Obec Smolenice
Obecný úrad, SNP 52, 919 04 Smolenice
Číslo: OcÚ/OŽP/362/2021/ÚR/Zý

v Smoleniciach 12.10.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
Obec Smolenice, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
stavebný zákon), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na
rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 15.06.2021 podal

Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
v zastúpení G.A.Com, s.r.o., Školská 578/57, 951 78 Kolíňany

(ďalej len navrhovateľ), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného
zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby

INS-FTTH-TT-BOLR-05-Smolenice
(ďalej len stavba) na pozemkoch v obci Smolenice, katastrálne územie Smolenice
a Smolenická Nová Ves.
Popis stavby:
Účelom stavby v Smoleniciach je poskytovanie vysokorýchlostných elektronických služieb
prostredníctvom technológie FTTH, t.j. rýchleho prenosu dát za pomoci optických vlákien.
Dátová kapacita optickej linky je taká veľká, že umožňuje poskytovanie viacerých služieb
súčasne. Táto služba umožňuje prostredníctvom optických vlákien využívať naraz rýchly
internet, televíziu v digitálnej kvalite a telefonovanie.
V uliciach obce Smolenice sa položia nové multirúry, do ktorých sa následné zafúknu zväzky
optických vlákien, ktoré sa ukončia v zákazníckych bodoch v určených miestach pred
oploteniami pozemkov. Uvedená optická sieť sa bude sústreďovať v pasívnych optických
distribučných boxoch (PODB). V uliciach, kde v dôsledku šírkového usporiadania
komunikácií a priľahlých pásov by bolo zložité budovať zemné prípojky, využijú sa aj
jestvujúce telekomunikačné stĺpy na pripojenie zákazníkov na budovanú optickú sieť ST.
Stavba je časovo naviazaná na stavbu „INS-FTTH-TT-BOLR-05-Transport-TrstínSmolenice-Lošonec-Horné Orešany“.
Novovybudovaná optická sieť sa bude pripájať do telekomunikačnej budovy v obci
Smolenice na ulici SNP č.29/50. V trase k účastníkom sa položia mikrotrubky do nových
výkopov, ktoré budú podľa možnosti totožné s trasami jestvujúcich metalických káblov ST.
Uvedená optická sieť sa bude sústreďovať do pasívnych optických distribučných boxoch
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(PODB), ktoré sa osadia na budovaných trasách tak, aby vzdialenosť medzi PODB
a najvzdialenejším účastníkom napojeným na aktuálne PODB podľa možnosti nebola väčšia
ako 800m. V trase zemných prípojok sa optické vlákna ukončia v účastníckych optických
krabiciach (OUK). Umiestnenie OUK sa bude realizovať individuálne po dohode s majiteľom
nehnuteľnosti. Najvhodnejšie miesto pre OUK je na rozhraní pozemkov. Z OUK bude možné
pripojiť 4 rodinné domy. V bytových domoch sa bude ukončovať budovaná trasa
v dohodnutých, odkiaľ sa následne na základe povolenia majiteľov vybuduje vnútorný rozvod
v budove. Vo firemných priestoroch je možné ukončovať budovanú trasu v serverovni , alebo
na budove. Vybudovaním optickej siete sa vytvoria možnosti okamžitého poskytnutia
ponúkaných služieb zákazníkom, ktorí prejavia záujem už pri budovaní siete. Zákazníkom,
ktorí nebudú mať záujem o ponúkané služby zostanú rezervy pred pozemkami.
Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1.Stavba bude umiestnená na pozemkoch, ako je zakreslené na priloženom situačnom
výkrese, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb.
2.Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy povoľovanej stavby oprávneným
subjektom.
3.Stavba bude realizovaná dodávateľsky. V lehote 15 dní od ukončenia výberového konania
oznámi stavebník stavebnému úradu dodávateľa stavby.
4.Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení, predovšetkým vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce
a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na
stavenisku.
5.Pri stavbe budú dodržané 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 orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické
normy.
6.Pri výstavbe bude chránená v maximálnej miere zeleň.
7.V prípade zásahu do miestnych komunikácií treba pred zahájením prác požiadať príslušnú
obec o rozkopávkové povolenie pred realizáciou výkopových prác.
8.V prípade zásahu do štátnej cesty (rozkopávka, pretláčanie) treba pred zahájením prác
požiadať Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie
povolenia na zvláštne užívanie cesty.
9.pri výstavbe budú dodržané podmienky uvedené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov
a organizácií.
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Záväzné stanovisko obce k vydaniu územného rozhodnutia.
Obec Smolenice v zastúpení starostom, na základe žiadosti G.A.Com, s.r.o., Školská 57,
951 78 Kolíňany na základe splnomocnenia od investora Slovak Telekom, a.s. zo dňa
17.12.2020 a po preštudovaní PD a osobnej konzultácii s Ing. Gabrielom Benczom (kde bol
informovaný o terajšej situácii – viď. Lokalita Pod zámkom) vydáva záväzné stanovisko
k vydaniu územného rozhodnutia pre investičnú akciu INS-FTTH-TT-BOLR-05-Smolenice
a
Obec Smolenice súhlasí
S vydaním ÚR pre líniovú stavbu – elektronická komunikačná sieť INS-FTTH-TT-BOLR05-Smolenice v katastrálnom území Smolenice, Smolenická Nová Ves podľa predloženej PD,
pre investora Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.
Krajský pamiatkový úrad Trnava rozhodnutie dňa 11.02.2021 č. KPUTT2021/1692-4/11208/Grz
Krajský pamiatkový úrad Trnava (ďalej len KPÚ TT) v konaní o vykonaní záchranného
archeologického výskumu začatom oznámením v predmetnej veci pod č.k. KPUTT2021/1692-3/4832/Grz
z
z
21.
01.
2021
v
súvislosti
so
stavbou
„INS_FTTH_TT_BOLR_05_Smolenice“, v katastrálnom území Smolenice, vydáva toto
ROZHODNUTIE: Za účelom záchrany archeologických a historicky hodnotných nálezov a
archeologických
nálezísk
predpokladaných
v
zemi
na
území
stavby
„INS_FTTH_TT_BOLR_05_Smolenice“, v katastrálnom území Smolenice, stavebník
zabezpečí podľa § 35 ods. 7 v nadväznosti na § 35 ods. 4 pís. b) pamiatkového zákona
vykonanie záchranného pamiatkového výskumu.
1. KPÚ TT podľa § 39 ods. 3 a § 36 ods. 1 pamiatkového zákona, určuje nasledujúce
podmienky vykonávania tohto výskumu:
a) druh výskumu: archeologický.
b) miesto a rozsah vykonávaného výskumu: Výskum bude prebiehať na ploche prác stavby
„INS_FTTH_TT_BOLR_05_Smolenice“, v rozsahu medzi ulicami Pod Molpírom,
Komenského a Zámocká vrátane celej dĺžky týchto ulíc, navrhovanej v katastrálnom území
Smolenice.
c) spôsob vykonávania výskumu: Archeologický výskum bude realizovaný minimálne v
rozsahu zemných prác určených úsekov stavby nasledovne: A rcheologický výskum
pozostávať zo sledovania výkopových prác, dočistenia, odkrývania a následnej záchrany a
dokumentácie archeologických nálezov a situácií počas prebiehajúcich zemných prác stavby.
V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu
podľa pokynov oprávnenej osoby.
2. Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník/stavebník povinný:
a) podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
b) v zmysle § 39 ods. 3 zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou
oprávnenou vykonávať archeologické výskumy v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona
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(ďalej „oprávnená osoba“), s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu dohodu, obsahujúcu
okrem iného podmienky vykonania archeologického výskumu, určené týmto rozhodnutím.
c) o uzavretí dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ TT
d) doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá
bude vykonávať archeologický výskum,
e) zabezpečiť vyhotovenie a odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej
dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona KPÚ
Trnava a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Výskumná
dokumentácia spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR bude odovzdaná do 90 dní od
ukončenia terénnej časti výskumu.
f) výskumná dokumentácia bude v zmysle § 39 ods. 9 pamiatkového zákona odovzdaná do 90
dní od ukončenia terénnej časti výskumu.
3. Objav nehnuteľných archeologických nálezov (napr. architektúr) bude ohlásený KPÚ
Trnava. 4. Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu a
archeologických nálezísk budú vykonávať pracovníci Krajského pamiatkového úradu Trnava.
5. Toto rozhodnutie platí pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby.
Podmienky tohto rozhodnutia žiadame zapracovať do územného rozhodnutia a stavebného
povolenia pre danú stavbu.
6. Pri výskumných prácach je potrebné využívať detekčné zariadenie na vyhľadávanie kovov.
Ministerstvo dopravy a vystavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu stanovisko
dňa 28.06.2021 c. 07512/2021/ÚVHR/79018
Súhlasí sa s návrhom žiadateľa: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:
35763469 v zastúpení G.A.Com, s.r.o., Školská 578/57, 951 78 Kolíňany, IČO: 51468441 na:
"INS_FTTH_TT_BOLR_05_Smolenice", Projektová dokumentácia k územnému konaniu
stavby.
Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku
stanovisko dňa 18.01.2021 č. ASM-41-2967/2020
Súhlasíme s realizáciou stavby “INS_FTTH TT BOLR 05 Smolenice” v k.ú. Smolenice,
Smolenická Nová Ves, okres Trnava. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné
telekomunikačné vedenia ani radio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej
republiky.
NASES vyjadrenie dňa 03.01.2021 č 330-2021/1-6
- podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nachádzajú
telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES
Pri realizacii stavby musia byť dodržane všetky zákonne podmienky týkajúce sa ochrany
existujúcich sietí (podľa ust. Zákona č.351/2011 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete a
zariadení, napr. STN 73 6005). Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo
poškodené zariadenia, ktorých správcom je NASES, je žiadateľ, resp. stavebník
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povinný respektovať nasledovne:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (68 zákona č. 351/2011 Z. z.)
Zároveň musi žiadateľ (resp. stavebník) dodržať ust. §65 zák. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu).
2. Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej výstavby
musia byť dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), príp. splnomocneným
zástupcom žiadateľa a zástupcom NASES najneskôr do dňa vytyčenia existujúcich sietí v
správe NASES.
3. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh
všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
4. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti vytyčenia a vyznačenia polohy
existujúcich sietí v teréne.
5. Pred zacatím zemných prác musí byť zabezpečené vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení
priamo na povrchu terénu, ktoré si stavebník musí dohodnúť s pracovníkom správcu siete:
Ivan Novotný, ivan.novotny@nases.gov.sk, +421 905 719 529.
6. Ziadateľ je povinný správcovi preukazať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli
oboznámení s vytyčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, aby v
miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne
nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej
polohy telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť realizovaný ručne. Zároveň upozorní
na možnú odchýlku skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
+/- 30 cm.
7. Akékoľvek poškodenie zariadené v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť
správcovi na tel. č. +421 232 780 799.
8. V prípade odkrytia existujúcich sietí v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť
skutočnosť na tel. č. +421 232 780 799 a zabezpečiť spätný zásyp v čo najkratšej možnej dobe
a zabezpečenie siete ochrannou fóliou (resp. uviesť odkryté zariadenia do pôvodného stavu).
9. Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a budovania
zariadení nad existujúcou sieťou v správe NASES.
10. V zmysle ust. §66 ods. 10 zák. č. 351/2011 Z. z. v prípade prekládky existujúceho vedenia
musí navrhovateľ uzavrieť dohodu so správcom siete (NASES). Náklady spojenés prekládkou
vedenia hradí navrhovateľ. Bez uzavretej dohody nie je možné prekládku vedenia realizovať.
V prípade vykonanej prekládky existujúceho vedenia je stavebník povinný vypracovať a
odovzdať na schválenie PD správcovi siete.
11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti
podľa § 68 zák. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciach v platnom znení.
12. Toto vyjadrenie je platné 1 rok a len pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovat', prenajimať alebo využívať bez súhlasu
agentúry NASES. V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 1 rok odo dňa
vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NASES o nové vyjadrenie.
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13. V prílohe Vám zasielame plány s orientačným zakreslením existujúcich sietí v správe
NASES.
Okresné riaditeľstvo PZ Trnava, ODI vyjadrenie dňa 15.01.2021 č ORPZ-TT-ODI12021/002221-036
ODI Trnava po preštudovaní projektovej dokumentácie vydava záväzné stanovisko - súhlasi s
vydaním územného rozhodnutia podľa predloženej dokumentácie pri dodržaní nasledovných
podmienok:
1. vydávanie určenia na použitie dopravného značenia a dopravných zariadení podlieha
konaniu podľa § 3 ods.7 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach v zneni
neskorších predpisov /cestný zákon/, preto ODI Trnava žiada v samostatnom konaní
nezávisle od územného a stavebného konania predlozit' k posúdeniu projektovú dokumentaciu
prenosného dopravného značenia v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená
bezpečnosť, alebo plynulosť cestnej premávky na cestách, miestnych komunikáciach,
účelových komunikáciách, cyklochodníkoch, chodníkoch alebo na samostatných cestičkách
pre chodcov alebo cyklistov. Projektová dokumentácia prenosného dopravného značenia
spolu s žiadosťou bude predložená prislušnému cestnému správnemu orgánu a jeho
prostredníctvom na ODI Trnava na odsuhlasenie.
2. žiadame, aby projektová dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou
legislatívou, teda podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z. z., a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o
cestnej premávke.
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK stanovisko dna 28.07.2021 č. OUTT-OCDPK-2021/021215-002
1. K zafúknutiu optických káblov do existujúcich chráničiek bez zásahu do pozemnej
komunikácie ciest II/502 a III/1277 nemáme námietky.
2.Trasa navrhovaného nového optického vedenia je vedená v sídelnom útvare obce Smolenice
a v časti i mimo sídelný útvar obce. Na umiestnenie trasy mimo sídelný útvar obce je potrebné
na tunajšom úrade vyžiadať povolenie výnimky z ochranného pásma cesty II/502 pred
vydaním územného rozhodnutia. K žiadosti je potrebné priložiť situáciu so staničením
umiestnenia v ochrannom pásme cesty II/502 a stanovisko Správy a údržby ciest TTSK.
3. Z predloženej PD vyplýva, že novonavrhovaná trasa optickej siete zasahuje do pozemnej
komunikácie cesty III/1277, III/1290 a II/502, ktoré viacnásobne križuje ako i je vedená v
súbehu s danými cestami. (Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jeho súčasti. Cestné
teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov,
zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol
metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov).
4. V súbehu s vyššie uvedenými cestami musí byť vedenie uložené min. 2,0 m za vonkajšou
hranou asfaltovej vozovky, resp. podľa podmienok a požiadaviek Správy a údržby ciest TTSK
uvedených v stanovisku pod č. 05023/2021/SUCTt-41063 zo dňa 15.02.2021 a pod č.
05023/2021/SUCTt-6 zo dňa 21.06.2021.
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5. Súhlasíme s nutnými križovaniami vyššie uvedených ciest pretláčaním, ak budú
realizované pretláčaním chráničky kolmo na os cesty, s uložením vedenia do tejto chráničky
podľa § 18 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v
znení neskorších predpisov. Montážna (štartovacia a cieľová) jama musí byť umiestnená vo
vzdialenosti min. 0,5 m za hranice hlavného dopravného priestoru cesty. Vrch chráničky musí
byť v hl. min. 1,2 m od nivelety cesty po vrch chráničky v zmysle STN 73 6005. K žiadosti o
povolenie zvláštneho užívania vyššie uvedených ciest v zmysle § 8 cestného zákona musia
byť doložené priečne rezy križovaní, určené ckm miesta križovania i spätná úprava. Žiadosť
je potrebné predložiť na tunajší úrad min. 3 týždne pred začiatkom prác. Súčasťou žiadosti
musí byť súhlasné stanovisko Správy a údržby ciest TTSK.
6. Zemné práce v dotyku s cestou III/1290, III/1277 a II/502 je potrebné navrhnúť v súlade s
STN 73 3050 tak, aby nedošlo k narušeniu stability telesa cesty.
7. Vzhľadom na intenzitu dopravy na ceste III/1290, III/12777 a II/502 a jej dopravný význam
žiadame minimalizovať vplyv výstavby na premávku na cestách, t. j. práce žiadame
vykonávať z priestoru mimo cestu a cestnú premávku neohrozovať ani neobmedzovať.
8. V prípade potreby osadenia dočasného dopravného značenia (ďalej uvádzané len DDZ) na
cestu III/1290, II1277 a II/502 je potrebné dopracovať projekt DDZ. Návrh dočasného
dopravného značenia na cestách (jednotlivé úseky výstavby) je potrebné zakresliť do
skutočného stavu (križovatky a pod.) i s existujúcimi trvalými DZ a tak, aby práce boli
vykonávané z priestoru mimo teleso cesty a nebola obmedzovaná ani ohrozovaná premávka
na tejto ceste. V opačnom prípade je potrebné v POV v návrhu DDZ uvažovať aj s
manipulačným pásom (státie nákladných vozidiel na ceste).
9. Osadenie DDZ na ceste III/1277, III/1290 a II/502 môže byť až po vydaní určenia na
použitie DDZ na ceste, ktoré vydá Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií na základe žiadosti a so súhlasom OR PZ – ODI Trnava a SaUC TTSK. Žiadosť
o určenie DDZ musí obsahovať min. 3 kusy situácií návrhu DDZ. Návrh DDZ musí byť v
súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. a vyhl. č. 30/2020 Z. z..
10. V plnom rozsahu je potrebné dodržať podmienky uvedené v stanovisku Správy a údržby
ciest TTSK pod č. 05023/2021/SUCTt-41063 zo dňa 15.02.2021 a pod č. 05023/2021/SUCTt6 zo dňa 21.06.2021.
11. Na prístup na stavenisko je potrebné využiť existujúce vjazdy a pripojenia ciest nižšej
kategórie.
12. Navrhovaná stavba je v dotyku s miestnymi a účelovými, poľnými cestami. Vo veciach
miestnych a účelových ciest je príslušná rozhodnúť Obec Smolenice.
13. Osoby, ktoré budú vykonávať prácu v blízkosti cesty, musia dodržiavať všetky predpisy,
súvisiace s pohybom chodcov na ceste. Na cestách I. a III. triedy nesmú byť umiestnené
žiadne stavebné mechanizmy, náradie alebo iné predmety súvisiace s vykonávaním prác.
14. Počas prác nesmie byť na telese dotknutých ciest ukladaná zemina z výkopov ani žiadny
stavebný materiál. Vykopaná zemina musí byť odvážaná na skládku (nesmie byť ukladaná na
vozovku a teleso cesty) a jamy je potrebné zabezpečiť zábranami, ktoré musia byť za zníženej
viditeľnosti opatrené červeným svetlom. Prípadné poškodenie krajnice, priekopy, svahu,
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obrubníkov a iných súčastí cesty musí byť uvedené do pôvodného stavu. Počas prác nesmú
byť cesty poškodzované ani znečisťované.
15. Tunajší odbor si vyhradzuje právo stanovené podmienky doplniť alebo zmeniť, ak si to
vyžiada verejný záujem.

Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia stanovisko dňa 23.12.2020 č. OU TTOKR1-2020/044913-008
Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia nemá k uvedenej stavbe žiadne
pripomienky ani požiadavky a súhlasí s vydaním územného a stavebného povolenia.
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie dňa
25.01.2021 č. OU-TT-OSZP3-2021/004124-002
K predmetnej žiadosti orgán ochrany ovzdušia uvádza nasledovné:
1. V zmysle § 26 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej
len "zákon o ovzduší") okresný úrad - orgán ochrany ovzdušia vydáva stanoviská len k
uzemným plánom obcí a uzemným planom zón (§ 26 ods. 3 písm. r); to znamená, ze
orgán ochrany ovzdušia nemá kompetenciu vydávať stanoviská (vyjadrovať sa) k
predkladaným projektovým dokumentáciam.
2. V zmysle § 26 ods. 1 okresný úrad - orgán ochrany ovzdušia vydáva súhlasy pre veľké
zdroje a stredné zdroje podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 zákona o ovzduší.
3. Ak predmetnou stavbou vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO), v
prípade dochádza k jeho zmene, jeho povoľovanie je v kompetencii príslušnej obce v
zmysle § 27 zákona o ovzduší. V zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší na
umiestnenie MZZO nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia. Súhlas sa vyžaduje
až na povolenie stavby MZZO a na jeho uvedenie do užívania (do prevádzky); žiadosť o
vydanie súhlasu musí okrem všeobecných naležitostí podania obsahovať údaje v zmysle
§ 17 ods. 3 zákona o ovzduší.
4. V prípade vzniku stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, príp.
dochádza k ich zmene, ich povoľovanie je v kompetencii Okresného úradu Trnava,
Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ocgrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia, ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia. Na
umiestnenie, povolenie a užívanie stavby stredného alebo veľkého zdroja je potrebný
súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší. Žiadosť o vydanie súhlasu musí
okrem všeobecných náležitosti podania obsahovať údaje v zmysle § 17 ods. 2 zákona o
ovzduší (v závislosti od druhu požadovaného súhlasu).
5. Ako prílohu k žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné prilozit' predmetnú projektovú
dokumentáciu na overenie súladu údajov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu s
údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii.
6. V pripade, že sa uvažuje s prevádzkou chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení,
stacionárnych tepelných čerpadiel, sprotipožiarných zariadení, chladiacich jednotiek
chladiarenských nákladných vozidiel a pipojných vozidiel a elektrických rozvádzačov
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obsahujúcich fluórované skleníkové plyny v množstve 5 ton ekvivalentu CO2 alebo viac za
rok, upozorňujeme prevádzkovateľa n plnenie povinností ustanovených v zákone
č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých
zakonov v znení neskorších predpisov a vo vyhláške MŽP SR č. 314/2009 z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 286/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie dňa
27.01.2021 č. OU-TT-OSZP3-2021/003270-002
Plánovanú investičnú akciu je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možné realizovať za
podmienok:
1. Dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane prírody. Na dotknutom území platí I. stupeň

územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody). V tesnej blízkosti obce sa
nachádza Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty, kde platí 2. stupeň ochrany.
2. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov), v zmysle § 47 ods. 3 zákona o
ochrane prírody, je potrebný súhlas. V zastavanom území vydáva tento súhlas obec zastúpená
jej starostom a mimo zastavaného územia obce predmetný súhlas vydáva Okresný úrad
Trnava. V rozhodnutí bude zároveň uložená žiadateľovi primeraná náhradná výsadba,
prípadne finančná náhrada do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o
ochrane prírody.
3. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1
zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne
a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je
potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
4. Po zrealizovaní investičnej akcie žiadame, aby pás v trase vedenia na zelených plochách
bol po ukončení prác udržovaný kosením aspoň 3 roky, aby sa zamedzilo obsadeniu voľnej
plochy inváznymi rastlinami.
5. V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie inváznych
druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca, alebo užívateľ pozemku
je povinný ich odstraňovať, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a
manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
6. Rešpektovať biokoridor - vodný tok Smolenický potok a tiež existujúcu zeleň v území
(aleje, remízy, brehové porasty), ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa §
2 ods. 2písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým
spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologicko
- stabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
7. V prípade, že investičnou akciou (pri križovaní trasy s vodným tokom) príde k zmene stavu
mokrade – uvedeného vodného toku (napr. úprava, zasypávanie, odvodňovanie, ...), bude sa
na túto činnosť vyžadovať súhlas Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné
prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v
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8. súlade s § 6 ods. 5 zákona o ochrane prírody. V rozhodnutí môže tento orgán ochrany

prírody určiť podrobnejšie podmienky vykonávania činnosti zabezpečujúce ochranu prírody a
krajiny a obmedziť ich časovú platnosť v zmysle § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody.
Súhlas je potrebné predložiť stavebnému úradu ešte pred vydaním stavebného povolenia, v
súlade s § 103 ods. 6 zákona o ochrane prírody.
9. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo k zbytočnému úhynu rastlín a
živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a v prípade budovania alebo
plánovanej rekonštrukcie nadzemného elektrického vedenia je povinný použiť také technické
riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody.
10. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je
stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad
Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ
nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k
porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na
takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods.
1 písm. h) zákona o ochrane prírody.
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie -ŠSOH vyjadrenie dňa
11.01.2021 č. OU-TT-OSZP3-2021/000124-002
S plánovanou investičnou akciou súhlasíme za nasledovných podmienok:
1. Pri realizácii predmetného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o
odpadoch.
2. Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré
vznikli počas realizácie predmetnej stavby. Toto vyjadrenie zároveň slúži ako podklad pre
vydanie stavebného povolenia predmetnej stavby, so stanovenými podmienkami z hľadiska
odpadového hospodárstva.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie -ŠVS vyjadrenie dňa
12.01.2021 č. OU-TT-OSZP3-2021/003390-002
1. Investor požiada tunajší úrad o vydanie súhlasu v zmysle § 27 ods.1 písm. a) vodného
zákona ku križovaniu vodných tokov. K žiadosti doloží PD a stanovisko správcu vodného
toku SVP š.p. OZ Piešťany.
2. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd
a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
3. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia
technického vybavenia
4. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie -ŠVS súhlas dňa
10.06.2021 č. OU-TT-OSZP3-2021/015098-002
Dodržať podmienky vyjadrenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., č. CS SVP
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OZ PN 1045/2021/5 a CZ1098/210/2021 zo dňa 09.04.2021.
2. Vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení
umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú povinní na vlastné náklady dbať o
ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd,
zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom (§ 47 vodného zákona).
3. Pri realizácii a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd
a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
4. Práce v blízkosti vodných tokov a hydromelioračných objektov vykonávať so zvýšenou
opatrnosťou, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality vody, narušeniu brehov a
vytvárania prekážok, ktoré bránia nehatenému odtoku vody.
Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor stanovisko dňa 21.01.2021 č. OU-TTPLO-2021/000165
Po preskúmaní predloženej materiálov nemá Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor k
navrhovanému zámeru žiadne pripomienky.
Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie dňa 26.1.2021 č. 6612100794
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré
sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať
nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti
rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v
prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené
parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní
povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním
projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca
spoločnosti povereného správou sieti: Igor Gottwald, igor.gottwald@telekom.sk, +421
903223691
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpovedá projektant.
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5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je
potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom
dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka společnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania
skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich
podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných
vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo
narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a
požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať
o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať
zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne
káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné
vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú
aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia Vytýčenie bude zrealizované do
troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto
vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem
použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ
nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať
bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú
elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK
• V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do 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
Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou
funkčnosťou.
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
• 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 spoločnost 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. V prípade požiadavky
napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o
určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73
6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

SPP - distribúcia, a.s. vyjadrenie dňa 14.5.2021 č. TD/NS/0378/2021/Mo
SPP-D súhlasi s realizáciou stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:
1.Pred realizáciou zemných prac a pred začatím vykonávania iných činnosti je stavebník
povinný požiadat' SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (časť Eslužby).
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2. V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie
plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských
zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sidle SPP-D
www.spp distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 dni pred zahájenim plánovaných
prác. V prípade neoznamenia začatia prác, upozorňujeme, že SPP-D môže podat' podnet
na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v
ochrannom, alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podl'a
ustanoveni Zákona o energetike pokutu vo vyske 300, - € až 150 000, - €.
4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu
kontroly prevádzky, údrzby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv,
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
5. Stavebník je povinný umožnit' zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
6. Stavebnik je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na
každú stranu od obrysu nízkotlakého (NTL) plynovodu a strednotlakého (STL)
plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (VTL)
plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to
výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou za
dodržania STN 73 3050, a to pokial' sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové
technológie,
7. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu
od obrysu nízkotlakého (NTL) plynovodu a strednotlakého (STL) plynovodu a vo
vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (VTL) plynovodu, iným
spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské
zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženie
plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho
(resp.
pretláčacieho) zariadenia, pričom technické perametre sondy sú neoddeliteľnou prílohou
tohto stanoviska,
8. V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každu stranu od
obrysu nízkotlakého (NTL) plynovodu a strednotlakého (STL) plynovodu a vo vzdialenosti
menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (VTL) plynovodu, nie je možné realizovať
výhradne ručne alebo bezvykopovou metódou s ručne kopanými sondami, stavebník je
povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentaciu a vopred požiadať o
stanovenie podmienok na vykonanie takýchto prác,
9. 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 fóIie;
výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

Strana č. 15 k rozhodnutiu č. OcÚ/OŽP/362/2021/ÚR/Zý
10. Pristup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a
manipulacia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané
povolenie prevádzkovateľa,
11. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierské siete počas
celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
12. Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne
úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne
terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej
úrovne terénu,
13. 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,
14. 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, alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia
uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výske 300,- € az 150 000,- € a
zároveň že poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu
všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a
ochrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona
č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
15. Stavebník je povinný pri realizacií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01.
16. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadeni alebo
ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem,
17. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 a TPP 906 01,
18. V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa
distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti aka ani
umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvale porasty a pod.,
19. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa
distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja vyjadrenie dňa 21.6.2021 č.
05023/2021/SUCTt-6-4600
S upravenou projektovou dokumentáciou horeuvedenej stavby (mailom 03.06.2021) a s
výnimkou zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty II/502 pre horeuvedenú stavbu

Strana č. 16 k rozhodnutiu č. OcÚ/OŽP/362/2021/ÚR/Zý
súhlasíme za podmienok uvedených v tomto vyjadrení a za dodržania podmienok vo
vyjadrení č. 05023/2021/SUCTt-41063 zo dña 15.2.2021.
1. Uloženie kábla musí byt’ zrealizované podI’a upravenej dokumentácie dodanej mailom dña
03.06.2021. Pred samotnou realizáciou stavby je potrebné kontaktovať našu organizáciu resp.
stredisko Buková 0902 964 753, aby bola možná kontrola počas výkopových prác.
2. V prípade použitia PDZ na cestách II/502, III/1290, III/1277 žiadame o predloženie
dokumentácie na odsúhlasenie.
3. Ak pri realizácii musí prísť k zmene umiestnenia optického kábla, musí byť táto skutočnosť
našou organizáciou doriešená na mieste stavby. Nakoľko každý rok v čase od 15.11. — 31.03.
prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest, musia byt’ všetky práce
zasahujúce do telesa ciest II/502, III/1277, Ill/1290 vykonávané mimo uvedený termín.
4. Začatie prác v dotyku s cestou II/502, Ill/1277, III/1290 žiadame oznámiť nášmu majstrovi
strediska Buková, č.tel. 0902 964 753. Premávka na ceste II/502, III/1277, III/1290 nesmie
byt’ počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schválenym
dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina
z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do
pôvodného stavu.
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, stanovisko dňa 15.02.2021
č. 05023/2021/SUCTt-4-1063
1.Optický kábel vedený v súbehu s cestou III/1277, III/1290 a II/502 musí byť umiestnený
mimo telesa cesty tj. min. 3,0m od asfaltového okraja cesty. Na dĺžke 320m při ceste II/502
v smere na obec Horné Orešany platí na celej dĺžke ochranné pásmo cesty tj. 20m.
2.Kríženie vodných tokov optickým káblom musí byť riešené buď riadeným pretlakom popod
koryto alebo samostatnou konštrukciou, nie umiestnením kábla na most M1026 a M426.
Vzdialenosť vedenia optického kábla v mieste mosta musí byť 5,0m od vonkajšej hrany rímsy
mosta.
3.Žiadame, aby ste braly do úvahyaj existujúce siete uložené v súbehu s cestou III/1277,
III/1290 a II/502 a při tom bola dodržaná podmienka minimálnej vzdialenosti od asfaltového
okraja tj. s bližším umiestnením kábka nesúhlasíme.
4.Kríženie cesty III/1277, III/1290 a II/502 optickým káblom musí byť vedené kolmo na os
cesty a musí byť riešené bezvýkopovou metodou, uložením do chráničky min. v hĺbke 1,2m
od nivelety cesty. Priekopa vedená pozdĺž cesty nesmie byť žiadnymi zemnými prácami
narušená. Optický kábel, ktorý musí kryžovať túto priekopu, musí byť riešenýbezvýkopovou
metodou, vedený v chráničke, a to min. 1,0m pod dnom priekopu. Montážne jamy musia byť
za cestnou priekopoo, min 1,0m d jej vonkajšej hrany.
5.V prípade použitia PDZ na ceste III/1277, III129 a II/502, žiadame o preloženie
dokumentácie na odsúhlasenie.
SVP s.p., oz Piest'any vyjadrenie dna 09.04.2021 č. CS SVP oz PN 1045/2021/5 CZ
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10987/210/2021
K projektovej dokumentaeii uvadzame nasledovne:
1.K trasovaniu optického kábla podľa predloženej upravenej PD, výkres č.N.66, kde je na
základe našej požadavky zakreslené orientačné smerové vedenie krytého profilu „Potoka
z obce“ a miesto jeho križovania (výkres NN.66)n nemáme výhrady.
2.S návrhom križovania „Potoka z obce“, podľ výkresu č. R3, rez V1-V1´, súhlasíme.
Ochranné pásmo vodného toku v šírke 1,5m od vonkajšieho okraja potrubia na obidve strany
požadujeme dodržať (súbežné trasovanie,križovanie,…) Chráničkou umiestniť v rámci
stanoveného ochranného pásma z obidvoch strán toku.
3.S križovaním upraveného Smolenického potoka (parc.č. 1153/2 KN-C, kú Smolenická Nová
Ves, bez LV), riadeným pretlakom (výkres č, R3, rez V2-V2´), tak isto súhlasíme. Dno a
svahy v mieste križovania opevniť betónovou dlažbou na šírku 2,0m od osi vedenia na obidve
strany, opevnenie zastabilizovať betónovými prahmi a hornú hranu opevnenia dna koryta toku
osadiť na projektovanú (zameranú) niveletu dna.
4.Ochranné pásmo Smolenického potoka v šírke min. 4,0m od brehovej čiary obojstrann
žiadame při križovaní a samotnej výstavbe dodržať.
5. Navrhovaným trasovaním optickej siete nedochádza k trvalým zásahom do pozemkov
v správe SVP,š.p.
6. K zahájeniu prác na križovaní vodných tokov prizvať našu úsekovú techničku (Ing.
Baďurová, 0903 460 617) a jej pokyny rešpektovať.
7. Pri realizácii stavby postupovať v súlade s STN 75 2102 a STN 73 6822.
8. Ukladanie stavebného a iného materiálu na pobrežných pozemkoch je zakázané.
9. Akékoľvek iné zásahy do koryta toku a pobrežných pozemkov, uviesť do pôvodného stavu.
Narušený terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
10. Prípadné škody na nami spravovanom majetku, vykonávateľ predmetných prác
neodkladne ohlási našej organizácii a vykoná nápravu na vlastné náklady.
11. Po ukončení prác bude za prítomnosti Ing. Baďurovej vykonaná kontrola súladu
stavebných prác s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a podmienkami nášho
vyjadrenia. O vykonanej kontrole bude spísaný zápis.
12. Najneskôr na kolaudacii stavby, na ktorú žiadame byť prizvaní resp. po ukončení
stavebných prác, nám bude odovzdané porealizačné zameranie stavby v papierovej aj v
digitálnej podobe vo formate (.dwg, .dxf, .txt).
13. Vlastníkovi stavby umiestnenej vo vodnom toku vyplýva podľa § 47 ods. 3 zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) povinnosť na vlastné náklady dbať o jej riadnu údržbu
a statickú bezpečnosť, aby neohrozovala plynulý odtok vôd, nakoľko nezodpovedáme za
škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov (§ 49
ods. 5 vodného zákona).
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14. V prípade úpravy vodných tokov, ak bude optická sieť v kolízii s touto úpravou resp. bude
zasahovať do pozemkov SVP, š.p., investor stavby (Slovak Telekom, a.s.) vykoná preloženie
optického vedenia na jeho vlastné náklady.
15. Takisto, pri vykonávaní opráv, údržby a investícii na vodných tokoch, vytýči bezodplatne
trasovanie optickej siete v danom záujmovom území.
TAVOS, a.s. vyjadrenie dna 25.01.2021 č. 1178/2021/AOp
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. vlastní a/alebo prevádzkuje v obciach Smolenice a
SMolenická Nová Ves verejné vodovody a verejné kanalizácie. Verejné siete žiadame počas
stavebných a výkopových prác rešpektovať a nepoškodiť. Presnú polohu inžinierských sietí
je nutné vytýčiť na základe objednávky pracovníkmi TAVOS, a.s v teréne. Pri umiestňovaní
nových zariadení a pri súbehu trasy optického kábla žiadame dodrzať ochranné pásmo
verejných sietí v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a
kanalizáciach v znení neskorších predpisov, §-u 19, ods. 2. Pásmo ochrany je vymedzené
vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného alebo
kanalizačného potrubia na obidve strany 1,5m pri verejnom vodovode a kanalizácii do
priemeru 500 mm vrátane a 2,5 m pri verejnom vodovode a kanalizacii nad priemer 500 mm.
V prípade nepriaznivých priestorových podmienok požadujeme dodržať minimálnu
vzdialenosť 1 m od okraja potrubia na každú stranu, prípadne podľa STN 736005 (Priestorová
norma), umiestnenie je nutné vopred prejednať s pracovníkmi TAVOS, a.s. Pri križovaní s
verejným vodovodom je nutné optický kábel uložiť do chráničky s minimálnym presahom 1m
na každú stranu. Pred zasypaním križovaní a súbehov žiadame prizvať pracovníkov našej
spoločnosti k ich prevzatiu, bez potvrdenia ich prítomnosti v stavebnom denníku, nevydáme
súhlasné vyjadrenie k uvedeniu stavby do prevádzky.
S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme za dodržania vyššie uvedených
podmienok.
Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky stanovisko dňa 19.01.2021 č.
08447/2021/OI-2
TTSK, ako vlastník ciest č. II/502, č. III/1277 a č. III/1290 dáva k predloženej PD nasledovné
stanovisko:
1. Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa ciest č. II/502, č. III/1277 a č. III/1290 boli
vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v
znení neskorších predpisov,
2. Pre akýmkoľvek zásahom do ciest č. II/502, č. III/1277 a č. III/1290 je potrebné si vyžiadať
povolenie, ktoré vydáva Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií ako orgán štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania ciest II. a Ill. triedy a
určenie dočasného dopravného značenia,
3. Križovanie navrhovanej trasy s cestami č. II/502, č. III/1277 a č. III/1290 požadujeme
vykonať pretláčaním a uložením do chraničky kolmo na os kamunikácie tak, aby chránička
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prečnievala min. 1,5 m od okraja krajnice vozovky. Štartovacie jamy vykopať tak, aby
nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky. Smerové vedenie trasy vedenia
požadujeme viesť mimo konštrukciu cesty II. a Ill. triedy,
4. Stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK
z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov,
5. Výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestné teleso a jej prebytočná časť musí byť
odvezená na skládku. V prípade nutnosti zabezpečiť ryhu pažením, aby sa zabránilo zosuvu
podložia vozovky,6. V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho
technického stavu, počas realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do
pôvodného stavu,
7. Obmedzenie cestnej premávky na cestách II. a Ill. triedy žiadame navrhnúť len v
nevyhnutnom rozsahu. Žiadateť je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného
dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a
požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené
v zmysle platných predpisov,
8. Technické podmienky týkajúce sa vedenia trasy v súvislosti s cestami č. II/502, č. III/1277 a
č. III/1290 je stavebník povinný konzultovať so Správou a údržbou ciest TTSK. Stavebník je
povinný predložiť tejto organizácii projektovú dokumentáciu na vyjadrenie. Zároveň Vám
správca stanoví odstup trasy vedenia od krajnice vozovky, prípadne priekopy. Tento odstup
žiadame rešpektovať,
9. V prípade realizácie vedenia v 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.
Západoslovenská distribučná stanovisko dna 18.01.2021 č. CD 98895/2020
Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu:
INS_FTTH_TT_BOLR_05_Smolenice, k.ú. Smolenice, pre investora: Slovak Telekom, a.s.,
podľa projektovej dokumentácie spracovanej: Ing. Gabriel Bencz, za týchto podmienok:
1. 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 možu 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.
2. V prípade existencie sietí vo vlastníctve ZSD, a.s. pred zahájením výkopových prác
požadujeme cestou objednávky vytýčiť jestvujúce siete VN a NN v správe Západoslovenskej
distribučnej. Objednávku adresujte na p. Zemka, tel. 033/5563216,
email:
dusan.zemko@zsdis.sk.
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3. V prípade, źe pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej
distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v
ďalšom postupovať podľa §45 Zákona o energetike č.251/2012 Z. z.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave stanovisko dňa
08.01.2021 č. ORHZ-TT1-2-005/2021
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave posúdilo podľa § 28 zákona č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov projektovú
dokumentaciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné konanie
”INS_FTTH_TT_BOLR_05_Smolenice” k.ú. Smolenice, Smolenická Nová Ves a s
projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok.
10.Podľa ust. § 56 písm. b) stavebného zákona sa při nadzemních a podzemných vedeniach
elektronických komunikačních sietí stavebné povlenie nevyžaduje.
11.Podľa ust. § 66 ods. 3 písm. h) je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu začatie
stavby.
12.Stavební před ukončením stavebných prác požiada o kolaudáciu stavby v zmysle § 79
stavebného zákona.
13.Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a
spojovacích či silových káblov. Pri križovaní a súbehu optickej siete s inými inž. Sieťami
budú dodržané ochranné vzdialenosti v zmysle STN 73 6005.
Rozhodnutia o námietkach účastníkov konania : neboli vznesené.
Odôvodnenie
Dňa 15.06.2021 podal navrhovateľ návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie stavby.
Stavebný úrad oznámil začatie územního konania všetkým známym účastníkom konania a
dotknutým orgánom a organizáciám. Vzhľadom k tomu, že pre územie, v ktorom sa
nachádzajú pozemky, navrhnuté na zastavanie predmetnou stavbou, je spracovaná a schválená
územnoplánovacia dokumentácia a pomery v území sú jednoznačné, stavebný úrad upustil
podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a stanovil, že v lehote 7 dní
odo dňa doručenia tohoto oznámenia môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a
pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a
organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a
správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požadavky zahrnul do
podmienok tohoto rozhodnutia.
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Bolo skonštatované, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územnoplánovacou
dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa
ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., kterou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácia. Stavebný úrad preto
rozhodol tak, jako je uvedené vo výroku tohoto rozhodnutia.
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
Upozornenie: Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnost 3 roky
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia. Nestratí však platnost, ak sa v tejto
lehote začne s uskutočňovaním predmetnej stavby.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov položky 59 písm. a ods. 2 vo výške 100,00.-Eur bol zaplatený dňa 17.06.2021.
Poučenie
Podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. O správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na príslušný stavebný úrad
Obec Smolenice. Miesto podania odvolania – Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom (§ 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. O správnom
konaní) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Anton Chrvala
starosta obce

Príloha: overená projektová dokumentácia pre územné konanie

Vypracoval:Ing.Zamborský
Tel.č.033/5571 118

Doručí sa:
1.Účastníkom konania – veřejnou vyhláškou- rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli
obce Smolenice
2.Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3.projektant:G.A.Com., Školská 578/57, 95178 Kolíňany
4.Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku.Za deň
doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.
Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Smolenice, na
internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 správneho poriadku.
Vyvesenie rozhodnutia oznámi Obecný úrad rozhlasom.

----------------------------vyvesené dňa
podpis, pečiatka

-----------------------------zvesené dňa
podpis, pečiatka

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnenie stavby
verejnou vyhláškou
a upustenie od ústneho konania
Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
v zastúpení G.A.Com, s.r.o., Školská 578/57, 951 78 Kolíňany podala dňa 15.06.2021 na
stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnenie stavby podľa § 35
zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel:

„INS - FTTH –TT-BOLR – 05 - Smolenice˝
Stavebné objekty:
Výstavba optickej komunikačnej siete na území obce Smolenice
na pozemkoch parc. č., katastrálne územie Smolenice a Smolenická Nová Ves
obec : Smolenice
V predmetných uliciach obce Smolenice sa položia nové multirúry, do ktorých sa následne
zafúknu zväzky optických vlákien, ktoré sa ukončia v zákazníckych bodoch v určených
miestach pred oploteniami pozemkov. V trase jestvujúcich HDPE rúr sa do jestvujúcej
rezervnej HDPE rúry zafúknu MT, ktoré sa využijú jednak na primárne MOK k PODB a na
pripojenie účastníkov spôsobom slučkovania na prislúchajúce PODB. Uvedená optická sieť sa
bude sústreďovať v pasívnych optických distribučných boxoch (PODB). Pre stavebné
pozemky v štádiu prípravy sa ponechá dostatočná rezerva pre budúce pripojenie na optickú
sieť ST.

Uvedeným dňom bolo zahájené územné konanie a upustenie od ústneho konania.
Obec Smolenice ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku / ďalej len stavebný zákon / v znení neskorších predpisov
oznamuje zahájenie územného konania dotknutým orgánom. Nakoľko sú stavebnému úradu
dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle §36 ods.2 stavebného zákona od miestneho šetrenia
a ústneho pojednávania.
Dotknuté orgány môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa
doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Na neskoršie uplatnené stanoviská nemusí
stavebný úrad prihliadať. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie
-2dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak niektorý orgán
v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe,
predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods.4 stavebného zákona.
Oznámenie s prílohou musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Smolenice
na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 5 zákona č.527/2003
Z.z./. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.
Do podkladov oznámenia a prílohy projektovej dokumentácie možno nahliadnuť na
Obecnom úrade obce Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice v stránkové dni: pondelok,
utorok, štvrtok od 7.30 do 16.00, streda od 7.30 do 17.00 a v piatok od 7.30 do 12.00 hod.

Anton Chrvala
starosta obce
Vybavuje: Ing. Zamborský
Tel.č.033/5571 118
Príloha: situácia s vyznačením navrhovanej stavby.(k nahliadnutiu na OcÚ Smolenice)
Oznámenie sa doručí:
1.G.A.Com,s.r.o., Školská 57,951 78 Kolíňany
2.projektnt: Gabriel Bencz
3.Obec Smolenice,SNP 52,919 04 Smolenice

12.07.2021

vyvesené dňa ,podpis

zvesené dňa, podpis

4.Okresný úrad Trnava,odpadové hospodárstvo,Kollárova 8,917 02 Trnava
5.Okresný úrad Trnava,ochrana ovzdušia,Kollárova 8,917 02 Trnava
6.Okresný úrad Trnava,ŠVS,Kollárova 8,917 02 Trnava
7.Okresný úrad Trnava,OSŽP,ochrana prírody a krajiny,Kollárova 8,917 02 Trnava
8.Okresný úrad Trnava,Pozemkový a lesný odbor,Vajanského 22,P.O.BOX 3,917 02 Trnava
9.Okresný úrad Trnava,Odbor krízového riadenia,Kollárova 8,917 02 Trnava
10.Okresný úrad Trnava,Odbor CD a PK,Kollárova 8,917 02 Trnava
11.Okresné riaditeľstvo PZ v Trnave,ODI,odd. výkonu služby,Starohájska 3,917 01 Trnava
12.Okresné riaditeľstvo HaZZ Trnava, Rybníkova 9,917 00 Trnava
-313.TTSK,odbor dopravnej politiky,Starohájska 10,P.O.BOX 128,917 01 Trnava
14.SÚC TTSK,Bulharská 39,918 53 Trnava
15.Slovenský vodohosp.podnik,š.p.,Nábrežie Ivana Krasku 3,921 80 Piešťany
16. TAVOS,a.s.,Priemyselná 10,921 79 Piešťany
17.Ministerstvo obrany SR,ÚSMŠ,ASM,Kutuzovova 8,832 47 Bratislava
18. Krajský pamiatkový úrad,Cukrová 1,917 01 Trnava
19.SPP Distribúcia,Mlynské nivy 44/b,825 11 Bratislava
20.Západoslovenská Distribučná,Čulenova 6,816 47 Bratislava
21.Energotel,a.s.,Miletičova 7,821 08 Bratislava
22.NASES,Nár. agent. pre sieť. a elektro. služby,Trnavská cesta 100/II,821 01 Bratislava23
23.Michlovský,spol. s r.o.,Letná 9,921 01 Piešťany
24.Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,817 62 Bratislava

Ostatní účastníci konania tj. osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a
stavbám na nich, vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva
k týmto pozemkom a stavbám, môžu byť oznámením o umiestnení stavby priamo dotknuté,
tým sa oznámenie doručí verejnou vyhláškou.

