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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec
Oznámenie orgánu štátnej vodnej správy k ohláseniu stavebných úprav na vodnej stavbe
„Trnovec nad Váhom, rekonštrukcia prívodného potrubia“
Dňa 17.05.2018 bolo na tunajší úrad od žiadateľa Západoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s. itra, so sídlom ábrežie za hydrocentrálou č. 4, 949 60 itra podané
ohlásenie stavebných úprav na vodnej stavbe „Trnovec nad Váhom, rekonštrukcia
prívodného potrubia“ ako príslušnému špecializovanému stavebnému úradu (pre vodné
stavby), podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 55 ods. 2 písm. c) a § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu existujúceho prívodného vodovodného
potrubia na trase medzi mestom Šaľa a obcou Trnovec nad Váhom.
Územie na ktorom budú realizované stavebné úpravy sa nachádza v k.ú Šaľa a k.ú.
Trnovec nad Váhom na nasledovných parc. č.:
•

k.ú Šaľa
- parcely reg. C: 3198/8, 3198/134, 3198/135, 5617/7, 5617/8, 5626/3, 5624/2
- parcely reg. E: 386/203, 392/400, 392/500, 391/400, 594/200, 532/2, 532/3, 533, 534/1,
534/2, 535, 536/1, 536/2, 537, 538/1, 538/2, 539/1, 539/2, 540, 541/1, 541/2, 541/3,
542/400, 543/401, 543/402, 543/403, 544/400, 545/401, 545/402, 546/400, 547/401,
547/402, 547/403, 548/400, 412

•

k.ú Trnovec nad Váhom
-parcely reg. C: 1530/3, 1530/2
-parcely reg. E: 1533, 1531/2,

Rekonštrukcia prívodného vodovodného potrubia DN300 privádzajúceho pitnú vodu
z mesta Šaľa do obce Trnovec nad Váhom rieši zlý technický stav jestvujúceho
azbestocementového (AZC) potrubia na trase od armatúrnej šachty pri záhradkárskej kolónii na
ul. Fraňa Kráľa po vodomernú šachtu pri obci Trnovec nad Váhom.
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Navrhuje sa výmena jestvujúceho potrubia ACZ priemeru DN 300 za potrubie HDPE
priemeru d280x25,4 mm, SDR11, PN16. Dĺžka rekonštruovaného úseku je 2 282,83m.
Zmenšenie vnútorného priemeru navrhovaného potrubia bude mať malý vplyv na hydraulické
straty, zlepší však kvalitu dodávanej vody spotrebiteľom, obmedzením stagnácie vody v potrubí.
Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia vodomernej šachty pri obci Trnovec nad Váhom
a zaslepenie odbočenia DN300, ktoré sa ruší, v šachte pri záhradkárskej osade.
Trasa vodovodu navrhovaného potrubia začína napojením navrhovaného vodovodu
tvarovkami z tvárnej liatiny, na existujúce potrubie, na ul. Fraňa Kráľa, v mestskej časti Veča.
Hneď za napojením nasleduje sekčný uzáver a hydrant pre odkalenie potrubia. Ďalej trasa
navrhovaného potrubia križuje cestu I. triedy I/75. Križovanie cesty I/75 bude realizované
bezvýkopovou technológiou. Jestvujúce potrubie pod cestou sa vyplní chudou betónovou
zmesou. Spôsob vyhotovenia križovania cesty bude v súlade s STN 75 5630. Za križovaním
cesty sa trasa lomí a pokračuje v súbehu so štátnou cestou v poli až po vodomernú šachtu pri
obci Trnovec nad Váhom. Existujúca vodomerná šachta sa kompletne asanuje a nahradí sa
novou prefabrikovanou železobetónovou šachtou s vystrojením. Za šachtou sa na trase osadí
hydrant pre odkalenie potrubia.
Ohlásenie bolo na tunajší úrad podané z dôvodu, že podľa ustanovenia § 55 ods. 2
písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov, pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad
stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a
neohrozujú sa záujmy spoločnosti, postačí na ich uskutočnenie ohlásenie príslušnému
stavebnému úradu.
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“), na základe žiadosti a po preskúmaní
podkladov

oznamuje investorovi

Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. ábrežie za hydrocentrálou 4, 949
60 itra, IČO: 36 550 949, že nakoľko je predmetná stavba vodná stavba povolená a uvedená
do riadneho užívania v zmysle platných predpisov, na stavebné úpravy v rámci existujúcej
vodnej stavby v zmysle § 26 ods. 1 vodného zákona v súlade s §57 ods.2 stavebného zákona na
realizáciu rekonštrukcie vodnej stavby „Trnovec nad Váhom, rekonštrukcia prívodného
potrubia“ postačuje podané ohlásenie realizovaných prác tunajšiemu úradu.
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K predloženému ohláseniu stavebných úprav k vodnej stavbe boli doložené nasledovné
doklady:
•
•
•
•
•
•
•
•

žiadosť od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,
projektová dokumentácia k ohláseniu stavebných úprav – 2x,
prehľadná situácia so zakreslením trasy stavebných úprav,
zoznamy dotknutých parciel v k.ú. Šaľa a Trnovec nad Váhom,
listy vlastníctva vlastníkov dotknutých parciel,
kópie z katastrálnych máp (riešeného územia) so zakreslením trasy vodovodu,
správny poplatok,
stanoviská od:
- obce Trnovec n/ Váhom,
- mesta Šaľa,
- Okresného úradu Šaľa,odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS,OH, OPaK)
- Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre,
- SPP Distribúcie, a.s.
- Západoslovenskej distribučnej, a.s.
- Krajského pamiatkového úradu Nitra,
- Slovak Telecom, a.s.,
- Michlovský, spol. s r.o.,
- Slovenskej správy ciest,
- Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. – Útvar pitnej vody a odpadovej vody,
- Okresného úradu Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

Na základe vyššie uvedeného tunajší úrad k ohláseniu stavebných úprav vodnej stavby „Trnovec nad Váhom, rekonštrukcia prívodného potrubia“

nemá pripomienky a súhlasí
za splnenia nižšie uvedených podmienok:
I. Všeobecné podmienky:
• realizáciu rekonštrukcie uskutočniť podľa predloženej projektovej (overenej)
dokumentácie,
• stavebník je povinný dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné slovenské
technické normy,
• oznámiť tunajšiemu úradu (orgánu štátnej vodnej správy) a dotknutým obciam dátum
začatia prác
stavebných úprav a to 15 dní pred ich realizáciou ako následné ukončenia prác,
• po realizácii opravy zabezpečiť kontrolu opravovaného úseku tlakovou skúškou,
• po dokončení stavebných úprav budú pozemky dané do pôvodného stavu, tak aby mohli
byť využívané na doterajší účel,
• v prípade spôsobenia škôd pri realizácii stavebných úprav ich stavebník odstráni na vlastné
náklady,
• použité materiály, výrobky a zariadenia v rámci navrhovanej rekonštrukcie musia byť
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certifikované a spĺňať príslušné technické normy,
• pri realizácii prác v rámci uvažovanej rekonštrukcie je potrebné, aby použité prístroje boli
zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd ako aj do okolitého
prostredia,
• prípadné drobné zmeny, ktoré by vyplynuli z realizácie stavebných úprav je potrebné
prerokovať s tunajším úradom ešte pred ich zrealizovaním a zakresliť do situačného
výkresu po ukončení rekonštrukcie,
• nakoľko táto rekonštrukcia nepodlieha kolaudačnému konaniu, podmienky vyplývajúce zo
správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií
je nutné zrealizovať pred začatím stavebných úprav resp. v čase realizácie uvedenej akcie,
• v rámci stavebných úprav je potrebné viesť stavebný denník (ten musí byť umiestnený na
stavenisku),
• pri realizácii uvedenej investície je potrebné v plnej miere dodržiavať ustanovenia na
úseku ochrany prírody a krajiny (zákon č. 543/2002 Z. z. a ním súvisiacimi predpismi),
• pri realizácii uvedenej investície je potrebné v plnej miere dodržiavať ustanovenia na
úseku odpadového hospodárstva (zákon č. 79/2015 Z. z. a ním súvisiacimi predpismi),
• pri realizácii uvedenej investície je potrebné v plnej miere dodržiavať ustanovenia na
úseku ochrany ovzdušia (zákon č. 137/2010 Z. z. a ním súvisiacimi predpismi),
• pri realizácii uvedenej investície je potrebné v plnej miere dodržiavať ustanovenia na
úseku vodného hospodárstva a ochrany pred povodňami (zákon č. 364/2004 Z. z. a zákona
č. 7/2010 Z. z. a nimi súvisiacimi predpismi),
• stavebné úpravy a rekonštrukciu je možné realizovať len v rozsahu tohto oznámenia.

II. Vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov
štátnej správy, vlastníkov pozemkov a dotknutých organizácií
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, OZ Galanta
V súvislosti s vyjadrením č. 64521/2017 zo dňa 13.09.2017
•

Súhlasí za nasledovných podmienok:

-

S technickým riešením rekonštrukcie prívodného potrubia DN 300 azbestocement na
HDPE d280x25,4 mm v celkovej dĺžke 2282,83 m súhlasíme. Na trase bude
vybudovaných 5 hydrantov so zemnou súpravou.
Za napojením na existujúce potrubie na ul. J. Kráľa vo Veči sa osadí sekčný uzáver
a hydrant na odkalenie potrubia. V obci Trnovec nad Váhom bude asanovaná existujúca
vodomerná šachta a vybuduje sa nová vodomerná šachta s vystrojením. Za šachtou sa
osadí hydrant na odkalenie potrubia. V najvyšších bodoch budú umiestnené automatické
vzdušníky a na najnižších bodoch pre odkalenie a vypúšťanie potrubia budú umiestnené
hydranty. S navrhovaným riešením v zmysle predloženej projektovej dokumentácie
súhlasíme.
Dodávateľ stavby je povinný všetky úkony spojené s realizáciou stavby uskutočniť za
našej technickej asistencie (VPS Šaľa, Mgr. Pospiš 031 773 7600). Dodávateľ v prípade
potreby prerušenia dodávky vody je povinný termín prerušenia oznámiť minimálne 20
dní vopred mailom na adresu branislav.pospis@zsvs.sk.
Podmienkou pre začatie výkopových prác je vytýčenie verejného vodovodu, verejnej
kanalizácie a iných vodohospodárskych zariadení prevádzkovateľom (Ing. Szabó č.t.
031 773 7506).

-

-

-
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-

Ochranné pásma sú vymedzení vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného
okraja potrubia na obidve strany:
- 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm
V ochrannom pásme verejného vodovodu a prípojok povoľujeme len ručný výkop.
V prípadoch kde dochádza k súbehu alebo križovaniu trasy vodovodného potrubia
s ostatným podzemnými IS musí byť rešpektovaná STN 73 6005 – „Priestorová úprava
vedení technického vybavenia.“
V rámci stavby na označovanie uzáverov alebo iných podzemných armatúr žiadame
použiť orientačné tabuľky podľa ON 75 5025.
Žiadame vodivé prepojenie vytyčovacích vodičov s armatúrami.
Geodetické zameranie vodovodného potrubia vrátane odbočení pre vodovodné prípojky
a armatúr žiadame spracovať v systéme JTSK, vo výškovom systéme B.p.v. v 3. Triede
presnosti a súbor údajov odovzdať vo formáte DGN, na kolaudačnom konaní stavby.
Žiadame vypracovať projekt požiarnej ochrany.
V rámci verejného obstarávania dodávateľa stavby žiadame vyšpecifikovať nákladové
položky na:
- Projekt dočasného dopravného značenia
- Projekt skutočného vyhotovenia
- Geodetické vytýčenie a zameranie stavby
- Prevádzkový poriadok stavby
- V p. p. na archeologický prieskum
- Odstránenie pôvodných poklopov podzemných uzáverov na nevyužívanom
vodovodnom potrubí a spätné úpravy okolo nich, tak aby plochy ciest a chodníkov
boli prispôsobené na úroveň okolitého terénu.

Obec Trnovec nad Váhom
V súvislosti s vyjadrením č. 1001/2017 zo dňa 08.09.2017
•

Súhlasí s rekonštrukciou prívodného potrubia bez pripomienok.

Mesto Šaľa
V súvislosti s vyjadrením č. 32342/2017/OSaKČ/4470 zo dňa 19.10.2017
• Súhlasí s investičnou činnosťou za podmienok:
- aby stavebník po ukončení výstavby (uložení sietí na mestských pozemkoch) vrátil
pozemky a dotknuté stavebné objekty do pôvodného stavu s odbornou starostlivosťou.
- Pred zásahom do telesa miestnej komunikácie vrátane chodníkov je nutné požiadať
príslušný referát o rozkopávkové povolenie. Križovanie miestnej komunikácie žiadame riešiť
prioritne pretláčkou.
- Po ukončení stavby žiadame doložiť geometrický plán, ktorým bude zamerané skutočné
uloženie sietí vedených na pozemkoch vo vlastníctve mesta.
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo
V súvislosti s vyjadrením č. OU-SA-OSZP-2017/006484-2 zo dňa 11.09.2017
•

Súhlasí a upozorňuje žiadateľa najmä na nasledovné ustanovenia zákona o odpadoch:
- podľa §6 ods. 1 je hierarchia odpadového hospodárstva záväzné poradie týchto priorít:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie,
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- pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14
zákona o odpadoch – 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.
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny
V súvislosti s vyjadrením č. OU-SA-OSZP-2017/006395-2 zo dňa 04.09.2017
•
-

-

-

-

Súhlasí za nasledovných podmienok:
Ak sa v mieste realizácie stavby nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm
meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 20 m2,
ktoré budú brániť rekonštrukcii vodovodného potrubia je podľa § 47 ods. 3 zákona
o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Okresného úradu Šaľa, odboru
starostlivosti o životné prostredie.
Pri ochrane okolitej stromovej vegetácie sa riadiť ustanoveniami STN 83 7010 Ochrana
prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané
územie obce), a pri ukladaní inžinierskych sietí v blízkosti koreňovej sústavy najmä
kapitolou 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach.
Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore (ďalej v uvedenej STN
časť 4.2.4 Hĺbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia).
Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín rastúcich mimo
lesa (stromov a krov) v okolí stavebného pozemku v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane
prírody a krajiny. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú
chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným debnením, zábradlím a pod.).
V prípade vykonávania činností v blízkosti drevín požadujeme postupovať podľa STN 83
7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre
zastavané územie obce), najmä kapitola 4 Poškodenie drevín a prevencia pred
poškodením pri stavebných činnostiach.
Podľa § 17 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. sa rez živých konárov listnatých
drevín s priemerom viac ako 5 cm vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30.
septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov.
V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov
produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia
alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre
V súvislosti s vyjadrením č. ORHZ-NR1-1154-001/2017 zo dňa 22.09.2017
• Súhlasí bez pripomienok
Západoslovenská distribučná, a.s.
V súvislosti s vyjadrením zo dňa 30.10.2017
•

Súhlasí za dodržania podmienok:
- pri zemných prácach žiadame nenarušiť stabilitu podperných bodov a uzemňovať
sústavu el. vedenia,
- pred zakrytím výkopov žiadame prizvať zodpovedného pracovníka ZDS, a.s. na
obhliadku a spísať zápis ktorý žiadame predložiť pri kolaudačnom konaní spolu
s plánom skutočného vyhotovenia.
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Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
V súvislosti s vyjadrením č. OU-NR-OCDPK-2018/008962 zo dňa 13.04.2018
•

Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme ceste I/75 sa vydáva pri
dodržaní nasledovných podmienok:
- Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky stanoviska ODI PZ v Šali číslo
ORPZ-SA-OPDP52-8-002/2018 zo dňa 05.04.2018:
- žiadateľ oznámi najneskôr 3 pracovné dni vopred termín začatia a následne ukončenie
stavebných prác telefonicky na číslo 0961 34 3503 alebo emailom na adresu
patrik.cervenak@minv.sk
- ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky
zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný
záujem.

Krajský pamiatkový úrad Nitra
KPUNR-2017/20612-7/89846-Gro, zo dňa 14.11.2017
•

Žiada stavebníka, že je nevyhnutné vykonať záchranný archeologický výskum za účelom
záchrany archeologických nálezov alebo nálezových situácií predpokladaných v zemi na
území stavby „Trnovec nad Váhom, rekonštrukcia prívodného potrubia“

KPÚ Nitra určuje nasledujúce podmienky vykonania archeologického výskumu:
1. Spôsob vykonania záchranného archeologického výskumu:
a) Archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania
výkopových zemných rýh a ostatných zemných prác, vyhľadávania a zberu
archeologických nálezov, následne plošnou sondážou na mieste nálezov a odborným
zdokumentovaním ich nálezovej situácie,
b) V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického
výskumu podľa pokynov právnickej osoby oprávnenej na vykonanie archeologického
výskumu v zmysle §36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej len „oprávnená osoba“),
pričom zemina vykopaná z miesta nálezu, bude vzhľadom na charakter nálezu
preskúmaná detektorom kovov,
c) Archeologický nález je vlastníctvom SR. Oprávnená osoba je povinná držať a chrániť
archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona, až do prevodu
vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona. Správcu nálezu,
prevod vlastníctva a správy archeologických nálezov stanovuje § 40 ods. 6,8 a 9
pamiatkového zákona.
2. Pri zabezpečení záchranného archeologického výskumu je stavebník povinný:
a) Podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum.
b) Zabezpečiť vykonanie záchranného archeologického výskumu oprávnenou osobou
s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu zmluvu v zmysle § 39 ods. 3, obsahujúcu okrem
iného podmienky vykonania výskumu, určené týmto rozhodnutím.
c) Vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu záchranného
archeologického výskumu.
d) Realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia a poskytnúť celkovú situáciu
stavby,
e) V prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov, ako sú torzá architektúr
v priebehu záchranného archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález
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ohlásiť a každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum
konzultovať s KPÚ Nitra,
f) Podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie
výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR, spracovanej
oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10
vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou
sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu KPÚ Nitra a Archeologickému ústavu
Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra,
g) Odovzdať výskumnú dokumentáciu podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona do 120 dní
od skončenia terénnej časti výskumu.
Slovenská správa ciest, Bratislava
V súvislosti so stanoviskom č. SSC/8826/2017/6170/27258 zo dňa 08.09.2017
- S návrhom technického riešenia križovania cesty I/75 podľa predloženej PD, príloha E.12
vypracovanej: AD Consult, a.s. v 07/2017 súhlasíme. Pretláčanie jamy budú miestnené
v min. vzdialenosti 2,0m za pätou násypu, chránička bude uložená v hĺbke min. 2,1 pod
niveletou komunikácie.
- S návrhom trasy navrhovaného konštruovaného potrubia podľa predloženej PD, v min.
vzdialenosti 25m od osi komunikácie súhlasíme.
- Investor je povinný požiadať Okresný úrad Nitra, odbor CD a PK o výnimku zo zákazu
činnosti v ochrannom pásme cesty I/75. S udelením výnimky zo zákazu činnosti
v ochrannom pásme cesty I/75 súhlasíme.
- Zásyp pretláčania jám bude s postupným zhutňovaním. Stavebnými prácami nebude
narušená stabilita telesa cesty I/75. Žiadame dodržať podmienky STN 733050 – zemné
práce.
- Termín realizácie prác v dotyku s cestou I/75 žiadame nahlásiť poverenému pracovníkovi
SSC IVSC – Demo Ján tel.:0910 943 054 min. 3 dni pred zahájením, ktorý zápisnične
odovzdá a preberie stavenisko. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi
uvedeného pracovníka.
- Pred začatím prác a vydaním povolenia žiadame určiť KM križovania s cestou I/75
v staničení cesty za prítomnosti uvedeného pracovníka SSC-IVSC.
- Záruku na práce v telese cesty I/75 bude mať investor po dobu 60 mesiacov od
zápisničného prevzatia ukončených prác povereným pracovníkom SSC.
- Cesta počas prác nesmie byť znečisťovaná, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť.
Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná ani obmedzovaná.
- V prípade potreby správcu cesty bude predmetné vedenie preložené na náklady investora.
- V prípade, že bude predmetné podzemné vedenie uložené na pozemku vo vlastníctve
štátu v správe SSC požadujeme aby ste pred realizáciou stavby uzavreli s SSC Bratislava
Zmluvu o zriadení vecného bremena.

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.
V súvislosti s vyjadrením č. BA-3087/2017 zo dňa 31.10.2017
- Dôjde do stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08
Bratislava.
- Upozorňujeme, že :
1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ
iných prevádzkovateľov
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto
vyjadrenia.
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Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu
terénu, objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie
objednávateľ farbou, alebo kolíkmi/
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vztýčenou
a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +, -30 cm
od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie
a hĺbiace stroj e v ochrannom pásme 1,5 , na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by
znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľ a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolenou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDP trasou, obnoviť krytie
a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32, mob.
0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole
o nepoškodení trasy.
Slovak Telekom, a.s., Bratislava
V súvislosti s vyjadrením č. 6611813712 zo dňa 15.05.2018
- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
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 EK, 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,
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 sietí (najneskôr pred
spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:
Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875
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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 projektových trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení.
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. 351/2011 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 obchodné vyjadrenie
od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti 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.
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 povinností požiadať o vytýčenie.
SPP Distribúcia a.s., Bratislava
V súvislosti s vyjadrením č. TD/KS/987/2017/Kr zo dňa 20.11.2017
• Súhlasí za podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je
stavebník
povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských
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zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP –
distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo
elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D
(www.spp-distribucia.sk),
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1
hodinu
stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Jozef Árendás, tel. č. +421 37 242 3705)
najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv,
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 4 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,
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,- € až
150 000,- €,
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmä 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 §80 Zákona
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
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stavebník zabezpečí realizáciu stavby podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení
a podľa podmienok stanovených v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k umiestneniu
stavby v bezpečnostnom pásme č. nie je potrebné,
stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky
SPP-D, pracovisko Nitra, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia
podľa prílohy,
podmienkou pre následné vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť písomné
vyjadrenie/potvrdenie SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je
stavebník povinný od SPP-D vyžiadať pred podaním návrhu na začatie konania
o povolení užívania stavby,

OSOBITNÉ PODMIENKY:
- pred realizáciou osadenia chráničky predložiť SPP- distribúcia, a.s. na schválenie
technologický postup prác,
- osadenie chráničky vykonať za účasti overeného pracovníka SPP- distribúcia, a.s..

V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok nie je možné tieto stavebné úpravy v rámci
vodnej stavby zrealizovať.
Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa
doručenia tohto oznámenia.
Žiadateľ uhradil správny poplatok v hodnote 30 € v zmysle položky 60a písm.e) bod 1
zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov o čom je v spise
založený aj doklad.

Toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné
opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
mesta Šaľa, úradnej tabuli Obce Trnovec nad Váhom, úradnej tabuli Okresného úradu Šaľa a na
internetovej stránke správneho orgánu www.minv.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom
doručenia.
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Oznámenie sa doručí:
1. vlastníkom dotknutých pozemkov sa doručí verejnou vyhláškou

24. 5. 2018
Vyvesené dňa...............................................

20. 6. 2018
Zvesené dňa...................................................

____________________________________

____________________________________

odtlačok pečiatky, podpis

odtlačok pečiatky, podpis

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

Ing. Miroslava Danišová
vedúca odboru

Na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Ing. Jozef Havrila, -aqua development, Hradská 80, 821 07 Bratislava
Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
Obec Trnovec nad Váhom, Hlavná 587, 925 71 Šaľa
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmanya 4, 927 01 Šaľa
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
- Ochrana prírody a krajiny
- Odpadové hospodárstvo
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
7. Michlovský, spol. s r.o., UC1, Letná 796/9, 921 01 Piešťany
8. SPP Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. Západoslovenská distribučná, a.s. 82 Bratislava
11. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie J. Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
12. Slovenská správa ciestm IVSC Bratislava, Miletičova 19, P.O.BOX 64, 820 05 Bratislava 25
13. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikova trieda 69,
949 01 Nitra
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