
Tel.: 034/3210561     e-mail: martin.macek@holic.sk  

                 Obec   Brodské 
             Školská 1030, 908 85 Brodské   

  
       

Sp. zn.: 792/2021                                                                                       V Holíči, dňa 30.03.2022 
Vybavuje: Ing. Martin Maček 

 

 

 

STAVEBNÉ  POVOLENIE 

- V e r e j n á   v y h l á š k a - 

Žiadateľ:                                  Západoslovenská distribučná, a. s.                    IČO: 36361518 

adresa:                                         Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

 

(ďalej len žiadateľ), podal dňa 23.11.2021 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia na 

 

stavbu:                       „SA_Brodské, lok. Pánske, VNK, VNV, TS, NNK“ 

 

na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 7406/1, 7591/1, 7591/10, 7591/11, 3761/3, 7591/2, 7588/4, 

7573, 7588/2, 7556/3, 7556/1, 7429, 790/1, 791/1, 1267/1, 7588/1, 7574/4 v k. ú. Brodské. Na 

umiestnenie predmetnej stavby vydal stavebný úrad Obec Brodské územné rozhodnutie dňa 

27.09.2021 pod sp. zn. 456/2021. 

 

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

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

prerokoval žiadosť stavebníka podľa ust. § 60 a § 61 stavebného zákona a ust. § 8 a § 9 

vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. (ďalej len „vyhlášky“), ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona v stavebnom konaní so známymi účastníkmi konania 

a dotknutými orgánmi a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto: 

 

stavba „SA_Brodské, lok. Pánske, VNK, VNV, TS, NNK“ na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 

7406/1, 7591/1, 7591/10, 7591/11, 3761/3, 7591/2, 7588/4, 7573, 7588/2, 7556/3, 7556/1, 7429, 

790/1, 791/1, 1267/1, 7588/1, 7574/4 v k. ú. Brodské, sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 

vyhlášky 

 

p o v o ľ u j e . 

 
 

Na uskutočňovanie stavby sa určujú nasledovné podmienky: 

1. Stavba sa bude uskutočňovať mimo zastavaného územia Obce Brodské, žiadateľ má v zmysle 

§ 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona iné právo k pozemkom mimo zastavaného územia obce, 

vyplývajúce z iných právnych predpisov – zákon č. 251/2012 Z. z. – Zákon o energetike 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Stavba rieši vybudovanie novej kioskovej 

trafostanice, jej napojenie novou zemnou VN prípojkou a vybudovanie nových NN rozvodov 

v danej lokalite. Súčasťou stavby je demontáž jestvujúcich VN a NN vzdušných vedení a 
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betónových a drevených podperných bodov, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 

7588/2, 7556/3, 7591/2, 7556/1, 7429, 790/1, 791/1, 7588/4, 1267/1, 7573, 7591/1, 7406/1, 

7588/1, 7574/4, 7591/10 v k. ú. Brodské. Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej 

energie v požadovanom množstve a kvalite z dôvodu zvýšenej požiadavky obyvateľov na 

dodávku elektrickej energie. Stavba bude umiestnená podľa záväzných podmienok uvedených 

v územnom rozhodnutí sp. zn. 456/2021 zo dňa 27.09.2021. 

 

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. 

 
Popis stavby a jej členenie na stavebné objekty a prevádzkové súbory: 

SO 01 – VN rozvody – na navrhovanom podpernom bode PB č. 1 bude vybudovaný nový 

úsekový odpínač. Okolo podperného bodu sa vybudujú ekvipotenciálne kruhy. Trasa novej VN 

prípojky ide od PB č. 1, ktorý sa nachádza na pozemku reg. „C“ parc. č. 7406/1 v k. ú. Brodské, 

rovno k asfaltovej ceste  na pozemok reg. „C“ parc. č. 7591/1 v k. ú. Brodské v súbehu 

s existujúcim potokom, pri ceste odbočí doľava a bude križovať jestvujúci potok. Popri ceste cez 

pozemky reg. „C“ parc. č. 7591/10 a 7591/11 v k. ú. Brodské bude prípojka dovedená do novo 

navrhovanej trafostanice. Navrhované VN káblové vedenie bude prevedené káblom 3x 

NA2XS2Y 1 x 95 mm2, celkovej dĺžky 85 m. 

SO 02 - NN Rozvody – z novej trafostanice budú vyvedené tri nové zemou vedené NN rozvody.  

1x nový NN kábel bude z TS na pozemku reg. „C“ parc. č. 7591/11 v k. ú. Brodské vedený 

v súbehu so štrkovou cestou po pozemkoch reg. „C“ parc. č. 7591/2 a 7588/4 v k. ú. Brodské po 

jestvujúci PB č. 358, kde bude napojený do novo navrhovanej SR č. 1, z nej bude ďalej vedený 

po pozemku reg. „C“ parc. č. 7588/4 v k. ú. Brodské k existujúcemu podpernému bodu PB č. 

360, kde bude napojený do novo navrhovanej SR č. 2. Celková dĺžka NAYY-J 4 x 240 mm2 je 

130 m. 

1x nový NN kábel z novej TS bude vedený cez pozemky reg. „C“ parc. č. 7591/11 a 7591/2 v k. 

ú. Brodské v súbehu s asfaltovou cestou až po navrh. PB č. 356, ktorý bude osadený pri 

existujúcom oplotení kde bude napojený do novo navrhovanej SR č. 3, z SR č. 3 bude ďalej 

vedený po pozemku parc. č. 7591/2 v k. ú. Brodské v súbehu s asfaltovou cestou a po 66 m 

prekrižuje cestu smerom k existujúcemu PB č. 353, kde bude napojený do novo navrhovanej SR 

č. 4, z nej bude ďalej vedený po tomto istom pozemku v súbehu s cestou k existujúcemu 

podpernému bodu PB č. 352, kde bude napojený do novo navrhovanej SR č. 5. Celková dĺžka 

NAYY-J 4 x 240 mm2 je 220 m. 

1x nový NN kábel z novej TS bude v súbehu s navrhovaným VN káblom vedený po pozemkoch 

reg. „C“ parc. č. 7591/11, 7591/10, 7591/1 v k. ú. Brodské a po prekrižovaní existujúceho potoka 

odbočuje doľava na pozemok reg. „C“ parc. č. 7573 v k. ú. Brodské, cez ktorý prechádza 

k pozemku reg. „C“ parc. č. 3761/3 v k. ú. Brodské, kde bude napojený do novo navrhovanej       

SR č. 6. Káblové vedenie bude vyhotovené káblom NAYY-J 4 x 240 mm2 o dĺžke 85 m. 

PS 01 – Transformačná stanica – na pozemku reg. „C“ parc. č. 7591/11 v k. ú. Brodské bude 

osadená nová kiosková transformačná stanica od výrobcu ELEKTROHARAMIA typ EH6, 

polozapustená, obsluhovateľná z vnútra. Do novej TS budú naspojkované nové NN a VN 

rozvody. 
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3. Požiadavky uplatnené dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami: 

     Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy 

majetku, stanovisko zo dňa 04.06.2021 pod zn. ASM-80-1325/2021 – po posúdení 

predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby „SA_Brodské, 

lok. Pánske, VNK, VNV, TS, NNK“ v k. ú. Brodské, okres Skalica. V danej lokalite sa 

nenachádzajú pozemky, inžinierske siete, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio reléová 

trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Všetky zmeny projektovej 

dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. 

 

     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici, stanovisko zo dňa 

21.12.2021 pod zn. ORHZ-SI1-342-001/2021 – s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby 

súhlasí bez pripomienok. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho 

dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou 

dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní. 

 

     Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, 

vyjadrenie zo dňa 20.07.2021 pod zn. OU-SI-OSZP-2021/000720-002 – podľa predloženej 

projektovej dokumentácie stavby sa predpokladá vznik odpadu k. č. 170101, 170402, 170405, 

170904, 170506, 160209 - transformátor 1 ks. Nakladanie s odpadom bude uskutočňované v 

súlade so zákonom o odpadoch. Výkopová zemina bude spätne využitá. 

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

umiestneniu stavby v navrhovanom území podľa predloženej projektovej dokumentácie. Súčasne 

správny orgán dáva vyjadrenie k odpadovému hospodárstvu stavby, vyplývajúceho z realizácie 

predmetnej stavby za predpokladu, že budú dodržané nasledovné podmienky: 

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

všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve, 

- pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická 

osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú, 

- 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 a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie 

odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch, 

- pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému 

okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 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, 

- 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. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so 

zákonom o odpadoch, 

- investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby 

a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní 

v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. 

 

     Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, 

vyjadrenie zo dňa 20.07.2021 pod zn. OU-SI-OSZP-2021/000719-002 – na základe uvedených 

skutočností a predloženej projektovej dokumentácie umiestnenie a realizácia danej stavby z 

hľadiska ochrany vodného hospodárstva je možná za dodržania týchto podmienok: 
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- pred realizáciou stavby Trafostanice /TS typ EH6/ je potrebné zabezpečiť Súhlas podľa § 27 

ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách vydaný Okresným úradom Skalica, odborom 

starostlivosti o životné prostredie, 

- pri križovaní vodného toku - pred jeho realizáciou je potrebné zabezpečiť Súhlas podľa § 27 

ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách vydaný Okresným úradom Skalica, odborom 

starostlivosti o životné prostredie. K jeho vydaniu doložiť súhlasné stanovisko správcu vodného 

toku - SVP š. p. OZ, Správa povodia Moravy, Pri Maline l , 901 01 Malacky, 

- pri realizácii stavby, predovšetkým pri výkopových prácach nesmie prísť k ohrozeniu režimu a 

kvality podzemnej a povrchovej vody, 

- je potrebné v predmetnom území pri realizácii stavby rešpektovať ochranné pásma vodných 

tokov, ich pobrežné pozemky, iné vodné stavby, jestvujúce siete vodovodu a kanalizácie, ako i 

ostatné inžinierske siete, 

- výstavbou porušené vodné stavby, toky, pobrežné pozemky 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, 

- 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, 

- v prípade, že pri realizácii danej stavby ako aj 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. 

 

     Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody 

a krajiny, stanovisko zo dňa 25.06.2021 pod zn. OU-SI-OSZP-2021/000722-002 – realizáciou 

stavby nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. 

     Stavba sa nachádza na pozemkoch v katastrálnom území obce Brodské. Záujmové územie sa 

nachádza v chránenom vtáčom území (ďalej len „CHVÚ”) Záhorské Pomoravie, ktoré bolo 

vyhlásené Nariadením vlády SR č. 145/2015, ktorým sa vyhlasuje CHVÚ Záhorské Pomoravie a 

v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny v ňom platí I. stupeň územnej ochrany (všeobecná 

ochrana). 

     Ochranu drevín rastúcich v blízkosti stavby je potrebné zabezpečiť v súlade s § 47 ods. 1 a 2 

zákona o ochrane prírody a krajiny a opatreniami podľa STN 83 70 10 Ochrana prírody - 

ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Pri používaní stavebných mechanizmov, 

nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín. Nadväzujúce 

ošetrovanie a iné opatrenia v závislosti od druhu dreviny sa realizuje hneď po skončení 

stavebných prác. 

     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 o ochrane prírody a krajiny. 

     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 o ochrane prírody a krajiny. 

 

     Okresný úrad Skalica, odbor krízového riadenia, stanovisko zo dňa 10.06.2021 pod zn. 

OU-SI-OKR 20221000277-038 – Okresný úrad Skalica, odbor krízového riadenia dospel k 



  

  
  
 

5 

záveru, že podľa zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov nemáme k uvedenej predmetnej stavbe žiadne požiadavky ani upozornenia 

a súhlasíme bez pripomienok. 

 

     Krajský pamiatkový úrad Trnava, stanovisko zo dňa 18.06.2021 pod zn. KPUTT-

2021/13479-2/50277/KSI – Krajský pamiatkový úrad Trnava v zmysle § 41 ods. 4 a § 30 ods. 4 

pamiatkového zákona, po zvážení všetkých zložiek, týkajúcich sa ochrany pamiatkového fondu z 

hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk, s realizáciou stavby „SA_Brodské, lok. 

Pánske, VNK, VNV, TS, NNK”, navrhovanej na pozemkoch v katastrálnom území Brodské 

obec Brodské súhlasí s podmienkami: 

- termín zahájenia a ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme 

písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. 

V ohlásení je vhodné uviesť telefonický kontakt, 

- v prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezu počas stavby musí nálezca alebo 

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

nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa 

musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou 

odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do 

obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné 

opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a 

odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z 

nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. 

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

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

     Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava má platnosť 3 roky odo dňa 

vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené. 

 

      Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia Moravy, stanovisko zo dňa 

25.06.2021 pod zn. CS SVP OZ BA 1588/2021/2 – v súčasnosti sa v predmetnej lokalite 

nachádza TS č. 0006-008, z ktorej je vedené VN vzdušné vedenie linky č. 467 a NN distribučné 

vzdušné vedenie (na drevených PB). Predmetom stavby je vybudovanie novej kioskovej TS, 

nakoľko súčasné TS (TS č. 006-008 a TS č. 0006-007) sú v nevyhovujúcom stave, nového VN 

káblového vedenia a nových NN rozvodov. Časť trasy pôvodného VN vzdušného vedenia sa 

nachádza vo vzdialenosti cca 10 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze ramena Moravy. Nové 

NN vedenie a navrhovaná rozpojovacia a istiaca skriňa č. 6 je navrhnutá vo vzdialenosti min. 15 

m od vzdušnej päty ochrannej hrádze ramena Moravy. Nové VN káblové vedenie bude križovať 

kanál Kúty - Brodské v cca rkm 5,750. Križovanie kanála je navrhnuté riadeným pretlakom v 

hĺbke min. 2,0 m pod kótou 157,07 m n. m. Štartovacia a výtlačná jama bude umiestnená vo 

vzdialenosti min. 5 m od brehovej čiary kanála. 

     Žiadame, aby bol kábel v mieste križovania s kanálom uložený v chráničke. S navrhovanou 

hĺbkou krytia chráničky súhlasíme. 

     Existujúci PB č. 366 sa nachádza na brehovej čiare kanála a navrhovaná istiaca a 

rozpojovacia skriňa je navrhnutá v tesnej blízkosti brehovej čiary kanála. Žiadame, aby nová 

rozpojovacia a istiaca skriňa č. 6 bola umiestnená vo vzdialenosti min. 10 m od brehovej čiary 

kanála. 

     Pri demontáži pôvodného vzdušného vedenia a pri odstraňovaní podperných bodov a TS 

nesmie dôjsť k poškodeniu koryta kanála a ochrannej hrádze Ramena Moravy vrátene ich 

pobrežných pozemkov (pobrežné pozemky kanála Kúty - Brodské tvoria pozemky do 10 m od 

brehovej čiary, pobrežný pozemok ochrannej hrádze Ramena Moravy tvoria pozemky do 10 m 

od jej vzdušnej päty). 
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     Upozorňujeme, že na stavby vo vodách, na pobrežných pozemkoch, v inundačných územiach 

a do vzdialenosti 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze, je potrebný súhlas príslušného orgánu 

štátnej vodnej správy. K začiatku prác žiadame vopred prizvať zástupcu našej organizácie pre 

predmetný úsek - Ing. Čulen. Z realizácie križovania VN vedenia s kanálom Kúty-Brodské 

žiadame vykonať geodetické zameranie (polohové, výškové) a výsledky zamerania (vo formáte 

dwg, dgn) žiadame odovzdať našej organizácii pre služobné účely. 

 

     HYDROMELIORÁCIE, š. p., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 12.08.2021 pod zn. 5107-

2/120/2021 – po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám 

oznamujeme, že stavba „SA_Brodské, lok. Pánske, VNK, VNV, TS, NNK” v k. ú. Brodské sa 

dotkne hydromelioračných zariadení v správe Hydromeliorácie, š. p. nasledovne: 

     SO 01 VN rozvody budú križovať kanál U Mikulu (evid. č. 5208 017 010), ktorý bol 

vybudovaný v r. 1935 o celkovej dĺžke 1,187 km v rámci stavby „OP Brodské“. 

     SO 02 NN rozvody budú križovať kanál U Mikulu (evid. č. 5208 017 010). 

     PS 01 - Transformačná stanica - v záujmovom území neevidujeme žiadne hydromelioračné 

zariadenie v našej správe. 

     Demontáž VN vzdušného vedenia: bude križovať kanál U Mikulu (evid. č. 5208 017 010). 

     V prílohe Vám zasielame situáciu v M 1:1000 s orientačným vyznačením odvodňovacieho 

kanála, trasy SO 01 Navrhované VN káblové vedenie a trasy SO 02 Navrhované NN káblové 

vedenie. 

     Identifikáciu kanála v teréne Vám v prípade potreby zabezpečí zástupca Hydromeliorácie, š. 

p., dislokované pracovisko Malacky - kontaktná osoba Mgr. Brúsik, č. t. 0911 239 380, e-mail: 

brusik@hmsp.sk alebo p. Františáková, č. t. 0903 997 972, e-mail: frantisakova@hmsp.sk. 

     V predloženej dokumentácii - vo výkrese „Situácia stavby” arch. číslo 210702UC0010-04” je 

kanál U Mikulu (evid. č. 5208 017 010), ktorý bude križovať stavebný objekt SO 01 - VN 

rozvody a SO 02 - NN rozvody, označený ako „potok” a miesto križovania je vyznačené ako 

„Navrhované križovanie potoka”. 

     Vo výkrese „Uloženie káblov v zemi” arch. číslo 210702-UC0010-06” je znázornený detail 

križovania VN káblové vedenia s kanálom U Mikulu (evid. č. 5208 017 010) ako „Rez 

križovania Existujúceho potoka“. 

     V technickej správe je navrhnuté križovanie potoka „kanál U Mikulu (evid. č. 5208 017 010)” 

nasledovne: „Navrhované VN káblové vedenie križuje existujúci potok v 1 mieste. Križovanie 

potoka budeme riešiť riadeným pretlakom v hĺbke od dna potoka min. 2 m, pretlak začne a 

skončí min. 4 m od brehovej čiary. Uložené bude v chráničke PE 0200mm.”. 

     V zmysle výkresu „Situácia stavby” arch. číslo 210702-UC0010-04” bude križovanie 

stavebného objektu SO 02 NN rozvodov, ktoré pôjde v súbehu s SO 01 VN rozvody, s kanálom 

U Mikulu (evid. č. 5208 017 010) označeným ako „existujúci potok” realizované riadeným 

pretlakom v chráničke PE ø 160mm o dĺžke 20 m v hĺbke od dna potoka min. 2 m. 

     S predloženým technickým riešením križovania VN káblových rozvodov a NN káblových 

rozvodov stavby „SA Brodské, lok. Pánske, VNK, VNV, TS, NNK” v k. ú. Brodské s kanálom 

U Mikulu (evid. č. 5208 017 010) v správe Hydromeliorácie, š. p. súhlasíme. Pri realizácii stavby 

žiadame dodržať nasledovné podmienky: 

- križovanie VN káblových rozvodov a NN káblových rozvodov s odvodňovacím kanálom 

realizovať v zmysle predloženej dokumentácie a ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súbehy 

melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami” z r. 1983, 

- pred začatím zemných prác požiadať o identifikáciu kanála zástupcu Hydromeliorácie, š. p., 

dislokované pracovisko Malacky - kontaktná osoba Mgr. Brúsik, č. t. 0911 239 380, e-mail: 

brusik@hmsp.sk alebo p. Františáková, č. t. 0903 997 972, e-mail: frantisakova@hmsp.sk, 

- počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietočnosť kanála, 
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- miesto križovania s odvodňovacím kanálom vyznačiť výstražnými tabuľami, 

- k ukončeniu prác pri križovaní s odvodňovacím kanálom prizvať zástupcu Hydromeliorácie, š. 

p., ktorý protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasí vykonanie križovania, 

- v prípade poškodenia majetku štátu odvodňovacieho kanála, ku ktorému má Hydromeliorácie,     

š. p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora. 

 

     Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky, stanovisko zo dňa 16.06.2021 

pod zn. 11839/2021/OI-6 – riešeným územím prechádzajú cesty č. II/425, III/1129 a III/1132. 

     Trnavský samosprávny kraj, ako vlastník ciest č. II/425, III/1129 a III/1132, dáva k 

predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko: 

- pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa ciest č. II/425, III/1129 a III/1132 boli 

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

neskorších predpisov, 

- pred akýmkoľvek zásahom do ciest č. II/425, III/1129 a III/1132 je potrebné si vyžiadať 

povolenie, ktoré vydá Okresný úrad Senica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

ako orgán štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania ciest II. a III. triedy a určenie 

dočasného dopravného značenia, 

- prípadné križovanie navrhovanej trasy NN vedenia s uvedenými cestami požadujeme vykonať 

pretláčaním a uložením do chráničky kolmo na os komunikácie tak, aby chránička prečnievala 

min. 1,5 m od okraja krajnice vozovky. Štartovacie jamy vykopať tak, aby nedošlo k zosuvu 

konštrukčných vrstiev vozovky. Smerové vedenie trasy vedenia požadujeme viesť mimo 

konštrukciu cesty II. triedy, 

- stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK z 

hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov, 

- výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestné teleso a jej prebytočná časť musí byť 

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

podložia a vozovky, 

- v prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu, počas 

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

- obmedzenie cestnej premávky na cestách II. a III. triedy žiadame navrhnúť len v nevyhnutnom 

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

príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny 

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

predpisov, 

- technické podmienky týkajúce sa vedenia trasy v súvislosti s cestami č. II/425, III/1129 a 

III/1132 je stavebník povinný konzultovať so Správou a údržbou ciest Trnavského 

samosprávneho kraja. Stavebník je povinný predložiť tejto organizácii projektovú dokumentáciu 

na vyjadrenie. Zároveň Vám správca stanoví odstup trasy káblového vedenia od krajnice 

vozovky, prípadne priekopy. Tento odstup žiadame rešpektovať, 

- v prípade realizácie vedenia na pozemkoch vo vlastníctve TTSK, požadujeme túto skutočnosť 

zmluvne ošetriť - zriadením vecného bremena. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena žiadame uzatvoriť pred vydaním kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby. 

     Trnavský samosprávny kraj súhlasí s realizáciou stavby „SA_Brodské, lok. Pánske, VNK, 

VNV, TS, NNK”, v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, pri dodržaní podmienok 

tohto stanoviska. 

 

     Správa a údržba ciest TTSK, stanovisko zo dňa 16.06.2021 pod zn. 

5173/2021/SÚCTt/43/4754 – stavba je projektovaná v dotyku s miestnou komunikáciou (ul. 

Komenského), ktorá nie je v našej správe a údržbe. K hore uvedenej stavbe podľa predloženej 

žiadosti a dokumentácie sa nevyjadrujeme. 



  

  
  
 

8 

     Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko zo 

dňa 15.12.2021 pod zn. OU-SE-OCDPK-2021/013431-002 – navrhovaná stavba „SA_Brodské, 

lok. Pánske, VNK, VNV, TS, NNK“ v k. ú. Brodské podľa predloženej PD sa nedotýka záujmov 

ciest, nad ktorými vykonávame štátnu správu. 

     Stavba sa dotýka záujmov miestnych ciest a účelových ciest. Miestnu štátnu správu vo 

veciach miestnych ciest a účelových ciest vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy 

podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov. K návrhu stavby je potrebné záväzné stanovisko Obce Brodské ako 

dotknutého orgánu na úseku pozemných komunikácií. 

 

     Obec Brodské, cestný správny orgán, stanovisko zo dňa 29.07.2021 pod zn. OcÚ Bro-

350/2021-004 – Obec Brodské ako správca cestnej dopravy a pozemných komunikácii nemá 

námietky k vybudovaniu trafostanice, VN rozvodu a NN rozvodu v zmysle projektovej 

dokumentácie pre stavbu: SA_Brodské, lok. Pánske, VNK, VNV, TS, NNK. 

 

     Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, vyjadrenie zo dňa 23.02.2022 pod zn. 2/22-231-

157 – v predmetnom území: 

- neevidujeme objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana ložísk nerastných surovín, 

- neevidujeme staré banské diela v zmysle § 35 ods. 1, zákona č. 44/1988, 

- neevidujeme skládky odpadov,  

- je určené prieskumné územie Viedenská panva - sever; ropa a horľavý zemný plyn; určené pre 

NAFTA, a. s., Bratislava; s platnosťou do 28.6.2024, 

- predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, 

- geotermálne údaje sú k dispozícii na našej webovej stránke - aplikácia Atlas geotermálnej 

energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14, 

- nemáme zaregistrované zosuvy. 

     Dovoľujeme si Vás upozorniť, že toto naše vyjadrenie má informatívny charakter a 

nenahrádza geologický prieskum. 

 

     NAFTA a. s., Bratislava, stanovisko zo dňa 22.07.2021 pod zn. Z-NAF-007747/2021 – 

predmetná stavba, ktorá sa člení na SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody a PS 01 - 

Transformačná stanica, je situovaná na ploche prieskumného územia Viedenská panva - sever, 

určeného toho času spoločnosti, avšak nezasahuje do oblasti, v ktorej sa nachádzajú zariadenia 

spoločnosti, ani do nej nezasahujú ich ochranné, resp. bezpečnostné pásma. 

     Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou a vzhľadom na vyššie uvedené, spoločnosť 

nemá námietky k stavbe SA_Brodské, lok. Pánske, VNK, VNV, TS, NNK podľa predloženej 

projektovej dokumentácie v katastrálnom území Brodské. 

 

     SPP – distribúcia, a. s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 21.06.2021 pod zn. 

TD/NS/0485/2021/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: 

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

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

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

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

zaznamenaný do stavebného denníka, 

- 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), ktorá je oprávnená za porušenie 

povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa 

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

plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia 

podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne 

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

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej 

siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať 

stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., 

- v zmysle § 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. 

 

     Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava, stanovisko zo dňa 14.06.2021 pod zn. CD 

49403/2021 – súhlasíme s predloženou PD „SA_Brodské, lok. Panské, VNK, VNV, TS, NNK” 

za predpokladu splnenia nasledovných podmienok: 

- v záujmovom území stavby sa nachádzajú podzemné energetické zariadenia distribučného 

rozvodu energetiky, ktoré sú vo vlastníctve ZSD, 

- pred zahájením výkopových prác požadujeme vytýčenie jestvujúcich podzemných káblových 

energetických vedení. Vytýčenie týchto vedení na objednanie zrealizuje ZSD Tím sieťových 

služieb VN a NN Západ, 

- výkopové práce v blízkosti zemných káblových vedení požadujeme vykonávať so zvýšenou 

opatrnosťou - ručným spôsobom, 

- požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných 

podľa   § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s 

ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby 

môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) 

všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti 

práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení, 

- pred uložením káblov do výkopu treba požiadať na ZSD tím správy energetických zariadení 

západ o kontrolu prevedenia výkopu, 

- termín pokládky káblov požadujeme oznámiť na ZSD tím správy energetických zariadení 

západ príslušnému špecialistovi správy sietí v dostatočnom časovom predstihu (min. 3 dni) za 

účelom umožnenia kontroly pokládky káblov, 

- požiadavky na odstávky el. energie požadujeme predložiť na Tím správy energetických 

zariadení západ príslušnému špecialistovi správy sietí v dostatočnom časovom predstihu (min. 

30 dní) za účelom umožnenia zadať odstávku do príslušných systémov, 
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- stavba elektroenergetických zariadení tvoriacich súčasť distribučného rozvodu musí byť 

zrealizovaná materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v katalógu výrobkov, ktorý 

je umiestnený na stránke prevádzkovateľa ZSD, 

- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. 

 

     Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 17.06.2021 pod 

zn. 25177/2021/TL – k umiestneniu a stavbe: „SA_Brodské, lok. Pánske, VNK, VNV, TS, 

NNK“ 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. 

     BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností. 

 

     PAVOS Vodárenská spoločnosť, s. r. o., Malacky, vyjadrenie zo dňa 16.09.2021 – v 

záujmovom území sa nenachádzajú inžinierske siete v správe našej organizácie. Vyjadrenie z 

hľadiska situovania navrhovanej stavby: 

     Pri dodržaní všetkých ochranných pasiem v zmysle STN 73 6005 s navrhovanou stavbou 

súhlasíme. 

     Pred zahájením stavebných prác je nutné požiadať o ich presné vytýčenie priamo v teréne. 

Vytýčenie verejnej kanalizácie zabezpečí na základe objednávky naša organizácia. Pri výstavbe 

je nutné dodržať: 

- priestorovú normu uloženia potrubí STN 73 6005, 

- ochranné pásmo verejnej kanalizácie (vrátane prípojok) - 1,5 m na obidve strany od 

vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia (§ 19, ods. 2, Z. č. 442/2002), 

- v ochrannom pásme je zakázané (§ 19, ods. 5, Z. č. 442/2002): vykonávať zemné práce, 

umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré 

obmedzujú prístup k verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, 

vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy. 

     V prípade, ak nie je možné dodržať stanovené podmienky výkonu stavebných prác, stavebník 

požiada o výnimku, ktorá bude prerokovaná a prípadne schválená prevádzkovateľom. 

 

     Slovak Telekom, a. s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 07.06.2021 pod zn. 6612116926 – 

dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak 

Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Stavebník je povinný rešpektovať nasledovné: 

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

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

- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej 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, 

- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 

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

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

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

podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 

správou sieti: Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, +421 34 6512211, 
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- v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 

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

zodpovedá projektant, 

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

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom 

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

- upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 

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

materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch 

a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení, 

- v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemné 

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

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

narušeniu ochranného pásma, 

- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa     

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

- v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 

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

požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o 

vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu 

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

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

týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení, 

- vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o, na 

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

aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch 

týždňov od podania objednávky, 

- 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, 

- 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., 

- 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, 

- poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

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

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

prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné 

stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a 

prístupovým bodom k nej. 

     Všeobecné podmienky ochrany SEK: 

a) V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak 

Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 

sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s, povinný zabezpečiť: 
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- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 

Slovak Telekom, a. s., 

- vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia, 

- odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia. 

     V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí 

(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, 

hradil@suptel.sk, 0907 777474. 

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

rôznou funkčnosťou. 

b) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ 

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, 

- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a 

vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu 

stanovené, 

- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 

cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, 

- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s 

najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje), 

- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a 

poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, 

- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), 

- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777, 

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

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

zariadenia vykonané bez ich vedomia). 

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

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

c) V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné 

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

d) Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 

rozsahu. 

 

     Slovak Telekom, a. s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 03.09.2021 pod zn. 2221000272 – 

súhlasíme s predloženou dokumentáciou za podmienok uvedených nižšie. S predloženým 

projektom súhlasíme bez pripomienok. Spresňujúce podmienky: 

- 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, 

- v zmysle 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, 

- stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii 

telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti 

spoločnosti Slovak Telekom, a. s., 

- stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sieti 

spoločnosti Slovak Telekom, a. s., 
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- počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so 

sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov Slovak Telekom, a. s. pred zásypom ryhy na kontrolu 

telekomunikačných vedení. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku 

stavebníka. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia uvedené pracovníkom Slovak 

Telekom, a. s. v stavebnom denníku stavebníka, 

- pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu, ktoré majú vplyv na 

telekomunikačné vedenia v správe Slovak Telekom a. s. žiadame prizvať prevádzkovateľa / 

správcu siete, Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, +421 34 6512211, 

- v prípade, že Slovak Telekom, a. s. zistí poškodenie telekomunikačných vedení a rádiových 

zariadení na alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1 - 6 je stavebník povinný uhradiť 

spoločnosti Slovak Telekom a. s. všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku, 

- vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PD) stráca platnosť uplynutím doby platnosti 

vyjadrenia k PD alebo v prípade zmeny predloženej projektovej dokumentácie stavebníka, 

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

potrebné uzavrieť dohodu/zmluvu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení alebo 

vybudovaní novej telekomunikačnej prípojky s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia 

dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku, 

- v prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť nahlásiť 

bezodkladne na dispečing ST a. s. (tel. č. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov ST a. s. na 

stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky, 

- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa     

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

- 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 TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať 

zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne 

káblové rozvody, Slovak Telekom, a. s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si 

obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení, 

- vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na 

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

aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia/. Vytýčenie bude zrealizované do troch 

týždňov od podania objednávky. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto 

vyjadrenia a dátum jeho vydania, 

- stavebník  alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedených bodov 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom,     

a. s., 

- žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. 

 

     Orange Slovensko, a. s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 03.06.2021 pod zn. BA-1911 2021 

– 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 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 
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Orange Slovensko a. s. Mechanická ochrana a prekládky bude realizovaná 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. ním poverená servisná 

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

PTZ. Upozorňujeme, že: 

- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a. s., sa môžu nachádzať TKZ 

iných prevádzkovateľov, 

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

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 znene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom 

pásme, 

- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, 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 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), 

- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení 

trasy, 

- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ: -. 

     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 dole uvedeným dátumom. 

     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. 

     PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich 

PTZ do projektovej dokumentácie však podľa § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. 

o elektronických komunikáciách zodpovedá projektant! 

 

     UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 26.05.2021 pod 

zn. 1239/2021 – s vydaním ÚR – SP danej stavby súhlasíme, pretože v lokalite stavby sa 

nenachádza sieť UPC. 
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     O2 Slovakia, s. r. o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 07.06.2021 – 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. 

 

     Energotel, a. s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 10.06.2021 pod zn. 620211265 – 

v záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, 

a. s. 

     Ostatné podmienky ochrany podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a. s. (ďalej 

iba Vedenia). 

     V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách je žiadateľ 

povinný do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých podzemných vedení v majetku 

spoločnosti Energotel, a. s. nachádzajúcich sa v záujmovom území. 

     Pred realizáciou stavby je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie podzemných vedení v 

našom majetku. Vytýčenie zrealizujeme na základe objednávky zaregistrovanej prostredníctvom 

portálu https://registraciaportal.energotel.sk/. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na 

https://www.energotel.sk/demarcation-ofnetworks. Kontakt na vytýčenie: Tomáš Braniša, mobil 

0911 775 064, email: vytycovanie@energotel.sk. V objednávke je žiadateľ povinný uviesť 

registračné číslo žiadosti uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia. 

     Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v § 66 a    

§ 67 Zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, najmä: 

- pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 

6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu, 

- zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt 

vytycovanie@energotel.sk, 

- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou 

polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia 

Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás 

Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie 

(napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu 

od vyznačenej polohy Vedení, 

- dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu, 

- nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup 

k Vedeniam, 

- zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a 

poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú 

prevádzkyschopnosť, 

- pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a. s. ku 

kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia 

prevádzkovateľa a správcu Vedení, 

- pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia 

(zákrytové dosky, fólia, markre), 

- overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia), 

- v prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a. s. o opätovný súhlas, 

- v prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie 

preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti 

Energotel, a. s. 

     V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámte každé poškodenie Vedení 

na tel. číslo +421 250 612 200. 
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     eustream, a. s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 25.05.2021 pod zn. 397/2021 – podľa 

zákresu žiadateľa sa nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete 

eustream, a. s. 

     Ochranné pásmo je definované vodorovnou vzdialenosťou meranou kolmo na obidve strany 

od osi plynovodu. Pre siete eustream, a. s. vzhľadom na priemer potrubí a tlak prepravovaného 

média (DN nad 500 mm a tlak nad 4 Mpa) platí podľa § 79 ods. (2) písmeno (d) zákona 

251/2012 ochranné pásmo 50 m od osi krajnej línie prepravnej siete a podľa § 80 ods. (2) písm. 

(g) zákona č. 251/2012 Zb. pre bezpečnostné pásma platí vzdialenosť 200 m. 

 

     OTNS, a. s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 26.05.2021 pod zn. 2150/2021 – v záujmovom 

území danej stavby sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a. s. ani Benestry či 

PNTW. S vydaním územného rozhodnutia/stavebného povolenia súhlasíme bez pripomienok. 

 

     TRANSPETROL, a. s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 03.06.2021 pod zn. 006341/2021 – 

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

Z našej strany nemáme preto k danej akcii žiadne pripomienky. 

 

     SLOVNAFT, a. s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 21.06.2021 pod zn. SN/R/2021/012552/Z 

– v záujmovom území podľa prílohy k vyjadreniu sa nenachádzajú zariadenia ani inžinierske 

siete vo vlastníctve spoločnosti SLOVNAFT, a. s. 

 

     SITEL s. r. o., Košice, vyjadrenie zo dňa 28.05.2021 pod zn. 210525-1105 – v záujmovom 

území stavby sa nenachádzajú EKS v majetku SITEL s. r. o. S vydaním ÚR/SP súhlasíme bez 

pripomienok. Za správnosť zákresu záujmového územia zodpovedá žiadateľ. 

     Upozornenie: Poškodenie EKS je trestné v zmysle § 286 Trestného zákona! Za poškodenie 

EKS je zodpovedný stavebník a SITEL s. r. o. je oprávnená vymáhať náklady na opravu EKS, 

ako aj ďalšie škody spôsobené poškodením/prerušením prevádzky EKS. 

 

4. Podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry: -. 

 

5. Splnenie ohlasovacej povinnosti pri závadách na stavbe, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie. 

 

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

pozemku: stavebník akýmikoľvek stavebnými prácami nesmie narušiť susedné stavby 

a pozemky. 

 

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

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

 

8. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať 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 MŽP SR č. 453/2000 Z. z. 

 

9. Stavbu bude stavebník uskutočňovať: dodávateľsky. V zmysle § 62 ods. 1 písm. d) 

stavebného zákona je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 

dní po skončení výberového konania. 
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10. Projektantom stavby je: Ing. Dušan Držík, LiV-EPI, s. r. o., Trenčianska 56/F, 821 09 

Bratislava.  

 

11. V súlade s ust. § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označí stavebník stavbu na viditeľnom 

mieste štítkom s nasledovnými údajmi: označenie stavby, označenie stavebníka, kto stavbu 

realizuje, kto a kedy stavbu povolil, termín začatia a ukončenia stavby podľa stavebného 

povolenia a meno zodpovedného stavbyvedúceho. 

 

12. Stavebník je povinný vykonávať práce na dotknutých pozemkoch v zmysle práv a povinností 

uvedených v ust. § 11 zákona č. 251/2012 o energetike v znení neskorších predpisov. 

 

13. Stavba bude dokončená do 12/2022. 

 

14. 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. o správnom konaní v znení neskorších predpisov/. 

 

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

 

3. Na výstavbu budú použité iba stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na 

zamýšľaný účel. Certifikáty použitých stavebných výrobkov budú predložené pri kolaudácii. 

 

4. Stavebník zabezpečí porealizačné geodetické zameranie predmetnej stavby, ktoré bude 

predložené pri kolaudácii stavby. 

 

5. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 

6. V rámci výstavby nesmie prísť k výrazným terénnym úpravám na dotknutých stavebných 

pozemkoch. 

 

7. V prípade akýchkoľvek preukázateľných škôd, ktoré vzniknú následkom uskutočňovania 

stavby tretím osobám, bude urobená náprava na náklady stavebníka. 

 

8. Pred zahájením výkopových prác budú vytýčené všetky jestvujúce inžinierske siete 

v dotknutom území. 

 

9. Navrhovaná SR č. 6 bude osadená vzhľadom k brehovej čiare priľahlého kanála v súlade 

s podmienkami vyplývajúcimi z predloženého stanoviska SVP, š. p., Správy povodia Moravy zo 

dňa 25.06.2021, resp. tak ako je zakreslená a zakótovaná v predloženom realizačnom projekte 

výkrese „Situácia stavby č. 1“ z dátumom vyhotovenia výkresu - 01/2022. 

 

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

 

Stavebný úrad k stavebnému povoleniu pripája overenú projektovú dokumentáciu. 
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Odôvodnenie 

 

     Dňa 23.11.2021 požiadal stavebník Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 

Bratislava, IČO: 36361518, prostredníctvom splnomocneného zástupcu spoločnosti LiV-EPI,    

s. r. o., Trenčianska 56/F, Bratislava, na tunajšom úrade o vydanie stavebného povolenia na 

stavbu „SA_Brodské, lok. Pánske, VNK, VNV, TS, NNK“ na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 

7406/1, 7591/1, 7591/10, 7591/11, 3761/3, 7591/2, 7588/4, 7573, 7588/2, 7556/3, 7556/1, 7429, 

790/1, 791/1, 1267/1, 7588/1, 7574/4 v k. ú. Brodské. Na umiestnenie predmetnej stavby vydal 

stavebný úrad Obec Brodské územné rozhodnutie dňa 27.09.2021 pod sp. zn. 456/2021. 

     Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť neposkytovala dostatočný podklad na riadne 

posúdenie navrhovanej stavby a zároveň v projektovej dokumentácii neboli dodržané podmienky 

územného rozhodnutia vydaného Obcou Brodské dňa 27.09.2021 pod sp. zn. 456/2021, stavebný 

úrad výzvou zo dňa 22.12.2021 v súlade s ust. § 60 ods. 1 stavebného zákona, vyzval žiadateľa, 

aby v primeranej lehote doložil stavebnému úradu podklady potrebné na riadne posúdenie 

povoľovanej stavby. Súčasne stavebný úrad stavebné konanie, v súlade s ust. § 29 ods. 1 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, prerušil na dobu stanovenú na 

doplnenie potrebných dokladov. Potrebné doklady boli stavebnému úradu doručené dňa 

14.02.2022. 

     K žiadosti bola priložená: 2x projektová dokumentácia stavby, kópia územného rozhodnutia 

zo dňa 27.09.2021 pod sp. zn. 456/2021, poverenie na zastupovanie žiadateľa zo dňa 01.01.2018, 

poverenie na zastupovanie žiadateľa zo dňa 02.01.2018, plnomocenstvo na zastupovanie zo dňa 

23.08.2018. 

     Oznámením zo dňa 16.02.2022 stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania a súčasne 

podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 

Účastníkom konania a dotknutým orgánom určil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia 

oznámenia, v ktorej môžu uplatniť k predloženej žiadosti námietky a pripomienky. V stanovenej 

lehote neboli zo strany účastníkov konania vznesené námietky. 

     V rámci stavebného konania boli doložené záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých 

orgánov: Ministerstvo obrany SR, stanovisko zo dňa 04.06.2021 pod zn. ASM-80-1325/2021; 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici – stanovisko zo dňa 21.12.2021 

pod zn. ORHZ-SI1-342-001/2021; Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, odpadové hospodárstvo – vyjadrenie zo dňa 20.07.2021 pod zn. OU-SI-OSZP-

2021/000720-002; Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná 

správa – vyjadrenie zo dňa 20.07.2021 pod zn. OU-SI-OSZP-2021/000719-002; Okresný úrad 

Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny – stanovisko zo dňa 

25.06.2021 pod zn. OU-SI-OSZP-2021/000722-002; Okresný úrad Skalica, odbor krízového 

riadenia – stanovisko zo dňa 10.06.2021 pod zn. OU-SI-OKR 20221000277-038; Krajský 

pamiatkový úrad Trnava – stanovisko zo dňa 18.06.2021 pod zn. KPUTT-2021/13479-

2/50277/KSI; Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy 

– stanovisko zo dňa 25.06.2021 pod zn. CS SVP OZ BA 1588/2021/2; Hydromeliorácie, š. p., 

Bratislava – vyjadrenie zo dňa 12.08.2021 pod zn. 5107-2/120/2021; TTSK, odbor dopravnej 

politiky – stanovisko zo dňa 16.06.2021 pod zn. 11839/2021/OI-6; Správa a údržba ciest TTSK – 

stanovisko zo dňa 16.06.2021 pod zn. 5173/2021/SÚCTt/43/4754; Okresný úrad Senica, odbor 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií – stanovisko zo dňa 15.12.2021 pod zn. OU-SE-

OCDPK-2021/013431-002; Obec Brodské, cestný správny orgán – stanovisko zo dňa 29.07.2021 

pod zn. OcÚ Bro-350/2021-004; Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava – vyjadrenie 

zo dňa 23.02.2022 pod zn. 2/22-231-157; Nafta, a. s., Bratislava – stanovisko zo dňa 22.07.2021 

pod zn. Z-NAF-007747/2021; SPP – distribúcia, a. s., Bratislava – vyjadrenie zo dňa 21.06.2021 

pod zn. TD/NS/0485/2021/Mo; Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava – stanovisko zo 
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dňa 14.06.2021 pod zn. CD 49403/2021; Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Bratislava – 

vyjadrenie zo dňa 17.06.2021 pod zn. 25177/2021/TL; PAVOS Vodárenská spoločnosť, s. r. o., 

Malacky – vyjadrenie zo dňa 16.09.2021; Slovak Telekom, a. s., Bratislava – vyjadrenie zo dňa 

07.06.2021 pod zn. 6612116926 a vyjadrenie zo dňa 03.09.2021 pod zn. 2221000272; Orange 

Slovensko, a. s., Bratislava – vyjadrenie zo dňa 03.06.2021 pod zn. BA-1911 2021; UPC 

BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava – vyjadrenie zo dňa 26.05.2021 pod zn. 

1239/2021; O2 Slovakia, s. r. o. – vyjadrenie zo dňa 07.06.2021; Energotel, a. s., Bratislava – 

vyjadrenie zo dňa 10.06.2021 pod zn. 620211265; eustream, a. s., Bratislava – vyjadrenie zo dňa 

25.05.2021 pod zn. 397/2021; OTNS, a. s., Bratislava – vyjadrenie zo dňa 26.05.2021 pod zn. 

2150/2021; TRANSPETROL, a. s., Bratislava – vyjadrenie zo dňa 03.06.2021 pod zn. 

006341/2021; Slovnaft, a. s., Bratislava – vyjadrenie zo dňa 21.06.2021 pod zn. 

SN/R/2021/012552/Z; SITEL, s. r. o. – vyjadrenie zo dňa 28.05.2021 pod zn. 210525-1105. 

Predložené záväzné stanoviská a vyjadrenia sú kladné pri dodržaní podmienok v nich 

uvedených. 

     Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, stavebný úrad 

v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona, upovedomil účastníkov konania o začatí stavebného 

konania verejnou vyhláškou. V súlade s § 69 ods. 1 stavebného zákona, stavebný úrad stavebné 

povolenie oznamuje rovnakým spôsobom ako začatie stavebného konania. 

     V uskutočnenom stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadosť o stavebné povolenie 

a posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že 

uskutočnením (ani budúcim užívaním stavby) nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani 

neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. 

     Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

 

     Správny poplatok bol v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov uhradený vo výške 200,00 € pri podaní žiadosti. 

 

 

Poučenie 
 

     Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15-tich dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia prostredníctvom stavebného úradu – Obec Brodské, Školská 1030, Brodské na 

Okresný úrad Trnava, Odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, Trnava. 

     Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné príslušným 

správnym súdom. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    A n n a     K r í d l o v á 

                                                                                                              starosta obce 
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     Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

 

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

 

 

 

                                                              ...................................................................................... 

                                                                      odtlačok pečiatky a podpis poverenej osoby 

 

Doručí sa:      

1. Účastníkom konania – verejnou vyhláškou 

 

Na vedomie: 

1. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, Bratislava 

2. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy, Pri 

Maline 1, Malacky 

3. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 

4. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, Trnava 

5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici, Štúrova 1, Holíč 

6. Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo, 

štátna vodná správa, ochrana prírody a krajiny a odbor krízového riadenia 

7. Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  

8. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

9. Obec Brodské, cestný správny orgán 

10. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava 

11. Eustream, a. s., Votrubova 11/A, Bratislava 

12. SPP- distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava 

13. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, Bratislava 

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

15. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, Bratislava 

16. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, Bratislava 

17. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Ševčenkova 36, Bratislava 

18. O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava 

19. Energotel, a. s., Miletičova 7, Bratislava 

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

21. SITEL, s. r. o., Zemplínska 6, Košice 

22. OTNS, a. s., Vajnorská 137, Bratislava 

23. TRANSPETROL, a. s., Šumavská 38, Bratislava 

24. Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 

25. Nafta, a. s., Votrubova 1, Bratislava 

26. PAVOS Vodárenská spoločnosť, s. r. o., Veľkomoravská 16, Malacky 
Ku spisu: 1x      


