
OBEC MORAVANY NAD VÁHOM 
Stavebný úrad,                                Kostolecká 175/4,                  922 21 Moravany nad Váhom 

p. č. SUMO 019/2021                    Ducové, 29.3.2021   

vybavuje : Ing. arch. Libor Chmelár 

 

R O Z H O D N U T I E 

     Starosta obce Moravany nad Váhom ako príslušný orgán podľa § 13 ods. 5 zák. 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 33 ods.1 

a § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov vo veci návrhu na územné rozhodnutie o umiestnení stavby 

Obytný súbor do Váhu Ducové, stavebné objekty:  

SO10 – prístupová komunikácia,  

SO11 – Odvodnenie komunikácie,  

SO12 – Rozšírenie verejného vodovodu,  

SO12.1 – Vodovodné prípojky,  

SO13 – Rozšírenie STL plynovodu,  

SO13.1 – STL Plynové prípojky 

na pozemku parcela č. 263, 574, 263, 10331/31, 10331/45, 10331/36, 10331/35, 10331/34, 

10331/33, 10331/32, 10331/38, 10331/39, 10331/40, 10331/41, 10331/42, 10331/43, 

10331/44, 10331/45, 10331/46, 10331/47 katastrálne územie Ducové zo dňa 25.3. a 

účastníkov konania:  

1. Obec Ducové, Ducové 121, 922 21 Ducové 

2. Západoslovenská distribučná a.s., Čuleňova 6, 816 47 Bratislava 

3. SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

4. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Oddelenie požiarnej  

    prevencie, Dopravná 1, 92101 Piešťany 

6. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 

7. Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 92101 Piešťany 

8. Obec Moravany nad Váhom, Kostolecká 175/4, 922 21 Moravany nad Váhom 

9. MASIP s.r.o., Sivák Milan, Ing. a Alžbeta Siváková r. Hlbočanová, Mgr., Športová 550,  

10. TEVYS AQUA s.r.o., Jilemnického č. 17, 911 01 Trenčín  

11. Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská 13, 921 01 

Piešťany  

12. OR PZ v Trnave, okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby, Starohájska 3, 

917 10 Trnava  

 

vydáva podľa § 39 a § 39a  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov toto 

 

r o z h o d n u t i e 

o   umiestnení   stavby 
 

SO10 – prístupová komunikácia, SO11 – Odvodnenie komunikácie, SO12 – Rozšírenie 

veřejného vodovodu, SO12.1 – Vodovodné prípojky, SO13 – Rozšírenie STL plynovodu, 

SO13.1 – STL Plynové prípojky 

sa umiestňuje 

  



na pozemkoch parcela č. 263, 574, 263, 10331/31, 10331/45, 10331/36, 10331/35, 10331/34, 

10331/33, 10331/32, 10331/38, 10331/39, 10331/40, 10331/41, 10331/42, 10331/43, 

10331/44, 10331/45, 10331/46, 10331/47, katastrálne územie Ducové tak, ak je to zakreslené 

v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude zhotovená podľa overenej dokumentácie v územnom konaní 

2. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. 263, 574, 263, 10331/31, 10331/45, 

10331/36, 10331/35, 10331/34, 10331/33, 10331/32, 10331/38, 10331/39, 10331/40, 

10331/41, 10331/42, 10331/43, 10331/44, 10331/45, 10331/46, 10331/47, katastrálne územie 

Ducové 

 

Podmienky ORANGE SLOVENSKO a.s. (BA- 0463/2020) 

1. Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 

Bratislava 

2. Pred začatím zemných prác vytýčiť  a vyznačiť polohy PTZ priamo na povrch terénu, 

Objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ 

farbou, alebo kolíkmi. 

3.preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou 

a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +, - 30cmod 

skutočného uloženia aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace 

stroje v ochrannom pásme 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ 

4. dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu 

5. nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by 

znemožňovali prístup PTZ 

6. vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelity nad trasou PTZ 

v ochrannom pásme 

7. aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou 

8. pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie 

a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery) 

9. Bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ na tel. čísle 033 77 320 32, 0907 721 378 

10. Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia) 

11. Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole 

o nepoškodení terasy.   

 

Podmienky Distribúcia SPP a.s., TD/NS/0148/220/Ga 

1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 

na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., 

Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom 

online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribúcia.sk) 

2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 

zariadení do vzdialenosti 100m 

3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Milan Kováčik tel.č. +421 32 242 3202) najneskôr 7 

dní pred zahájením plánovaných prác. 

http://www.spp-distribúcia.sk/


4. 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 

5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 4,0m na každú 

stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 

predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 

mechanizmov 

7. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého 

plynárenského zariadenia, podsypu  a obsypu plynovodu a uloženie výstražnej fólie, výsledok 

kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. 

8. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 

s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D 

9. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené 

proti poškodeniu 

10. Stavebník nesmie nad terasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili 

jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 

zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu. 

11. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 

ihneď ohlásené SPP-D na tel.č.0850 111 727 

12. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 

zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za 

porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia  

uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300 EUR až 150 000 EUR 

poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu tresného činu všeobecného 

ohrozenia podľa §284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania 

prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286, alebo §288 zákona č.300/2005 Z.z. 

Trestný zákon. 

13. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 

uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia technických 

pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 

702 02, TPP 702 10. 

14. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo 

ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem 

15. 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. 

16. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 

Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. 

 

Podmienky Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská 

13, Piešťany  

Číslo: OU-PN-OSZP-2020/007630-002 / Ing. Peterková Eva  

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1. a 2. zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 



Realizácia stavby je možná za splnenia nasledovných podmienok: 

 1. Pre odpady, ktoré vzniknú pri stavebných prácach (výkopová zemina, betón, kamenivo, 

bitúmenové zmesi, plasty, izolačný materiál, obaly, drevo, odpad z káblov, kovový odpad a 

pod.) je držiteľ (pôvodca) odpadu povinný zabezpečiť spracovanie tohto odpadu v zmysle 

hierarchie odpadového hospodárstva od prípravy na opätovné použitie, cez recykláciu, 

zhodnocovanie až po poslednú možnosť, ktorou je zneškodnenie odpadov na riadenej skládke 

odpadov.  

2. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch (nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z 

demolácií) pôvodcom odpadu pri stavebných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste 

podnikania právnickej osoby (podnikateľa) je právnická osoba (podnikateľ), pre ktorú sa tieto 

práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je 

pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.  

3. Podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, 

údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané 

stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií a plní 

povinnosti podľa § 14; ustanovenie ods. 2 sa neuplatní.  

4. Pôvodca odpadu pri stavebných prácach zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní 

povinnosti podľa § 12 a § 14 zákona o odpadoch (zhromažďovať odpady vytriedené podľa 

druhov odpadov, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o 

odpadoch, viesť a uchovávať evidenciu o odpadoch, ohlasovať údaje z evidencie a pod.). 

 5. Skladovanie odpadov na stavenisku obmedziť na minimum. 

 6. Nebezpečné odpady (napr. oleje, obaly, kovy, zemina a iné odpady kontaminované 

nebezpečnými látkami) vzniknuté pri stavebných prácach odovzdať na základe zmluvy na 

zneškodnenie osobe oprávnenej na túto činnosť. Nebezpečné odpady zabezpečiť pred 

odcudzením, znehodnotením alebo iným nežiaducim únikom v zmysle § 25 zákona o 

odpadoch. 7. Zmluvy a doklady o odbere odpadov oprávnenou osobou počas výstavby 

predložiť ku kolaudácii. Zdokladovať vznik, množstvo, zhodnotenie a zneškodnenie všetkých 

odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby.  

8. Na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 

1 písm. v) zákona o odpadoch (ide o dočasné uloženie odpadu – výkopovej zeminy mimo 

staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na 

zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov, a ktoré nie je 

miestom vzniku výkopovej zeminy). 

 9. Na využívanie odpadov na spätné zasypávanie je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. 

s) zákona o odpadoch. Súhlas sa udeľuje výlučne vlastníkovi pozemku.  

Toto vyjadrenie sa podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko, 

nenahrádza súhlas podľa ustanovení zákona o odpadoch a nie je rozhodnutím v správnom 

konaní. 

 

Podmienky Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská 

13, Piešťany   

Číslo: OU-PN-OSZP-2020/007623-002 / Ing. Maková Gabriela  

Vyjadrenie v zmysle ust. § 28 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) 

Plánovaná investičná akcia je z vodohospodárskeho hľadiska možná za splnenia 

nasledovných podmienok:  

1. Pred vydaním stavebného povolenia na uskutočnenie stavebného objektu: ,,SO 10 

Prístupová komunikácia“ a „SO 02 Kiosková trafostanica“ je potrebné požiadať tunajší orgán 

štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa ust. § 27 ods. 1 písm. b) a c) vodného zákona, 

ktorý bude podkladom k vydaniu stavebného povolenia na jeho realizáciu príslušným 

stavebným úradom. 



 2. Požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie stavebného povolenia podľa ust. § 

26 ods. 1 vodného zákona na zriadenie vodnej stavby: „SO 12 Rozšírenie verejného 

vodovodu“, nakoľko sa podľa ust. § 52 vodného zákona považuje za vodnú stavbu.  

3. V rámci stavebného konania budú tunajším stavebným úradom povolené len vodovodné 

zaústenia od vetvy verejného vodovodu po hranicu pozemku budúcej nehnuteľnosti. 

 4. K žiadosti o vydanie stavebného povolenia doložiť všetky potrebné doklady v zmysle ust. 

§ 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov (stavebný zákon) a ust. § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.  

5. K žiadosti o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „SO 12 

Rozšírenie verejného vodovodu“ je potrebné doložiť stanovisko vlastníka aj prevádzkovateľa 

verejného vodovodu.  

6. K žiadosti o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu: „SO 12 Rozšírenie verejného 

vodovodu“ predložiť projektovú dokumentáciu vypracovanú odborne spôsobilou osobou s 

oprávnením na projektovanie vodohospodárskych stavieb.  

7. Zrealizovanie stavebného objektu: „SO 11 Odvodnenie komunikácie“ povolí v rámci 

povoľovacieho procesu príslušný stavebný úrad. 

 8. Investor je povinný v zmysle § 21 ods.1 písm. d) požiadať tunajší orgán štátnej vodnej 

správy o vydanie povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd.  

9. V prípade, že realizáciou predmetnej stavby dôjde ku križovaniu alebo súbehu 

inžinierskych sietí, je potrebné ešte pred zahájením prác požiadať správcov týchto sietí o 

vyjadrenie a nimi stanovené podmienky pri realizácii stavby dodržiavať.  

10. Ak pri stavbe stavebník poškodí vodnú stavbu nachádzajúcu sa v dotknutom území, budú 

sa náklady na jej odstránenie považovať za vyvolanú investíciu a uvedenie vodnej stavby do 

pôvodného stavu sa bude realizovať na náklad investora stavby.  

11. Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality povrchových a 

podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, povrchových a 

podzemných vôd.  

12. Realizáciou prác nenarušiť existujúce odtokové pomery v území. 13. Dodržať všeobecné 

ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).  

Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona a podľa § 140b zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa 

považuje za záväzné stanovisko. 

 

Podmienky TSU Piešťany š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany 

(č.190600772/12/2019/PD) 

1. Stavebné práce je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 

Z.z. v znení vyhlášky č. 46/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 

o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

 

Projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  

vrátane bezpečnosti technických zariadení. 

 

Podmienky pre uvedenie do prevádzky a pripomienky k bezpečnej prevádzke: 

1. Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny 

A/c platí požiadavka §5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 

zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 



považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov o vydaní odborného 

stanoviska k dokumentácii oprávnenou osobou. 

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. ako oprávnená právnická osoba vydala odborné 

stanovisko k posúdeniu konštrukčnej dokumentácie č. 190600772/12/2019/EZ/KD 

 

2. Pred uvedením do prevádzky je potrebné vo vyhradenom technickom zariadení elektrickom 

skupiny A/c vykonať úradnú skúšku oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technický 

skúšobný ústav Piešťany š.p. v zmysle §12 vyhlášky č 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 

tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovími a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, 

ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. 

 

Podmienky krajského pamiatkového úrad Trnava KPUTT-2020/9890-2/43873/KSI 

1. Termín zahájenia a aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou 

požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému 

pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení uveďte telefonický kontakt. Nedodržanie 

ohlasovacej povinnosti môže byť sankcionované.  

2. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezu počas stavby musí nálezca alebo 

osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení 

ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. 

Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo 

ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa 

oznámenia  

Krajský pamiatkový úrad Trnava Cukrová 1 917 01  Trnava Slovenská republika Tel.:+421 

33 24 52 111 e-mail: podatelna.tt@pamiatky.gov.sk www.pamiatky.sk 

KPUTT-2020/9890-2/43873/KSI  

nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky 

nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, 

znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z 

pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického 

výskumu. Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj § 127 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.  

 

     Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí 

dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude 

podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Podľa § 40 ods. 

4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa 

a ostatných účastníkov konania. 

 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch – ORHZ-PN1-359-

001/2020 

TA – Obytný súbor Ducové, VNK, TS, NNK a SO 02 Kiosková TS a s riešením 

protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok.  

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, okresný dopravný inšpektorát, 

oddelenie výkonu služby, Starohájska 3, 917 01 Trnava, číslo vyjadrenia: ORPZ-TT-

ODII-2020/001769-185 / kpt. Ing. Franek Jozef  

Okresný dopravný inšpektorát Trnava po preštudovaní projektovej dokumentácie vydáva 

záväzné stanovisko – súhlas s vydaním územného rozhodnutia podľa predloženej 

dokumentácie pri dodržaní nasledovných podmienok:  



1. pri predkladaní žiadosti o vyjadrenie k stavebnému konaniu žiadame, aby bol 

predložený podrobný dopravný projekt vypracovaný projektantom oprávneným 

projektovať dopravné stavby, a zároveň Vás žiadame, aby bol k vyjadreniu predložený 

aj podrobný dopravný projekt pozemných komunikácií a spevnených plôch premetnej 

stavby,  

2. pozemná komunikácia ( cesta a chodník) musí byť projektovaná ako budúca miestna 

komunikácia,  

3. miestna komunikácia a chodník musí byť naprojektovaný a podľa aktuálnej normy STN 73 

6110/Z1, Z2 funkčnej triedy minimálne C3 s jednostranným chodníkom,  

4. žiadame, aby mali pozemky rodinných domov zabezpečené minimálne tri odstavné 

stojiská na jeden rodinný dom ako súčasť stavby, alebo ako prevádzkovo neoddeliteľná 

časť stavby, alebo umiestnené samostatne na pozemku stavby ( podľa § 8 ods. 2, 3 

vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z. z.), pričom rozmer každého odstavného stojiska musí byť 

v súlade s príslušnou normou STN 73 6110/Z1, Z2,  

5. predbežne odporúčame projektantovi zamerať sa na dodržanie hodnôt podľa príslušných 

STN pri rozmeroch príjazdových komunikácií a takisto dodržať rozšírenie komunikácií 

v oblúku,  

6. vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zák. č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov ( cestný zákon), 

preto ODI Trnava žiada pred realizáciou stavby predložiť projektovú dokumentáciu:  

a) prenosného dopravného značenia v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená 

bezpečnosť, alebo plynulosť cestnej premávky, či už na cestách a komunikáciách, alebo na 

chodníkoch , pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému 

správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon),  

b) trvalé dopravné značenie ak príde k trvalej zmene organizácie dopravy po ukončení 

stavby, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnemu 

orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov ( cestný zákon),  

7. žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou 

legislatívou, teda podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z.z., ktorou sa 

vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 

 

Slovak Telecom a.s. a DIGI Slovakia s.r.o., číslo vyjadrenia 6612018948 

1.Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011 Z.z.) 

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

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, 

v prípade zmeny vyznačeného polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu  

3. 

3. Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, ktorý 

podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA 

s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním 

projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom a.s. na stanovenie 

konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 

spoločnosti povereného správou sietí: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk 

4. V zmysle §66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 

projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto 

povinnosti zodpovedá projektant. 

mailto:frantisek.chupac@telekom.sk


5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods.10 zákona č. 351/2011 Z.z. je 

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom 

dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK. 

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. o zákaze zriaďovania 

skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich 

pozemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných 

vedení a zariadení. 

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie a sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA 

s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť  proti poškodeniu alebo 

narušeniu ochranného pásma. 

8. Nedodržania vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

podľa §68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

9. V prípade že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce 

a požiadať o nové vyjadrenie. 

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK 

spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom 

k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 

prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, 

týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov sietí. 

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na 

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. základné objednávky zadanej cez internetovú 

aplikáciu na stránke: 

https://www.telekom.sk/vyjadrenie 

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

11. Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné technické podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria 

prílohu tohto vyjadrenia 

12. Žiadateľ môže vyjadrenia použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem 

použitia pre účel konaní stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je 

oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať a využivať bez súhlasu 

spoločnosti Slovak Telekom a.s. 

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie  

 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 

Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o., alebo zasahuje do ochranného 

pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom a.s. 

povinný zabezpečiť: 

-Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 

Slovak Telekom, a.s. 

-Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade premiestnenia telekomunikačného 

vedenia  

https://www.telekom.sk/vyjadrenie


-Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia 

 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený prácu súvisiacu s preložením sietí ( alebo 

vybudovaním telokomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:  

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777 474 

 

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení ( kábele, potrubia) s 

 rôznou funkčnosťou.  

 

2.Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 

žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne opatrenia tým, že zabezpečí:  

-Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zaradení praimo 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 

 ± 30cm skutočného uloženia 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 zbezpečené 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 zaradenia na telefónne číslo 12129. 

-Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami ( z dôvodu, že spoločnosť Slovak 

Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia 

zariadenia vykonané bez ich vedomia).  

 

UPOZORNENIE: V prípade že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. 

káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.  

 

3.V prípade požiadavky napojenia locality, resp. objektu, na VSST ( verejná sieť ST) je 

potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

 

4.Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v 

   plnom rozsahu.  

 

 

Odôvodnenie: 
Dňa 8.3. podala Obec Ducové, Ducové 121, Ducové návrh na vydanie rozhodnutia 

o umiestnení SO10 – prístupová komunikácia, SO11 – Odvodnenie komunikácie, SO12 – 

Rozšírenie verejného vodovodu, SO12.1 – Vodovodné prípojky, SO13 – Rozšírenie STL 

plynovodu, SO13.1 – STL Plynové prípojky 

na pozemku parcela č. 263, 574, 263, 10331/31, 10331/45, 10331/36, 10331/35, 10331/34, 

10331/33, 10331/32, 10331/38, 10331/39, 10331/40, 10331/41, 10331/42, 10331/43, 

10331/44, 10331/45, 10331/46, 10331/47 katastrálne územie Ducové 

mailto:hradil@suptel.sk
http://www.telekom.sk/


Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej 

správy, ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa 24.2.2020, doplnené 

vyjadrením spoločnosti Slovak Telekom zo dňa 14.7.2020 pod číslom 6612018948. 

 

Obec Moravany nad Váhom ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50 /1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

posúdila návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladila stanoviská uplatnené 

dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania. 

 

Obec Moravany nad Váhom ako príslušný stavebný úrad posúdila návrh na umiestnenie 

stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistila, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám 

starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné 

prostredie neohrozuje. Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou 

stavbou, je spracovaný a schválený územný plán obce. Umiestnenie stavby je v súlade s jeho 

záväznou i smernou časťou. 

Poučenie:  Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 

možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na 

Krajský stavebný úrad v Trnave prostredníctvom Obecného úradu v obci 

Moravany nad Váhom 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 

preskúmateľné príslušným súdom podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho 

poriadku. 

 

 

 

 
   ___________________________ 

Ing. Peter Hulman, Starosta obce Moravany nad Váhom 

Rozhodnutie sa doručí: 
1. Obec Ducové, Ducové 121, 922 21 Ducové 

2. Západoslovenská distribučná a.s., Čuleňova 6, 816 47 Bratislava 

3. SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

4. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, oddelenie požiarnej  

    prevencie, Dopravná 1, 92101 Piešťany 

6. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 

7. Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 92101 Piešťany 

8. Obec Moravany nad Váhom, Kostolecká 175/4, 922 21 Moravany nad Váhom 

9. MASIP s.r.o., Sivák Milan, Ing. a Alžbeta Siváková r. Hlbočanová, Mgr., Športová 550, 

Moravany nad Váhom, SR 

10. TEVYS AQUA, Jilemnického č.17, 911 01 Trenčín  

11. Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská 13, 921 01 

Piešťany  

12. OR PZ v Trnave, okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby, Starohájska 3, 

917 10 Trnava  

13. Verejná vyhláška 

 


