgán o vydanie 

rozkopávkového povolenia. 
 
Regionálne cesty Ba a.s. 
- V úseku s chodníkom žiadame trasu NN kábla realizovať v telese chodníka bez 

zásahu do cestného telesa cesty III/1043. 
- V úseku pozdĺž oplotenia parkoviska AQUAPARK Senec NN káble zasahujú do 

cestného telesa. Trasu požadujeme realizovať tesne pri oplotení, výkop zo strany 
cesty III/1043 zabezpečiť pažením. Na zásah do cestného telesa je potrebné 
povolenie cestného správneho orgánu, t.j. Okresného úradu Senec odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií. 

- Počas realizácie nesmie prísť na ceste III/1043 ku skládke výkopového materiálu 
ani k obmedzovaniu plynulosti premávky stavebnými mechanizmami a ohrozeniu 
bezpečnosti vozidiel. 

 
Okresný úrad Senec ,Pozemkový a lesný odbor 
- Zároveň oznamujeme, že pred realizáciou stavby treba požiadať o trvalé (dočasné) 

odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske použitie podľa zákona 
SR č.57/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a 
využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z. z. o 
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

 
Navrhovateľ je povinný predložiť k žiadosti o stavebné povolenie v zmysle §58 
stavebného zákona a § 8,9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. aj :   

- opätovné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a právnických osôb 
v zmysle vyššie uvedených  podmienok a stanovísk. 

  
Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác zadovážiť si povolenie, 
podľa stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z. aj : 

- rozkopávkové povolenie mimo hraníc staveniska je nutné požiadať príslušný 
cestný správny orgán , 

- realizácia úpravy spevnených plôch resp. úpravy vjazdu podlieha stavebnému 
konaniu na špeciálnom stavebnom úrade, ktorým je Mesto Senec . 

-  V zmysle § 120 stavebného zákona treba požiadať tunajší stavebný úrad 
o overenie dodržania podmienok územného rozhodnutia a o súhlas 
k povoleniu stavby pre špeciálne stavebné úrady  

- pred  realizáciou výkopových prác zabezpečiť vytýčenie a označenie všetkých 
podzemných sietí a vedení a ich ochranných pásiem. 

 
 



 

 

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania, stanoviská 
dotknutých orgánov neboli protichodné ani záporné.   
 

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona, platí dva roky odo 
dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola  v tejto lehote 
podaná žiadosť o povolenie stavby. 

 
V súlade s § 40 ods. 3 stavebného zákona, je možné predĺženie jeho platnosti 

na základe dostatočne odôvodnenej žiadosti podanej správnemu orgánu pred 
uplynutím uvedenej lehoty. Žiadosť musí byť podaná v dostatočnom časovom 
predstihu tak, aby o žiadosti bolo možné právoplatne  rozhodnúť pred uplynutím doby 
jeho platnosti. 

 
Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a 

ostatných účastníkov územného konania. 
 

 
Odôvodnenie 

 
 
Navrhovateľ Západoslovenská  distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava podal dňa 
15.1.2016 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 'BA Senec Boldocká  
NNK SO 01 NN Zemný kábel' na parcele číslo 925 , 1469, 1985 ,1982/1, 2028/50, 
2028/25, 2027 katastrálne územie   Senec    .   
 
K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej 
správy a organizácií. Stavebný úrad oznámil začatie konania o umiestnení stavby pod 
č. j.: Výst.382-16-Sc,Om zo  dňa  14.4.2016. Uvedeným dňom bolo začaté územné 
konanie, s upustením od ústneho konania s tým, že účastníci konania mohli svoje 
námietky uplatniť do 7 pracovných dní, od doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. V konaní neboli vznesené námietky účastníka konania k umiestneniu stavby.   
 
Navrhované umiestnenie stavby je v súlade s Územným  plánom  Senec  v znení 
neskorších zmien a doplnkov. Tunajší stavebný úrad posúdil tento návrh na 
umiestnenie  stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie a 
riešenie podľa predloženej dokumentácie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o 
životné prostredie a je v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami kladenými 
na výstavbu, ktoré určuje stavebný zákon a vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie.  
 
Navrhovateľ zaplatil pred vydaním tohto rozhodnutia správny poplatok v zmysle 
zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 
       
     



 

 

 

Poučenie 
 

Podľa § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania 
v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad – 
Mesto Senec ,Mierové námestie 8 . V zmysle § 244 a nasl. Občianskeho súdneho 
poriadku č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov je toto rozhodnutie 
preskúmateľné súdom až po využití všetkých riadnych opravných prostriedkov. 
 
 

                        Ing. Karol Kvál  
                                                                                                primátor mesta 

  
Príloha pre navrhovateľa: 
Grafická príloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v 
súlade s podmienkami územného rozhodnutia. 
 
Rozhodnutia sa doručí : 
Západoslovenská  distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09 
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, Bratislava,  
Mgr. Varga Gejza, Vinohradnícka 20, Senec, 903 01  
AQUATHERMAL SENEC,a.s., Slnečné jazerá - sever, Senec,  903 01  
Okresný úrad Bratislava, Staromestská 6, Bratislava   
 
Doručuje sa verejnou vyhláškou :  
- stavbou dotknutým vlastníkom   pozemkov 925 (KN “E”  1664/2), 1469 (KN “E” 

1664/2, 1665/101), 1985 (KN “E”  1665/201 , 1668/1, 1668/203, 1668/204)  ,  
2027 (KN “E”  1742/2, 1669/2 ) 

 
Na vedomie: 
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46  
SPP distribúcia a.s., Bratislava , Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, 825 11   
Západoslovenská distribučná a.s. , Čulenova 6, Bratislava, 816 47  
Regionálne cesty Bratislava, Čučoriedkova 6, Bratislava, 827 12   
Okresné riaditeľstvo PZ v Senci,Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Holého 8, SC  
Bratislavský samosprávny kraj - odbor dopravy, Sabinovská16, Bratislava, 820 05  
Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie , Hurbanova 21, Senec,  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8 (P.O. Box 26), Bratislava 29,  
OR HZ v Pezinku, Hasičská 4, Pezinok, 902 01  
Okresný úrad  ŽP- ŠVS, OpaK, OH,  Hurbanova 21, Senec, 90301  
 
Toto rozhodnutie  má povahu verejnej vyhlášky a musí byť v súlade s § 26 ods. 2 
zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (mesta). 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
 
Vyvesené dňa: ..................                                       Zvesené dňa: ................... 
                                                               
                                                           ......................................................... 

                                    odtlačok úradnej pečiatky a podpis 
                                             oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť 



 

 

 
Vybavuje: Ing. Tibor Omasta        telefón :02/20205 138  


