
OBEC DUCOVÉ 
Stavebný úrad,                                          Ducové 121,                                        922 21 Ducové 

p. č. 07/2021 – Za                                                                                         Ducové,   26.4.2021   

vybavuje : Ing. arch. Zachar  

                  0908 816 614 

Navrhovateľ: 

Slovak Telekom a.s. 

Bajkalská 28, 

817 62 Bratislava, IČO:35 763 469 

V zastúpení: 

Ing. Ľudmila Kelešiová 

Iľjušinova 1031/4 

851 01 Bratislava, IČO: 31 816 053 

 

 

Ú Z E M N É   R O Z H O D N U T I E 

     (verejná vyhláška) 

 

     Starosta obce Ducové 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  stavby :  

 

      INS_FTTH_PN_PIES_01_Ducové 

 

na pozemku KNC parcelné číslo: 236, 263, 379, 416, 434, 443, 449, 469, 574, 575, 576, 577, 

10089, 10161, 10222, 10481, 10100/3, 10307/1, 10308/2, 10322/52, 10331/31, 10337/1, 

127/2, 570/1, 572/1, 572/2, 572/3, 572/4, 573/1, 573/2   katastrálne územie Ducové.  

na pozemku KNE parcelné číslo: 460, 161, 222, 481, 308/2 katastrálne územie Ducové.  

 

účastníkov konania:  

1. Obec Ducové, Ducové 121, 922 21 Ducové 

2. Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor EIA, Krajinská 

5053/13, 921 25 Piešťany 

3. Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, 

Krajinská 5053/13, 921 25 Piešťany 

4. Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody, 

Krajinská 5053/13, 921 25 Piešťany 

5. Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, 

Krajinská 5053/13, 921 25 Piešťany 

6. Okresný úrad Piešťany, odbor krízového riadenia, Krajinská cesta 5053/13, 92101 Piešťany 

7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, P.O.BOX 

– 109, 92101 Piešťany 

8. Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Krajinská 

5053/13, 921 25 Piešťany 

9. Správa a údržba ciest TTSK – oblast Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

10. Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravy, Starohájska 10, 917 01 Trnava 



11. Okresné riaditeľstvo policajného zboru Trnava, Okresný dopravný inšpektorát  Trnava, 

Starohájska 3, 917 01 Trnava 

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

13. MINISTERSTVO OBRANY SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, 

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

14. MINISTERSTVO VNÚTRA SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV 

SR, Odbor telekomunikácií, Oddelenie riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačních sietí, 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava. 

15. Lombard s.r.o., Školská 2038/14, 921 01 Piešťany 

16. O2 Slovakia, s.r.o., Oddelenie NETWORK, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

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

18. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

19. Západoslovenská distribučná, a.s., Správa energetických zariadení, VN a NN káble, 

      Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava (doruč. Adresa: Západoslovenská distribučná, a.s.,  

      P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1) 

20. Západoslovenská energetika, a.s., Oznamovacie káble, Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 

21. Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, Mlynské nivy 44/b, 824 84 Bratislava 

22. MDV SR, Úrad vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava, 

      Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 

23. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 

24. ORANGE Slovensko, a.s. (MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., UC1 – údržbové centrum  

      Piešťany, Letná 796/9, 921 01 Piešťany) 

25. SITEL, spol. s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava 

26. SWAN, a.s., Telekomunikácie, Landererova 12, Bratislava – vyjadrenia ku sieťam:   

      OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 

27. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 

28. Heizer Optik, s.r.o., Prevádzka pre výstavbu a údržbu, Hraničná 18, 821 05 Bratislava 

29. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

30. Peter Hlísta, 922 21 Ducové č. 94 – súhlas vlastníka parcely reg. C – č. 416 

31. Ing. Petra Šimová, 922 21 Ducové č. 139 – súhlas vlastníka parcely reg. C – č. 573/2 

32. Peter Branderský, A. Hlinku 18/36, 921 01 Piešťany 

33. Eduard Bardiovský, Dubová 4983/41, 921 01 Piešťany 

34. Generálny projektant: TELECOMPROJECT, s.r.o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava 

35. Spracovateľ PD: Ing. Ľudmila Kelešiová, Iľjušinova 1031/4, 851 01 Bratislava 

 

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 
 

INS_FTTH_PN_PIES_01_Ducové 

 

    Stavba sa umiestňuje 

  
na pozemku KNC parcelné číslo: 236, 263, 379, 416, 434, 443, 449, 469, 574, 575, 576, 577, 

10089, 10161, 10222, 10481, 10100/3, 10307/1, 10308/2, 10322/52, 10331/31, 10337/1, 

127/2, 570/1, 572/1, 572/2, 572/3, 572/4, 573/1, 573/2   katastrálne územie Ducové.  

na pozemku KNE parcelné číslo: 460, 161, 222, 481, 308/2 katastrálne územie Ducové.  



tak, ako 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 na pozemku KNC parcelné číslo: 236, 263, 379, 

416, 434, 443, 449, 469, 574, 575, 576, 577, 10089, 10161, 10222, 10481, 10100/3, 10307/1, 

10308/2, 10322/52, 10331/31, 10337/1, 127/2, 570/1, 572/1, 572/2, 572/3, 572/4, 573/1, 

573/2   katastrálne územie Ducové.  

na pozemku KNE parcelné číslo: 460, 161, 222, 481, 308/2 katastrálne územie Ducové.  

 

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

13, Piešťany 
Číslo: OU-PN-OSZP-2021/000596-002 / Mgr. Marková Gabriela 

 

Plánovaná investičná akcia je z vodohospodárskeho hľadiska možná za splnenia 

nasledovných podmienok: 

1. 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. 

2. 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. 

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

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

a podzemných vôd. 

4. Realizáciou prác nenarušiť existujúce odtokové pomery v území. 

5. 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). 

V zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona 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. 

Vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas podľa ustanovení vodného zákona a nie je 

rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní. 

 

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

13, Piešťany 
Číslo: OU-PN-OSZP-2021/000597-002 / Mgr. Marková Gabriela 

 

Nová optická sieť FTTH je navrhnutá prevažne v trase jestvujúcich metalických a optických 

káblov operátora Slovak Telekom, a. s.. Optická sieť FTTH má primárnu a sekundárnu časť. 

Celková dĺžka navrhovaných zemných trás je cca 5900 m. 

Po preskúmaní parametrov uvedených v predloženej žiadosti, Okresný úrad Piešťany, odbor 

starostlivosti o životné prostredie vydáva nasledovné stanovisko: Projekt 

„INS_FTTH_PN_PIES_Ducové“ nespĺňa svojimi parametrami kritériá podľa § 18 a prílohy 

č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a preto nepodlieha 

posudzovaniu podľa tohto zákona. 

 

Podmienky Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, 

Trnava 



Číslo: 09297/2021/OI-10 / Ing. Lančarič Ernest 

Trnavský samosprávny kraj, ako vlastník cesty č. II/507, dáva k predloženej projektovej 

dokumentácii nasledovné stanovisko: 

1. Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č. II/507 boli vykonané v zmysle 

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov. 

2. Pred akýmkoľvek zásahom do cesty č. II/507 je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá 

Okresný úrad Piešťany, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej 

správy pre povolenie zvláštneho užívania ciest II. a III. triedy a určenie dočasného 

dopravného značenia. 

3. Križovanie navrhovanej trasy s cestou č. II/507 požadujeme vykonať pretláčaním 

a uložením do chráničky kolmo na os komunikácie tak, aby chránička prečnievala min. 1,5 m 

od okraja krajnice vozovky. Štartovacie jamy vykopať tak, aby nedošlo k zosuvu 

konštrukčných vrstiev vozovky. Smerové vedenie trasy vedenia požadujeme viesť mimo 

konštrukciu cesty II. a III. triedy. 

4. Stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK 

z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov. 

5. Výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestné teleso a jej prebytočná časť musí byť 

odvezená na skládku. V prípade nutnosti zabezpečiť ryhu pažením, aby sa zabránilo zosuvu 

podložia a vozovky. 

6. V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu, 

počas realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do pôvodného stavu. 

7. Obmedzenie cestnej premávky na ceste II. triedy žiadame navrhnúť len v nevyhnutnom 

rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia 

príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny 

orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných 

predpisov. 

8. Technické podmienky týkajúce sa vedenia trasy v súvislosti s cestou č. II/507 je stavebník 

povinný konzultovať so Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja. Stavebník 

je povinný predložiť tejto organizácii projektovú dokumentáciu na vyjadrenie. Zároveň Vám 

správca stanoví odstup trasy káblového vedenia od krajnice vozovky, prípadne priekopy. 

Tento odstup žiadame rešpektovať. 

9. V prípade realizácie vedenia na pozemkoch vo vlastníctve TTSK, požadujeme túto 

skutočnosť zmluvne ošetriť – zriadením vecného bremena. Zmluvu o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena žiadame uzatvoriť pred vydaním kolaudačného rozhodnutia 

uvedenej stavby. 

Trnavský samosprávny kraj, pri dodržaní podmienok tohto stanoviska, súhlasí s realizáciou 

stavby „INS_FTTH_PN_PIES_01_Ducové“, v zmysle predloženej projektovej dokumentácie 

pre územné konanie. 

 

Podmienky Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, Okresný dopravný 

inšpektorát v Trnave, oddelenie výkonu služby, Starohájska 3, Trnava 
Číslo: ORPZ-TT-ODI1-2021/00221-145 / kpt. Ing. Franek Jozef 

 

ODI Trnava, po preskúmaní projektovej dokumentácie z pohľadu  bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky, vykonaní obhliadky miesta realizácie stavby, ako aj po prehodnotení 

dopravno-bezpečnostnej situácie na danom mieste, v zmysle ustanovenia §-u 2 ods. 1 písm. j) 

zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v platnom znení, vydáva záväzné stanovisko – súhlasí s vydaním územného rozhodnutia 



a zároveň aj stavebného povolenia predmetnej stavby podľa predloženej projektovej 

dokumentácie pri dodržaní nasledovných podmienok: 

1. Vydávanie určenia na použitie dopravného značenia a dopravných zariadení podlieha 

konaniu podľa §-u 3 ods. 7 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 

neskorších noviel a predpisov (cestný zákon), a preto ODI Trnava žiada v samostatnom 

konaní nezávisle od územného a stavebného konania predložiť k posúdeniu projektovú 

dokumentáciu dočasného dopravného značenia alebo dočasných dopravných zariadení 

v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej 

premávky na cestách, miestnych komunikáciách, účelových komunikáciách, 

cyklochodníkoch, chodníkoch alebo na samostatných cestičkách pre chodcov alebo cyklistov. 

Projektová dokumentácia dočasného dopravného značenia alebo dočasných dopravných 

zariadení spolu so žiadosťou bude predložená príslušnému cestnému správnemu orgánu a jeho 

prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie. 

2. Žiadame, aby projektová dokumentácia dopravného značenia alebo dopravných zariadení 

bola v súlade s platnou legislatívou, teda podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 

Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa 

vykonáva zákon o cestnej premávke.    

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie 

oblastného hygienika Bratislava ako orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva 

príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. f) a § 7 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov vo veci posúdenia návrhu žiadateľa vydáva toto záväzné stanovisko: súhlasí sa 

s návrhom žiadateľa: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,                          

IČO: 35 763 469 v zastúpení: TELECOMPROJECT, s.r.o. , Pajštúnska 1, 851 02 

Bratislava, IČO: 35734191 v zastúpení: Ľudmila Kelešiová, autorizovaný stavebný 

inžinier, Iľjušinova 1031/4, 851 01 Bratislava, IČO: 31816053 na „INS FTTH PN PIES 

01 Ducové“, Projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby. 

 

Podmienky Distribúcia SPP, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 

Číslo: TD/NS/0153/2021/Ga  /  Gajdošík Miroslav 

 

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. 

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Zákon o energetike“) súhlasí s umiestnením stavby za dodržania nasledujúcich 

podmienok: 

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

stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-

distribucia.sk (časť E-služby). 

2. V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky 

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

do rozsahu 100 m bezplatne. 

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

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D 

www.spp.distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením 

plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať 

podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti 

v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa 

ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €. 

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp.distribucia.sk/


4. Stavebník prác 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 zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú 

stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako 

„STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako 

VTL) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to 

výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za 

dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie. 

7. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od 

obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu 

VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania 

s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia 

k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou 

sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie 

priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre 

uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska. 

8. V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu 

NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo 

bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný 

predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie 

podmienok na vykonávanie takýchto prác. 

9. Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond 

vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané. 

10. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: 

pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského 

zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude 

zaznamenaný do stavebného denníka. 

11. 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 

prevádzkovateľa. 

12. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas 

celej doby ich odkrytia proti poškodeniu. 

13. Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D 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. 

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

ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť 

k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti. 

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

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

porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia 

uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, 

poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného 

ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania 
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prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005   

Z. z. Trestný zákon. 

16. 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,    

STN EN 12186, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 10. 

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

ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem. 

18. 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. 

19. V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani 

umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. 

20. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby. 

 

Podmienky Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava 
 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním územného povolenia stavby: /Ins 

FTTH PN PILES 01 Ducové/ za týchto podmienok: 

1. Predložená projektová dokumentácia rieši vybudovanie optických sietí investora Slovak 

Telekom a.s. v obci Ducové. 

2. V priestore vyznačenom v priloženej situácii v k.ú. Piešťany sa nachádzajú vzdušné 

a podzemné vedenia distribučnej sústavy NN v správe ZSD a.s., situácia prístupná v aplikácii 

Geoportál na internetovej stránke Západoslovenskej distribučnej a.s.. 

3. Pred začiatkom prác je nutné vytýčenie jestvujúcich podzemných káblových vedení, na 

požiadanie zabezpečí tím Prevádzka Západ ZSD p. Seman 0907718082. Zemné práce 

v blízkosti podzemných káblových vedení žiadame vykonávať ručným spôsobom. Zemné 

práce v blízkosti vzdušných vedení žiadame realizovať so zreteľom na zachovanie stability 

podperných bodov. 

4. Pri prácach požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých vedení VVN, VN a NN 

definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so 

stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je 

povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo 

zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti vedení VVN, VN a NN. 

5. V prípade potreby konzultácie kontaktná osoba p. Dušan Vajda t. č. 0335563175. 

6. Platnosť vyjadrenia je 12 mesiacov. 

 

Podmienky Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 

Číslo: 6612101665 

 

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených 

stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia 

Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. 

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 



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

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

rušeniu. 

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

prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené 

parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní 

povinnosť podľa bodu 3. 

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

podal 

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

alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (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: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289 

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

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

povinnosti zodpovedá projektant. 

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

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom 

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

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

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

skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich 

podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných 

vedení a zaradení. 

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

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

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

narušeniu ochranného pásma. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností 

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

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

dôvodov 

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

práce a 

požiadať o nové vyjadrenie. 

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

spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k 

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

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

týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení. 

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

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez 

internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia Vytýčenie bude 

zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

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

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

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

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

nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať 

bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

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

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

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

15. Prílohy k vyjadreniu: 

• Všeobecné podmienky ochrany SEK 

• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré 

prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné 

stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a 

prístupovým bodom k nej. 

 

Podmienky Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, Trnava 
Číslo: KPUTT-2021/1974-3/5723/Grz  

 

1. KPÚ TT podľa § 39 ods. 3 a § 36 ods. 1 pamiatkového zákona, určuje nasledujúce 

podmienky vykonávania tohto výskumu: 

a) druh výskumu: archeologický, 

b) miesto a rozsah vykonávaného výskumu: Výskum bude prebiehať na ploche prác stavby 

„INS_FTTH_TT_PIES_01_Ducové“ navrhovanej v katastrálnom území Ducové v rozsahu 

vyznačenom na výkrese č. L.3 priloženej projektovej dokumentácie vo východnej časti obce. 

c) spôsob vykonávania výskumu: Archeologický výskum bude realizovaný minimálne 

v rozsahu zemných prác určených úsekov stavby nasledovne: 

Archeologický výskum pozostáva zo sledovania výkopových prác, dočistenia, odkrývania 

a následnej záchrany a dokumentácie archeologických nálezov a situácií počas prebiehajúcich 

zemných prác stavby. V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami 

archeologického výskumu podľa pokynov oprávnenej osoby. 

2. Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník/stavebník povinný: 

a) podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum, 

b) v zmysle § 39 ods. 3 zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou 

oprávnenou vykonávať archeologické výskumy v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona 

(ďalej „oprávnená osoba“), s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu dohodu, obsahujúcu 

okrem iného podmienky vykonania archeologického výskumu, určené týmto rozhodnutím, 

c) o uzavretí dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ TT 

d) doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá 

bude vykonávať archeologický výskum, 

e) zabezpečiť vyhotovenie a odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej 

dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona KPÚ 

Trnava a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Výskumná 

dokumentácia spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR bude odovzdaná do 90 dní od 

ukončenia terénnej časti výskumu, 

f) výskumná dokumentácia bude v zmysle § 39 ods. 9 pamiatkového zákona odovzdaná do 90 

dní od ukončenia terénnej časti výskumu. 



3. Objav nehnuteľných archeologických nálezov (napr. architektúr) bude ohlásený KPÚ 

Trnava. 

4. Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu a archeologických 

nálezísk budú vykonávať pracovníci Krajského pamiatkového úradu Trnava. 

5. Toto rozhodnutie platí pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby. 

Podmienky tohto rozhodnutia žiadame zapracovať do územného rozhodnutia a stavebného 

povolenia pre danú stavbu. 

6. Pri výskumných prácach je potrebné využívať detekčné zariadenie na vyhľadávanie kovov. 

 

Podmienky Okresný úrad Piešťany, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

Krajinská cesta 13, Piešťany 
Číslo: OU-PN-OCDPK-2021/002661-003 / Ing. Hrdinová Gabriela 

 

V zmysle § 3 ods. 1, písm. c) a ods. 5, písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou 

sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), k predloženej projektovej 

dokumentácii hore uvedenej stavby vydávame ako príslušný cestný správny orgán pre cesty 

II. a III. triedy nasledovné stanovisko: 

1. Pri vydaní povolení podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov i pri samotnej realizácii stavby musia 

byť dodržané ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 

2. Každý prípadný zásah do telesa cesty II/507 môže byť zrealizovaný až po vydaní povolenia 

Okresného úradu Piešťany, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií /napojenie na 

inžinierske siete, umiestnenie dopravných značiek, zriadenie pripojenia/. 

3. Predložená projektová dokumentácia bude v ďalšom stupni doplnená o projekt prenosného 

dopravného značenia a o detailné situácie trasy optickej siete, v ktorých budú vyznačené 

vzdialenosti súbehu trasy od priľahlej cesty (II/507). 

4. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky na cestne II/507 počas 

realizácie stavby prenosným dopravným značením podľa určenia na použitie prenosného 

dopravného značenia, ktoré na základe žiadosti podanej minimálne 4 týždne pred realizáciou 

stavby vydá Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na 

základe súhlasného stanoviska OR PZ ODI Trnava, Starohájska 3, 917 01 Trnava a SaÚC 

TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava. Projektová dokumentácia prenosného 

dopravného značenia sa predkladá v 3 vyhotoveniach. 

5. V rámci realizácie stavby má prísť k zvláštnemu užívaniu cesty, ktorým bude uloženie 

optického kábla do telesa cesty II/507. Tento zásah môže byť zrealizovaný až po vydaní 

povolenia na zvláštne užívanie cesty (ďalej len ZUC). Žiadosť o povolenie ZUC je stavebník 

povinný podať na Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikáciách min. 4 týždne pred uskutočnením ZUC. 

6. V prípade, že stavba bude svojim umiestnením zasahovať do ochranného pásma cesty 

II/507, žiadateľ je povinný požiadať Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom 

pásme v súlade s § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov. Cestné ochranné pásmo je zriadené mimo sídelného útvaru 

obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce, do vzdialenosti 

25 m od osi vozovky cesty II. triedy. Žiadosť o povolenie výnimky sa podľa § 11 ods. 5 

cestného zákona podáva v štádiu prípravnej dokumentácie, t. j. pred vydaním územného 

rozhodnutia. 



7. V miestach, kde sa bude trasa optického kábla vedená v súbehu s cestou II/507, nesmie byť 

kábel uložený do cestného telesa, t. j. do priekop, svahov alebo násypov cesty II/507, pričom 

minimálna vzdialenosť trasy kábla od asfaltového okraja vozovky musí byť 3,0 m. V prípade, 

že nebude možné túto vzdialenosť dodržať z dôvodu existencie chodníkov alebo priľahlých 

nehnuteľností, prípadne iných objektov, bude súbeh trasy kábla s cestou riešený jeho 

uložením napr. do telesa chodníka. 

8. Projektová dokumentácia stavby „INS_FTTH_PN_PIES_01_Ducové“ musí byť predložená 

OR PZ ODI Trnava, Starohájska 3, 917 01 Trnava a SaÚC TTSK Trnava, Bulharská 39,    

918 53 Trnava. 

9. Každý ďalší stupeň projektovej dokumentácie hore uvedenej stavby musí byť predložený 

Okresnému úradu Piešťany, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií na vyjadrenie. 

10. Realizáciou stavby nesmie vzniknúť prekážka pri údržbe cesty II/507, taktiež nesmú byť 

narušené odtokové pomery odtoku dažďovej vody z tejto cesty. 

11. Na ceste II/507 počas realizácie stavby, nemôže byť uložený žiadny materiál ani zemina 

z výkopov. 

12. Počas realizácie stavby nesmie prichádzať k znečisteniu vozovky cesty II/507, prípadné 

znečistenie musí byť bezodkladne a dôkladne odstránené. 

13. Prípadné poškodenie cesty II/507 alebo jej súčastí musí byť bezodkladne uvedené do 

pôvodného stavu. 

14. Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nemá námietky 

voči vydaniu územného rozhodnutia pre stavbu „INS_FTTH_PN_PIES_01_Ducové“ 

v prípade, že budú dodržané podmienky uvedené v bodoch č. 1. až 13. 

15. V prípade, že v rámci stavby dôjde k porušeniu ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. 

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

stavebníkovi zahájené priestupkové konanie v zmysle ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. 

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

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie, nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom 

konaní (správny poriadok). 

 

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

cesta 13, Piešťany 

Číslo: OU-PN-OSZP-2021/000554-002 / Ing. Púčiková Jana 

 

Okresný úrad vydáva k projektu stavby nasledovné stanovisko v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) 

zákona o ochrane prírody a krajiny: 

1. Pri realizácii stavby v maximálnej miere rešpektovať a chrániť existujúcu vzrastlú zeleň 

v okolí výstavby. 

2. Podľa predloženého projektu, predmetnou stavbou nedôjde k výrubu stromov ani krov. 

3. Trasu káblového vedenia je potrebné viesť tak, aby nedošlo k výrubu a poškodeniu drevín, 

ani ich koreňového systému a v miestach, kde bude zásah do zelene minimálny. 

4. Počas výstavby je potrebné v zmysle STN 83 7010 zabezpečiť ochranu drevín tak, aby 

nedošlo k ich poškodeniu:  

- z dôvodu zabezpečenia ochrany koreňového systému drevín výkopové práce realizovať 

ručne minimálne 2,5 m od päty kmeňov stromov, 

- pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm 

- zabezpečiť stromy pred mechanickým poškodením kmeňa a konárov dreveným debnením, 

ktoré je potrebné umiestniť vo vzdialenosti 1,5 m od kmeňov stromov, 

- neskladovať a nenahŕňať zeminu na bázu kmeňa stromu, 

- v priemete koruny stromu neskladovať ťažké stavebné materiály a neparkovať ťažké 

stavebné mechanizmy, 



- neodkrývať nad mieru nevyhnutne potrebnú koreňový systém drevín. 

Toto stanovisko sa považuje za záväzné stanovisko podľa ust. § 140b zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a nenahrádza súhlasy 

a vyjadrenia podľa iných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov. 

 

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

cesta 13, Piešťany 

Číslo: OU-PN-OSZP-2020/010576-002 / Ing. Peterková Eva 

 

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 tieto 

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

pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. 

3. 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.) 

4. Skladovanie odpadov na stavenisku obmedziť na minimum. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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). 

8. 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. 

   

  

 

 



Odôvodnenie: 
Dňa 15.3. podal navrhovateľ  

Slovak Telekom a.s. 

Bajkalská 28, 

817 62 Bratislava, IČO:35 763 469 

V zastúpení: 

Ing. Ľudmila Kelešiová 

Iľjušinova 1031/4 

851 01 Bratislava, IČO: 31 816 053 

 

 

návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:  INS_FTTH_PN_PIES_01_Ducové 

ktorá bude umiestnená na pozemku pozemkoch na pozemku KNC parcelné číslo: 236, 263, 

379, 416, 434, 443, 449, 469, 574, 575, 576, 577, 10089, 10161, 10222, 10481, 10100/3, 

10307/1, 10308/2, 10322/52, 10331/31, 10337/1, 127/2, 570/1, 572/1, 572/2, 572/3, 572/4, 

573/1, 573/2   katastrálne územie Ducové a na pozemku KNE parcelné číslo: 460, 161, 222, 

481, 308/2 katastrálne územie Ducové.  

 

Začatie konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej 

správy dňa 15.3., ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním bolo kvôli vírusu COVID 19 

zrušené a účastníci konania boli vyzvaný poslať svoje pripomienky písomne. 

 

Obec Ducové 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 Ducové  ako príslušný 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. 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 

Ducové. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 

preskúmateľné príslušným súdom podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho 

poriadku. 

 

 

 

 
   ___________________________ 

   Mária Koláriková – starostka obce  

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



2. Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor EIA, Krajinská 

5053/13, 921 25 Piešťany 

3. Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, 

Krajinská 5053/13, 921 25 Piešťany 

4. Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody, 

Krajinská 5053/13, 921 25 Piešťany 

5. Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, 

Krajinská 5053/13, 921 25 Piešťany 

6. Okresný úrad Piešťany, odbor krízového riadenia, Krajinská cesta 5053/13, 92101 Piešťany 

7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, P.O.BOX 

– 109, 92101 Piešťany 

8. Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Krajinská 

5053/13, 921 25 Piešťany 

9. Správa a údržba ciest TTSK – oblast Trnava, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

10. Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravy, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

11. Okresné riaditeľstvo policajného zboru Trnava, Okresný dopravný inšpektorát  Trnava, 

Starohájska 3, 917 01 Trnava 

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

13. MINISTERSTVO OBRANY SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, 

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

14. MINISTERSTVO VNÚTRA SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV 

SR, Odbor telekomunikácií, Oddelenie riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačních sietí, 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava. 

15. Lombard s.r.o., Školská 2038/14, 921 01 Piešťany 

16. O2 Slovakia, s.r.o., Oddelenie NETWORK, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

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

18. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

19. Západoslovenská distribučná, a.s., Správa energetických zariadení, VN a NN káble, 

      Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava (doruč. Adresa: Západoslovenská distribučná, a.s.,  

      P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1) 

20. Západoslovenská energetika, a.s., Oznamovacie káble, Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 

21. Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, Mlynské nivy 44/b, 824 84 Bratislava 

22. MDV SR, Úrad vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava, 

      Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 

23. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 

24. ORANGE Slovensko, a.s. (MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., UC1 – údržbové centrum  

      Piešťany, Letná 796/9, 921 01 Piešťany) 

25. SITEL, spol. s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava 

26. SWAN, a.s., Telekomunikácie, Landererova 12, Bratislava – vyjadrenia ku sieťam:   

      OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 

27. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 

28. Heizer Optik, s.r.o., Prevádzka pre výstavbu a údržbu, Hraničná 18, 821 05 Bratislava 

29. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

30. Peter Hlísta, 922 21 Ducové č. 94 – súhlas vlastníka parcely reg. C – č. 416 

31. Ing. Petra Šimová, 922 21 Ducové č. 139 – súhlas vlastníka parcely reg. C – č. 573/2 

32. Peter Branderský, A. Hlinku 18/36, 921 01 Piešťany 

33. Eduard Bardiovský, Dubová 4983/41, 921 01 Piešťany 

34. Generálny projektant: TELECOMPROJECT, s.r.o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava 

35. Spracovateľ PD: Ing. Ľudmila Kelešiová, Iľjušinova 1031/4, 851 01 Bratislava 

36. Verejná vyhláška  



Vyvesené dňa: 26.04.2021 

 

Zvesené dňa : 10.05.2021 

 


