Mesto Senec
oddelenie stavebného poriadku
Č. j.: Výst.760-16-Sc,St

dňa 9.6.2016

Vec: Rozhodnutie o umiestnení stavby.
Navrhovateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08

Rozhodnutie
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08 podal dňa 8.4.2016
žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 'Optický kábel Pezinok-Senec,
úsek Senec, Pezinská ul.-Železničná ul.' na parcele číslo 5373/16, 5374/19, 5374/4,
5374/11, 5374/5, 5374/12, 5374/13, 5374/6, 5374/25, 5374/7, 5374/15, 4228/1,
5374/14, 5526, 5525/1, 5227/6, 5524/2, 5524/1, 4601, 4606/1, 4612, 4611, 4614,
4220/1, 4706, 5401/1, 2935/3, 4082/4, 4082/3, 4082/5, 4080/149, 4080/148, 4081,
2934, 4560/2, 4558/3, 2888, 2889/1, 2889/7, 2887/1, 2887/12 , katastrálne územie
Senec.
Mesto Senec , ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1 zák.
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov podľa ustanovenia § 39 a 39a ods. 1,a 2, § 42 ods.2 stavebného
zákona v spojení s § 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov /ďalej len „správny poriadok“/ vydáva
rozhodnutie o umiestnení stavby
pre stavbu: 'Optický kábel Pezinok-Senec, úsek Senec, Pezinská ul.-Železničná
ul.'
miesto stavby: parc. č. 5373/16, 5374/19, 5374/4, 5374/11, 5374/5, 5374/12, 5374/13,
5374/6, 5374/25, 5374/7, 5374/15, 4228/1, 5374/14, 5526, 5525/1, 5227/6, 5524/2,
5524/1, 4601, 4606/1, 4612, 4611, 4614, 4220/1, 4706, 5401/1, 2935/3, 4082/4,
4082/3, 4082/5, 4080/149, 4080/148, 4081, 2934, 4560/2, 4558/3, 2888, 2889/1,
2889/7, 2887/1, 2887/12 katastrálne územie Senec
druh stavby: novostavba
účel:
telekomunikačná stavba
stavebníkovi: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava
Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa podľa § 39a ods.2 stavebného zákona a § 4
ods.1 písm.d) vyhl.č. 453/2000 Z.z. predpisujú tieto podmienky:
1)Urbanistické a architektonické:
Trasa HDPE rúr začína z bodu napojenia na križovatke ciest Diaľničná - cesta 11/503 a
Pezinská - cesta III/1062 pred kruhovým objazdom a pokračuje prekrižovaním cesty
III/1062 smer Malý Biel, ďalej trasa pokračuje v súbehu s cestou 11/503 a kanálom v roli
po ich pravej strane, ďalej popred Hasičskú stanicu Senec, za Hasičskou stanicou odbočí
trasa doprava a v súbehu s vetvou štátnej cesty 1/62 a kanál po jej pravej strane pokračuje
až k štátnej ceste 1/61 - Bratislavská ul., ktorú prekrižuje v žkm 25,617 a pokračuje poza
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vetvu št.cesty 1/61 k jednosmernej vetve 1/61, ktorú prekrižuje v žkm 25,385, trasa
zabočí doľava a pokračuje v súbehu s touto vetvou po jej pravej strane, trasa pred
križovatkou št.ciest 1/61 a 1/62 odbočí doprava na štrkovú /asfaltovú/ komunikáciu do
chatovej oblasti Strieborné jazero, kde pokračuje po jej pravej strane popred oplotenia
rodinných domov /chaty/ až na jej koniec /križovatka žel.trate Devínska Nová Ves Štúrovo št.hranica a št.cesta 1/62/, kde trasa pred železničnou traťou zabočí doľava a
pokračuje v súbehu s touto traťou po jej ľavej strane. Štátnu cestu I/62 prekrižuje popod
jej nadjazd, prechádza na Jánošíkovu ulicu a ďalej na poľnú cestu, kde po jej pravej
strane popri oploteniach záhradiek pokračuje až na jej koniec, trasa za záhradkami odbočí
doprava, prekrižuje železničnú trať Devínska Nová Ves - Štúrovo št.hranica v žkm
78,624, zabočí doľava a pokračuje v súbehu so žel.traťou po jej pravej strane. Trasa na
úrovni križovatky ulíc Svätoplukova a Hviezdoslavova zabočí doľava znovu prekrižuje
žel.trať v žkm 78,863 a asfaltovú komunikáciu, zabočí doprava a popri oploteniach
rodinných domov v súbehu so želez.traťou po jej ľavej strane pokračuje až do žkm
79,160, trasa zabočí doprava prekrižuje železničnú trať Devínska Nová Ves - Štúrovo
št.hranica v žkm 79,160, zabočí doľava a pokračuje v súbehu so žel.traťou po jej pravej
strane do žkm 79,273, trasa zabočí doprava na Železničnú ulicu a po jej pravej strane
pokračuje až pred areál KARPATY plus s.r.o, kde trasa zabočí doľava, prekrižuje
Železničnú ulicu, pokračuje do areálu Evamatic s.r.o popri oplotení, trasa po 38m zabočí
doprava do areálu KARPATY plus, kde na budove sila je umiestnená základňová stanica
BTS 0104BR na Železničnej ulici č. 56, kde bude trasa ukončená,

2)Podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov:
. Mestský úrad Senec, referát ÚR, RR a urbanizmu, Mierové námestie 8, 903 01 Senec –
vyjadrenie č. SEN/9308-2016/389 zo dňa 30.3.2016
 Podľa § 11 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z.z. /zákona o energetike/, po skončení
nevyhnutných pozemných prác je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinný
uviesť pozemky do pôvodného stavu.
 Pred realizáciou uvedenej stavby je nutné požiadať príslušný orgán o vydanie
rozkopávkového povolenia.
 V rozkopávkovom povolení uviesť do podmienok: opraviť celé plochy rozkopávok (napr.
chodníkov, zelené plochy,...), uviesť do pôvodného stavu, 2 roky záruka.
 Rešpektovať platné vodoprávne povolenie protipovodňových opatrení II. a III. etapy mesta
Senec.
 Investor si usporiada vlastnícke alebo iné vzťahy k pozemkom, na ktorých bude
realizovaná hore- uvedená stavba /stavebné objekty/ technickej vybavenosti.
2. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, úsek odpadového hospodárstva,
Hurbanova 21, 903 01 Senec – vyjadrenie č. OU-SC-OSZP/2016/2758 PO zo dňa 9.2.2016
 dodržať ustanovenia zák.č.79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých
zákonov a ostatné súvisiace predpisy na úseku odpadového hospodárstva,
 určiť, akým spôsobom bude využitý všetok odpad, miesto a spôsob dočasného uloženia
prípadne trvalého uloženia odpadov.
3. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy,
Hurbanova 21, 903 01 Senec – vyjadrenie č. OU-SC-OSZP/2016/2268/V-25/Ke zo dňa
02.02.2016
 Stavba bude v súlade s územným plánom Mesta Senec, územným rozhodnutím a
stavebným povolením,
 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,
 Budú dodržané ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí, resp. zohľadnené
požiadavky ich vlastníkov a prevádzkovateľov (BVS a.s., Hydromeliorácie, š.p, SPP š. p.
, Mesta Senec a všetkých vlastníkov a prevádzkovateľov po celej predmetnej trase na
stavebných pozemkoch),

-2-



Bude dodržané súhlasné stanovisko SVP, š. p., Hydromeliorácií, š. p. k územnému a
stavebnému povoleniu, ktoré treba predložiť k žiadosti o súhlas.
 V zásahu výstavby do brehov, toku požiadať tunajší úrad o súhlas pred vydaním stavebného
povolenia v zmysle ust. § 27, ods. 1, písm. a) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
príslušný orgán štátnej vodnej správy.
4. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ochrany prírody a krajiny,
Hurbanova 21, 903 01 Senec – vyjadrenie č. OU-SC-OSZP/2016/3949 – Do zo dňa
30.3.2016
 Výkopové práce v blízkosti stromov a kríkov sa budú uskutočňovať ručne s dôrazom
na ochranu ich koreňových systémov. Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich drevín.
 Na nutný výrub drevín, ak budú dotknuté výstavbou a budú spĺňať 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.
 Na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na území SR)
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Investor bude pri činnosti
dodržiavať príslušné ustanovenia.
5. Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec –
vyjadrenie č. OU/SC/OKR-2016/1533-19 zo dňa 22.02.2016
Súhlas bez pripomienok.
6. Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a PK, Hurbanova 21, 903 01 Senec –
vyjadrenie č. OU-SC-OCDPK-2016/002195/MAN zo dňa 17.02.2016
 Trasovanie telekomunikačnej siete bude zrealizované podľa projektu overeného
príslušným stavebným úradom. Prípadné zmeny v predmetnom trasovaní súvisiace s
cestou III/1062 a II/503 nesmú byť vykonané bez nového súhlasného stanoviska
tunajšieho úradu a povolenia stavebného úradu.
 Pred realizáciou optického pripojenia (min. 4 týždne vopred) je potrebné požiadať tunajší
úrad o povolenie na zvláštne užívanie cestného telesa cesty III/1062 a II/503 (Senecká
cesta) - pretlak a práce v súbehu s cestou po nadobudnutí právoplatného povolenia pre
hore uvedenú stavbu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. a súhlasnými
stanoviskami Bratislavského samosprávneho kraja, Regionálnych ciest Bratislava a.s.,
mesta Senec a OR PZ OD1 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.
7. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava – záväzné stanovisko č.
KPUBA-2016/5959-2/11983/PRA zo dňa 14.3.2016
 Stavebník oznámi písomne 10 dní vopred KPÚ začiatok zemných prác na stavbe.
 Konkrétny spôsob ochrany potenciálnych, dosiaľ neznámych nálezov na mieste stavby
určí KPÚ v samostatnom rozhodnutí o druhu, rozsahu, spôsobe vykonávania výskumu a
nakladanie s nálezmi č. KPUBA-2016/5959-3/19346/PRA zo dňa 14.3.2016 podľa
príslušných ustanovení pamiatkového zákona.
8. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava – Rozhodnutie č. KPUBA2016/5959-3/19346/PRA zo dňa 14.3.2016
 Stavebník zabezpečí podľa § 35 ods. 2 písm. c) pamiatkového zákona vykonanie
pamiatkového výskumu v rozsahu, spôsobe vykonávania a nakladania s nálezmi
stanovenom v bode 4. tohto rozhodnutia.
 Stavebník uzatvorí podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní
pamiatkového výskumu s vybranou právnickou osobou oprávnenou vykonávať
archeologický výskum podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej len oprávnená
osoba). Tejto oprávnenej osobe doručí kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí jeho
právoplatnosti. Zoznam oprávnených osôb je k dispozícii na internetovej stránke
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www.culture.gov.sk
(navigácia:
http://www.culture.gov.sk/extdoc/5511/Zoznam_právnických_osôb_oprav_vykonavat_ar
cheolog_výskum_april2015).
Podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona náklady na pamiatkový výskum uhrádza
stavebník.
KPÚ podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona určí druh, rozsah, spôsob vykonávania
pamiatkového výskumu a nakladanie s nálezmi
a) Druh pamiatkového výskumu:
- archeologický výskum podľa § 35 ods. 3 písm. d)
- záchranný výskum podľa § 35 ods. 4 písm. b) realizovaný na záchranu
predpokladaných nálezov počas a v súčinnosti s povolenými stavebno-zemnými
prácami.
b) Rozsah výskumu:
výskum sa vykoná na trase hĺbenej zemnej ryhy určenej pre uloženie HDPE rúr
v naprojektovanom rozsahu stavby, t.j. v rozsahu zemných výkopov na dotknutých
pozemkoch k.ú.Senec.
c) Spôsob vykonávania výskumu:
I. Výskum sa vykoná v úzkej súčinnosti s prebiehajúcimi výkopmi a hĺbením
zemnej ryhy formou odborného dozoru, t.j. za prítomnosti archeológa, s cieľom
vyhľadávania, identifikácie, vyhodnocovania a zberu archeologických nálezov.
II. V prípade zistenia závažného nálezu (napr. depot predmetov, stredoveká
murovaná architektúra), oprávnená osoba prizve na obhliadku zástupcu KPÚ.
Každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby bude prerokovaný s KPÚ.
Podmienky vykonania výskumu môžu byť počas jeho realizácie doplnené,
prípadne upravené podľa aktuálnej nálezovej situácie.
III. V prípade zjavne negatívnej nálezovej situácie oprávnená osoba je povinná v
dostatočnej miere zdokumentovať aj tento negatívny stav.
d) Nakladanie s nálezmi:
- podľa § 40 ods. 6 pamiatkového zákona každý archeologický nález je vlastníctvom
Slovenskej republiky
- oprávnená osoba je podľa § 39 ods. 12 pamiatkového zákona povinná držať a
chrániť archeologický nález až do jeho odovzdania, prevodu vlastníckeho práva
alebo prevodu správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona.
Cieľ výskumu:
- záchrana a ochrana dosiaľ neznámych nálezov zistených pri realizácii povolenej stavby,
ich identifikácia, preskúmanie a odborné zdokumentovanie nálezových súvislostí.
Podľa § 39 ods. 2 pamiatkového zákona stavebník zabezpečí, aby oprávnená osoba pri
vykonávaní výskumu prihliadala na záujmy chránené osobitnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi, spolupracovala s orgánmi zabezpečujúcimi ochranu týchto záujmov
a chránila práva a oprávnené záujmy vlastníkov nehnuteľností a iného majetku.
Stavebník zabezpečí, aby oprávnená osoba podľa § 39 ods. 5 pamiatkového zákona
oznámila KPÚ začatie pamiatkového výskumu najmenej päť dní vopred a ukončenie
terénnej časti výskumu bezodkladne. Realizáciu výskumu je potrebné nahlásiť aj
príslušnému obecnému úradu.
Stavebník zabezpečí, aby oprávnená osoba vykonala podľa § 39 ods. 7 pamiatkového
zákona opatrenia proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu alebo odcudzeniu nálezu.
Stavebník zabezpečí, aby oprávnená osoba podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona
spracovala výskumom získané odborné poznatky vo výskumnej dokumentácii v súlade s
príslušnými ustanoveniami Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z.z. (ďalej len
vyhláška).
Stavebník zabezpečí, aby oprávnená osoba podľa § 39 ods. 10 pamiatkového zákona
predložila
výskumnú dokumentáciu Pamiatkovému úradu SR, Cesta na Červený most 6, 814 06
Bratislava, na posúdenie.
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Stavebník podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdá bezodplatne do 120 dní od
skončenia terénnej časti výskumu jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu s
príslušným
stanoviskom PÚ SR na KPÚ a jedno Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied,
Akademická ul. č. 2, 949 21 Nitra (ďalej len AÚ SAV).
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchr.zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
– vyjadrenie č. ORHZ-PK1-174-001/2016 zo dňa 03.02. 2016
Súhlas bez pripomienok.
10. Regionálne cesty Bratislava, a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava – vyjadrenie č.
68/16/74/OSI zo dňa 08.02. 2016
 Trasu optického kábla v križovatke ciest II/503 a III/1062 požadujeme realizovať za
cestnou
priekopou; pozdĺž cesty II/503 za líniou pôvodného cestného stromoradia a za plánované
rozšírenie
jestvujúcej okružnej križovatky na ceste II/503 s cestou III/1062, ktorej PD pre územné
konanie
dalo
spracovať mesto Senec.
 V mieste pretláčania kábla pod cestou III/1062 je nutné uloženie optického kábla do
chráničky.
Manipulačné jamy musia byť umiestnené za cestnou priekopou, bez zásahu do cestného
telesa.
Výkop
od cesty III/l062 musí byť zabezpečený pažením.
 Na pretláčanie je potrebné povolenie Okresného úradu Senec, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií.
 Od rozhrania cesty II/503 a vetiev mimoúrovňovej križovatky, ktoré sú súčasťou cesty
I/62,
je
potrebné stanovisko SSC, Miletičova 19, Bratislava.
 Počas realizácie nesmie prísť na ceste II/503 a III/l062 ku skládke výkopového materiálu
ani
k
obmedzovaniu plynulosti premávky stavebnými mechanizmami a ohrozeniu bezpečnosti
vozidiel.
11. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR,
odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava – vyjadrenie č. SITB-OT42016/000226-206 zo dňa 04.02.2016
Nedotýka sa ich záujmov.
12. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava – vyjadrenie č. ASM77-329/2016/ zo dňa 25.01.2016
Nedotýka sa ich záujmov.
13. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra – vyjadrenie č. 85/16-14470
zo dňa 02.02.2016
 V trase projektovanej líniovej stavby evidujeme pohrebisko zo staršej doby bronzovej a
novoveké hroby, pravdepodobne cintorín. V blízkosti stavby sa nachádzajú doklady
halštatského a laténskeho osídlenia. Vzhľadom na tieto skutočnosti je nevyhnutné, aby
všetky zemné práce prebiehali pod archeologickým dohľadom.
 Stavebník/investor si od príslušného Krajského pamiatkového úradu už v stupni
územného konania vyžiada (v zmysle zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní)
stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických
nálezísk.
 Zároveň upozorňujeme na §37 ods. 3 zákona o ochrane pamiatkového fondu (zákon
49/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov zákona 208/2009 Z.z.). O povinnosti vykonať
archelogický výskum rozhoduje príslušný Krajský pamiatkový úrad.
14. Ministerstvo ŽP SR, odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ.Štúra 1, 812 35
Bratislava – vyjadrenie č. 3053/2016-7.3, 6911/2016 zo dňa 03.02.2016
 Úsek Senec, Pezinská ul. - Železničná ul. spadá do nízkeho až stredného radónového
rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže
negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
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Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného
využitia územia výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného
využitia územia s výskytom stredného radónové rizika je potrebné posúdiť podľa zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného
žiarenia.
15. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská č.48, 826 46 Bratislava 29 –
vyjadrenie č. 3065/2015/Pa zo dňa 05.02.2016
 Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej splaškovej
kanalizácie v danej lokalite, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v
spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej
len „DDV") (p.Dvorák, tel.č. 0903474654) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej
len „DOOV") (p. Valla, tel.č. 0903484453).
 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 je možné objednať
na odbore priamych služieb zákazníkom BVS.
 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. Objednávku je možné odovzdať
na odbor priamych služieb zákazníkom BVS cez podateľňu.
 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.
 K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je
potrebné doložiť informatívny zákres GIS BVS / A3 - 3 x /, ktorý Vám zasielame v
prílohe.
16. Západoslovenská energetika, a.s., Tím VN a NN, Čulenova č.6, 816 47 Bratislava –
vyjadrenie zo dňa 04.04.2016
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Prichádza k styku s oznamovacím metalickým káblom v správe ZSE, a. s.. Kábel je
zakreslený v situácii č.3 a je nutné požiadať o jeho vytýčenie v teréne u p. Šmogroviča na tel.
čísle 02/5738 5559, prípadne 0911 775 243.
17. Západoslovenská distribučná,a.s., Regionálna správa energ.zariadení BA, Čulenova 6,
816 47 Bratislava zo dňa 29.03.2016
 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 vedení VVN, VN a NN v správe sietí Bratislava (pre vydanie
územného,stavebného povolenia, rozkopávky, havárie, atď.) sa vykonáva na adrese
Hraničná 14, Bratislava, 1.poschodie, kancelária A 201 a zariadenia oznamovacie na tíme
správy sietí VVN Čulenova č. 3. Úradné hodiny pre verejnosť Pondelok 8.00 - 12.00 h,
13.00 -15.30
 Upozorňujeme, že pred začatím realizácie stavby je nutné zabezpečiť vytýčenie
jestvujúcich VN,NN distribučných sietí a prípojok prechádzajúcich riešeným územím
(objednávky na pavol.miklos @zsdis.sk).
 Žiadame postúpiť informáciu o začatí a ukončení predmetných prác na uvedenú emailovú adresu (adrian.labuda@zsdis.sk). Upozorňujeme, že všetky škody spôsobené pri
nedodržaní stanovených podmienok (poškodenie jestvujúcich energetických zariadení
prípadne spôsobenie nedodávky ee.) si bude naša spoločnosť uplatňovať u investora
stavby .
18. Michlovský s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany – vyjadrenie č. BA – 0267/2016 zo dňa
21.01.2016
Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08
Bratislava.
19. Slovenský plynárenský priemysel-Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11
Bratislava 26 – vyjadrenie č. TDba/1260/2016/Pr zo dňa 04.05.2016
 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti, 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-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 33 242 3300) najneskôr
7 dní pred zahájením plánovaných prác;
 stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas
realizácie činnosti 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 2,0 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;
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prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia
s nimi je prisne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie
prevádzkovateľa;
 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;
 v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie
je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.;
 pri realizácii žiadame dodržať minimálne odstupové vzdialenosti od VTL plynovodu v
zmysle TPP 702 10 a TPP 906 01 (vybraná časť v prílohe):
pri súbehu 3,0m; pri
križovaní 0,3m, pričom trasa VTL plynovodu musí byť určená fyzickým vytýčením v
teréne. Uhol križovania musí byť 90°, v odôvodnených prípadoch najmenej 60°.
20. Transpetrol, a.s, Bratislava, Prevádzka Šahy, 936 01 Šahy – vyjadrenie č. 275/16Bu/Ka zo dňa 29.01.2016
Nedotýka sa ich záujmov.
21. Slovnaft, a.s., Prevádzkovanie produktovodu, 920 64 Kľačany – vyjadrenie č.
57400/2016/52 zo dňa 28.1.2016
Nedotýka sa ich záujmov.
22. estream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava – vyjadrenie č. GIS a ITIS 265/2016
zo dňa 02.02.2016
Nedotýka sa ich záujmov.
23. Okresné riaditeľstvo PZ v Senci, ODI Senec, Hollého 8, 903 01 Senec – vyjadrenie č.
ORPZ-SC-ODI-1-051/2016 zo dňa 16.02.2016
 Stavba bude realizovaná v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a noviel,
 pre vyššie uvedenú stavbu (cesta I/61, I/62 ul. Bratislavská) je potrebný súhlas KRPZ
KDI BA, Špitálska č. 14, 812 28 Bratislava 1,
 pri prácach nesmie dôjsť k zamedzeniu prístupu k priľahlým nehnuteľnostiam a k
objektom,
 zabezpečiť aby výkopový materiál netvoril prekážku v CP, resp. na chodníku,
 všetky riešenia stavby s chodníkom, resp. komunikáciu riešiť prekrytím ryhy,
 žiadame o použitie pretláčacej metódy v prípade, ak by bolo potrebné viesť prenosovú sieť
cez významné komunikačné vetvy a upustiť od možnej rozkopávky, (reg. cesta č.
III/1049, II/503).
 v prípade záberu verejného priestranstva alebo zásahu do cestných komunikácií žiadame
pred začatím prác predložiť projekt organizácie dopravy počas výstavby (projekt
dočasného dopravného značenia), najneskôr 30 dní pred jeho začatím (KDI BA, ODI
SC),
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ODI Senec žiada, aby bol včas informovaný o prípadných zmenách v súvislosti s
predmetnou stavbou.
24. Slovenský vodohosp.podnik š.p., Odšt.závod BA, Závod vnútorných vôd,
Bratislavská 47, 931 01 Šamorín – vyjadrenie č. CZ 2445/2016/SA02 zo dňa 11.02.2016
 Uvedený zámer nezasahuje do základných prostriedkov v správe našej organizácie.
25. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05
Bratislava – vyjadrenie č. Dop.2144/2016, 02153/2016-PK 10 zo dňa 09.02.2016
 Počas realizácie nesmie dôjsť k obmedzeniu premávky na cestách II/503, č. 1062
(pôvodné č. III/503007) a č. 1049 (pôvodné č. III/061067).
 Uloženie kábla bude mimo vozovky, križovanie s cestou III.triedy bude riešené
pretláčaním.
 Na cestách pri realizácii nesmie byť ukladaný žiadny materiál a výkopom sa nenaruší
cestné teleso.
 Investor zabezpečí bezpečnosť práce a cestnej premávky počas realizácie.
 Technické podmienky pre realizáciu výkopu je potrebné žiadať od Regionálnych
ciest Bratislava, a.s., Čučoriedková 6 v Bratislave, ako správcu cesty.
26. Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Miletičová 19, 820 05 Bratislava 25 –
vyjadrenie č. 6995/2016/6170/12084 zo dňa 27.04.2016
 Trasa súbehu vedenia s cestou bude umiestnená mimo cestné teleso, min 1,5 m od
spevnenej krajnice štátnej cesty I. triedy.
 Križovanie s cestou bude uskutočnené bez zásahu do vozovky cesty pretláčaním
chráničky pod cestou a uložením vedenia do tejto chráničky.
 Dĺžka chráničky bude taká, aby presahovala steny štartovacej a montážnej jamy 0,25 m (na
každú stranu cesty).
 Umiestnenie montážnych jám bude mimo telesa cesty, vo vzdialenosti min. 0,60 m (bližšie
steny) od cestného telesa cesty I/61 a I/62.
 Hĺbka uloženia chráničiek bude min. 1,20 m od nivelety cesty po vrch chráničiek.
 Zásyp jamy bude uskutočnený výkopovou zeminou s postupným zhutňovaním.
 Začiatok a ukončenie prác žiadame vopred, min. 3 prac. dni oznámiť písomne na SSCIVSC Bratislava a telefonicky na t.č. 0903 269 703 - p. Cigánek.
 Záruku na práce v telese cesty I/61, 62 bude mať investor po celú dobu 60 mesiacov.
 Cesta počas prác nesmie byť znečisťovaná, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť.
Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná.
 V prípade, že bude predmetné podzemné vedenie uložené na pozemku vo vlastníctve štátu
a správe SSC požadujeme, aby ste do kolaudácie stavby uzavreli s SSC Bratislava Zmluvu
a zriadení vecného bremena.
 O súhlas na zvláštne užívanie cesty I/61 a 62 treba požiadať Okresný úrad Bratislava odbor
CD a PK.
27. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava – vyjadrenie zo dňa 06.04.2016
V záujmovom území neprichádza do styku s oznamovacími káblami Energotelu.
28. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava – vyjadrenie č. 3216/2016 zo dňa 04.04.2016
Podzemné líniové trasy v správe a majetku spoločnosti GlobalTel, a.s. sa v danom území
nenachádzajú.
29. Sitel, s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava – vyjadrenie č. 510/2016/KE zo dňa
11.04.2016
Pri realizácii Vami plánovanej stavebnej akcie nedôjde k styku s PTZ telekomunikačnej siete
spoločnosti SITEL, s.r.o..
30. e-Net, s.r.o., Lichnerova 35, 903 01 Senec – vyjadrenie zo dňa 12.02.2016
 Po preverení Vašej žiadosti a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že
naše siete sa nachádzajú vo Vašom zainteresovanom území.
 Vytýčenie si môžete dohodnúť na tel. čísle 02 / 20 20 20 20, alebo na info@e-net.sk.
31. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
– vyjadrenie č. PS/2016/002626 zo dňa 08.02.2016
Bez pripomienok.
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32. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA – vyjadrenie č.
6611602254 zo dňa 05.02.2016
 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 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
sieti:
Anton
Hudek,
anton.hudek@telekom.sk, +421 33 5442108; Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2
58829621
 V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie
tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s
vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať
prekládku SEK.
 Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania
skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich
podzemných
kábloch
a
projektovaných
trasách
prekládok
podzemných
telekomunikačných vedení a zaradení.
 V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti
poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník
povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom
území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové
zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovák Telekom, a.s. týmto
upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov
týchto zariadení.
 Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch
týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Tibor
Szabo, tibor.szabo@telekom.sk, +421 31 5526040, 0903730634. V objednávke v dvoch
vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
 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..
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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.
 Stavebník pred začatím zemných prác zabezpečí vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení
priamo na povrchu terénu,
 Preukázateľne oboznámi 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 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 každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo12129,
 Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom
a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia
vykonané bez ich vedomia.
 Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v
plnom rozsahu.
33. HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava – vyjadrenie č. 26912/120/2016 zo dňa 06.05.2016
V katastrálnom území Senec na trase Senec, Pezinská ul. – Železničná ul. neevidujú žiadne
hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p..
34. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14,
812 28 Bratislava – vyjadrenie č. KRPZ-BA-KD13-78-030/2016 zo dňa 23.03.2016
 V prípade obmedzenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky stavebnými prácami,
alebo pri prípadnej rozkopávke vozovky, alebo chodníka je potrebné vypracovať projekt
organizácie dopravy a tento predložiť na prerokovanie a odsúhlasenie Krajskému
dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave pre potreby určenia dopravného značenia v
zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom
znení.
 Postup výstavby riešiť etapovite a jednotlivé úseky dokončovať postupne až do
pôvodného stavu i s povrchovou úpravou.
 V prípade rozkopávky chodníka zabezpečiť lávky pre chodcov a po celej dĺžke
rozkopávky chodníka požadujeme osadiť fyzické zábrany (zábradlie).
 Žiadame o použitie pretláčacej metódy v prípade, ak by bolo potrebné viesť prenosovú sieť
cez významné komunikačné vetvy a upustiť od možnej rozkopávky.
35. KARPATY plus, s.r.o., Železničná 56, 903 01 Senec – dodatok č. 6 k Zmluve o nájme
zo dňa 10.6.1997
 Prenajímateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pri montáži dohodnutej stavby a
optickej prípojky na predmet nájmu najmä tým, že umožní prístup osobám i
mechanizmom na predmet nájmu a taktiež na k nemu priľahlé pozemky v nevyhnutnej
miere a po nevyhnutný čas. Rovnako sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri údržbe,
opravách výmenách a úpravách dohodnutej stavby a optickej prípojky. Zároveň je
prenajímateľ povinný dbať o to, aby nepoškodzoval a nerušil prevádzku
telekomunikačných zariadení a verejných elektronických komunikačných sietí nájomcu.
 Nájomca sa zaväzuje oznámiť prenajímateľovi písomne minimálne 14 dní vopred začatie
montážnych prác, ktoré súvisia s montážou optickej prípojky, a to na základe
prenajímateľom vopred odsúhlaseného vedenia trasy optickej prípojky, ako aj technické
riešenie spôsobu stavebno-montážnej realizácie optickej prípojky.
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Nájomca sa zaväzuje, že v prípade, ak optický kábel bude kolidovať s prípadnou
schválenou výstavbou na pozemkoch prenajímateľa v rámci areálu spoločnosti Karpaty
plus, s.r.o., cez ktoré vedie trasa optického kábla, nájomca sám a na svoj náklad kábel
presunie na inú dohodnutú trasu vedenia optického kábla tak, aby nekolidoval s
výstavbou.
36. ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Reg.pracovisko Bratislava,
Šancová 5/C, 811 04 Bratislava – vyjadrenie č. 7500/2a. 15/618/2016/RP BA zo dňa
12.02.2016
 Návrh rieši vybudovanie regionálnej elektronickej komunikačnej siete uložením HDPE rúr
do zeme v kat. území Senec cez p.č. 5401/1, 2935/3, 2934, 4082/4 LV 194 v správe ŽSR
a to križovaním a súbehom.
 Stredisko hospodárenia s majetkom, Regionálne pracovisko Bratislava nemá námietky k
vydaniu územného rozhodnutia.
 Toto stanovisko je len čiastkovým stanoviskom a nenahrádza súhrnné stanovisko za ŽSR,
ktoré zabezpečuje ŽSR - GR, ODBOR EXPERTÍZY O420, Klemensova 8, 813 61
Bratislava
 Po realizácii stavby a pred vydaním kolaudačného rozhodnutia vyžadujeme uzatvoriť
zmluvný vzťah - Zmluva o zriadení vecného bremena.
 K realizácii Zmluvy o zriadení vecného bremena je potrebné doložiť GP (presné
zameranie dĺžky vecného bremena cez vyššie uvedené pozemky v správe ŽSR. )
37. ŽSR, Bratislava, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 –
vyjadrenie č. 19199/2016/O420-2 zo dňa 18.03.2016
 Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 1128/2016/SŽTS zo
dňa 07.03.2016 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách,
 Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR SHM RP Bratislava č. 618/2016/RP
BA zo dňa 12.2.2016 vo veci vyrovnania majetkovo-právnych vzťahov,
 Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom žel. dopravy počas celej doby jej
prevádzky,
 Zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min 1
mesiac pred zahájením prác požiadať ŽSR OR o vypracovanie Dohody o podmienkach a
zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v koľajach ŽSR v zmysle Zákona
124/2006 Z.z. §18 v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu ŽSR Z2
Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR a vydanie povolenia na vstup cudzích
osôb do obvodu dráhy neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9,
 Počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať
svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi,
 Stavebník odsúhlasí pred realizáciou prác v obvode dráhy technologický postup prác a
objedná dozornú činnosť počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŽSR OR Trnava s
uvedením termínu začatia a ukončenia prác v obvode dráhy,
 Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení,
ochranu železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný
schodný a manipulačný priestor. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a
opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na
náklady stavebníka,
 Pri navrhovaní objektov v obvode dráhy a dotyku stavby s telesom dráhy budú dodržané
ustanovenia príslušných predpisov a noriem ŽSR,
 ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a
prevádzke spôsobené železničnou prevádzkou a stavebník, užívateľ si je vedomý
skutočnosti, že stavba sa nachádza v ochrannom pásme dráhy, s čím sú spojené negatívne
vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou (vibrácie, vplyv trakcie
a pod.) a nebude si z tohto titulu uplatňovať u ŽSR žiadne nároky (ŽSR riešenie
negatívnych vplyvov nezabezpečuje a to ani dodatočne),
 Stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na
prevádzku dráhy,
 Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu OR Trnava a odovzdať mu dokumentáciu
skutočného vyhotovenia stavby v OPD,
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Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších
predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení
neskorších predpisov.
38. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava – vyjadrenie č.
1128/2016/289301/SŽTS/7a13 zo dňa 07.03.2016
 Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej
prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
 Štartovacia jama a vyústenie chráničky musí byť realizovaná v zmysle predloženej PD
pričom nesmie byť zasiahnuté akýmikoľvek stavebnými prácami, predmetmi, zariadeniami,
značeniami do päty svahu násypu a odvodňovacieho kanálu.
 Upozorňujeme, že v rámci stavby môže prísť ku stretu s pripravovanou stavbou
„BA_Senec, predĺženie VN 154, VN 463. VNK“ stavebník Západoslovenská distibučná,
a.s., Čulenova 6, Bratislava, ku ktorej sme sa vyjadrili dňa 25.01.2016, č.j.
299/2016/28930l/SŽTS/7a.13 a súčasne so sieťami, resp. ich ochrannými pásmami v
správe ŽSR. Jedná sa o cca žkm 77,956 -78.025 vľavo v smere staničenia a žkm 78,663 78.760 vpravo v smere staničenia.
 Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR
ani v OPD. Stavebník musí dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/ 2015 Z.z.
 Investor a budúci užívateľ si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade
negatívnych účinkov dráhy na stavbu.
 Vyjadrenia ŽSR, OR Trnava, Sekcie OZT, EaE a SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky, SHM
Bratislva sú v prílohe. Nakoľko cez pozemok prechádzajú IS v správe ŽSR je potrebné
dodržať vyjadrenia ich správcov. Na vykonanie zemných prác je potrebné presné
vytýčenie vedení ŽSR, ktoré Vám zabezpečí Sekcia EE Trnava a SMSÚ OZT KT Nové
zámky a dohľad pracovníkom ŽSR, ktorý Vám zabezpečí SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky na
základe objednávky najmenej 1 mesiac pred realizáciou prác.
 V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy
budú všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi.
 Pri realizácii prác v ochrannom pásme dráhy je pohyb pracovníkov v koľajach ŽSR a v
priestore možného ohrozenia (3 m od osi krajnej koľaje ) zakázaný. V prípade, že počas
výstavby bude potrebné vstúpiť do priestoru možného ohrozenia, je to možné len v súlade
s predpisom ŽSR Z2 - Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR.
 Toto vyjadrenie nemožno použiť ako doklad pre vydanie stavebného povolenia. Stavebné
povolenie je možné vydať až po rozhodnutí MDVRR SR v Bratislave k stavbe v
ochrannom
pásme dráhy - na základe súhrnného stanoviska za ŽSR od odboru 420 GR ŽSR
Bratislava.
39. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia OZT, Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov
– vyjadrenie č. 244/16/289401 /SOZT-Kr/2a. 15 zo dňa 01.03.2016
Realizáciou výstavby príde k viacnásobnému križovaniu a tesnému súbehu optickej trasy
Orange s trasami ŽSR OZT. Pred zahájením prác požiadajte o vytýčenie dotknutých vedení
priamo v teréne. V miestach križovania optickej trasy s vedeniami ŽSR OZT je nutné pri
prácach postupovať so zvýšenou opatrnosťou, s rešpektovaním prítomnosti vedení. Uloženie
HDPE rúr pri križovaní s trasami káblov ŽSR požadujeme riešiť v súlade s STN 73 6005.
Umiestnenie pracovných jám pretlakov je potrebné situovať mimo ochranné pásmo káblového
vedenia ŽSR OZT (1,5 m od osi kábla na obidve strany). Pri zemných prácach v blízkosti
vedení ŽSR OZT požadujeme dozor. Vytýčenie vedení a dozor pri prácach v blízkosti vedení
ŽSR OZT Vám na podklade objednávky zabezpečí SMSÚ OZT KT Nové Zámky (Ing.
Vicena, tel.č. 0902/921986).
40. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekci OZT, SMSÚ OZT KT Nové Zámky,
M.R.Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky – vyjadrenie č. 53/2016/284343/SMSÚKTNZ/1b.06
zo dňa 26.02.2016
 Do predložených situácií sme informatívne zakreslili podzemné vedenia v našej správe.
Trasy týchto vedení - DOK, zabezpečovacích a UAB káblov bude stavba križovať, sčasti
vedie v súbehu v tesnej blízkosti s týmito káblami.
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Trasy vedení v našej správe je potrebné včas vytýčiť. Počas prác dodržiavať ustanovenia
STN 73 6005 ako aj podmienky pre práce v ochrannom pásme káblov. Pred opätovným
zakrytím obnažených káblových trás je potrebné prizvať nás na kontrolu, či nedošlo počas
stavebných prác k poškodeniu káblov v našej správe.
41. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky, M.R.Štefánika 74,
940 65 Nové Zámky – vyjadrenie č. 94/2016/283103 SMSÚ ŽTS TO NZ/2A. 15 zo dňa
17.02.2016
 zabezpečiť dohľad ŽSR pri pretlaku, formou objednávky na SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky,
minimálne 30 prac. dní pred plánovanou realizáciou a objednávka okrem iného musí
obsahovať prehlásenie: „Objednávateľ bude akceptovať všetky skutočné výkony, ktoré budú
potvrdené zástupcom objednávateľa na výkaze výkonov v zmysle platného cenníka ŽSR."
 stavba musí byť realizovaná v minimálnej vzdialenosti 3 m od päty svahu násypu trate,
pričom nesmie byť zasiahnuté akýmikoľvek stavebnými prácami, predmetmi, zariadeniami,
značeniami do päty svahu násypu,
 vyústenie chráničky musí byť v zmysle predpisu S4 a to 4 m od osi koľaje, resp. 2 m od päty
svahu násypu,
 odpad nesmie byť skladovaný na pozemkoch ŽSR, po skončení prác požadujeme uviesť terén
do pôvodného stavu,
 v prípade vzniku škôd budú náklady na opravné práce odúčtované dodávateľovi, ktorý bude
realizovať stavbu,
 realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej
prevádzky, k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa,
 zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v OPD, dodržiavať voľný
schodný a manipulačný priestor a ustanovenia predpisu ŽSR Z2.
42. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Kollárova
36, 917 95 Trnava – vyjadrenie č. 358/2016/289501/SEE/7a.l3/Šá/137 zo dňa 22.02.2016
 V záujmovom území sa nachádza podzemný kábel 6kV a v žkm 78,824 trafoskriňa TS
424, ktoré sme Vám orientačne zakreslili do priloženej situácie JŽM. Pred zahájením
zemných prác si objednajte vytýčenie podzemného kábla 6kV na Sekcii EE Trnava na
adrese seeba@zsr.sk. Štartovacia a cieľová jama musia byť umiestnené min. 10 m od
trakčných podpier. V ochrannom pásme káblov je zakázané zriaďovať stavenisko, skládky,
zvyšovať alebo znižovať výšku zeminy nad káblovou trasou a zemné práce musia byť
vykonávané ručne.
 Zamestnanci iného zamestnávateľa musia predložiť povolenie na vstup cudzích osôb do
obvodu dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9 a
nakoľko sa budú pohybovať aj v prevádzkovom priestore a v priestore susediacom s
prevádzkovým priestorom ŽSR, musia splniť ustanovenia predpisu ŽSR Z2, I. kapitola,
čl.2.
43. Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor
dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15 - vyjadrenie č.
12998/2016/C341-SŽDD/21420 zo dňa 12.04.2016
 Stavba v OPD a sčasti v OD bude realizovaná podľa projektu overeného MDVRR SR,
ktorý vypracoval Ing. Juraj Rousek (reg. č. 1565*A*2-3) TELECOMPROJECT
spol. s r.o., Bratislava v 01/2016 a je neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. Každá
zmena oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD a sčasti OD, musí byť vopred
prejednaná so Železnicami Slovenskej republiky, Bratislava (ŽSR) a odsúhlasená
MDVRR SR.
 Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať podmienky ŽSR dané v
stanovisku:
-Odboru expertízy GR Bratislava pod č. 19199/2016/O420-2 zo dňa 18. 03. 2016,
-Oblastného riaditeľstva Trnava pod č. 1128/2016/289301/SŽTS/7al3 zo dňa 07. 03.
2016,
-Strediska hospodárenia s majetkom RP Bratislava pod č. 7500/2a. 15/618/2016/RPBA zo
dňa 12. 02. 2016.
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Stavebník je povinný pred začatím prác v OD zabezpečiť vytýčenie a ochranu vedení a
zariadení ŽSR a po odkrytí káblových vedení pred ich zasypaním prizvať ŽSR OR Trnava
za účelom kontroly proti poškodeniu.
 V dostatočnom predstihu pred začatím prác je stavebník povinný prejednať so ŽSR
Oblastné riaditeľstvo Trnava postup a podmienky realizácie prác v OD a objednať
technický dozor pri prácach.
 Pri prácach v OD zabezpečiť opatrenia na bezpečnú prevádzku dráhy a dopravy na dráhe
a dozerať na bezpečnosť osôb.
 Križovanie dráhy s vedením viesť popod teleso dráhy kolmo na smerové vedenie dráhy a
zriadiť tak, aby vedenie neovplyvňovalo bezpečnú prevádzku dráhy ani bezpečnosť a
plynulosť dopravy na dráhe.
 Križovanie dráhy s vedením zriadiť tak, aby vedenie neovplyvňovalo bezpečnú
prevádzku dráhy ani bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe (najmä zabezpečovacie,
spojové, záznamové a signalizačné zariadenia energetického vybavenia dráhy ani
prevádzkové energetické vybavenie trakčných vozidiel).
 Po dobu výstavby pri styku so zariadeniami dráhy zodpovedať za zachovanie opatrnosti
primeranej povahe prevádzky dráhy a za zaistenie bezpečnosti a plynulosti železničnej
prevádzky podľa dráhových predpisov.
 Prispôsobovať zrealizovanú stavbu, ak si to vyžiada stavba alebo prevádzka dráhy,
technickým podmienkam železničnej prevádzky a to úpravou alebo preložením stavby.
 Ak dôjde k funkčnej poruche vedenia umiestneného v OD, vlastník vedenia je povinný o
tom bezodkladne informovať ŽSR a postupovať podľa ich pokynov tak, aby prevádzka
dráhy a doprava na dráhe boli dotknuté čo najmenej.
 Vzniknutý odpad zlikvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, mimo obvodu dráhy.
 Po ukončení stavby zabezpečiť prizvanie ŽSR OR Trnava, zároveň im predložiť pre časť
stavby v OD plány podľa skutočného vyhotovenia stavby.
 Stavebník je povinný udržovať stavbu v OPD a OD tak, aby neohrozoval, neobmedzoval
ani nenarušil bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe ani stabilitu a odvodnenie železničného
telesa.
 MDVRR SR si vyhradzuje právo výkonu štátneho stavebného dohľadu (SSD) so
zameraním na dodržanie podmienok tohto súhlasu k stavbe.
 Tento súhlas (záväzné stanovisko) platí dva roky odo dňa jeho vydania a má platnosť
zhodnú s vydaným stavebným povolením.
 V zmysle § 140b. ods.l stavebného zákona toto záväzné stanovisko je pre správny orgán v
konaní podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDVRR SR aj pre
následné konania správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za
predpokladu, že nedôjde k zmene priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD a
sčasti v OD.
44. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a PK, Tomášikova 46, 832 05
Bratislava – vyjadrenie OU-BA-OCDPK2-2016/044988/BPI zo dňa 19.04.2016
 Križovanie cesty I/61 a železnice bude vykonané podvŕtaním s uložením PE trubiek do
plastovej alebo oceľovej chráničky a to bez obmedzenia cestnej premávky, alebo
železničnej dopravy.
 Okresný úrad Bratislava odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný
cestný správny orgán podľa § 3 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), po preštudovaní
predloženej dokumentácie súhlasí s navrhovanou trasou optickej siete, ktorá križuje aj
cestu 1/61 za predpokladu:
- Súhlasného stanoviska správcu cesty.
- Pre práce križovania cesty I/61 realizované podvŕtaním je potrebné
požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolenia v zmysle § 8
cestného zákona.
45. Mgr. Varga Gejza, Vinohradnícka 20, 903 01 Senec – vyjadrenie zo dňa
28.04.2016
• investor bude dbať na minimalizáciu zásahu do nehnuteľnosti! /okraj parcely/
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•
•

prípadné škody na nehnuteľnosti investor odstráni na vlastné náklady
po ukončení prác nehnuteľnosť bude uvedená do predošlého, alebo používaniu
primeraného stavu
• požadujem finančnú náhradu za m2 ochranného pásma 10,-Eur
• požiadavka riešiť do budúcnosti FTTH
46. Kapounová Anna, SNP 85, 903 01 Senec – vyjadrenie zo dňa 13.05.2016
• Investor bude dbať na minimalizáciu zásahu do nehnuteľnosti.
• Prípadné škody na nehnuteľnosti investor odstráni na vlastné náklady.
• Po ukončení prác nehnuteľnosť bude uvedená do predošlého, alebo používaniu
primeraného stavu.
• Pred vstupom na pozemok žiadame trasu vykolíkovať a odsúhlasiť s vlastníkom pozemku
- alebo povereného zástupcu Ing. Kapoun Ján - tel. 0905 331 821
• Trasu žiadame viesť na hranici medzi pozemkami 5374/11 a 4228/3.
• Pred začatím zemných prác žiadame jednorazovú náhradu za obmedzenie práv na
pozemku.
• Žiadame ponechať rezervu kábla pre budúce napojenie IBV.
• Po ukončení prác bude pozemok vrátený do pôvodného stavu s odsúhlasením priamo na
mieste.
• Počas výkopových prác nebude na mojich pozemkoch parc. č. 5374/11, 4228/3, 4227/9,
4415/1 skladovaný stavebný ani iný materiál a taktiež nebudú na nich parkované žiadne
mechanizmy.
47. Chovančíková Zuzana, Fučíkova 24, 903 01 Senec, Juhász Ján, Nejedlého 33,
Bratislava, Lacková Anna, Boldocká 8, 903 01 Senec, Juhos Marian, Jesenského 6,
903 01 Senec – vyjadrenie zo dňa 17.05.2016
• Investor bude dbať na minimalizáciu zásahu do nehnuteľnosti.
• Prípadné škody na nehnuteľnosti investor odstráni na vlastné náklady.
• Po ukončení prác nehnuteľnosť bude uvedená do predošlého, alebo používaniu
primeraného stavu.
• Pred vstupom na pozemok žiadame trasu vykolíkovať a odsúhlasiť s vlastníkmi pozemku
- alebo povereného zástupcu.
• Trasu žiadame viesť na hranici medzi pozemkami KN E 3774/104 a KN C 5374/25.
• Pred začatím zemných prác žiadame jednorazovú náhradu za obmedzenie práv na
pozemku.
• Žiadame ponechať rezervu kábla pre budúce napojenie IBV.
• Po ukončení prác bude pozemok vrátený do pôvodného stavu s odsúhlasením priamo na
mieste.
48. Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec –
vyjadrenie OU-SC-PLO-2016/7900/Han zo dňa 19.05.2016
K žiadosti o vydanie stanoviska podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. k použitiu
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok.

- Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
-pripomienky uvedené vo vyjadreniach vlastníkov dotknutých pozemkov, týkajúce sa
finančného vyrovnania za ich užívanie, resp. zriadením ťárch na pozemky, navrhovateľ je
povinný uskutočniť do začatia prác na stavbe , v súlade s ust. §§ Obchodného zákona a ust.
§§ Telekomunikcčného zákona.
Všeobecné podmienky
Toto rozhodnutie platí v zmysle §40 ods.1 stavebného zákona tri roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť
o stavebné povolenie.
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Odôvodnenie
Navrhovateľ podal návrh na umiestnenie stavby 'Optický kábel Pezinok-Senec, úsek
Senec, Pezinská ul.-Železničná ul.' parc. č. 5373/16, 5374/19, 5374/4, 5374/11, 5374/5,
5374/12, 5374/13, 5374/6, 5374/25, 5374/7, 5374/15, 4228/1, 5374/14, 5526, 5525/1, 5227/6,
5524/2, 5524/1, 4601, 4606/1, 4612, 4611, 4614, 4220/1, 4706, 5401/1, 2935/3, 4082/4,
4082/3, 4082/5, 4080/149, 4080/148, 4081, 2934, 4560/2, 4558/3, 2888, 2889/1, 2889/7,
2887/1, 2887/12 v kat. území Senec.
K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a
organizácií.
Stavebný úrad oznámil podľa §36 ods. 1 stavebného zákona dňa začatie územného
konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy.
Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a zainteresovaných
organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa §37 stavebného zákona a zistil,
že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto
hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
Účastníci konania namietali:
-jednorazovú finančnú náhradu za komerčné využitie môjho pozemku - navrhovateľ
zabezpečí v súlade s ust. §§ Obchodného zákona a ust. §§ Telekomunikačného zákona.
Návrh bol doplnený podkladmi potrebnými pre vydanie tohto rozhodnutia.
K stavbe sa písomne a kladne vyjadrili dotknuté orgány ochraňujúce záujmy podľa
osobitných predpisov: viď. vyjadrenia str. 2-16, ktorých prípadne podmienky a pripomienky
sú uvedené vo výroku tohto rozhodnutia a stavebník je povinný ich akceptovať.
Stavbou budú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom NR SR č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Stavebník je povinný zabezpečiť povolenie na
výrub drevín pred začatím zemných prác.
Po preskúmaní predloženej žiadosti, tunajší úrad dospel k záveru, že stavebník spĺňa
podmienky pre vydanie tohto rozhodnutia, a preto bolo rozhodnuté tak, ako sa uvádza vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok: 100 €, (zaplatený v hotovosti do pokladne MsÚ Senec) podľa
sadzobníka, tvoriaceho prílohu o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien
a doplnkov.
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.
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. Kvál Karol
primátor mesta

Príloha pre navrhovateľa:
Grafická príloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade s
podmienkami územného rozhodnutia.
Rozhodnutia sa doručí : viď. str. 18

- 17 -

Rozhodnutia sa doručí :
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08
v.z. TELECOMPROJECT, s.r.o., Pajštúnska 1, Bratislava, 831 06
v.z. Jana Drobná -GEOSPOJ, Kalinčiakova 2, Bratislava, 831 04
Mgr. Gejza Varaga, Vinohradnícka 20, Senec, 903 01
Anna Kapounová, SNP 85, Senec, 903 01
Dagmar Kelecsenyiová, Romanova 27, Bratislava, 851 02
Mária Kloknerová, Kollárova 6, Senec, 903 01
Klára Sucsová, Miskolcz, HU
Judita Kalužová, Martinkova 6, Šaľa, 927 01
Eleonóra Rímešová, Pezinská, Senec, 903 01
Ing. Jozef Kožík, Budovateľská 3, Senec, 903 01
MUDr. Anna Markušová, Mládežnícka 12, Sereď, 926 01
Eva Tóthová, Ľ. Fullu 13, Senec, 903 01
Zuzana Chovančíková, Fučíkova 24, Senec, 903 01
Ján Juhász, Nejedlého 33, Bratislava, 841 02
Anna Lacková, Boldocká 8, Senec, 903 01
Marián Juhos, Jesenského 6, Senec, 903 01
Mgr. Katarína Kičková, č.1115, Veľká Mača, 925 32
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72
Helena Egidyová, Slnečná 32, Nová Dedinka, 900 29
BaF TRADING, s.r.o., Tomášikova 13, Bratislava, 821 01
Železnice SR, Klemensova 8, Bratislava, 811 09
Okresný úrad, Tomášikova 46, Bratislava, 832 05
Emília Štetková, Svätoplukova 66, Senec, 903 01
Katarína Koczková, Svätoplukova 66, Senec, 903 01
KARPATY plus, s.r.o., Železničná 56, Senec, 903 01
EVAMATIC, s.r.o., Železničná 54, Senec, 903 01
Slovenský pozemkový fond Bratislava, Krížna 52, Bratislava, 821 08
Bratislavský samosprávny kraj -odbor dopravy, Sabinovská 16, Bratislava, 820 05
Doručuje sa verejnou vyhláškou :
Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k
pozemkom alebo k stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo
dotknuté a tým, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov (vlastníkom okolitých
pozemkov a stavieb).
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
Mesta Senec . Za deň doručenia sa považuje pätnásty deň vyvesenia verejnej vyhlášky na Mestskom
úrade v Senci. Oznámenie je k nahliadnutiu aj na internetovej stránke www.senec.sk
Vyvesené dňa: ...............

Zvesené dňa: ....................

.................... ................................
odtlačok úradnej pečiatky a podpis
oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť

Na vedomie:
OÚ v Senci, odbor katastrálny

Vybavuje: Ing. Štofková

telefón :02/20205139
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mail: stofkovaa@senec.sk

