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Sp.zn.: 2528/2022         V Holíči, dňa 10.10.2022 
Vybavuje: J. Kovárik 
 

 

 

STAVEBNÉ  POVOLENIE 
 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

Žiadateľ:                              Slovenský plynárenský priemysel, a.s.                  IČO 36 361 518 

adresa:                        Mlynské nivy 44/a, 816 47  B r a t i s l a v a 

„ďalej len žiadateľ“ podal dňa 27.04.2022, v zastúpení spol. PROMA, s.r.o, Bytčická 16/3492, 

Žilina, IČO 31 621 252, žiadosť o vydanie  stavebného  povolenia  na 

 

stavbu:             „Čerpacia stanica LCNG  D2 odpočívadlo Brodské vpravo“ 

na pozemkoch registra „C“ parc.č. 7522/2,4,5 mimo zastavané územie Obce Brodské, diaľničné 

odpočívadlo D2 Brodské. Na stavbu vydala Obec Brodské rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 

23.05.2022 pod sp.zn.: 134/2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.06.2022.  

Uvedeným dňom podania bolo začaté stavebné konanie. 

 

Obec Brodské, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o 

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

preskúmal žiadosť stavebníka podľa ust. § 62 a § 63 stavebného zákona a ust. § 8 a § 9 

vyhlášky č. 453/2000 Z. z. (ďalej len ,,vyhlášky"), ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona v stavebnom konaní so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní 

súladu predloženej projektovej dokumentácie so zákonnými ustanoveniami vyhlášky č. 

532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na 

stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a rozhodol takto: 

 

stavba: „Čerpacia stanica LCNG  D2 odpočívadlo Brodské vpravo“ na pozemkoch registra 

„C“ parc.č. 7522/2,4,5 mimo zastavané územie Obce Brodské, diaľničné odpočívadlo D2 

Brodské. Vlastníkom pozemku parc.č. 7522/2 a 7522/5 je podľa výpisu z LV č. 819 pre Okres 

Skalica, k.ú. Brodské Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava, 

vlastníkom pozemku parc.č. 7522/4 je podľa výpisu z LV č. 3673 pre Okres Skalica k.ú. 

Brodské Pavel Slovák, Osloboditeľov 24/48, Malý Krtíš. V zmysle § 58 ods. stavebného zákona 

stavebník preukázal, že má k dotknutým pozemkom podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho 

oprávňujú zriadiť na ňom požadovanú stavbu – doložil nájomná zmluva s vlastníkom pozemku 

parc.č. 7522/2 a 7522/5 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., zo dňa 22.08.2022 a Nájomná 

zmluva s vlastníkom pozemku parc.č. 7522/4 Pavlom Slovákom zo dňa 12.11.2021.     

 

Stavba sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 

 

p o v o ľ u j e . 

Číslo záznamu :0/2022 eBRODSKE/2022/00307 Názov dokumentu:Object20221018071203527_0.pdf
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Na uskutočnenie stavby sa určujú nasledovné podmienky: 

1. Stavba bude realizovaná na pozemkoch registra „C“ parc.č. 7522/2,4,5 mimo zastavané 

územie Obce Brodské, diaľničné odpočívadlo D2 Brodské v k.ú. Brodské mimo zastavané 

územie obce. Areál ČS LCNG Brodské vpravo bude situovaný na juhozápad od obce Brodské, 

na odpočívadle Brodské vpravo, na rezervnej zelenej ploche vedľa diaľnice D2, v úseku štátna 

hranica Česko/Slovensko-Kúty, po pravej strane diaľnice D2, v katastrálnom území Brodské 

okres Skalica, v extraviláne, na parcele číslo 7522/2, 7522/4 a 7522/5, cca 350 m od rieky 

Morava, ktorá je hraničným vodným tokom. Predmetná stavba je prístupná z diaľnice D2. 

Územie je v súčasnosti nezastavané. Umiestnenie stavby je v súlade s územným plánom Obce 

Brodské 
 

2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom 

konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe 

povolenia stavebného úradu. Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj 

pre právnych nástupcov účastníkov konania. 

 

Členenie stavby: 

Stavebné a inžinierske objekty: 

SO 01 Stavebné úpravy 

SO 02 Prístrešok výdajných stojanov 

SO 03 Oplotenie 

SO 04 Komunikácie a spevnené plochy  

SO 05 Areálová dažďová kanalizácia  

SO 06 Vonkajšie osvetlenie  

SO 08 Kamerový systém  

SO 09 Sadové úpravy  
 

Prevádzkové súbory: 

PS 01 Strojno-technologické zariadenie  

PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu  

PS 03 Komunikačné a IT zariadenia  

 

Popis stavby: 

SO 01 Stavebné úpravy –   Čerpacia stanica bude slúžiť na uskladnenie, prečerpávanie a výdaj 

LNG do nádrží vozidiel, ako aj na stláčanie zemného plynu a výdaj CNG do nádrží vozidiel. Z 

hľadiska prevádzkového riešenia je ČS LCNG koncipovaná ako samoobslužná čerpacia stanica 

pohonných hmôt s verejnou prevádzkou. Čerpacia stanica LCNG je navrhnutá s jedným LNG 

zásobníkom s celkovým vodným objemom 80,00 m3, čerpacím systémom LNG, saturačným 

výparníkom LNG, výdajným stojanom LNG, čerpacím systémom LCNG, CNG výparníkom, 

CNG zásobníkom, CNG kompresorom a výdajným stojanom CNG. Technológia bude 

umiestnená v železobetónovom kontajneri a voľne na ploche čerpacej stanice. Plocha 

umiestnenia technológie bude spevnená, jednotlivé komponenty budú umiestnené na 

betónových základoch. Výdajné stojany budú umiestnené mimo prejazdnú komunikáciu na 

novo vybudovanom ostrovčeku. Prístupové chodníky k jednotlivým technologickým 

komponentom budú vydláždené betónovou zámkovou dlažbou, ostatná plocha úložiska bude 

vysypaná štrkom. Manipulačné plochy čerpania pohonných hmôt sú prestrešené oceľovým 

prestrešením s podhľadom z trapézového plechu. Prejazdná výška je min. 4,5m.  
 

SO 02 Prístrešok výdajných stojanov – prístrešok výdajných stojanov bude umiestnený v 

západnej časti areálu čs ako jednoduchá prízemná stavba a nachádza sa na východ od objektu 

žb. kontajnera. Objekt je lemovaný komunikáciami a spevnenými plochami. Pod prístreškom 
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sa nachádza manipulačná plocha pre výdajné stojany a stáčacia plocha. 

Objekt Prístrešku výdajných stojanov bude pozostávať z oceľovej konštrukcie nad výdajnými 

stojanmi. Strecha nad manipulačnou plochou výdajných stojanov je navrhnutá. obdĺžnikového 

tvaru, rozmerov 13,86 x 8,500 m. Objekt je orientovaný dlhšou osou v smere S a J rovnobežne 

s objektom technologického kontajnera. Stánie pri výdajných stojanoch je situované 

rovnobežne s pozdĺžnou osou žb. kontajnera. Horná hrana atiky bude na úrovni +5,725 m, 

pričom úroveň upraveného terénu na ostrovčeku bude na kóte +0, 150 m. Úroveň hornej hrany 

hlavíc pilot bude na kóte -11550 m a úroveň dolnej hrany hlavíc pilót bude na kóte -2,350 m. 

 

SO 03 Oplotenie – Objekt oplotenia bude pozostávať z betónového soklíka, z oceľových 

stĺpikov a drôtených výplní zváraných plotových panelov. Stĺpiky budú ukotvené do 

betónového múrika výšky 30 cm a hĺbky základov 80 cm. V oplotení budú dverné otvory pre 

únikové dvere - jednokrídlové a pre plniaci panel - dvojkrídlové. Oplotený areál tvaru „L” bude 

mať rozmery cca 20,3 x 11,4m. Jednotlivé dĺžky vid výkresovú časť. Horná hrana oplotenia 

bude na úrovni +2, 10 m a 1,965 m, pričom úroveň upraveného terénu bude kolísať na kótach 

+0,165 m až +0,300 m. Účelom oplotenie je zábránenie vniknutiu nepovolaných osôb a zvierat 

do technologického areálu.  
 

SO 06 Vonkajšie osvetlenie –    

Káble budú napojené z inštalačného rozvádzača v objekte. Spínanie osvetlenia bude v navrh. 

rozvádzači RVO. Vonkajšie rozvody budú chránené prúdovým chráničom. Umiestnenie 

káblov, stožiarov osvetlenia, svietidiel a rozvádzača RVO je navrhnuté mimo výbušných  

priestorov. Káble bude v celej trase v zemi uložený v chráničke. Svietidlá budú umiestnené na 

výložníky so sklonom 50 oproti vozovke. Svietidlá budú napojené zo stožiarovej rozvodnice 

káblom CYKY 3x2,5. Výložníky budú s dĺžkou 1 m, budú namontované na ocer. stĺpy (napr. 

ELV Senec ST 260/60) s dĺžkou 6 m. Základy budú betónové, pred realizáciou bude potrebné 

základy skonzultovať so statikom. Stĺpy budú vzdialené od kraju vozovky min. 0,50 cm. V 

stožiaroch bude namontovaná stožiarová rozvodnica (TN-S). 
 

SO 08 Kamerový systém – kamerový systém predstavuje dôležitú zložku v oblasti kriminality 

pomocou technických prostriedkov, je určený na vizuálnu kontrolu a zaznamenávanie deja 

prebiehajúceho v okolí kamier. Systém výrazne zvýši zabezpečenie pasívnej ochrany majetku 

a osôb v monitorovanom priestore. Systém bude plniť niekoľko základných funkcií, napr. 

sledovanie chráneného priestoru, nepretržitý záznam. Technické riešenie je postavené na 

použití IP kamier a sieťového záznamového zariadenia NVR. Centrom kamerového systému je 

dátový rozvádzač o veľkosti 15U inštalovaný na stene v priestoroch betónového kontajnera. 

Presné umiestnenie dátového rozvádzača je potrebné koordinovať na stavbe s ostatnými 

profesiami a vnútornou technológiou. Prívod napájania a uzemnenia dátového rozvádzača bude 

zo silnoprúdového rozvádzača objektu zo samostatného ističa 16A káblom CHKE-J 3x2,5, 

CYA 10 z/ž. Kábel CHKE-J 3x2,5 bude ukončený zásuvkou 230V vo vnútri dátového 

rozvádzača, prípadne v jeho blízkosti. 
 

SO 09 Sadové úpravy – nakoľko sa v areáli nachádza množstvo podzemných vedení 

inžinierskych sietí, nie je možné navrhnúť v predmetnom území vzrastlú stromovú zeleň. 

Základom zelene areálu sú preto trávnaté plochy doplnené o výsadby nižších krov a návrhy 

trvalkových záhonov. 

Záhony sú situované jednak v zelenej ploche oddeľujúcej obslužnú komunikáciu s prístreškom 

výdajných stojanov od príjazdovej komunikácie a jednak na vybudovaných svahoch pri 

spevnených plochách stavebného objektu. 

Kríkové výsadby a trvalkové záhony budú mulčované kôrou bez použitia mulčovacej textílie a 

obruby záhonov. Na svahoch bude použitá mulčovacia kokosová protierózna rohož.  
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PS 01 Strojno-technologické zariadenie – čerpacia stanica LNG je navrhnutá s jedným LNG 

zásobníkom s celkovým vodným objemom 80 m 3, čerpacím systémom LNG, saturačným 

výparníkom LNG, výdajným stojanom LNG, čerpacím systémom LCNG, CNG výparníkom, 

CNG zásobníkom, CNG kompresorom a výdajným stojanom CNG. 

Vedenie skvapalneného a stlačeného zemného plynu je zaistené tlakovým nerezovým 

oceľovým potrubím. Výdaj do motorových vozidiel prebieha pomocou zostavy bezpečnostnej 

rýchlospojky, výdajnej hadice a plniacich koncoviek LNG a CNG (NGVI a NGV2). Súčasťou 

stanice je kompletná elektrická riadiaca jednotka umiestnená v prostredí bez nebezpečenstva 

výbuchu, vrátane súvisiacich káblových rozvodov. Celá zostava je uzemnená. 
 

PS 02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu – V rámci tejto stavby sa rieši inštalácia LCNG stanice, 

ktorá pozostáva z nasledujúcich súčastí: LNG vertikálny zásobník, LNG čerpacia jednotka, 

LNG výparník, LNG výdajný stojan, LCNG čerpacia jednotka, HP výparník, CNG ohrievač,  

BOG ohrievač, CNG kompresor, CNG tlakový zásobník, Odorizačná jednotka, CNG výdajný 

stojan a Elektro rozvádzače. 

Napájanie stanice je z plynových jednotiek. Návrh plynových jednotiek, vrátane istenia, 

prepínania a blokovania je predmetom dodávateľa plynových jednotiek na CNG, Ďalej sa v 

rámci projektu rieši návrh: Osvetlenia stáčacieho- priestoru a Bleskozvodu a uzemnenia LCNG 

stanice. 
 

PS 03 Komunikačné a IT zariadenia – Všetky zariadenia čerpacej stanice LCNG sú napájané z 

hlavného rozvádzača technológie DBI, ktorý je umiestnený v oddelenej časti kontajnera v 

priestore bez nebezpečia výbuchu. V tomto priestore je umiestnená aj UPS. 

Čerpacia stanica je riadená PLC logikou. PLC automatika štartuje, zastavuje kompresor, 

čerpadlo LNG a CNG, ohrievač LNG a trvale monitoruje stav zariadení a indikuje alarmové 

stavy. Pre monitorovanie sú použité snímače tlaku, teploty, prietoku, hladiny v nevýbušnom 

vyhotovení.  

Riadenie stanice zabezpečuje riadiaci a bezpečnostný systém, ktorý je tvorený príslušným 

hardwarom a softwarom, vrátane PLC, HMI, snímačov, prevodníkov a pod. Hlavný riadiaci 

systém je inštalovaný v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu a sú do neho prepojené dôležité 

signály s celku čerpacej stanice. Jednotlivé dôležité signály a stavy čerpacej stanice súvisiace s 

tlakom, teplotou, hladinou, prietokom, elektrickým napájaním atď. sú monitorované a 

prenášané do riadiaceho systému čerpacej stanice. Riadiaca logika jednotlivé stavy 

vyhodnocuje, riadi chod a zaisťuje bezpečnosť celej čerpacej stanice. Riadiaci a bezpečnostný 

systém je vybavený záložným zdrojom. 

Riadiaci systém umožňuje vzdialený prístup a prostredníctvom neho vzdialený monitoring a 

kontrolu všetkých dôležitých funkcií stanice. Pre vzdialený prístup k LCNG stanici je potrebné 

zriadiť samostatné dátové pripojenie s dostatočnou kapacitou. 

 Výdajný stojan LNG i CNG je možné pripojiť na nadradený pokladničný systém alebo 

tankomat, s možnosťou prenosu údajov o vykonaných transakciách. 

LCNG stanica je vybavená i prietokomerom na meranie množstva LNG vytankovaného zo 

stacionárneho LNG zásobníka do autocisterny pre účely skladovej evidencie. Toto meradlo nie 

je vybavené MID certifikáciou a nie je ho preto možné použiť v obchodnom styku. Údaje o 

vykonaných transakciách je taktiež možné preniesť do nadradeného systému alebo tankomatu. 

Pre prenos údajov z nadradeného systému alebo tankomatu je potrebné zriadiť samostatné 

dátové pripojenie s dostatočnou kapacitou. 

Čerpacia stanica bude mať nepretržitú prevádzku bez obsluhy. 
 
 

3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou alebo právnickou osobou 

na to oprávnenou podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Doklady o vytýčení priestorovej polohy 

stavby predloží stavebník v zmysle § 75 ods.4 stavebného zákona stavebnému úradu.   
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4. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 

zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. Stavenisko bude zabezpečené 

v súlade s § 43i ods. 3 stavebného zákona  Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby  

v súlade  so znením § 43i ods. 5  stavebného zákona k dispozícii stavebným úradom overený 

projekt stavby za účelom výkonu štátneho stavebného dohľadu. Súčasťou dokumentácie 

uloženej na stavenisku je v súlade s § 46d stavebného zákona stavebný denník, ktorý musí 

spĺňať požiadavky § 28 vyhlášky. 
 

5. Oznámenie určitého štádia stavby za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu:  

nestanovuje sa. 
 

6. Podrobnejšie požiadavky zabezpečujúce ochranu záujmov spoločnosti predovšetkým 

z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby: stavbou nebudú 

dotknuté záujmy ochrany prírody. Odpad vzniknutý pri stavebnej činnosti je stavebník povinný 

zneškodniť v zmysle záväzného stanoviska Okresného úradu Skalica, odbor starostlivosti 

o životné prostredie - OH č. OU-SI-OSZP-2/2020/000673-2 zo dňa 27.7.2020. Stavba bude 

uvedená do užívania až po výstavbe a následnej kolaudácii objektov stavby – „Čerpacia 

stanica LCNG  D2 odpočívadlo Brodské vpravo – SO 04 Komunikácie a spevnené plochy a 

SO 05 Areálová dažďová kanalizácia“. 
 

7. Podmienky zabezpečujúce pripojenie na rozvodné siete, ochrany a výsadby zelene, 

odvádzanie povrchových vôd a pod.: Pred zahájením stavebných prác zabezpečí stavebník 

vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúce sa v danom území.  
 

8. Podrobnejšie požiadavky zabezpečujúce ochranu záujmov spoločnosti predovšetkým 

z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby: stavbou nebudú 

dotknuté záujmy ochrany prírody. Odpad vzniknutý pri stavebnej činnosti je pôvodca odpadov 

povinný zneškodniť v zmysle záväzného stanoviska Okresného úradu Skalica, odbor 

starostlivosti o životné prostredie - OH č. OU-SI-OSZP/2018/928-2 zo dňa 18.10.2018.  

Stavba bude uvedená do užívania až po výstavbe a následnej kolaudácii stavby – 

„Prestavba predajne na penzión – Úprava vjazdu, spevnené a parkovacie plochy“. 
 

9. Požiadavky uplatnené dotknutými orgánmi, ktoré sú pre stavebníka záväzné:  

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Bratislava, 

stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie zo dňa 20.06.2022 zn.č.: 

22656/2022/SCDPK/65687 - Stavba Čerpacej stanice LCNG Brodské je situovaná v časti 

odpočívadla a hraničného priechodu Brodské, kde sa nenachádza prevádzka čerpacej stanice. 

Čerpacia stanica je navrhovaná ako samoobslužná s verejnou prevádzkou bez trvalej obsluhy a 

bez parkovacích plôch pre obsluhu a návštevníkov, neuvažuje sa s vybudovaním chodníka. 

Čerpacia stanica bude vybavená 1 výdajným stojanom CNG a 1 výdajným stojanom LNG. 

Dopravné pripojenie areálu čerpacej stanice bude na existujúcu cestu, s vjazdom z juhu, 

premávka vozidiel bude jednosmerná. 

Žiadosť bola doplnená o dokumentáciu prevádzkových súborov, z ktorej je zrejmé, že výdajný 

stojan CNG bude obojstranný, dvojhadicový a teda výdaj zo stojanu zabezpečí obsluhu 2 

automobilov. 

Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovaná stavba sa bude realizovať na odpočívadle, ktoré je 

súčasťou diaľnice D2, je investor povinný zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) zabezpečiť na užívanie cesty iným než zvyčajným spôsobom 

povolenie na zvláštne užívanie diaľnice pri realizácii predmetnej stavby. V prípade, že dôjde 

k zásahu do cestného ochranného pásma diaľnice D2, v zmysle § 11 cestného zákona bude 

potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o udelenie výnimky zo zákazu činnosti 

v cestnom ochrannom pásme. 
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Žiadame rešpektovať prípadné pripomienky vlastníkov a správcov dotknutých pozemných 

komunikácií, ktoré si uplatnia vo svojich stanoviskách. 

K projektovej dokumentácii pre potreby stavebného povolenia na stavbu „Čerpacia stanica 

LCNG Brodské" ministerstvo, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor cestnej 

infraštruktúry, oddelenie cestného hospodárstva nemá pripomienky za dodržania všetkých 

platných legislatívnych a normových pravidiel. 
 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky stanovisko zo dňa 13.01.2022 č.: SEMaI-EL-

13/2-1-36/2022 - Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s 

realizáciou stavby „Čerpacia stanica LCNG Brodské, D2 diaľničné odpočívadlo vpravo“ v k. 

ú. Brodské, okres Skalica. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné 

telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva 

obrany Slovenskej republiky. 

Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. 
 

Dopravný úrad, Bratislava, stanovisko zo dňa 31.01.2022 č.: 6662/2022/ROP-002/184 – 

Súhlasí bez pripomienok. 
 

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o ŽP - ŠVS, vyjadrenie zo dňa 13.07.2022 č.: 

OU-SI-OSZP-2022/009663-002 – dávajú nasledovné stanovisko:   

1. Pred realizáciou vodných stavieb bude doložené súhlasné stanovisko vlastníka jestvujúcej 

dažďovej kanalizácie DN 600 - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava so zaústením 

novej dažďovej kanalizácie ČS. Taktiež bude preverené či postačuje jej jestvujúca kapacita.

 
2. Predložené bude platné Rozhodnutie na osobitné užívanie vôd — vypúšťanie vôd z 

povrchového odtoku do vodného toku Morava, vydané užívateľovi danej kanalizácie NDS 

Bratislava. 

3. Bude preverené či nedôjde k navýšeniu vypúšťaných vôd, v prípade potreby bude 

požiadané o zmenu daného rozhodnutia na osobitné užívanie vôd. 

4. K predmetnej stavbe bolo Okresným úradom Skalica, odborom starostlivosti o životné 

prostredie vydané 

Vyjadrenie č. OU-SI-OSZP-2022/000272-002 zo dňa 16.2.2022, ktorého podmienky zostávajú 

v platnosti aj pre stavebné: konanie. 

 zmysle S 73 ods. 18 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy 

vydané podľa 28 sa považuje za záväzné stanovisko. 

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o 

správnom konaní. 
 

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o ŽP - ŠVS, vyjadrenie zo dňa17.02.2022 č.: 

OU-SI-OSZP-2022/000272-002  - Súhlasíme s umiestnením a realizáciou danej stavby. 

Z hľadiska vodného hospodárstva je potrebné pri samotnej realizácii stavby zohľadňovať 

a dodržať nasledovné podmienky: 

1. Pri realizácii stavby, predovšetkým pri výkopových prácach nesmie prísť k ohrozeniu režimu 

a kvality podzemnej vody. 

2. Novobudovaná dažďová kanalizácia a odlučovač ropných látok sú v zmysle § 52 ods. 1 

zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách vodnými stavbami a je potrebné pred ich realizáciou 

požiadať špeciálny stavebný úrad Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné 

prostredie o povolenie na ich vybudovanie podľa § 26 vyššie uvedeného zákona. 

3. Projektová dokumentácia na vodné stavby musí byť vypracovaná podľa vyhlášky č. 

684/2006 Z.z. 

4. K povoleniu vodných stavieb je potrebné doložiť 2 x PD, LV, snímka z mapy, územné 

rozhodnutie, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí, 

ktorých záujmy budú dotknuté súbehom alebo križovaním pri realizácii daných vyššie 
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uvedených vodných stavieb. 

5. Počas výstavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

príslušné technické a právne normy, ustanovenia o podmienkach styku energetických diel a 

zariadení, komunikácií, vedení všetkých druhov vodohospodárskych diel a zariadení, ako aj 

vyjadrenia, stanoviská a posudky dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy. 

6. Výstavbou porušené vodné stavby a prípadné poškodenia vedenia inžinierskych sietí je 

potrebné uviesť do pôvodného prevádzky schopného stavu. Spôsobené škody nahradiť podľa 

požiadaviek správcov a podľa platných právnych predpisov. 

7. V prípade, že pri realizácii stavby a pri jej ďalšom prevádzkovaní príde k zaobchádzaniu so 

znečisťujúcimi látkami je potrebné riadiť sa primerane podľa ust. § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. 

o vodách. 

V zmysle § 73 ods. 18 zákona č, 364/2004 Z.z. o vodách vyjadrenie orgánu štátnej vodnej 

správy vydané podľa §28 sa považuje za záväzné stanovisko. 
 

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o ŽP - OOv, vyjadrenie zo dňa 03.02.2022 č.: 

OU-SI-OSZP-2022/000286-002 - Únik emisií do ovzdušia pri čerpaní do nádrže vozidla (pri 

odpojení koncovky od hrdla) je minimálny a v praxi nemerateľný. Odhadovaný celkový ročný 

únik emisií sa pohybuje okolo cca 9 kg/rok. Užívaním LNG a CNG vozidlami s alternatívnym 

pohonom sa znižuje znečisťovanie ovzdušia splodinami zo spaľovacích motorov, čím sa 

prispieva k zlepšovaniu životného prostredia. 

ČS LCNG D2 Brodské vpravo, bude podľa platných právnych predpisov uvedený zdroj 

zaradený do kategórie 4.40 - čerpacie stanice, podľa projektovaného ročného obratu, alebo 

skutočného ročného obratu vyššieho ako 100 m3/ rok, ako malý zdroj znečistenia. Príslušným 

orgánom ochrany ovzdušia pre tento zdroj je dotknutá obec. 

Pri realizácii navrhovanej stavby zdroj znečistenia ovzdušia budú tvoriť pri výkopoch prašné 

emisie z dopravných a obslužných mechanizmov, a preto prach v suchom období doporučujeme 

eliminovať skrápaním prašných ciest. 
 

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o ŽP - OPaK, záväzné stanovisko k vydaniu 

stavebného povolenia zo dňa 06.06.2022 č.: OU-SI-OSZP-2022/000762-004 – Realizáciou 

stavby nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. 

Na území s prvým stupňom územnej ochrany, t.j. všeobecná ochrana, je na výrub stromov s 

obvodom kmeňa nad 40 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty v 

zastavanom území obce s výmerou nad 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s 

výmerou nad 20 m2 potrebný súhlas územne príslušnej obce, respektíve mesta - § 47 ods. 3 

zákona. 

Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo 

živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému 

úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu - § 4 ods. 1 zákona. 
 

Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o ŽP, vyjadrenie k stavebnému konaniu zo dňa 

09.03.2022 č.: OU-SI-OSZP-2022/000813-002 

Tunajší úrad ako správny orgán na úseku odpadového hospodárstva nemá námietky k realizácii 

stavby podľa predloženej dokumentácie stavby za predpokladu, že budú dodržané nasledovné 

podmienky : 

1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a súvisiace 

všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve. 

2. Pôvodcom odpadov, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, 

vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania organizačnej zložke alebo v inom mieste 
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pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby — podnikateľa, je právnická osoba alebo 

9zická osoba — podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu. 

3. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a okrem 

povinností podľa § 14 ods. 1 je povinný plniť ustanovenia 77. 

4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať 

vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláške 

MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému 

okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v mysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) 

zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej 

povinnosti a ohlasovacej povinnosti. 

6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas 

stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol 

vykopaný, nejde o odpad. 

7. V rámci stavby je možné predpokladať aj vznik odpadu z obalového materiálu, 

8. V prípade využitia betónov do ložných vrstiev vozovky pôjde o zhodnotenie odpadu v rámci 

spätného zasypávania, pričom na túto činnosť je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) 

zákona o odpadoch na využívanie odpadov na spätné zasypávanie. Príslušným orgánom na jeho 

vydanie je okresný úrad v sídle kraja (Trnava). 

9. Investor predloží tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie 

stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, spolu so žiadosťou pre účely vyjadrenia 

v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. Súčasne bude 

predložený zoznam odpadov vznikajúcich z prevádzky predmetnej stavby. 

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

pre účely stavebného konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku v mení neskorších predpisov. 

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas podľa ustanovení tohto zákona a nie je 

rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní. Osobitné predpisy ako aj ostatné ustanovenia 

zákona ostávajú vydaním tohto vyjadrenia nedotknuté. 
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici, stanovisko na účely 

stavebného konania zo dňa 23.06.2022  č.: ORHZ-SIl-2022/000226-005 – S riešením 

protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. Toto stanovisko nenahrádza 

stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zák. č. 50/1976 

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

predpisov. 
 

Krajský pamiatkový úrad Trnava, stanovisko zo dňa 26.05.2022 č.: KPUTT-2022/111-

280/44492/Ks- 

Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým 

úradom Trnava v zmysle zákona 49/2002Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov. Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona č. 49/2002Z.z. a 

§127 zák.č. 50/1976Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.  

 

Západoslovenská  distribučná, a.s., Bratislava, stanovisko k projektovej dokumentácii 

pre územné konanie zo dňa 29.09.2022 zn. CD 73864/2022 –  Spoločnosť Západoslovenská 

distribučná, a.s. súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu: „Čerpacia stanica LCNG 

D2 odpočívadlo Brodské vpravo" , na pozemku registra C, s parcelným číslom 7522/2,4,5 v 

katastrálnom území Brodské, stavebník SPP a.s.(ďalej len „Projektová dokumentácia"), z 

nasledujúcich dôvodov: 
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- V záujmovom území stavby sa nenachádzajú podzemné energetické zariadenia 

distribučného rozvodu energetiky ktoré sú vo vlastníctve ZSD. 

- V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby príde ku styku so zariadením distribučnej siete 

energetiky v správe ZSD, ktorý vyvolá požiadavku preložky, požadujeme v ďalšom postupovať 

podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z., preložka elektroenergetického zariadenia. 

Preložka bude realizovaná na základe uzatvorenej Zmluvy o vykonaní preložky 

elektroenergetického zariadenia. 

- Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti 

Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení S 43 Ochranné 

pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky 

elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná; 

- Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej 

dokumentácie.   

- Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb 

vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na Stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce 

v blízkosti VVN, VN a NN vedení. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných 

káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou. 

- V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z 

bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom 

prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdis.sk 

alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1 

(služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny 

Západoslovenská distribučná, a.s.).  

- Stavba je bez napojenia na elektrickú energiu 

Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné 12 mesiacov od jeho vydania alebo do 

zániku Zmluvy o pripojení, podľa toho, ktorá zo situácií nastane skôr. 

Toto stanovisko je výlučne stanoviskom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako 

dotknutého orgánu, pričom nenahrádza stanovisko a vyjadrenie spoločnosti Západoslovenská 

distribučná ako účastníka konania (ak má spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v 

príslušnom konaní aj postavenie účastníka konania). 
 

BVS, a.s., Bratislava, vyjadrenie k projektovej dokumentácii k územnému konaniu zo 

dňa 04.10.2022 č.: 3844/2022/TL – VYJADRENIE BVS 

K stavbe: „Čerpacia stanica LCNG Brodské” nemáme námietky, nakoľko sa v záujmovom 

území nenachádzajú vodohospodárske zariadenia v majetku a správe BVS. 

Zároveň Vás upozorňujeme, že pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodov 

a kanalizácii, je potrebné rešpektovať predmetné zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane 

všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách. 

Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované. 

K navrhovanému technickému riešeniu odvádzania odpadových vôd z predmetnej 

nehnuteľnosti do dažďovej kanalizácie v správe NDS, a.s. a do rieky Moravy sa 

nevyjadrujeme. 

O vyjadrenie k odvádzaniu vyčistených odpadových vôd do rieky Moravy je potrebné požiadať 

príslušného správcu uvedeného vodného toku. 

Nakoľko sa záujmové územie, navrhované pre výstavbu uvedeného objektu, nachádza 

na území ochranného pásma II. stupňa vodárenského zdroja v Kútoch, určené rozhodnutím 

orgánu štátnej vodnej správy v Senici č. VH-Hł-277/HP-124/3747-99/1351-BRU zo dňa 

6.8.1999 súhlasíme z pohľadu ORSaOVZ s realizáciou vyššie uvedenej stavby za 

nasledujúcich  

podmienok:  
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- všetky práce budú vykonávané podľa predloženého projektu a pri zabezpečení stáleho 

odborného dozoru. Prípadné navrhované zmeny budú predložené na zaujatie opätovného 

stanoviska, 

- pri realizácii prác budú dodržané ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách  

v znení neskorších predpisov (vodný zákon), 

- pri vykonávaní zemných prác budú prijaté účinné opatrenia na zamedzenie prípadného úniku 

ropných látok zo strojných mechanizmov a riešenie prípadných havarijných  

stavov, 

- pri realizácii stavby budú použité také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby 

sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd, 

- pred uvedením stavby do prevádzky budú v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti 

vykonané všetky predpísané skúšky a merania a predložené doklady o  

atestoch použitých výrobkov a o overení požadovaných vlastností výrobkov  

príslušnému stavebnému úradu, 

- likvidácia vzniknutého odpadu pri realizácii stavby bude zabezpečená v súlade s príslušnými 

predpismi. 

BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností. 

Vyjadrenie BVS je platné dva roky. 
 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, vyjadrenie k umiestneniu stavby zo dňa 11.01.2022 č.: 

6612200729 -  nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) 

spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Stavebník je 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 zistí, 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. 

4. V prípade, ak na 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. 

5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa 

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

6. 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.. 

7. 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. 
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SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné 

povolenie k výstavbe plynárenského zariadenia a k umiestneniu stavby z hľadiska 

bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení zo dňa 04.10.2022 č.: 

TD/NS/082212022/Mo 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 vydaním stavebného povolenia 

na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledovných podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že 

umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 

v správe SPP-D, 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo 

ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@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, 

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas 

celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

- 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, 

- 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,  upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých 

prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu 

(SOI)t 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 S 284 a S 285, pripadne trestného činu poškodzovania a 

ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa S 286, alebo S 288 zákona č. 

300/2005 Z.z. Trestný zákon, 

- v zmysle S 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  v zmysle S 80 Zákona o energetike 

stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme 

plynárenských zariadení  umiestňovať stavby, 

-   k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme. 

 OSOBITNÉ PODMIENKY: 

- žiadne. 

Upozornenie: 

Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska použiť. 

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných 

a bezpečnostných pásiem) ku dňa jeho vydania. 

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je 

stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene. 

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie 

stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 21.01.2022, ak stavebník túto lehotu zmešká, 

je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. 
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V prípade, že stavba má byť v budúcnosti pripojená na distribučnú sieť prevádzkovanú SPP-D, 

je stavebník povinný podať pred začatím stavebného konania žiadosť o pripojenie 

k distribučnej sieti, a to na tlačive, prípadne prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom 

sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk.  

SPP-D je v súlade, s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť 

v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní 

tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych 

predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.  
 

ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava vyjadrenie zo dňa 18.01.2022 č.: BA-0167/2022- 

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

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, 

optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme 

po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 

  Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o 

elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, 

tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k 

prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na 

ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ 

Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške 

na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného 

rozhodnutia a „Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená 

servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť 

správcovi PTZ. 

Upozorňujeme, že : 

1. v záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ 

iných prevádzkovateľov  

2.  rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom 

toho vyjadrenia 

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 vytýčenou 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 stroje v 

ochrannom pásme 1,5 m 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 prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v 

ochrannom pásme 

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

nepovolanou osobou 

• pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE 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 

http://www.spp-distribucia.sk/
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nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), 

• pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o 

nepoškodení trasy 

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej 

povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami 

overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohto 

tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť  dňa 30.12.2022. 

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange 

Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na 

objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ. 
 

Eustream, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 10.01.2022 č. 2/2022- podľa zákresu žiadateľa 

stavba nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a.s.. 

Vyjadrenie platí len pre inžinierske siete eustream, a.s. podľa priloženej situácie zakreslenej 

žiadateľom, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia a má platnosť 1 rok odo dňa 

vydania. 
 

SITEL s.r.o., Košice, vyjadrenie zo dňa 14.01.2022 – Vo vyznačenom záujmovom území sa 

nenachádzajú EKS v majetku SITEL s.r.o.. S vydaním ÚR/SP súhlasíme bez pripomienok. Za 

správnosť zákresu záujmového územia (polygónu) zodpovedá žiadateľ.  
 

Energotel, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 20.01.2022 – V záujmovom území sa 

nenachádzajú trasy podzemných vedení spoločnosti Energotel, a.s..  

Žiadateľ môže vyjadrenie a poskytnuté elektronické dáta použiť iba pre účel, pre ktorý mu boli 

poskytnuté. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie ďalej rozširovať alebo využívať 

bez súhlasu spoločnosti Energotel, a.s.. 
 

OTNS, a.s., Bratislava, vyjadrenie pre stavebné konanie zo dňa 21.09.2022 č.: 10359/2022 

– v záujmovom území danej stavby sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s. ani 

Benestry či PNTW. S vydaním stavebného povolenia súhlasíme bez pripomienok. 
 

O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 10.01.2022 – V záujmovom území sa 

nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o. K predloženej 

projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚR-SP súhlasíme. 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 11.01.2022 č.: 

51/2022 – S vydaním ÚR-SP danej stavby súhlasíme, pretože v lokalite stavby sa nenachádza 

sieť UPC.   
 

TRANSPETROL, a.s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 14.02.2022zn.: 001232/2022 – 

Predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov. 

Nemáme k danej akcii žiadne pripomienky. 
 

Obec Brodské, súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja 

znečisťovania ovzdušia  - plynový elektrický zdrojový agregát so spaľovacím motorom na 

zemný plyn umiestnený v betónovom kontajneri  podľa § 17 ods.1 písm. a) zák. NR SR č. 

137/2010 Z.z. o ovzduší  zo dňa 09.03.2022 č.: OcÚBro/212/2022-02. 
 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava, vyjadrenie k územnému konaniu stavby 

zo dňa 02.08.2022 č.: 3727/40103/2022 - NDS ako vlastník a správca diaľnice D2 a jej súčastí 

po preštudovaní zaslanej žiadosti a predložených podkladov, nemá námietky voči vydaniu 

stavebného povolenia za nasledovných podmienok: 

1. Stavba bude realizovaná podľa predloženej PD a zapracovaných našich podmienok. PD je 

vypracovaná spoločnosťou PROMA Ing. arch. Sádecký - 05/2022. 
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2. V prípade doplnenia alebo zmeny PD, ktoré zasahujú do našich právom chránených záujmov 

požadujeme vopred predložiť NDS žiadosť na posúdenie stým, že budete v plnom rozsahu 

rešpektovať naše oprávnené požiadavky. 

3. Pri realizácii požadujeme rešpektovať všetky inžinierske siete v majetku NDS, ako aj cudzie 

zabudované v priestore Stavby, ktoré ste povinný si vytýčiť pred zahájením prác. 

4. Najneskôr ku kolaudácii požadujeme predložiť povolenie na vypúšťanie vôd, vydané 

príslušným orgánom štátnej vodnej správy. 

5. Pre trvalé dopravné značenia žiadame doplniť na príjazdovej ceste v smere na Bratislavu 

pred križovatkou s novo navrhovanou asf. plochou zvislú dopravnú značku 215-10 (Zákaz 

odbočenia vľavo) a na novo navrhovanej asfaltovej ploche v smere jazdy doplniť zvislú 

dopravnú značku 321 (Jednosmerná cesta). 

6. Použité dopravné značenie musí byť vyhotovené v zmysle STN 01 8020, STN EN 1436, 

vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení, zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa 

vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

7. Žiadateľ zabezpečí realizáciu prác tak, aby nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť 

premávky na diaľnici D2 a na HP Brodské a bol dodržaný zákaz státia vozidiel a zákaz pohybu 

peších po diaľnici. 

8. V prípade, že si Stavba vyžiada obmedzenie premávky na HP Brodské, je potrebné podľa 

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

predpisov, pred realizáciou stavby požiadať Ministerstvo dopravy a výstavby SR o určenie 

použitia dočasného dopravného značenia (ďalej len „DDZ") a čiastočnú uzávierku HP Brodské. 

9. Pred realizáciou Stavby musíte požiadať Ministerstvo dopravy a výstavby SR o určenie 

použitia trvalého dopravného značenia. 

10. V prípade doplnenia alebo zmeny trvalého a dočasného dopravného značenia, ktoré 

zasahujú do našich právom chránených záujmov požadujeme vopred predložiť NDS žiadosť na 

posúdenie s tým, že budete v plnom rozsahu rešpektovať naše oprávnené požiadavky.  

1. Dovoľujeme si upozorniť, že v ďalšom procese prípravy rekonštrukcie HP Brodské bude 

NDS uvažovať s vybudovaním a následným prevádzkovaním čerpacej stanice LCNG v 

uvedenej lokalite, a preto za účelom ďalšej prípravy stavby HP Brodské žiadame o dodanie 

všetkých stupňov projektovej dokumentácie uvedenej Stavby. Požadujeme, aby žiadateľ v 

procese prípravy a výstavby uvedenej stavby rešpektoval pripravovanú stavbu HP Brodské a 

aby predložil NDS na vyjadrenie všetky ďalšie stupne projektovej dokumentácie a prípadné 

zmeny oproti predloženej dokumentácii pre stavebné povolenie v rozsahu RP. 

11. Začiatok a ukončenie prác na Stavbe vopred oznámite na NDS-Stredisku správy a údržby 

diaľnic 1 Malacky (ďalej len 't SSÚD l it ) Pezinská 15, 901 01 Malacky, vedúcemu SSÚDI Ing. 

Vladimír Kutka, tel. č. +421 910 401 062 a budete sa riadiť jeho pokynmi, alebo pokynmi ním 

povereného pracovníka SSÚDI. 

12. V prípade vzniku škody na majetku NDS, žiadateľ je povinný ju bezodkladne odstrániť na 

vlastné náklady. Poškodenie oznámite SSÚDI Malacky, prípadne prekonzultujete spôsob a 

postup pri odstránení škody. 

13. Požadujeme, aby stavenisko bolo ohradené tak, aby bol zamedzený vstup užívateľom HP 

Brodské. 

14. Po ukončení prác žiadateľ zabezpečí, aby terénne úpravy dotknuté stavbou boli vrátené do 

pôvodného stavu. 

15. Osvetlenie Stavby nebude smerovaná tak, aby oslňovalo účastníkov premávky na diaľnici 

D2 a na HP Brodské. 

16. Všetci pracovníci budú dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti práce ochrane zdravia pri 

práci. 
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SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ Bratislava, vyjadrenie k DSP 

zo dňa 08.07.2022 č.: CS SVP OZ BA 64/2022/7 – Po preštudovaní PD: „Čerpacia stanica 

LCNG Brodské” na diaľničnom odpočívadle D2 vpravo, pozemky C-KN parc.č. 7522/2, 4 a 5 

v k. ú Brodské dáva SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., PD, OZ 

nasledovné vyjadrenie k predloženej PD: 

1. Nakladanie s dažďovými vodami musí byť vo finále navrhnuté a následne zrealizované 

tak, aby nedochádzalo k ich odtekaniu na susedné pozemky a komunikácie, ani v čase 

intenzívnych zrážok, ani počas výstavby. 

2. Parkoviská a spevnené plochy s možnou kontamináciou ropnými látkami navrhovaného 

areálu musia byť zhotovené tak, aby nedošlo k úniku zaolejovaných vôd do okolitého terénu a 

zároveň musí byť zabránené prítoku iných dažďových vôd z okolitého územia na tieto plochy. 

Uvedené plochy musia byť izolované a odolné voči pôsobeniu ropných látok. 

3. Na vybudovanie vodných stavieb, ktoré umožňujú osobitné užívanie vôd (ORL, retenčná 

nádrž a pod.) je podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách potrebné povolenie príslušného 

orgánu štátnej vodnej správy. Toto povolenie je súčasne stavebným povolením a povolenie na 

jej uvedenie do prevádzky je súčasne kolaudačným rozhodnutím. 

4. V zmysle § 37 ods. 1, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách vydá Orgán štátnej vodnej správy 

povolenie na vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do podzemných vôd, len po 

predchádzajúcom zisťovaní, ktoré môže vykonať iba oprávnená osoba. Predchádzajúce 

zisťovanie sa zameria najmä na: a) preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov 

príslušnej oblasti, b) zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a horninového prostredia 

danej lokality v konkrétnej oblasti, c) preskúmanie a zhodnotenie možných rizík nečistenia a 

zhoršenia kvality podzemných vôd. Pri návrhu odvedenia zrážkových vôd zo striech a 

spevnených plôch infiltráciou do podzemných vôd, požadujeme zabezpečiť hydrogeologický 

posudok, ktorý kladne zhodnotí možnosť infiltrácie týchto vôd do podložia. Posudok má taktiež 

určiť vplyv na kvalitu vodného útvaru podzemných vôd. 

5. Podľa § 21, ods. 1, písm. c, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, je na vypúšťanie 

odpadových vôd, osobitných vôd alebo geotermálnych vôd do povrchových vôd alebo do 

podzemných vôd potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré vydáva príslušný orgán 

štátnej vodnej správy. 

6. Dlhodobou prevádzkou infiltrácie dažďových vôd môže dôjsť k postupnej kolmatácii 

vsakovacích šácht, čo sa prejaví zvýšením hladiny a pomalším vsakom, preto počas prevádzky 

takto navrhnutého systému je nutné dodržať nasledujúce podmienky: pravidelné čistenie 

lapačov nečistôt a iných sedimentačných a čistiacich prvkov na celej trase navrhovanej 

dažďovej kanalizácie, pravidelne kontrolovať stav infiltračných šácht (minimálne 2 x ročne), 

vykonať merania hĺbky dna, prípadne I-PV vo vsakovacích šachtách, pri zistení anomálií a 

podľa potreby zabezpečiť urýchlenú nápravu — prečistenie vsakovacích objektov. 

7. V zmysle § l, písm. c) Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú 

požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd žiadame dodržanie limitných hodnôt 

ukazovateľov znečistenia splaškových odpadových vôd, komunálnych odpadových vôd a 

osobitných vôd vypúšťaných do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, osobitne na ich 

vypúšťanie v citlivých oblastiach a v zmysle § 1 písm. d) NV SR č. 269/2010 Z. z., žiadame 

dodržať požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacích objektov a vôd z 

povrchového odtoku. 

8. Žiadame rešpektovať ustanovenia 37 — 42 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách o 

zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami. 

9. V súlade s § 39 ods. 3, zákona č. 364/2004 Z. z. je pred odovzdaním stavby do užívania 

potrebné mať schválený „Havarijný plán — (HP)” na Slovenskej Inšpekcii Životného 

prostredia v zmysle vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri 

riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Pred predložením HP na schválenie SIŽP je potrebné 
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podľa 4 ods. 1 (vyhl. MŽP 2000018 Z. L), predložiť návrh BP správcovi vodohospodársky 

významných vodných tokov na odsúhlasenie. 

10. Podľa S 2 ods. 5 písm. a), b) vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z. pred uvedením do 

prevádzky je potrebné vykonať skúšku tesnosti rozvodov, záchytných a havarijných nádrží. 

11. Ku kolaudácii žiadame prizvať zástupcu (havarijného technika) SLOVENSKÉHO 

VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š. p., PD, OZ. 

Upozorňujeme stavebníka, že toto vyjadrenie má platnosť dva roky a nenahrádza stanovisko 

k povoleniu predmetnej stavby. Tento súhlas v zmysle § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. vydáva 

príslušný orgán štátnej vodnej správy. 

 

 

9. Podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry: - . 

 

10. Splnenie ohlasovacej povinnosti pri závadách na stavbe, ktoré ohrozujú bezpečnosť 

a zdravie. 
 

11. Povinnosť vlastníkov susedných nehnuteľností znášať vykonávanie niektorých prác z ich 

pozemku: stavebník akýmikoľvek stavebnými prácami nesmie narušiť susedné stavby 

a pozemky. 
 

12. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona 

o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o základných požiadavkách na stavby.  
 

13. Stavbu bude stavebník uskutočňovať: dodávateľsky. Stavebník oznámi v súlade s ust. § 62 

ods. 1písm. d) zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do 15-tich dní po ukončení výberového 

konania a predloží výpis z obchodného registra, prípadne živnostenský list, ktorým preukáže, 

že zhotoviteľ je oprávnený podľa osobitných na vykonávanie stavebných prác. Zhotoviteľ 

zabezpečí aby vedenie uskutočňovania stavby vykonávala oprávnená osoba – stavbyvedúci - 

v zmysle § 46a stavebného zákona. 
 

14.  Projektantom stavby je PROMA, s.r.o., Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina. 
 

15.   Stavba bude dokončená do 12/2022. 
 

16. Námietky účastníkov konania: neboli vznesené. 

 

Ďalšie podmienky určené stavebným úradom: 

1. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 

zákona č. 71/ 1967 Zb. v znení neskorších predpisov/. 
 

2. Začatie stavby bude oznámené do 15 dní stavebnému úradu. 
 

3. Na výstavbu budú použité vhodné stavebné výrobky podľa zák. č. 90/1998 Z. z. v znení 

neskorších predpisov o stavebných výrobkoch. 
 

4. Stavba bude uvedená do užívania až po výstavbe a následnej kolaudácii objektov stavby – 

„Čerpacia stanica LCNG  D2 odpočívadlo Brodské vpravo – SO 04 Komunikácie a spevnené 

plochy a SO 05 Areálová dažďová kanalizácia“. 
 

5. Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovaná stavba sa bude realizovať na odpočívadle, ktoré je 

súčasťou diaľnice D2, je investor povinný zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) zabezpečiť na užívanie cesty iným než zvyčajným spôsobom 

povolenie na zvláštne užívanie diaľnice pri realizácii predmetnej stavby. V prípade, že dôjde 

k zásahu do cestného ochranného pásma diaľnice D2, v zmysle § 11 cestného zákona bude 
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potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o udelenie výnimky zo zákazu činnosti 

v cestnom ochrannom pásme. 
 

6. Po posúdení projektovej dokumentácie podľa § 14 ods. l písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v 

znení neskorších predpisov a na základe zistených skutočností Technická inšpekcia, a.s. podáva 

toto odborné stanovisko: 

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečností 

technických zariadení uvádzame zistenia, pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné 

doriešiť a odstrániť v procese výstavby: 

Zistenia: 

a. V dokumentácii PS 0l je nedostatočne riešená požiadavka na montážnu organizáciu 

plynových zariadení a odborne spôsobilé osoby — rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky 

č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na § 15 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov 

a § 7 a § 18 vyhl. č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

b. Dokumentácia PS 0l neobsahuje informácie na obsluhu plynového zariadenia odborne 

spôsobilými osobami - rozpor s rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v 

nadväznosti na § 4 ods. 2 a § 16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

§ 15 a § 17 ods. 1) písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

c. Dokumentácia PS 01 neobsahuje informácie o vykonávaní kontrol na plynovom zariadení - 

rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky ö. 453/2000 Z. z., § 4 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. 

z. v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 2 v nadväznosti na prílohu č. 2 ods. A písm. h), 

vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

d. Dokumentácia PS 01 neobsahuje požiadavku na vykonanie úradnej skúšky pred uvedením 

pripojovacieho plynovodu a rozvodu plynu vyhotovených z nekovového materiálu do 

prevádzky - rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na § 

12 ods. 1 a prílohou č. 9 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

e. Dokumentácia PS 0l nerieši zaradenie plynových zariadení ČS LCNG do skupiny plynových 

zariadení - rozpor s rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky ö. 453/200 Z. z. v nadväznosti 

na § 3 a prílohu č. 1, IV. časť vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

f. Dokumentácia SO 10 sa odvoláva na už neplatnú normu STN EN 287-1 (05 0711) - rozpor 

s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhlášky č. 45312000 Z.z. v nadväznosti na § 4 ods. 1 zákona č. 

124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

g. V technickej správe v časti PS 01 STROJNO - TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA je 

nedostatočne riešená obsluha vyhradených technických zariadení tlakových - LNG, CNG 

zásobníky - rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z v znení neskorších predpisov v 

nadväznosti na § 9 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a S 17 ods. (3) vyhlášky č. 

508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

h. V technickej správe v časti PS 01 STROJNO - TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE, nie sú 

uvedené požiadavky na vykonávanie úradných skúšok, odborných prehliadok a odborných 

skúšok vyhradených technických zariadení tlakových - LNG, CNG zásobníky — rozpor s § 4 

ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v. nadväznosti na § 9 ods. 1 písm. 

b) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na § 9, S 12 a S 13 vyhlášky 508/2009 Z. z.  

Pripomienky a upozornenia 

i. Zváracie práce na rozvodoch plynu vyhotovených z ocele môže vykonávať len osoba s 

certifikátom zvárača v zmysle STN EN ISO 9606-1 (05 0712). 

j. Tlakovú skúšku rozvodov ČS LCNG je potrebné navrhnúť konkrétne na dané zariadenie. 

k. Výkony jednotlivých zariadení čs LCNG je potrebné zjednotiť do meracích jednotiek tak, 

aby bolo možné určiť jednoznačné zaradenie plynových zariadení. 

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní 

stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení 

môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci : 
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Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického, plynového je 

potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č.508/2009 Z. z. a S 14 ods. 1 

písm. d) zákona &124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, 

Technickou inšpekciou, a.s. 

Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, 

plynovom, tlakovom - LNG, CNG zásobníky vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky 

č. 508/2009 Z. z. a S 14 ods. l písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších 

predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s.. 

Pracovné prostriedky stroje (zariadenie na čerpanie LNG a výdaj CNG) je možné uviesť do 

prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 

ods. 1 nariadenia vlády SR ö. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich 

prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie. 

Pred uvedením strojových zariadení (zariadenie na čerpanie LNG a výdaj CNG do prevádzky) 

po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, 

Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona 

č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR 

č.392/2006 z. z.. 

Technické zariadenie tlakového - LNG a CNG zásobníky je určeným výrobkom podľa 

nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do 

prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohoto predpisu. 

Toto odborné stanovisko je vydané pre účely stavebného konania. Uvedené zistenia, 

pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.  

Stavebný úrad nariaďuje stavebníkovi, vyššie uvedené skutočnosti odstrániť v procese 

výstavby. 
 

7. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
 

8. Podľa § 76 stavebného zákona podlieha stavba po ukončení kolaudácii. 

 

Stavebný úrad k stavebnému povoleniu pripája overenú projektovú dokumentáciu. 

 

 

Odôvodnenie 
 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava IČO 35 815 256, 

v zastúpení spol. PROMA, s.r.o, Bytčická 16/3492, Žilina, IČO 31 621 252, podal dňa 

27.06.2022 na stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu 

„Čerpacia stanica LCNG  D2 odpočívadlo Brodské vpravo“ na pozemkoch registra „C“ 

parc.č. 7522/2,4,5 mimo zastavané územie Obce Brodské, diaľničné odpočívadlo D2 Brodské. 

Pozemky  parc.č. 7522/2,4,5 sú v KN vedené ako druh pozemku ostatná plocha.  Vlastníkom 

pozemku parc.č. 7522/2 a 7522/5 je podľa výpisu z LV č. 819 pre Okres Skalica, k.ú. Brodské 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, Bratislava, vlastníkom pozemku 

parc.č. 7522/4 je podľa výpisu z LV č. 3673 pre Okres Skalica k.ú. Brodské Pavel Slovák, 

Osloboditeľov 24/48, Malý Krtíš. V zmysle § 58 ods. stavebného zákona stavebník preukázal, 

že má k dotknutým pozemkom podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňujú zriadiť na 

ňom požadovanú stavbu – doložil nájomná zmluva s vlastníkom pozemku parc.č. 7522/2 

a 7522/5 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., zo dňa 22.08.2022 a Nájomná zmluva 

s vlastníkom pozemku parc.č. 7522/4 Pavlom Slovákom zo dňa 12.11.2021.     
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