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Číslo spisu
OU-SA-OSZP-2020/004652-006

Vybavuje

27. 08. 2020

ROZHODNUTIE
povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, povolenie na zavlažovanie pozemkov vodnými

stavbami a povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd

Popis konania / Účastníci konania

Výrok rozhodnutia
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v platnom znení (ďalej len „vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa
§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“),
v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi

Obci Trnovec nad Váhom, so sídlom Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhom,
IČO: 00 306 240,
v zastúpení konať starostom obce Mgr. Oliverom Bereczom

I. podľa § 26 ods. 1 vodného zákona, v súčinnosti s § 66 ods. 1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e
u s k u t o č n e n i e v o d n e j s t a v b y

„Vodozádržné opatrenia v obci Trnovec nad Váhom“

na pozemkoch parc. č.: SO 01: KN-C 645/2, 645/27, 645/31,
SO 02: KN-C 158/2, 158/5,
SO 03: KN-C 46/4
(LV č. 1057 vo vlastníctve investora)
kat. územie: Trnovec nad Váhom,
charakter stavby: trvalá.

Obec Selice ako príslušný stavebný úrad vydal súhlasné záväzné stanovisko pod č. OcÚ-
St.153/2020-003-Ga zo dňa 09.04.2020 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b
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stavebného zákona, zároveň dáva stanovisko pod č. OcÚ-St.153/2020-002/Ga zo dňa 09.04.2020, že
podľa § 39a ods. 3 písm. a) stavebného zákona sa na túto stavbu územné rozhodnutie nevyžaduje.

Účel vodnej stavby: odvedenie dažďových vôd zo striech objektov do zberných nádrží s účelom
zavlažovania pozemkov a vybudovanie vsakovacích systémov, príp. odvedenie dažďovej vody z miestnej
verejnej komunikácie do vsaku.

Stavba sa povoľuje v rozsahu:
SO 01 - Vodozádržné opatrenia, OBECNÝ ÚRAD:
• odstránenie existujúcich nepriepustných spevnených plôch z betónovej zámkovej dlažby, ktoré budú
nahradené za polovegetačné zatrávňovacie (betónové) tvárnice, resp. budú zatrávnené,
• dažďové vody zo strechy budú odvádzané do podzemnej nádrže prostredníctvom navrhovanej dažďovej
kanalizácie z rúr PVC SN 4 DN 125 – 200,
• do retenčnej nádrže s objemom 5 m3, odkiaľ budú čerpané čerpadlom typu Sigmona SD-05MA50, P
= 3,7 kW, PN10, Q = 4,15 l/s,
• pri retenčnej nádrži je umiestnená šachta na technológiu závlahového systému s rozmermi
2350x1700x2400 mm,
• v prípade naplnenia retenčnej nádrže bude dažďová voda vypustená do terénu cez vsakovaciu studňu.
Navrhnutá vsakovacia studňa s priemerom 1000 mm, s hĺbkou min 7,0 m so zaústením do priepustného
podložia druhého vodného horizontu a s liatinovým poklopom s priemerom 500 mm,
• existujúca skladba strešnej konštrukcie obecného úradu bude odstránená. Pôvodná skladba strešnej
konštrukcie bude nahradená skladbou extenzívnej vegetačnej strechy.

SO 02 - Vodozádržné opatrenia, ZÁKLADNÁ ŠKOLA
• dažďové vody zo strechy základnej školy budú pomocou dažďových zvodových potrubí PVC SN 4 DN
125 -200 vedené cez revízne šachty DN400,
• a následne odvádzané do retenčnej nádrže s objemom 10 m3,
• z retenčnej nádrže bude dažďová voda cez ponorné čerpadlo Sigmona SD-05MA50, P = 3,7 kW, PN10,
Q = 4,15 l/s odčerpávaná a využívaná na polievanie zelene,
• pri retenčnej nádrži je umiestnená šachta na technológiu závlahového systému s rozmermi
2350x1700x2400 mm,
• v prípade naplnenia retenčnej nádrže bude dažďová voda vypustená do terénu cez vsakovaciu studňu.
Navrhnutá vsakovacia studňa s priemerom 1000 mm, s hĺbkou min 7,0 m so zaústením do priepustného
podložia druhého vodného horizontu a s poklopom s priemerom 500 mm,
• odvedenie dažďovej vody z vegetačnej steny bude vybudovaný vsakovací rigol s dĺžkou 40,0 m a šírkou
1,5 m. Hĺbka rigolu bude 700 mm.

SO 03 - Vodozádržné opatrenia, OKRUŽNÁ ULICA
• odvádzanie dažďových vôd z miestnej verejnej komunikácie bude cez 2 ks uličných vpustí samostatnou
kanalizáciou dvoma vetvami z potrubí PVC SN 4 DN 160, dĺžky 1,60 m
• vedené do dvoch vsakovacích studní s priemerom 1000 mm, s hĺbkou studne min. 7,0 m so zaústením
do priepustného podložia druhého vodného horizontu. Priemer poklopu studne bude 500 mm.

Podmienky povolenia:

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný
inžinier Ing. Štefan Koczó, registračné číslo 4129*TSP*A2 v máji 2020. Projektová dokumentácia tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Bez povolenia tunajšieho úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie.
3. Stavba bude realizovaná zhotoviteľom, ktorý bude určený vo výberovom konaní. Investor oznámi
tunajšiemu úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní po ukončení výberového konania.
4. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu v lehote 15 dní odo
dňa začatia výstavby.
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5. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o
stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Stavba bude dokončená do troch rokov. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný,
stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.
7. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
8. Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie
je potrebné vopred prerokovať s tunajším úradom.
9. V prípade existencie podzemných vedení pri výstavbe je nutné výkopové práce v ochrannom pásme
všetkých podzemných vedení vykonávať ručne, pri križovaní a súbehu s nimi dodržať IS STN 73 6005 –
Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
10. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné stavebné povolenie a dokumentácia overená v stavebnom
konaní.
11. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
12. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho
stavebného dohľadu.
13. Nahradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby v zmysle ustanovení Občianskeho
zákonníka.
14. Po ukončení stavby dať pozemky dotknuté výstavbou do pôvodného stavu.
15. Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných a
povrchových vôd.
16. Splniť podmienky z vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov št. správy a organizácií:

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo:
v súlade s vyjadrením č. OU-SA-OSZP-2020/003117-003 zo dňa 26.03.2020:
• pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 zákona č. 79/2015 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Povinnosti držiteľa odpadu (v zmysle § 77 ods.
2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných prácach zodpovedná právnická
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.),
• orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o
odpadoch vyjadrujú k dokumentácii v kolaudačnom konaní,
• investor, resp. dodávateľ stavby bude rešpektovať ust. § 6 zákona o odpadoch Hierarchia odpadového
hospodárstva, nakoľko v blízkosti vzniku stavebného odpadu sa nachádza zariadenie so súhlasom na
zber a zhodnocovanie stavebného odpadu: spoločnosť e3d, s.r.o., areál eisen pri DUSLO, a.s. Šaľa.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny:
v súlade s vyjadrením č. OU-SA-OSZP-2020/003186-002 zo dňa 31.03.2020:
• s realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom podľa §
35 ákona o ochrane prírody a krajiny,
• podľa § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny, z toho
dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich
koreňových systémov a nadzemných častí,
• na prípadný, vynútený výrub existujúcich drevín, v súvislosti so stavbou, je potrebný súhlas Okresného
úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny
• Upozornenie pre investora: chránené, ako aj iné druhy živočíchov, ktoré by mohli pri realizácii
akýchkoľvek stavebných prácach uviaznuť bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné preniesť mimo
staveniska,
• Podľa § 9 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny je orgán verejnej správy, príslušný na konanie vo
veci, obsahom záväzného stanoviska viazaný.
• Podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku je obsah tohto
záväzného stanoviska pre správny orgán, v konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. záväzný a bez
zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci,
• Toto záväzné stanovisko nenahrádza povolenie a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom
konaní.

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia kraja:
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v súlade s vyjadrením č. OU-NR-OSZP1-2020/018465-002 zo dňa 25.03.2020:
• projekt navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na žiadne územie Európskej sústavy
chránených území – NATURA 2000 a teda nie je predmetom posudzovania podľa § 18 ods. 1 písm. g)
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

SPP –distribúcia, a.s.:
v súlade s vyjadrením č. TD/NS/0168/2020/Šč zo dňa 17.04.2020:
• v záujmovom území sa nachádzajú: plynárenské zariadenie PN80kPa DN150,80 + PP DN25, 32, 50,
ochranné pásmo plynárenského zariadenia, bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia.
• Všeobecné podmienky:
• Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný na
základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení,
objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
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 100 m,
• Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi
prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendás, email: jozef.arendas@spp-distribucia.sk) 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 ust.
Zákona o energetike pokutu vo výške 300 eur až 150 000 eur.
• Stavebník 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 1,0 m na každú stranu od
obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení
plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
• Pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom
ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a
požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác.
• Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia,
podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do
stavebného denníka.
• Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne
zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
• Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu.
• Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie
krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu, požadujeme všetky zariadenia a poklopy
plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
• Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené
SPP-D na tel č. 0850 111 727.
• Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom
a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike
sankciu vo výške 300 eur až 150 000 eur, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj
k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu
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poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288
zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
• Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. Zákona
o energetike, zákona č. 50/1976 Z o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a iných všeobecne
záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení
a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 02, TPP 702 12, TPP 906 01.
• Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných
a/alebo bezpečnostných pásiem.
• Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
• Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o
energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
• Osobitné podmienky:
• treba dbať hlavne na križovanie a súbeh s distribučným plynovodom – ochranné a bezpečnostné pásma
(hlavne podľa TPP 906 01).
• stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh na vydanie stavebného
povolenia bude podaný najneskôr do 17.04.2021.

Slovak Telekom, a.s,:
v súlade s vyjadrením č. 6612010735 zo dňa 23.04.2020:
• V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom,
a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
• Slovak Telekom, 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:
• 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 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 nižšie uvedeného
bodu.
• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer pre ktorú
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: p. Martin Moravčík,
martin.moravcik@telekom.sk, + 421 37 6566312, + 421 0902 719 875.
• V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
• Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez
uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
• Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu, musí figurovať podmienka ST,
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 zariadení.
• 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..
• 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.
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• Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že
na vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, Slovak Telekom,
a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto
zariadení.
• Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu
vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://
www.telekom.sk/vyjadrenia Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
• 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..
• Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú
sieť úložným vedením, je potrebné do projektu doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
• Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
• Dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK
• v prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,
a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochrtanného pásma týchto sietí, je stavebník po
konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
o ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak
Telekom, a.s.
o vypracovanie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
o odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
V lokalite predmetu vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí iba zmluvný
partner : Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877 907
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení s rôznou funkčnosťou.
• Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný
vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
o pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
o 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
o upozornenie zamestnancov, ktorí vykonávajú zemné práce na možnú polohovú odchýlku +-30 cm
skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
o upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s
najvyššou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie
o aby boli odkryté zariadenia dnes zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu vo
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy
o zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
o bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na č. 0800 123777.
o overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
• v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST, je potrebné si podať žiadosť o určenie
bodu napojenia (www.telekom.sk)
• žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava:
v súlade s vyjadrením zo dňa 04.05.2020:
• v danej lokalite sa nachádza podzemné zariadenie správe Západoslovenská distribučná, a.s.
• v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa
ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike § 45,
• ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami žiadame podzemné zariadenie
vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 6005. Vytýčenie podzemných vedení v majetku
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. nachádzajúcich sa v trase plánovanej stavby, si môžete
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objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese: Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská
Streda,
• realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia
vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na
poruchovú linku spoločnosti, tel. č. 0800 111 567,
• v prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý
vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o
energetike č. 251/20212 Z. z. v znení neskorších predpisov,
• žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43
zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov,
• v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochranných pásmach VN a VVN vedenia a budú sa v ňom
pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame
vás o dodržiavanie ust. § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. Taktiež je nutné vykonať poučenie o
pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia,
• za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
• Toto vyjadrenie platí 1 rok od dátumu jeho vystavenia.
• V prípade ďalšej korešpondencie uveďte prosím značku: SEZ Juh, CD21696/2020 a kontaktujte
stefan.sadocki@zsdis.sk

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta:
v súlade s vyjadrením č. 29251/2020 zo dňa 30.04.2020:
• v záujmovom území pre stavbu SO 03 potvrdzujeme existenciu verejného vodovodu PVC DN 100 v
našej správe,
• podmienkou pre začatie prác je vytýčenie verejného vodovodu na základe záväznej objednávky, tel. č.
031 773 7506, Ing. Michal Nagy,
• pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou
od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na obidve
strany:
o 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,
o 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm vrátane,
• v pásme ochrany je zakázané:
o vykonávať zemné práce (povoľujeme ručný výkop), umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo k verejnej
kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
o vysádzať trvalé porasty,
o umiestňovať skládky,
o vykonávať terénne úpravy.
• v pásme ochrany povoľujeme len ručný výkop
• 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
majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo k inej stavbe (poklopy, hydranty a pod.) Tieto práce
môže vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu, prípadne prevádzkovateľa,
• pri križovaní IS žiadame dodržať podmienky STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického
vybavenia,
• upozorňujeme, že v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 442/2002 Z. z. za verejný vodovod a verejnú
kanalizáciu sa nepovažujú vodovodné a kanalizačné prípojky, vodomerné a revízne kanalizačné šachty
na prípojkách. Tieto sú vo vlastníctve vlastníka pripojenej nehnuteľnosti, preto o určenie ich polohy treba
požiadať vlastníkov dotknutých nehnuteľností.

Krajský pamiatkový úrad Nitra:
v súlade so záväzným stanoviskom č. KPUNR-2020/16085-2/63474/GRO zo dňa 11.08.2020:
• vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaného archeologického
náleziska alebo nálezov, požadujeme písomné ohlásenie reálneho termínu začiatku výkopových prác
súvisiacich so stavbou najmenej s dvojtýždenným predstihom KPÚ Nitra.
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• KPÚ Nitra vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby, pričom stavebník vytvorí všetky
nevyhnutné predpoklady na vykonanie obhliadky. Ak počas obhliadky dôjde k zisteniu archeologického
náleziska alebo nálezov, KPÚ Nitra určí do troch pracovných dní podmienky vykonania záchranného
archeologického výskumu na území stavby.
• v prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa
ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu – pamiatkového
zákona, oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález
ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou
odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky
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.
• podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s
ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. Pamiatkový úrad poskytne
nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezu. Hodnota materiálu a hodnota nálezu sa
určuje znaleckým posudkom.
• podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí troch rokov odo
dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.
• Vyjadrenia alebo stanoviská iných organizácií v oblasti archeológie, bez ohľadu na ich označenie, ktoré
nie sú v súlade s obsahom tohto záväzného stanoviska, sú neprípustné.

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava:
v súlade s vyjadrením zo dňa 04.05.2020:
• v danej lokalite sa nachádza podzemné zariadenie správe Západoslovenská distribučná, a.s.
• v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa
ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike § 45,
• ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami žiadame podzemné zariadenie
vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 6005. Vytýčenie podzemných vedení v majetku
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. nachádzajúcich sa v trase plánovanej stavby, si môžete
objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese: Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská
Streda,
• realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia
vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na
poruchovú linku spoločnosti, tel. č. 0800 111 567,
• v prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý
vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o
energetike č. 251/20212 Z. z. v znení neskorších predpisov,
• žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43
zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov,
• v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochranných pásmach VN a VVN vedenia a budú sa v ňom
pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame
vás o dodržiavanie ust. § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. Taktiež je nutné vykonať poučenie o
pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia,
• za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
• Toto vyjadrenie platí 1 rok od dátumu jeho vystavenia.
• V prípade ďalšej korešpondencie uveďte prosím značku: SEZ Juh, CD21696/2020 a kontaktujte
stefan.sadocki@zsdis.sk

Obec Trnovec nad Váhom:
v súlade so záväzným stanoviskom zo dňa 17.04.2020:
• súhlasí s realizáciou stavby bez pripomienok.

Všeobecné ustanovenia:

1. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
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2. Povolenie stráca platnosť do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,
ak stavba nebude začatá. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená
právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia.
3. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe
právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Stavebník požiada orgán štátnej vodnej správy o jej kolaudáciu
a uvedenie do užívania.
4. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z
podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17, § 18
Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
(doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v zmysle platných STN, vyhlásenia výrobcu o zhode
stavebných výrobkov použitých na stavbe, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a
bezpečnú prevádzku).
5. Na kolaudačnom konaní investor predloží plán skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné
zameranie stavby vypracované oprávneným geodetom.
6. Vodná stavba bude vo vlastníctve a prevádzke Obce Trnovec nad Váhom, so sídlom Hlavná 587, 925
71 Trnovec nad Váhom, IČO: 00 306 240.
7. Tunajší úrad môže uvedené rozhodnutie zmeniť, alebo zrušiť z vlastného podnetu, alebo na návrh po
vykonanom konaní podľa § 24 a § 26 vodného zákona, ak by to vyžadoval iný, dôležitejší záujem.
8. Toto rozhodnutie nezbavuje zodpovednosti voči prípadným nárokom tretích osôb.
9. Jedna overená projektová dokumentácia sa vracia žiadateľovi, druhá sa ukladá do vodohospodárskej
evidencie tunajšieho úradu.

II. a III. vydáva p o v o l e n i e n a o s o b i t n é u ž í v a n i e v ô d

- povolenie na zavlažovanie pozemkov vodnými stavbami podľa § 21 ods. 1 písm. h) vodného zákona a
na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd, podľa §21 ods.1 písm. d) vodného zákona.

Miesto zavlažovania a vsakovania:
SO 01 OBECNÝ ÚRAD: na pozemkoch parc. č. KN-C 645/2, 645/31,
SO 02 ZÁKLADNÁ ŠKOLA: na pozemku parc. č. KN-C 158/2,
SO 03 OKRUŽNÁ ULICA: na pozemku parc. č.KN-C 46/4
kat. územie:Trnovec nad Váhom.

SO 01 - Vodozádržné opatrenia, OBECNÝ ÚRAD:
Dažďové vody zo strechy objektu budú odvádzané prostredníctvom navrhovanej dažďovej kanalizácie z
rúr PVC SN 4 DN 125 – 200. do retenčnej nádrže s objemom 5 m3. Z retenčnej nádrže dažďová vody je cez
ponorné čerpadlo Sigmona SD-05MA50, P = 3,7 kW, PN10, Q = 4,15 l/s využitá a distribuovaná na ďalšie
využitie ako na polievanie zelene. Pri retenčnej nádrži je umiestnená šachta na technológiu závlahového
systému s rozmermi 2350x1700x2400 mm. V prípade naplnenia retenčnej nádrže bude dažďová voda
vypustená do terénu cez vsakovaciu studňu. Navrhnutá vsakovacia studňa bude s priemerom 1000 mm,
s hĺbkou min 7,0 m so zaústením do priepustného podložia druhého vodného horizontu a s liatinovým
poklopom s priemerom 500 mm.

SO 02 - Vodozádržné opatrenia, ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Dažďové vody zo strechy základnej školy budú pomocou dažďových zvodových potrubí PVC SN 4 DN 125
-200 vedené cez revízne šachty DN400 a následne odvádzané do retenčnej nádrže s objemom 10 m3.
Z retenčnej nádrže bude dažďová voda cez ponorné čerpadlo Sigmona SD-05MA50, P = 3,7 kW, PN10,
Q = 4,15 l/s odčerpávaná a využívaná na polievanie zelene Pri retenčnej nádrži je umiestnená šachta
na technológiu závlahového systému s rozmermi 2350x1700x2400 mm. V prípade naplnenia retenčnej
nádrže bude dažďová voda vypustená do terénu cez vsakovaciu studňu. Navrhnutá vsakovacia studňa
bude s priemerom 1000 mm, s hĺbkou min 7,0 m so zaústením do priepustného podložia druhého vodného
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horizontu a s poklopom s priemerom 500 mm. Na odvedenie dažďovej vody z vegetačnej steny bude
vybudovaný vsakovací rigol s dĺžkou 40,0 m a šírkou 1,5 m. Hĺbka rigolu bude 700 mm.

SO 03 - Vodozádržné opatrenia, OKRUŽNÁ ULICA
Odvádzanie dažďových vôd z miestnej verejnej komunikácie bude cez 2 ks uličných vpustí samostatnou
kanalizáciou dvoma vetvami z potrubí PVC SN 4 DN 160, dĺžky 1,60 m vedené do dvoch vsakovacích
studní s priemerom 1000 mm, s hĺbkou studne min. 7,0 m so zaústením do priepustného podložia druhého
vodného horizontu. Priemer poklopu studne bude 500 mm.

Pre vydanie povolenia a posúdenia vypúšťať vody z povrchového odtoku do podzemných vôd bol
vypracovaný hydrogeologický posudok spoločnosťou GEO – Komárno, s.r.o., so sídlom Gen. Klapku
4085/91, 945 01 Komárno, odborne spôsobilou osobou RNDr. Zoltánom Varjúom, v júni 2020. pod číslom
54HG20.
Po zhodnotení všetkých dostupných podkladov možno záverečné stanovisko k posudzovaným spôsobom
vypúšťania zrážkových vôd zo striech navrhovaných objektov resp. z miestnej verejnej komunikácie
nepriamo do vsakov považovať za vyhovujúce.
Navrhované odvedenie zrážkovej vody nebude mať z hľadiska kvality pri zodpovedajúcom využívaní na
podzemnú vodu a horninové prostredie negatívny dopad.

Podmienky povolenia:

1. Uvedené povolenie je viazané na investora stavby t. j. Obec Trnovec nad Váhom, so sídlom Hlavná
587, 925 71 Trnovec nad Váhom, IČO: 00 306 240.
2. Povolenie platí: počas doby užívania stavby „Vodozádržné opatrenia v obci Trnovec nad Váhom“
3. Počas prevádzky je potrebné pravidelné čistenie lapačov nečistôt a iných sedimentačných a čistiacich
prvkov na trasách navrhovanej dažďovej kanalizácie.
4. Tunajší úrad môže udelené povolenie zmeniť, alebo zrušiť z vlastného podnetu, alebo na návrh po
vykonanom konaní podľa § 24 zákona o vodách, ak by to vyžadoval iný, dôležitejší záujem.
5. Ak orgán štátnej vodnej správy neustanoví inak, práva a povinnosti vyplývajúce z povolenia na
osobitné užívanie vôd, ktoré boli vydané na účel spojený s vlastníctvom majetku, prechádzajú na ďalšieho
nadobúdateľa, prípadne užívateľa, pokiaľ tento majetok bude slúžiť svojmu účelu, na ktorý bolo povolenie
na osobitné užívanie vôd vydané. Ďalší nadobúdatelia, prípadne užívatelia sú povinní oznámiť orgánu
štátnej vodnej správy, že došlo k prechodu alebo prevodu vlastníctva majetku, s ktorým bolo spojené
povolenie na osobitné užívanie vôd a to do dvoch mesiacov od jeho uskutočnenia, v súlade s ust. § 22
ods. 1 zákona o vodách.
6. Právnická osoba alebo fyzická osoba môže na základe kladného stanoviska orgánu štátnej vodnej
správy umožniť užívanie vôd v súlade s povolením na osobitné užívanie vôd tretej osobe.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V stavebnom konaní a v konaní osobitného užívania vôd účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Odôvodnenie
Dňa 17.06.2020 bola na tunajší úrad doručená od stavebníka Obce Trnovec nad Váhom, so sídlom
Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhom, IČO: 00 306 240 žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia na
uskutočnenie vodnej stavby a žiadosť o osobitné užívanie vôd - o povolenie na zavlažovanie pozemkov
vodnými stavbami a o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd na
stavbu „Vodozádržné opatrenia v obci Trnovec nad Váhom“ umiestnenými na pozemkoch parc. č. KN „C“
645/2, 645/27, 645/31, 158/2, 158/5, 46/4 kat. úz. Trnovec nad Váhom podľa listu vlastníctva č. 1057vo
vlastníctve obce Trnovec nad Váhom.
Účelom tejto stavby je odvádzanie dažďových vôd zo striech objektov obecného úradu a základnej
školy do zberných nádrží s účelom zavlažovania pozemkov a vybudovanie vsakovacích systémov, príp.
odvedenie dažďovej vody z miestnej verejnej komunikácie do vsaku.
Obec Selice ako príslušný stavebný úrad vydal súhlasné záväzné stanovisko pod č. OcÚ-
St.153/2020-003-Ga zo dňa 09.04.2020 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b
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stavebného zákona, zároveň dáva stanovisko pod č. OcÚ-St.153/2020-002/Ga zo dňa 09.04.2020, že
podľa § 39a ods. 3 písm. a) stavebného zákona sa na túto stavbu územné rozhodnutie nevyžaduje.
Tunajší úrad vo vodoprávnom a stavebnom konaní preskúmal podanie podľa § 62 stavebného zákona a
podľa ust. § 73 vodného zákona oznámil známym účastníkom konania a jednotlivo dotknutým orgánom
štátnej správy a organizáciám začatie konania oznámením č. OU-SA-OSZP-2020/004652-2-Žiš. zo dňa
01.07.2020 verejnou vyhláškou, ktorá musela podľa § 73 ods. 5 vodného zákona byť vyvesená po dobu
30 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Šaľa a na úradnej tabuli Obecného úradu Trnovec nad Váhom,
na internetovej stránke správneho orgánu www.minv.sk a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli portálu
www.slovensko.sk v časti „Elektronická úradná tabuľa“ a zároveň zvolal ústne konanie na deň 07.08.2020
na Obecný úrad Trnovec nad Váhom.
Na ústnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.
Doklady, na základe ktorých bolo vydané stavebné povolenie a vodoprávne povolenie sú uložené v
spisovom obale. Posledné doručené potrebné stanovisko k vydaniu povolení bolo doručené na tunajší
úrad dňa 12.08.2020.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a k tomu, že realizáciou diela nie sú ohrozené ani poškodené
vodohospodárske záujmy ani práva iných, vyhovel vodohospodársky orgán žiadosti tak, ako sa uvádza
vo výroku tohto rozhodnutia.
Žiadateľ je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších
predpisov, od platenia správnych poplatkov oslobodený.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať podľa § 53 a § 54 správneho poriadku v lehote do 15 dní
odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresnom úrade Šaľa, odbore starostlivosti o životné
prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.
Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Miroslava Danišová
vedúca odboru

Doručí sa
účastníkom konania - verejnou vyhláškou:
1. Obec Trnovec nad Váhom, Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
2. Vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich:

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
Okresného úradu Šaľa a na úradnej tabuli Obecného úradu Trnovec nad Váhom, na internetovej stránke
správneho orgánu www.minv.sk. a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli portálu www.slovensko.sk v
časti „Elektronická úradná tabuľa“.Za deň doručenia sa považuje 30. deň vyvesenia.

Vyvesené dňa................................................... Zvesené dňa............................................

..................................................................... .................................................................
odtlačok pečiatky, podpis odtlačok pečiatky, podpis

Po zvesení verejnej vyhlášky Obec Trnovec nad Váhom toto potvrdené oznámenie v jednom vyhotovení
zašle späť špeciálnemu stavebnému úradu Okresnému úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné
prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa.

dotknutým orgánom št. správy a organizáciám – jednotlivo:
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3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa – OpaK, OH
4. Krajský pamiatkový úrad, Námestie J. Pavla II 8, 949 01 Nitra
5. OR Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra
6. SPP-distribúcia a. s., Mlynské nivy 44b, 825 11Bratislava
7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. Michlovský spol. s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
10. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, SPDV, Dolná 16, 927 01 Šaľa
11. DIGI Slovakia, s.r.o. Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
12. ZsVS, a.s. Nitra, OZ Galanta, P.Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa

ostatní:

13. Ing. Štefan Koczó, Komársky rad 618/41, 930 25 Vrakúň - projektant
14. RNDr. Zoltán Varjú, Gen. Klapku 4085/91, 915 01 Komárno - hydrogeológ

Na vedomie:
1. Obec Trnovec nad Váhom, Hlavná 587, 625 71 Trnovec nad Váhom

Ing. Miroslava Danišová
vedúci

Doručuje sa

Obec Trnovec nad Váhom
Trnovec nad Váhom 587
925 71 Trnovec nad Váhom
Slovenská republika

Na vedomie
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 1
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska, 949 11 Nitra 11
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 9/796, 921 01 Piešťany 1
Slovenský vodohospodársky podnik š. p. OZ Piešťany Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00
Šaľa
DIGI Slovakia, s.r.o., Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa 1
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., OZ Galanta, P.Pázmaňa 4, 927 01 Šaľa 1
Štefan Koczó, Komársky rad 618/41, 930 25 Vrakúň
Zoltán Varjú, Ul. gen. Klapku 4085/91, 945 01 Komárno 1
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2


