MESTO ŠTÚROVO
Nám. slobody 1, 943 01 Štúrovo
č. :
1/13723-11766/18SÚ-Ma
Vybavuje/tel: Ing. Ladislav Majthényi
036/2851 321

Štúrovo, 04.05 2018

ROZHODNUTIE
Mesto Štúrovo ako príslušný stavebný úrad podľa určenia Okresného úradu v Nitre č.OU-NR-OVBP22018/007960-2 zo dňa 8.1.2018 v zmysle zákona č. § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vo veci návrhu na územné
rozhodnutie o umiestnení stavby „FO_0134CO – optická infraštruktúra – Chotín – Štúrovo, okres
Nové Zámky“ na pozemkoch v katastrálnom území Gbelce, Muţla, Belá, Obid, Štúrovo navrhovateľ :
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO : 31386946 v zastúpení Jana Drobná –
GEOSPOJ, Kaliančiakova 2, IČO : 30099196 zo dňa 12.3.2018, ktorého účastníkom konania sú :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Orange Slovensko, a.s., Metodová 8, 821 08 Bratislava
Mesto Štúrovo, Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo
Obec Gbelce, J. Stampayho 1, 943 42 Gbelce
Obec Obid, Ul. Kráľa Štefana 87, 943 04 Obid
Obec Belá, 943 53 Belá č.32
Obec Muţla, 943 52 Muţla č.711

vydáva podľa § 39, § 39a a § 39b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov toto :

rozhodnutie
o umiestnení stavby
pre navrhovateľa :

Orange Slovensko, a.s., Metodová 8, 821 08 Bratislava, IČO : 31386946
v zastúpení Jana Drobná – GEOSPOJ, Kaliančiakova 2, 831 04 Bratislava,
IČO : 300999196

sa
stavba :
účel :

umiestňuje

„FO_0134CO – optická infraštruktúra – Chotín – Štúrovo, okres Nové Zámky“
verejná elektronická komunikačná sieť

na pozemkoch
katastrálne územie
mimo zast. územia :

v zast. a mimo zast. územia :

Gbelce
Muţla
Belá
Obid
Štúrovo

tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Pre umiestnenie stavby a pre jej projektovú prípravu sa v súlade s § 39 a § 39a stavebného zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, určujú
tieto záväzné podmienky :
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
A) Technické riešenie a architektonické podmienky
Investičným zámerom spoločnosti Orange Slovensko, a.s., je vybudovanie regionálnych optických
prenosových sietí za účelom poskytovania multifukčných telekomunikačných sluţieb prostredníctvom
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technológie FTTH v sieti Fibernet Orange Slovensko, prepojenie stoţiarov, BTS optickým káblom
z dôvodu ropzšírovasnia lTE swiete štvrtej generácie – 4G.
„FO_0134CO – optická infraštruktúra – Chotín – Štúrovo, okres Nové Zámky“
V predmetnej stavbe v okrese Nové Zámky bude medzi obcou Gbelce a mestom Štúrovo vybudovaná
regionálna trasa optického kábla FO_0134CO – optická infraštruktúra – Chotín – Štúrovo, v úseku okresov
Komárno – Nové Zámky, katastrálne územie Gbelce cez sajt BTS 0166BR – Silo Gbelce umiestneného
v budove Sila č.súp-480 v areáli fy P.G. TRADE, s.r.o., Prevádzka „POĽNONÁKUP“ na Búčskej ulici č.3
v katastrálnom území Gbelce, cez sajt BTS 0148BR – Bartókova 1607/1, Štúrovo, umiestneného na
bytovom dome č.1607/1 na Bartókovej ulici v katastrálnom území Štúrovo a koncového sajtu regionálnej
trasy BTS 1110BR – Štúrovo – Vinohrad nachádzajúceho sa v extraviláne mesta Štúrovo
v severozápadnej časti.
Miesto stavby :
Gbelce – extravilán obce popri štátnej ceste III/1476 a II/588, kriţovanie cesty II/588 v ckm 11,306,
Búčska cesta, areál Prevádzky „Poľnonákupu“ fy P.G.Trade, kriţovanie ţelezničnej vlečky v ţkm 0,345,
kriţovanie Muţlianskeho potoka, kriţovanie ţel. trate TÚ 2804 ţst. Gbelce – zst. Muţla v ţkm 176,362,
ulica Čapáš, ulica Nový rad – štátna cesta II/509, poza čerpaciu stanicu Jonagold, extravilán obce Gbelce
popri štátnej ceste II/509,
Muţla – extravilán obce Muţla popri štátnej ceste II/509, kriţovanie št. cesty II/509 v ckm 32,055,
v extraviláne popri štátnej ceste II/1507 smerom do obce Belá, popri asfaltovej komunikácii vo
vinohradoch.
Belá – extravilán obce Belá, kriţovanie št. cesty IIú509 v ckm 32,055, popri štátnej ceste II/ 509,
kriţovanie štátnej cesty III/1507 v ckm 0,025, popri štátnej ceste III/507, popri poľnej ceste smerom k bTS
1144 BR Belá.
Obid – extravilán obce Obid popri štátnej ceste II/509, kriţovanie štátnej cesty II/509 v ckm 36,943
kriţovanie ţel. vlečky Priemyselný park Štúrovo, a.s. v ţkm 1,828, kriţovanie ţel. trate TÚ 2804 ţst.
Štúrovo v ţkm 188,281, kriţovanie štátnej cesty I/63 – Obidská cesta v ckm 142,103 v roli.
Štúrovo – Sládkovičova ulica, ul. Janka Kráľa, kriţovanie Dubčekovej ulice, ul. Ţelezničný rad – štátna
cesta I/63, Továrenská ulica – št. cesta I/63 v ckm 145,555, poľná cesta, kriţovanie št. cesty I/63 v ckm
146,205 a v ckm 146,391 – ul.Na Boţí kopec, Na výhliadke, Smetanova ulica, Bartókova ulica ,
Rákócziho ul., ul.Kozmonautov, ul. Ţeliarsky svah, Novocintorínska cesta, kriţovanie št. cesty Iú76 –
Komenského ulica v ckm 0,65, v roli – smer BTS 1110BR.
V celej trase regionálnych trás bude vybudovaných 6 ks HDPE rúr s predinštalovanými mikrotrubičkami
pre zatiahnutie optických káblov. Do poloţených HDPE rúr budú následne zafúknuté optické káble a to
bez opätovnej rozkopávky terénu.

B) Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov
Mesto Štúrovo, vyjadrenie č.421/41/2018 zo dňa 15.01.2018
- Dodrţať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného
zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
- V prípade, ţe pri stavebnej činnosti dôjde akémukoľvek zásahu do miestnej
komunikácie je potrebné pred realizáciou stavby poţiadať cestný správny orgán pre
miestne komunikácie (Mesto Štúrovo - Mestský úrad Štúrovo, Oddelenie komunálnych
sluţieb, ţivotného prostredia a dopravy) o povolenie na zvláštne uţívanie miestnej
komunikácie.
- V prípade, ţe pri stavebnej činnosti dôjde akémukoľvek zabratiu verejného
priestranstva je potrebné poţiadať Mesto Štúrovo (Mestský úrad Štúrovo, Oddelenie
komunálnych sluţieb, ţivotného prostredia a dopravy) o povolenie na osobitné uţívanie
verejného priestranstva.
- Nakladanie s odpadmi z výstavby je nutné vykonávať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.
odpadoch.
- Zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby.
- V prípade, ţe pri stavebnej činnosti dôjde akémukoľvek zásahu do verejnej zelene je
nutné poţiadať správcu verejnej zelene (Mesto Štúrovo - Mestský úrad Štúrovo,
Oddelenie komunálnych sluţieb, ţivotného prostredia a dopravy) o povolenie na zásah
do verejnej zelene pri stavebnej činnosti.
- V prípade, ţe pri stavebnej činnosti dôjde aj ku kolízii s jestvujúcimi drevinami, výrub
takýchto drevín je moţné realizovať aţ po prerokovaní výrubu s orgánom ochrany
prírody a krajiny Mestom Štúrovo (Mestský úrad Štúrovo, Oddelenie komunálnych
sluţieb, ţivotného prostredia a dopravy) a po vyznačení drevín vybraným predpísaným
spôsobom.
- Zabezpečiť vytýčenie inţinierskych sietí v trase navrhovanej stavby, dodrţať
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poţiadavky správcov dotknutých inţinierskych sietí.
Upozorňujeme investora, ţe v uvedenej lokalite sa nachádzajú podzemné káblové
siete verejného osvetlenia (viď. Príloha). Ich správcom je Mesto Štúrovo (Mestský úrad
Štúrovo, Oddelenie komunálnych sluţieb, ţivotného prostredia a dopravy). Súčasné
zariadenie verejného osvetlenia nesmie byť uvedenou stavbou poškodené ani inak
dotknuté. V priebehu realizácie stavby musí investor zaistiť ochranu súčasného
verejného osvetlenia, ktoré sa nachádza v blízkosti stavby, hlavne káblov pred
poškodením vozidlami alebo inou mechanizáciou. Výkopové práce v blízkosti stĺpov
verejného osvetlenia je potrebné realizovať tak, aby nedošlo k narušeniu ich statiky.
Všetky práce spojené s rovnaním a opravou základov stĺpov verejného osvetlenia
budú realizované na náklady zhotoviteľa. Pri stavbe rešpektovať STN 73 6005
Priestorové usporiadanie sietí technického vybavenia ako aj normy s nimi súvisiace.
V prípade poškodenia káblového vedenia verejného osvetlenia je investor povinný
hhvymeniť celé káblové pole na vlastné náklady.
Mestu nevzniknú voči vlastníkovi (prevádzkovateľovi) optickej siete počas jej realizácie
a budúcej prevádzky ţiadne záväzky.
Trasovanie optokáblov je vedené vo veľkej časti totoţné s plánovanou výstavbou siete
cyklociest a chodníkov. Budúci majiteľ a/alebo prevádzkovateľ siete túto skutočnosť
berie na vedomie a zaväzuje sa v budúcnosti neklásť ţiadne prekáţky a podmienky
týmto zámerom mesta, teda budovaniu spevnených plôch nad trasami optických
káblov. Poţiadavka mesta musí byť v tomto zmysle zapísaná v dokumentoch
stavebného konania.
V kaţdom prípade je nutné dodrţať minimálne hĺbky uloţenia podľa tabuľky článku
1.3.1 Realizácia káblovej trasy zo Súhrnnej technickej správy.
Mesto navrhuje samostatné jednanie ohľadne moţnosti pripokládky vlastného vedenia
do káblovej ryhy s cieľom prepojenia mesta a lokality ţelezničnej stanice (na
verejnoprospešné účely - mestský rozhlas a televízia, civilná ochrana a pod.)

Obec Gbelce vyjadrenie č. 002/32/2018 zo dňa 24.1.2018
- stavebník je povinný dbať na to, aby uskutočnením stavby boli rešpektované všetky
právne predpisy,
- stavebník po ukončení stavby je povinný dať do pôvodného stavu všetky chodníky a
verejné priestranstvá, ktoré boli dotknuté stavbou,
- stavebník vopred (min.3 prac. dni) oznámi Obci Gbelce termín začatia a ukončenia stavby
a bezodkladne prípadné vzniknuté prekáţky, ktoré sťaţujú výstavbu.
Obec Obid, vyjadrenie č. 255/2017 zo dňa 20.12.2017
- Súhlas bez pripomienok.
Obec Belá vyjadrenie č. 1/1001-OZS/17SÚ-Ma zo dňa 18.12.2017
Súhlas s dokumentáciou pre územné rozhodnutie. Navrhujem zmenu trasy na mape 10/a a 10/b.
Technické riešenie stavby by boli lepšie (aj kratšie/ popri katastrálnej hranici Belá – Muţla, pri plote
vinohradu..
Obec Muţla, vyjadrenie č. 1262/2018 zo dňa 13.02.2018
- Súhlasí s navrhovanou zmenou trasou optického kábla podľa projektovej dokumentácie:
„FO_0134CO – optická infraštruktúra – Chotín – Štúrovo, okres Nové Zámky“ upresnené
vo výkresoch č.10a, 10b, 10c, 10d.
Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŢP, Nové Zámky, č.OU-NZ-OSZP-2018/3776-02-Sl, dňa
8.2.2018
Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K ţiadosti o vydanie vyjadrenia
ţiadateľ predloţí doklady o mnoţstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas
realizácie stavby.
Uvedené doklady musia byť od subjektu oprávneného na nakladanie s predmetnými druhmi odpadov,
resp. musia preukázať také naloţenie s odpadmi, ktoré nie je v rozpore so zákonom o odpadoch.
Pôvodcom odpadov pri stavebných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre
ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pri vykonávaní stavebných prác pre fyzické
osoby (nepodnikateľa) je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva (dodávateľ stavby).
Pôvodca odpadov je povinný v súlade so zákonom o odpadoch prednostne zabezpečiť recykláciu
odpadov pred ich skládkovaním.
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Toto vyjadrenie podľa § 99 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa povaţuje za záväzné
stanovisko dotknutého orgánu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŢP, Nové Zámky, č. 2018/1268-02-Hl. zo dňa 15. 1. 2018
Trasa optického kábla kriţuje Muţliansky potok. Navrhovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných
pomerov moţná.
V prípade, ţe stavba bude umiestnená vo vodách alebo na pobreţných pozemkoch Muţlianskeho potoka,
je na jej realizáciu potrebný súhlas podľa § 27 ods. (1) písm. a) vodného zákona. K vydaniu súhlasu je
potrebné priloţiť vyjadrenie príslušného správcu vodného toku.
Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŢP, Nové Zámky, OU-NZ-OSZP-2018/001266-02-Se zo dňa
18. 01. 2018
- Uvedená stavba sa bude realizovať na území, na ktorom podľa ust. § 12 zákona o
ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany.
- Realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným
druhom podľa ust. §34 a §35 zákona o ochrane prírody a krajiny.
- Podľa ust. § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť
dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby nedošlo
k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí.
Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, Nové Zámky, OU-NZ-OKR-2017/020206-02 zo dňa 28.
12. 2017
súhlasí s vydaním územného rozhodnutia pre stavbu FO_0134CO-optická infraštruktúra – Chotín –
Štúrovo, okres Nové Zámky.
Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a PK, Nové Zámky, OU-NZ-OSDPK-2018/001264 zo dňa
19.01.2018
- Práce v styku s cestami II/580, II/509, III/1507 je potrebné vykonať v zmysle zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v nadväznosti na
vyhlášku č. 35/1984 Zb. ako i príslušné STN;
- Trasu v súbehu s cestami viesť mimo cestný pozemok, v stiesnených podmienkach je
moţné aj v priľahlých zelených pásoch (min. 1,5 m od krajnice vozovky cesty) v hĺbke
min. 1,5 m pod terénom;
- Kriţovanie cestného telesa realizovať technológiou pretláčania s uloţením kábla do
chráničky v hĺbke min. 1,5 m pod vozovkou kolmo na os cesty bez zásahu do spevnenej
časti cesty;
- Konce chráničky vyviesť po steny štartovacej a montáţnej jamy, štartovacia a cieľová
jama musí byť vybudovaná v súlade s STN 73 3050;
- Pri realizácii nesmú byť poškodené ţiadne cestné zariadenia ako zvodidlá, rigoly,
priepusty, vtokové jamy, ani vtokové rigoly na zavedenie vôd z okolitého terénu do
priepustov;
- Po realizácii vedenia obnoviť a vyčistiť všetky dotknuté cestné zariadenia
(odvodňovacie priekopy, vpusty, priepusty, vtokové objekty k priepustom, ...) tak, aby boli
funkčné;
- Do PD pre povolenia na zvláštne uţívanie cesty je potrebné zapracovať:
- priečny rez cestou v mieste kriţovania optického kábla pod cestou so
zakótovaným šírkovým a výškovým usporiadaním;
- Ku kolaudačnému konaniu je potrebné doloţiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia
stavby a geodetického zameranie skutočne realizovanej stavby, predmetné podklady je
potrebné odovzdať aj v elektronickej forme na CD nosiči;
- V prípade budúcej nutnej rekonštrukcie cestnej komunikácie investor na výzvu správcu
cestnej komunikácie podzemné vedenie odstráni, prípadne ho preloţí na vlastné náklady;
- Káblové vedenie v extraviláne obcí je potrebné umiestniť za ochranné pásmo ciest II. a III.
triedy v zmysle § 15 ods. 3 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o
pozemných komunikáciách;
- Káblové vedenie v intraviláne obcí je potrebné umiestniť v súbehu a v kriţovaní s cestami
II. a. III. triedy bez zásahu do konštrukcie vozovky a krajnice cesty, za hranicu telesa cesty
II. a III. triedy v zmysle § 8 ods. 1 vyhlášky č. 355/1984 Zb.;
- Kriţovanie káblového vedenia s cestami realizovať technológiou pretláčania kolmo na os
cesty s uloţením do chráničky. Chráničku je potrebné v celej dĺţke kríţenia vozovky
cesty, krajníc a priekop. Horná hrana chráničky musí byť uloţená pod niveletou vozovky v
hĺbke minimálne 1,2 m;
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V stiesnených podmienkach v intraviláne obcí je potrebné káblové vedenie umiestniť
v súbehu s cestami II. a III. triedy bez zásahu do cestného telesa bez výkopovou
technológiou - riadeným mikrotunelovaním.
Štartovaciu a montáţnu jamu pretláčania umiestniť min. 2 m od okraja spevnenej časti
vozovky cesty, rozmery štartovacej a montáţnej jamy minimalizovať;
Výkopy štartovacích a montáţnych jám zabezpečiť proti zosuvu paţením, aby nebola
ohrozená stabilita cestného telesa ciest;
Spätnú úpravu štartovacích a montáţnych jám vykonať vhodnou zeminou za postupného
zhutňovania po vrstvách v hr. Max 30 cm v zmysle platnej STN;
Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vozoviek ciest II. a III.
triedy a ich súčastí. Investor zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho
príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinnosti v zmysle § 9 ods. 5 a ods. 6
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a v
prípade ich nedodrţania budeme poţadovať nápravu škôd;
Výkopovými prácami nenarušiť stabilitu cestného telesa a funkčnosť odvodnenia cesty;
V súvislosti s realizáciou predmetnej stavby za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
na priľahlom úseku cesty zodpovedá od začatia do ukončenia prác investor/stavebník;
Na ceste nesmie byť uskladnená vykopaná zemina, ani stavebný materiál. Nesmie
dochádzať ku znečisteniu cesty. Prípadné znečistenie /poškodenie cesty odstráni
bezodkladne zhotoviteľ stavby na vlastné náklady;
Investor odsúhlasí so zástupcom správcu cesty kaţdú zmenu vo vzťahu k ceste;
V prípade zásahu do cestnej priekopy a odvodnenia cesty, je potrebné po ukončení
stavebných prác uviesť cestnú priekopu a odvodnenie do funkčného stavu;
Pri realizácii prác stavebník nesmie ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky a ich
účastníkov;
Na práce v telese cesty poţadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác (odo
dňa písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom RSÚC NR, SSÚ NZ). Po dobu
trvania záručnej doby je investor/stavebník povinný priebeţne a bez meškania odstraňovať
poruchy vzniknuté dôsledkom zásahu do telesa cesty. Záručná doba bude predĺţená o
dobu od písomného uplatnenia reklamácie správcom cesty u investora do doby opráv.
Oprava musí byť písomne prevzatá. Záručná lehota neplynie v čase od písomného
nahlásenia reklamácie po dobu písomného prevzatia opravy. O čas opravy bude záručná
lehota predĺţená;
Pred realizáciou stavebných prác investor stavby musí poţiadať Okresný úrad Nové
Zámky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny
orgán v zmysle § 3 ods. 5 f zákona NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov o vydanie Určenia prenosného/trvalého
dopravného značenia;
Pred realizáciou stavebných prác investor stavby musí poţiadať Okresný úrad Nové
Zámky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny
orgán v zmysle § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov o vydanie povolenia na zvláštne uţívanie
cesty iným neţ zvyčajným spôsobom alebo načo je určené z dôvodu pretláčania pozemnej
komunikácie;
Pred realizáciou stavebných prác investor stavby musí poţiadať Okresný úrad Nové
Zámky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestnýsprávny
orgán v zmysle § 7 zákona NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v znení neskorších predpisov o vydanie povolenia na uzávierku cesty ak bude
obmedzená premávka na nej;
Okresný úrad Nové Zámky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikáciách
upozorňuje na skutočnosť, ţe podľa § 11 ods. 2 zákona š. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov v cestných ochranných pásmach je
zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne
komunikácie alebo premávku na nich. Príslušný cestný správny orgán povoľuje v
odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným
stanoviskom. Ţiadosť o povolenie výnimky sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie.
Výnimky moţno povoliť len v odôvodnených prípadoch, ak tým nebudú dotknuté verejné
záujmy, najmä dopravné záujmy a záujmy správy dotknutej komunikácie.
V ostatnom treba dodrţať podmienky určené vo vyjadrení RSaÚC Nitra a.s. – stredisko
správy a údrţby Nové Zámky č. 769/2017 zo dňa 16.01.2018, Úradu Nitrianskeho
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samosprávneho kraja č CS2004/2018, CZ 1216/2018 zo dňa 15.01.2018 a ODI Nové
Zámky č. ORPZ-NZ-ODI1-26-181/2017 zo dňa 29.12.2017.
Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a PK, Nitra, č.OU-NR-oCDPK-2018/015217, dňa 22.2.2018
-

-

-

-

Kriţovanie optického kábla s cestami I/63 a I/76 poţadujeme realizovať kolmo na os
komunikácií pretláčaním, bez zásahu do vozovky. HÍbka uloţenia pod cestou musí byť min.
1,2m od nivelety cesty po vrch chráničky.
DÍţka chráničiek musí byť navrhnutá tak, aby ich konce presahovali min. 0,25 m do
montáţnych jám.
Cieľové a štartovacie jamy budú umiestnené mimo teleso ciest a mimo cestný pozemok.
Budú dodrţané všetky podmienky stanovené správcom ciest I/63 a I/76 - SSC IVSC
Bratislava.
PD pre pretláčanie ciest I. triedy bude spracovaná ako stavebný objekt v rámci celkovej PD
stavby a PD bude obsahovať všetky potrebné podklady pre posúdenie a následné povolenie
na zvláštne uţívanie.
Z dôvodu, ţe stavba je v časti situovaná v ochrannom pásme cesty I/63 je potrebné v štádiu
prípravnej dokumentácie (pred vydaním územného rozhodnutia) v zmysle ustanovenia § 11
ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov poţiadať tunajší úrad o povolenie výnimky činnosti v cestnom
ochrannom pásme uvedenej cesty.
Pred realizáciou stavby je stavebník povinný poţiadať tunajší úrad o:
vydanie povolenia na zvláštne uţívanie ciest I/63 a I/76 kde uvedie km v ktorom dôjde k
zásahu do cestného telesa resp. jeho pridruţeného priestoru,
určenie dočasného dopravného značenia pouţitého počas realizácie stavby (v prípade
potreby).

Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Nové Zámky, č.OU-NZ-PLO-2018/002742-2 zo dňa
24.01.2018
1. Ak stavebnými, resp. terénnymi úpravami budú zasiahnuté lesné pozemky je potrebné poţiadať
orgán štátnej správy lesného hospodárstva a dočasné resp. trvalé vyňatie lesných pozemkov
z plnenia funkcii lesa podľa § 5 ods. 1 zákona o lesoch.
2. V prípade umiestnenia stavby do vzdialenosti 50 km od hranice lesného pozemku je potrebné
poţiadať o súhlasné záväzné stanovisko orgán štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle §
10 ods.2 zákona o lesoch.
Krajský pamiatkový úrad, Nitra č.KPUNR-2018/445-11/15336/Pat, dňa 27.02.2018
1.
Spôsob vykonania záchranného archeologického výskumu:
a) archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania výkopov
zemných rýh a ostatných zemných prác, vyhľadávania a zberu archeologických nálezov,
následne plošnou sondáţou na mieste nálezov a odborným zdokumentovaním ich nálezovej
situácie,
b) v mieste nálezov budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického
výskumu podľa pokynov oprávnenej osoby na vykonávanie archeologického výskumov,
c) archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Správcu nálezu, prevod vlastníctva
a správy archeologických nálezov stanovuje § 40, odseky 6, 8 a 9 pamiatkového zákona.
2.
Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:
a) podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
b) podľa § 36 odsek 4 pamiatkového zákonu zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou
osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou v dostatočnom časovom predstihu
uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní
pamiatkového výskumu , o čom písomne upovedomí Krajský pamiatkový úrad Nitra,
c) vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického výskumu,
d) realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia a poskytnúť celkovú situáciu stavby,
e) v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov, ako sú torza architektúr v priebehu
archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť a kaţdý ďalší postup stavebníka a
oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovať s Krajským pamiatkovým úradom Nitra,
f) podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej
dokumentácie spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR, spracovanej oprávnenou osobou
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podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č.
253/2010 Z. z. v znení predpisu č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane
pamiatkového fondu Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a Archeologickému ústavu Slovenskej
akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra,
g) odovzdať výskumnú dokumentáciu podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona do 90 dní od skončenia
terénnej časti výskumu,
h) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie
archeologického výskumu je k dispozícii na internetovej adrese:
http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/ochrana-pamiatok/pamiatkovyvyskum-a-restaurovanie-e0.html
Podľa § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie stratí platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa
vydania, ak nedôjde k jeho pouţitiu na účel, pre ktorý je určené.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Nové Zámky, č.ORHZ-NZ1-5/2018 zo
dňa 03.01.2018
s projektovou dokumentáciou súhlasí bez pripomienok.
Ministerstvo vnútra, centrum podpory, Nitra, CPNR-OTS-2017/006674-080 zo dňa 21.12.2017
K projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. V trase navrhovanej optickej infraštruktúry ani
v extraviláne obcí Gbelce, Muţla, Belá, Obid, Nána a Štúrovo sa nenachádzajú inţinierske siete
Ministerstva vnútra SR.
Ministerstvo obrany SR, Bratislava, č.ASM-30 2926/2017, dňa 14.12.2017
S realizáciou akcii súhlasíme pri splnenie niţšie uvedených podmienok. Investor /projektant/ je
povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad.
Spojovacie káble ani iné inţinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore evidované.
Vyjadrenia platí za predpokladu, ţe nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby. Vyjadrenia
platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie vstupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho
základe je moţné vydať územné a vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor
(projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na
akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.
Ministerstvo ŢP SR, Bratislava, č.5989/2017-5.6 498/2018, dňa 09.01.2018
V katastrálnom území Gbelce - Štúrovo (ďalej len „predmetné územie") sú evidované
upravené skládky. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v
územnoplánovacej dokumentácii.
Ministerstvo odporúča skládky odpadov dostatočne zohľadniť a územnoplánovacej dokumentácii.
Pravdepodobná a potvrdená environmentálna záťaţ v území môţe negatívne ovplyvniť moţnosti jeho
ďalšieho vyuţitia.
- Predmetné územie spadá do nízkeho aţ stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené
na priloţenej mape. Stredné radónové riziko môţe negatívne ovplyvniť moţnosti ďalšieho
vyuţitia územia.
- Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke
Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra - aplikácia Atlas geotermálnej energie
http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.
Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších
predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného vyuţitia územia:
- prítomnosť pravdepodobnej a potvrdenej environmentálnej záťaţe s vysokou prioritou riešenia
(hodnota K > 65 podľa klasifikácie environmentálnej záťaţe v Informačnom systéme
environmentálnych záťaţí). Vhodnosť a podmienky stavebného vyuţitia územia s výskytom
environmentálnych záťaţí s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým
prieskumom ţivotného prostredia.
- stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného vyuţitia územia s výskytom stredného
radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky
MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poţiadavkách na obmedzenie oţiarenia
z prírodného ţiarenia.
-
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Západoslov.vod.spoločnosť, a.s., Nové Zámky, č.12813/2018, dňa 12.01.2018
Vyjadrenie ZsVS a.s. OZ Nové Zámky
Stavba zasahuje do ochranného pásma II. stupňa – vonkajšia časť vodárenského zdroja Štúrovo.
S navrhovanou stavbou súhlasíme za dodrţanie nasledovných podmienok:
1.
Mechanizmy pouţívané pri stavebných prácach musia byť v dobrom technickom stave,
zbavené nečistôt od mazacích a pohonných hmôt.
2.
Dopĺňanie pohonných hmôt, údrţba a opravy strojov pouţívaných pri stavebných prácach
nebudú vykonávané na nespevnených plochách, ale na miestach na to určených.
3.
Výkopové ryhy a šachty budú odkopané len na nevyhnutný čas.
4.
V prípade úniku škodlivých látok bude okamţite zabezpečená sanácia pôdy a vody.
5.
O prípadnom úniku škodlivých látok bezodkladne informovať okrem dotknutých orgánov
štátnej správy aj prevádzkovateľa vodárenského zdroja - ZsVS, a.s. Nitra.
6.
V prílohe Vám predkladáme situáciu záujmového územia so zakresleným verejným
vodovodom a kanalizáciou.
7.
Navrhovaná trasa pokládky optických káblov bude kriţovať a bude v súbehu s verejným
vodovodom a kanalizáciou ako aj prípojkami do nehnuteľností.
8.
Pri pokládke optických káblov ţiadame dodrţať súvisiace STN najmä súbeh a kriţovanie v z
zmysle TN 73 6005.
9.
Pred započatím zemných výkopových prác ţiadame prizvať pracovníka VPS Štúrovo č.tlf. 035
7771700 ved. p. Berinštera, majstra p. Tótha, ktorý Vám naše podzemné IS na základe
objednávky vytýči a určí podmienky práce v ochrannom pásme vodovodu a kanalizácie.
10.
Predmetný projekt stavby za splnenia podmienok nášho vyjadrenia odsúhlasujeme.
Vyjadrenie ZsVS a.s. DV Nitra
1.
Vzhľadom na to, ţe sa v záujmovej lokalite nachádza diaľkové vodovodné potrubie DN 500
/oceľ/, je potrebné pred zahájením stavebných prác potrubie vytýčiť. Vytýčenie Vám zabezpečia
pracovníci útvaru prevádzky diaľkových vodovodov v Nitre (technický pracovník Ing. Jana
Mudráková, kontakt 0903 713 918).
2.
Nakoľko sa jedná o potrubie nadregionálneho významu, ţiadame Vás ponechať voľné
ochranné pásmo minimálne 7 m na obe strany od okraja potrubia. V zmysle zákona č.
442/2002 Z. z. § 19 ods. (5) v pásme ochrany je zakázané: vykonávať zemné práce, stavby,
umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k vodovodu,
vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
3.
Pri realizácii stavebných prác ţiadame dodrţať podmienky STN 73 6005 pri kriţovaní IS.
4.
V mieste kriţovania ţiadame optickú sieť viesť kolmo na naše vodovodné potrubie,
poţadujeme vykonávať ručné výkopy, dodrţiavať pôvodné krytie predmetného vodovodu v
celej dĺţke ochranného pásma nášho vodovodu.
5.
Zákres o priebehu IS v predloţenej situácii je len informatívny.
6.
Počas trvania stavebných prác ţiadame obmedziť pohyb ťaţkých stavebných mechanizmov nad
naším vodovodným potrubím. V prípade nutnosti ich prejazdu, alebo manipulačných prác v
našom ochrannom pásme je potrebné navrhnúť ochranu vodovodu uloţením betónových
panelov nad potrubím.
7.
K realizácii zemných prác v ochrannom pásme nášho vodovodného potrubia, ţiadame prizvať
zástupcu našej prevádzky diaľkových vodovodov v Nových Zámkoch (vedúci VPS Nové Zámky
Ing. Oto Arpáš, kontakt 0903 422 718) za účelom ich kontroly.
8.
Po ukončení uvedenej stavby ţiadanie o poskytnutie porealizačného geodetického zamerania
stavby podľa poţiadaviek nášho útvaru technickej evidencie majetku - Mgr. Budaiová.
Západoslov. energetika, a.a., Bratislava, vyjadrenie č., CZ 9358/07496/2017 zo dňa 19.12.
2017
Prichádza k styku s oznamovacím metalickým káblom v správe ZSE, a.s. a HDPE v správe ZSD.
Dotknutý kábel je zakreslený do situácie a je nutné poţiadať o jeho vytýčenie v teréne u p. Šmogroviča
na tel. čísle 0911 775 243, smogrovic@energotel.sk . Počas realizácie výkopu ţiadame v mieste styku
s dotknutým káblom pouţiť ručný výkop, aby sa predišlo jeho poškodeniu.
Dotknutá HDPE rúra je uloţená v súbehu s VN vedením Západoslovenskej distribučnej, a.s., ktorého
vytýčenie spadá do pôsobnosti Západoslovenskej distribučnej, a.s..
Z hľadiska existujúcich zariadení VN aNN poţiadajte o vyjadrenie Západoslovenskú Distribučnú,a.s.,
Tím správy energetických zariadení Stred, Nitra.
Toto vyjadrenie platí jeden rok spolu s vyjadrením Tímu správy energetických zariadení Stred.
Západoslov. distribučná, a.s., Bratislava, dňa 15.01.2018
- v danej lokalite sa nachádzajú podzemné elektrické NN aVN káblové vedenia v majetku
Západoslovenská distribučná a.s., u ktorých ţiadame rešpektovať ochranné pásma v zmysle
Zákona č. 251/2012 Zb. § 43 v plnom rozsahu. Presnejšie priestorové údaje našich sietí je
moţné vyţiadať na portáli http://www.zsdis.sk/sk/Geoportal
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pri výkopových prácach v miestach kde dôjde ku kriţovaniu a súbehu s podzemnými
inţinierskymi sieťami Západoslovenská distribučná, a.s., je potrebné tieto siete vytýčiť.
Vytýčenie inţinierskych sietí je potrebné vopred dohodnúť na t.č.035/6453573, mail.
jan.zatyik@zsdis.sk. Kriţovatky a súbehy vyhotoviť v zmysle STN 33 2000-5-52, STN 34 1050
a STN 73 6005.
po dokončení výkopových prác pred zakrytím potrebujeme výkop vidieť v častiach kde boli
naše káble odkryté a v prípade odkrytia zabezpečiť chráničkou.
výkopovými prácami stabilita podperných bodov NN a VN vzdušnej siete nachádzajúcich sa v
blízkosti stavby nesmie byť porušená.
zároveň Vás upozorňujeme na jestvujúcu zemné domové prípojky v danej lokalite, ktoré nie
sú vo vlastníctve Západoslovenská distribučná a.s.
Poţadujeme dodrţanie 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 môţu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie
(oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdrţujúcich sa na stavbe, o
pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
Toto vyjadrenie bolo vydané na základe poţiadavky investora pre vydanie stavebného
povolenia a sluţi výlučne na stavebné účely.
V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záleţitosti prosím uveďte značku: CD 471/2018,
alebo kontaktujte: Peter Stancz, peter.stancz@zsdis.sk

Michlovský, s.r.o., Piešťany, č.3593/2017, dňa 18.12.2017
Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08
Bratislava.
SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, č. TD/NS/0261/2018/Ch zo dňa 27. 03. 2018 3593/2017
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník
povinný na základe písomnej objednávky poţiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich
plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s.,
Sekcia údrţby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom
online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk);
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu;
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D /p. Július Maráz, tel.č. +421 35 242 3500/ najneskôr 7
dní pred zahájením plánovaných prác;
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly
prevádzky, údrţby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie
(obnovy) plynárenských zariadení;
- stavebník je povinný umoţniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení;
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na kaţdú
strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 aţ po
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez pouţitia strojových
mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaţeného plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloţenia výstraţnej
fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka;
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s
nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie
prevádzkovateľa;
- odkryté plynovody, káble, ostatné inţinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené
proti poškodeniu;
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krytie a hĺbku uloţenia, v prípade zmeny úrovne terénu poţadujeme všetky
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu;
- kaţdé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727;
- upozorňujeme, ţe SPP-D môţe 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 uloţiť
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podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € aţ 150 000,- €, poškodením
plynárenského zariadenia môţe 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,
stavebník je povinný pri realizácii stavby dodrţiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktieţ ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 38 6410, STN 73 6005, TPP 906 01, TPP 700 02, TPP
701 03;
stavebník, je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;
stavebník je povinný pri súbehu a kriţovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodrţať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73
6005 a TPP 906 01;
v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je
moţné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.;

Transpetrol. A.s., Bratislava, č.3868/17-B/La, dňa 19.12.2017
Predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov.
SLOVNAFT, a.s., Bratislava, č.57400/2017/589, dňa 20.12.2017
Nedochádza k stretu záujmov uvedenou akciou s našimi produktovodnými vedeniami.
Eustream, a.s., Bratislava, č.478/2017, dňa 18.12.2017
Podľa predloţenej projektovej dokumentácie nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma
prepravnej siete eustream, a.s.
Slovak Telekom, a.s., Bratislava, č.6611805118, dňa 22.02.2018
1.
Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a
zároveň je potrebné dodrţať 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 ţiadosti, účelu ţiadosti, v prípade ak uvedené
parcelné číslo v ţiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní
povinnosť podľa bodu 3.
3.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, ţe jeho zámer, pre ktorý
podal uvedenú ţiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloţenia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti
povereného správou sietí: Mikuláš Prágay, mikulas.pragay@telekom.sk, +421 903559280.
4.
V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu
stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpovedá projektant.
5.
Zároveň upozorňujeme stavebníka, ţe 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 moţné preloţiť zrealizovať prekládku SEK.
6.
Upozorňujeme ţiadateľa, ţe v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať
podmienka 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 ţiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,
je potrebné zo strany ţiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu
ochranného pásma.
8.
Nedodrţanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa
§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9.
V prípade, ţe ţiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a
poţiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný poţiadať o vytýčenie polohy SEK
spoločností Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, ţe na
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11.
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Vašom záujmovom území sa môţu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú
napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňuje
ţiadateľa na povinnosť vyţiadať 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. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu
na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týţdňov
od podania objednávky.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov
dodrţať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
Ţiadateľ môţe vyjadrenie pouţiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Ţiadateľ nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo vyuţívať bez
súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
Ţiadateľa zároveň upozorňujeme, ţe v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úloţným vedením, je potrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje ţiadateľa povinnosti poţiadať o vytýčenie.

Okresné riaditeľstvo PZ, Nové Zámky, č.ORPZ-NZ-ODII-26-181/2017, dňa 29.12.2017
Z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa vyjadrí k celkovému
riešeniu dopravnej situácie v zmysle zákona NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov, po predloţení vyššieho stupňa spracovanej projektovej
dokumentácie, pre stavebné konanie stavby, ktorá bude riešiť celkovú dopravno - bezpečnostnú
situáciu (dopravné riešenie stavby, osadenie prenosného zvislého dopravného značenia v prípade i
dopravných zariadení, v prípade ak dôjde k čiastočnému, alebo úplnému obmedzeniu premávky na
cestách II. a III. tried v okrese Nové Zámky pri vykonávaní výkopových prác pri pokládke optického
kábla, kriţovanie ciest a komunikácií pri realizovaní podtlakov pod ich spevnené teleso, atď).
Toto vyjadrenie nenahradzuje povolenie ohľadom vydania územného rozhodnutia, alebo
stavebného povolenia, povolenie na zvláštne uţívanie ciest II. a III. triedy, v k.ú. obce Gbelce a
mesta Štúrovo, určenie pouţitia prenosného zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení,
povolenie o uzatvorení ulice resp. cesty ako i chodníkov a ani stanoviská dotknutých orgánov a
organizácií a slúţi pre potreby príslušného cestného správneho orgánu vykonávajúceho štátny odborný
dozor na cestách II. a III. tried. Okresný úrad Nové Zámky, Odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií.
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Bratislava, č.CS SVP OZ BA 112/2018/1, dňa
08.01.2018
Plánovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy našej spoločnosti.
Úrad nitrianskeho samosprávneho kraja, Nitra, č.CS 2004/2018, CZ 1216/2018, dňa 15.01.2017
- predmetná stavba prichádza do styku s cestami II/509, II/588, III/1476, III/1507,
- káblové vedenie v extraviláne obcí ţiadame umiestniť za ochranné pásmo ciest II. a III. triedy
v zmysle §15 ods.3 vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách,
- káblové vedenie v intraviláne obcí ţiadame umiestniť v súbehu a v kriţovaní s cestami II. a
III. triedy bez zásahu do konštrukcie vozovky a krajnice cesty, za hranicu telesa cesty II. a III.
triedy v zmysle §8 ods. 1 vyhlášky č.35/1984 Zb.,
- kriţovanie káblového vedenia s cestami poţadujeme realizovať pretláčaním kolmo na os
cesty s uloţením do chráničky. Chráničku ţiadame umiestniť v celej dĺţke kríţenia vozovky
cesty, krajníc a priekop. Horná hrana chráničky musí byť uloţená pod niveletou vozovky v
hĺbke min. 1,2m.
- V stiesnených podmienkach v intraviláne obcí ţiadame káblové vedenie umiestniť v súbehu s
cestami II. a III. triedy bez zásahu do cestného telesa bezvýkopovou technológiou - riadeným
mikrotunelovaním.
- Štartovaciu a montáţnu jamu pretláčania umiestiť min. 2 m od okraja spevnenej časti
vozovky cesty, rozmery štartovacej a montáţnej jamy minimalizovať.
- Výkopy štartovacích a montáţnych jám zabezpečiť proti zosuvu paţením, aby nebola
ohrozená stabilita cestného telesa ciest.
- Spätnú úpravu štartovacích a montáţnych jám vykonať vhodnou zeminou za postupného
zhutňovania po vrstvách v hr. max. 30 cm v zmysle platnej STN.
- Pri realizácii stavby ţiadame dodrţať podmienky určené správcom komunikácie,
Regionálnou správou a údrţbou ciest Nitra a.s., Strediskom správy a údrţby Nové Zámky.
- Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vozoviek ciest II. a III. triedy
a ich súčastí. Investor zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve
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v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle §9 ods.5 aods.6 zákona č.135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a v prípade ich nedodrţania
budeme poţadovať nápravu škôd.
Regionálna správa a údrţba ciest, Nové Zámky, č.769/2017, dňa 16.1.2018
- Stavbou budú dotknuté cesty II/588, II/509, III/1507,
- trasu v súbehu s cestami viesť mimo cestný pozemok, v stiesnených podmienkach je moţné
aj v priľahlých zelených pásoch (min. 1,5 m od krajnice vozovky cesty) v hĺbke min. 1,5 m
pod terénom,
- kriţovanie cestného telesa realizovať technológiou pretláčania s uloţením kábla do chráničky
v hĺbke min. 1,5 m pod vozovkou,
- konce chráničky vyviesť po steny štartovacej a montáţnej jamy, štartovacia a cieľová jama
musí byť vybudovaná v súlade s STN 73 3050,
- pri realizácii nesmú byť poškodené ţiadne cestné zariadenia ako zvodidlá, rigoly, priepusty,
vtokové jamy, ani vtokové rigoly na zvedenie vôd z okolitého terénu do priepustov,
- po realizácii vedenia obnoviť a vyčistiť všetky dotknuté cestné zariadenia (odvodňovacie
priekopy, vpusty, priepusty, vtokové objekty k priepustom,...) tak, aby boli funkčné,
- pred zahájením prác je stavebník povinný poţiadať Okresný úrad Nové Zámky, Odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie povolenia na zvláštne uţívanie cesty v
zmysle §8, ods. 1. zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov,
- do PD pre vydanie povolenia na zvláštne uţívanie cesty ţiadame zapracovať: - priečny rez
cestou v mieste kriţovania optického kábla pod cestou so zakótovaným šírkovým a
výškovým usporiadaním,
- ku kolaudačnému konaniu poţadujeme doloţiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby
a geodetické zameranie skutočne realizovanej stavby, predmetné podklady ţiadame
odovzdať aj v elektronickej forme na CD-nosiči,
- v prípade budúcej nutnej rekonštrukcie cestnej komunikácie investor na výzvu správcu cestnej
komunikácie podzemné vedenie odstráni, prípadne ho preloţí na vlastné náklady.
Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava, č.93/2400/2017, dňa 10.01.2018
Nemáme k predloţenej dokumentácii pre územné rozhodnutie pripomienky.
Slovenská správa ciest, IVSC, Bratislava, č.SSC/6955/2018/6170/6563, dňa 8.03.2018
1. Podľa predloţenej doplnenej PD je kriţovanie cesty I/63 a cesty I/76 káblovým vedením
navrhnuté kolmo na os komunikácie v hĺbke 1,2 aţ 1,6m (uloţenie chráničky) pod
niveletou cesty. Pretláčacie jamy sú navrhnuté mimo teleso cesty I/63 a I/76 v min.
vzdialenosti 1,0m za priekopou, obrubníkom a pätou násypu. S navrhnutým riešením
kriţovania cesty I/63 a I/76 súhlasíme.
2. Súbeh trasy optického kábla s cestou I/63 a I/76 je navrhnutý:
Ţelezničný rad - v chodníku, v min. vzdialenosti 3,0m od vodiacej čiary (8,0m od stredovej
čiary) cesty I/63.
Továrenská ul. - v zeleni za chodníkom, v min. vzdialenosti 4,6m od vodiacej čiary (8,2m
od stredovej čiary) cesty I/63.
Na Boţí kopec - v zeleni za chodníkom, v min. vzdialenosti 6,6m od vodiacej čiary cesty
I/63.
S navrhnutým riešením súbehu trasy optického kábla s cestou I/63 súhlasíme.
3. Zásyp pretláčacích jám bude s postupným zhutňovaním s konečnou úpravou včítane
zatrávnenia. Stavebnými prácami nebude narušená stabilita telesa cesty I/63 a cesty I/76.
Ţiadame dodrţať podmienky STN 733050 - zemné práce.
4. Termín realizácie prác ţiadame nahlásiť poverenému pracovníkovi SSC IVSC - Bc.
Kubaščík tel.: 0903 283 847 min. 3 dni pred zahájením, ktorý zápisnične odovzdá a
preberie stavenisko. Zhotoviteľ stavby ie povinný riadiť sa pokynmi uvedeného
pracovníka.
5. Záruku na práce v telese cesty I/63 bude mať investor po dobu 60 mesiacov.
6. Cesta počas prác nesmie byť znečisťovaná, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť.
Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná ani obmedzovaná.
7. V prípade potreby správcu cesty bude predmetné vedenie preloţené na náklady
investora.
8. V prípade, ţe bude predmetné podzemné vedenie uloţené na pozemku vo vlastníctve
štátu a správe SSC poţadujeme aby ste pred realizáciou stavby uzavreli s SSC Bratislava
Zmluvu a zriadení vecného bremena (Mgr. Lesňáková, tel.: 0901 741 607). Stavebník je
povinný poţiadať OÚ Nitra, odbor CD a PK o súhlas so zvláštnym uţívaním ciest.
S vydaním územného rozhodnutia a súhlasu na zvláštne uţívanie ciest súhlasíme za
predpokladu, ţe naše podmienky budú zapracované do týchto rozhodnutí a rešpektované pri
realizácii.
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Energotel, a.s., Bratislava, č.2017/ÚPÚ, dňa 21.12.2017
K ţiadosti nemáme pripomienky.
OTNS, a.s., Bratislava, č.967/2017, dňa 21.12.2017
S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme bez pripomienok.
Slovanet, a.s., Bratislava, č.V-1938-2017-SNET-BAR, dňa 19.12.2017
Nemá výhrady voči predmetným stavbám.
SITEL, s.r.o., Košice, dňa 28.12.2017
S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme bez pripomienok.
Lesy Slovenskej republiky, š.p., Levice, č.2017/ÚPÚ, dňa 21.12.2017, 4147/2018/400,
1089/2018/0494 zo dňa 23. 01. 2018
Ţiadame Vás počas realizácie projektu nepoškodzovať okolitý lesný porast, minimálne vstupovať do
lesných porastov, nevykonávať nelegálny výrub drevín alebo inak nelegálne vstupovať do integrity
lesných pozemkov.
Ţiadame Vás počas realizácie projektu dodrţiavať legislatívu na úseku lesného hospodárstva a
odpadového hospodárstva, neznečisťovať lesné pozemky odpadmi.
Ţiadame Vás všetky práce v blízkosti lesných pozemkov ohlasovať a konzultovať s LS Kamenín,
informovať o všetkých mimoriadnych situáciách.
V prípade nejasností resp. potreby vysvetlenia je moţné kontaktovať tel. č. 0918/335 904, 036/6350625
alebo elektronickou poštou na ladislav.valkay@lesy.sk. Kontakt na LS Kamenín: Ing. Ondrej Krajniak,
vedúci LS 0905/405 220, Ing. Juraj Rományik, technik LS 0918/334 054.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, č.PS/2017/020775 dňa 20.12.2017
Bez pripomienok.
NAFTA, a.s,, Bratislava, č.3/1182/OSP/2018/KP, dňa 31.01.2018
Nemáme námietky k stavbe podľa predloţenej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
Obvodný banský úrad, Bratislava, č.233-312/2018, dňa 30.01.2018
k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenie nemá námietky.
ENERBYT, s.r.o., Štúrovo, č.3/295/2017, dňa 19.12.2017
- Nakoľko navrhovaná trasa sa nachádza vo viacerých miestach v blízkosti teplovodu, ktorý je
vo vlastníctve Enerbyt s.r.o., ţiadame aby bolo dodrţané ochranné pásmo -1 m podľa §36
odsek 3 zákona č. 657/2004- Zákon o tepelnej energetike.
- V zmysle projektovej dokumentácie a vyhlášky 396/2006 oddiel II, poţadujeme aby pred
začatím stavebných prác bola naša spoločnosť vyzvaná na vytýčenie teplovodných potrubí.
- Ku kaţdému súbehu a kriţovaniu teplovodu ţiadame pred zásypom prizvať pracovníka
Enerbyt s.r.o., ktorý zápisom v stavebnom denníku dá súhlas na zásyp našich inţinierskych
sietí.
SEVENET s.r.o., Štúrovo
K výstavbu HDPE rúr k uvedenému nemáme ţiadne výhrady.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, č.3/295/2017, dňa 19.12.2017
Súhlasí sa s návrhom ţiadateľa na „FO-0134CO-optická infraštruktúra – Chotín – Štúrovo, okres Nové
Zámky“ projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby.
Priemyselný park ŠTÚROVO, a.s.,, Štúrovo, dňa 07.02.2018
S predloţenou dokumentáciou stavby súhlasíme bez pripomienok.
Július Pereszlényi, Servis TV – Video, Štúrovo, č. PJ/046/2017, dňa 22.12.2017
S predloţenou dokumentáciou pre územné rozhodnutie súhlasíme. V úsekoch uvedených na
katastrálnej mape č.19 ul.Bartókova, Smetanova, Rákócziho a Ţeliarsky svah a na KM č.21 ul. Na
Výhliadke, Smetanova dochádza ku kriţovaniu existujúcich trás našej siete EKS preto bude nutné
vytýčiť spomínané úseky.
P.G.TRADE, s.r.o., Komárno, dňa 20.02.2018
- Termín realizácie prípojky je nutné upresniť minimálne mesiac vopred. Pri výbere termínu je
potrebné zohľadniť charakter prevádzky, ktorej činnosť realizáciou prípojky nesmie byť
obmedzená. (Prednostne mimo ţatevná sezóna).
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Pred začatím prác poţadujeme predloţiť zoznam pracovníkov zúčastňujúcich sa budovania
prípojky a oprávnených pohybovať sa v areáli našej spoločnosti.
Dni pracovných úkonov na prípojke je potrebné dohodnúť s vedúcim strediska p. Františkom
Andrašíkom, tel: 0903 250 886 a oboznamovať ho kaţdodenne o začatí a ukončení prác,
resp. o vstupe a opustení areálu.
Realizáciu prác poţadujeme prednostne v pracovných dňoch, počas pracovných hodín.
Pred začatím zemných prác je potrebné vytýčenie všetkých inţinierskych sietí.
Vzhľadom na to, ţe prípojka zasahuje aj do plôch a ochranného pásma ţeleznice resp.
vlastnej ţelezničnej vlečky, je potrebné o stanovisko poţiadať aj Štátny dráhový úrad.
V projektoch ako aj technickom riešení sa počíta s vybudovaním optickej prípojky
administratívnej budovy vlastníka areálu a pri realizácii pokládky bude na náklady stavebníka
vybudovaná odbočka vetvy prípojky k tejto administratívnej budove.
Stavba prípojky musí byť uskutočňovaná z vhodných materiálov resp. výrobkov, káblové
rozvody upevnené podľa platných predpisov. Pri realizácii vedenia po existujúcich káblových
rebríkoch a elektrických stúpačkách po celej trase optiky je nutné dbať aby nedošlo k
poškodeniu jestvujúcich elektrických rozvodov. V prípade poškodenia ich stavebník obnoví
do funkčného stavu na vlastné náklady.
Po ukončení prác musia byť všetky dotknuté a narušené povrchy obnovené do pôvodného
stavu, a to na náklady stavebníka, (priechody stien, spevnené plochy atď.) Pri obnove
narušených spevnených plôch je nutné obnoviť betónovú resp. asfaltovú vrstvu.
Odpad vzniknutý pri realizácii prípojky bude zhromaţďovať, zabezpečovať triedenie, odvoz a
znehodnotenie stavebník.
Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodrţiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a
technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a
dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

Ţeleznice Slovenskej republiky, Oblastná správa, Bratislava, č.3100/9a.03/469/2018/SM/
OSMTT/MPV-Pa, dňa 20.02.2018
A) po skončení nevyhnutných prác uvedie stavebník dotknuté nehnuteľnosti do predošlého
stavu resp. ak to vzhľadom na povahu vykonaných prác nie je moţné, do stavu
zodpovedajúcemu účelu alebo vyuţívaniu nehnuteľnosti,
B) v prípade, ţe vykonaním prác dôjde k zhoršeniu stavu nehnuteľností v porovnaní s jej
pôvodným stavom, vyplatí stavebník vlastníkovi (ŢSR) na základe dohody jednorazovú
primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia vyuţívania nehnuteľnosti,
C) z dôvodu predpokladaného vzniku obmedzenia vlastníka nehnuteľností (ŢSR) v obvyklom
uţívaní nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv stavebníka resp. podniku poskytujúceho
verejnú sieť (výkon práva zriaďovať a prevádzkovať verejnú sieť, vstupovať v súvislosti so
zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údrţbou vedení na nehnuteľnosť, vykonávať
nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu...), vyplatí stavebník resp. poskytovateľ verejnej
siete vlastníkovi na základe dohody jednorazovú primeranú náhradu za nútené
obmedzenie uţívania nehnuteľnosti,
D) stavebník bezprostredne po realizácii stavby zabezpečí na vlastné náklady porealizačné
zameranie stavby, oboznámi vlastníka pozemku (ŢSR) s priebehom zákonného vecného
bremena a podá návrh na zápis zákonného vecného bremena cestou príslušného
katastrálnehoodboru OÚ. Náhrada za nútené obmedzenie vlastníka (správcu majetku
štátu) v obvyklom uţívaní nehnuteľnosti v dôsledku zriadenia a prevádzkovania verejnej
telekomunikačnej siete bude určená na podklade porealizáčného zamerania so
zohľadnením ochranného pásma vedenia a bude uhradená vlastníkovi na základe Dohody
o náhrade, ktorej návrh predloţí stavebník spolu s porealizačným zameraním stavby
bezprostredne po jej realizácii
Toto stanovisko je čiastkové za odd. majetkovo-právnych vzťahov OSM Trnava (v
rozsahu kompetencie bývalého SHM) a nenahrádza súborné stanovisko ŢSR. Súborné
stanovisko za ŢSR pre potreby územných a stavebných konaní vo veciach stavieb
realizovaných v ochrannom pásme dráhy vydáva Odbor expertízy GR ŢSR, Klemensova
8, Bratislava na podklade čiastkových stanovísk dotknutých VOJ ŢSR - Oblastného
riaditeľstva Trnava, Bratislavská 2/A, Trnava a Ţelezničných telekomunikácií, Kováčska 3,
816 31 Bratislava.
Ţeleznice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia EaE, Trnava – vyjadrenie
č. 175/2018/289501/SEE/7a 13/Šá/49 zo dňa 15.02.2018
Pred zahájením zemných prác si objednajte vytýčenie na Sekcii EE Trnava na adrese
seeba@zsr.sk. V ochrannom pásme káblov (1 m na kaţdú stranu) je zakázané zriaďovať stavby,
stavenisko. skládky, zvyšovať alebo zniţovať výšku zeminy nad káblovými trasami. Výkopové práce v
14. str. Rozhodnutia č. 1/13723-11766/18SÚ – Ma

blízkosti káblovej trasy musia byť vykonávané ručne. Odkryté vedenie treba chrániť proti poškodeniu
a previsu. Pri realizácii inţinierskych sietí musí byt' rešpektovaná STN 73 6005 a nami stanovené
minimálne vzdialenosti.
Upozorňujeme Vás. ţe zamestnanci iného zamestnávateľa musia predloţiť povolenie na vstup
cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŢSR neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ZSR Z9, a
nakoľko sa budú pohybovať aj v prevádzkovom priestore a v priestore susediacom s prevádzkovým
priestorom ŢSR, musia splniť ustanovenia predpisu ŢSR Z2, I. kapitola, čl.2.
Ţeleznice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia Nové Zámky – vyjadrenie
č. 29/2018/284343/SMSÚKTNZ/1b.06 zo dňa 12.02.2018
Predmetná stavba dôjde do styku so sieťami v našej správe, ktoré sme informatívne zakreslili do
predloţených situácií. Tieto vedenia je potrebné v dostatočnom časovom predstihu pred zahájením
stavby vytýčiť v teréne a v rámci stavebných prác dodrţiavať podmienky pre prácu v ochrannom pásme
káblov.
Ţeleznice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia Leopoldov – vyjadrenie č.
187/18/289401 /SOZT-Hr/2a. 15 zo dňa 22. 02. 2018
Realizáciou výstavby príde k styku - k súbehu a kriţovaniu s podzemnými káblovými vedeniami v správe
ŢSR OZT, ktoré boli informatívne zakreslené do predloţených situácií. Pred zahájením prác poţiadajte
o vytýčenie vedení priamo v teréne. Práce v ochrannom pásme vedení (0,5 m od osi kábla na obidve
strany) je potrebné vykonávať v súlade so zákonom č. 351/2011 z. z. (zákaz vykonávať terénne
úpravy, navodzovať zmenu krytia káblovej trasy, prechádzať ťaţkými mechanizmami a zriaďovať skládky).
V blízkosti káblových vedení je potrebné zemné práce vykonávať so zvýšenou opatrnosťou – ručným výkorpom. Odkryté vedenia a zariadenia treba chrániť voči poškodeniu, previsu. Úpravy priestorového
uloţenia trás sietí vo vzťahu k vedeniam v našej správe poţadujeme riešiť v zmysle normy STN 736005. Pri
kriţovaní musia byť navrhované trasy uloţené popod trasy existujúcich vedení ŢSR OZT.
Štartovacie a cieľové jamy pre nový pretlak ţiadame upraviť na základe vytýčenia tak, aby neboli
stavebnými prácami dotknuté a ohrozené existujúce vedenia ŢSR OZT (min. 2 m od trasy ŢSR OZT).
Poţadujeme, aby pretlak bol riadený. Pred zakrytím kábla poţadujeme prizvať správcu vedenia (SMSU
OZT KT Nové Zámky) za účelom vykonania previerky, či nedošlo k ich poškodeniu. Po realizácii prác je
nutne uviesť do pôvodného stavu krytie káblových trás ŢSR OZT. Akékoľvek poškodenie zemného
vedenia (zariadenia), bezodkladne oznámte na SMSU OZT KT Nové Zámky Ing. Vicena. Poţadujeme
ohlásenie začatia stavebných prác na SMSÚ OZT KT Nové Zámky. Vytýčenie Vám na podklade
objednávky zabezpečí SMSÚ OZT KT Nové Zámky, M.R.Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky (Ing. Vicena,
tel.č. 0902/921986).
Ţeleznice Slovenskej republiky, SMSÚ ŢTS TO Nové Zámky – vyjadrenie č. 54/2018/283103
SMSÚ ŢTS TONZ/2a.l5 zo dňa 06.02.2018

-

-

zabezpečiť dohľad ŽSR pri pretlakoch, formou objednávky na SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky,
minimálne 30 prac. dní pred plánovanou realizáciou a objednávka okrem iného musí obsahovať
prehlásenie: „Objednávateľ bude akceptovať všetky skutočné výkony, ktoré budú potvrdené
zástupcom objednávateľa na výkaze výkonov v zmysle platného cenníka ŽSR,"
odpad nesmie byť skladovaný na pozemkoch ŽSR, po skončení prác požadujeme uviesť terén do
pôvodného stavu,
v prípade vzniku škôd budú náklady na opravné práce odúčtované dodávateľovi, ktorý bude
realizovať stavbu,
realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky,
k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa,
zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v OPD, dodržiavať voľný
schodný a manipulačný priestor a ustanovenia predpisu ŽSR Z2

Ţeleznice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava – vyjadrenie č. vyjadrenie č.
2864/2018/289301/SŢTS/7a. 13 zo dňa 28.02.2018
1.
Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti ţelezničnej
prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia ţelezničného telesa.
2.
Štartovacia a cieľová jama musí byť realizovaná v minimálnej vzdialenosti 4 m od päty svahu
násypu trate, pričom
nesmie byť zasiahnuté akýmikoľvek stavebnými prácami, predmetmi,
zariadeniami, značeniami do päty svahu násypu.

15. str. Rozhodnutia č. 1/13723-11766/18SÚ – Ma

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

V prípade vzniku medzery medzi chráničkou a zeminou, resp. v prípade nesúdrţnosti zeminy
v okolí pretláčanej chráničky z dôvodu jej uvoľnenia počas pretláčania ţiadame, aby okolie
chráničky bolo po pretláčaní vyplnené a spevnené s cieľom zabrániť moţnému poklesu nadloţia v
čase následnej konsolidácie.
Poţadujeme dodrţať vyjadrenie SOZT Trnava, č.j. 187/18/289401/SOZT-Hr/2a.l5 zo dňa
22.02.2018 v ktorom sa okrem iného uvádza, ţe realizáciou výstavby príde k styku - k súbehu a
kriţovaniu s podzemnými káblovými vedeniami v správe ZSR OZT, ktoré boli informatívne
zakreslené do predloţených situácií. Pred zahájením prác poţiadajte o vytýčenie vedení priamo v
teréne. Práce v ochrannom pásme vedení (0,5 m od osi kábla na obidve strany) je potrebné
vykonávať v súlade so zákonom č. 351/2011 z. z. (zákaz vykonávať terénne úpravy, navodzovať
zmenu krytia káblovej trasy, prechádzať ťaţkými mechanizmami a zriaďovať skládky). V blízkosti
káblových vedení je potrebné zemné práce vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným
výkopom. Odkryté vedenia a zariadenia treba chrániť voči poškodeniu, previsu. Úpravy
priestorového uloţenia trás sietí vo vzťahu k vedeniam v našej správe poţadujeme riešiť v
zmysle normy STN 736005. Pri kriţovaní musia byť navrhované trasy uloţené popod trasy
existujúcich vedení ZSR OZT. Štartovacie a cieľové jamy pre nový pretlak ţiadame upraviť na
základe vytýčenia tak, aby neboli stavebnými prácami dotknuté a ohrozené existujúce vedenia
ŢSR OZT (min. 2 m od trasy ŢSR OZT). Poţadujeme, aby pretlak bol riadený. Pred zakrytím kábla
poţadujeme prizvať správcu vedenia (SMSU OZT KT Nové Zámky) za účelom vykonania
previerky, či nedošlo k ich poškodeniu. Po realizácii prác je nutné uviesť do pôvodného stavu
krytie káblových trás ŢSR OZT. Akékoľvek poškodenie zemného vedenia (zariadenia),
bezodkladne oznámte na SMSU OZT KT Nové Zámky Ing. Vicena. Prebytočná zemina z výkopov
ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŢSR ani v OPD. Stavebník musí dodrţiavať
zákon o odpadoch č. 79/ 2015 Z.z. Poţadujeme ohlásenie začatia stavebných prác na SMSU OZT
KT Nové Zámky. Vytýčenie Vám na podklade objednávky zabezpečí SMSÚ OZT KT Nové
Zámky, M.R.Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky (Ing. Vicena, tel.č. 0902/921986).
Poţadujeme dodrţať vyjadrenie SEE Trnava, č.j. 175/2018/28950l/SEE/7a.l3/Šá/49 zo dňa
15.02.2018 v ktorom sa okrem iného uvádza, ţe do priloţených situácií JŢM sme Vám orientačne
zakreslili podzemné káble uvedené vyššie. Pred zahájením zemných prác si objednajte vytýčenie
na Sekcii EE Trnava na adrese seeba@zsr.sk. V ochrannom pásme káblov (1 m na kaţdú
stranu) je zakázané zriaďovať stavby, stavenisko, skládky, zvyšovať alebo zniţovať výšku zeminy
nad káblovými trasami. Výkopové práce v blízkosti káblovej trasy musia byť vykonávané ručne.
Odkryté vedenie treba chrániť proti poškodeniu a previsu. Pri realizácii inţinierskych sietí musí
byť rešpektovaná STN 73 6005 a nami stanovené minimálne vzdialenosti.
Investor a budúci uţívateľ si nebude nárokovať úpravy zo strany ŢSR v prípade negatívnych
účinkov dráhy na stavbu.
Vyjadrenia ŢSR, OR Trnava, Sekcie OZT, EE a SMSÚ ŢTS TO Nové Zámky sú v prílohe.
Nakoľko cez pozemok prechádzajú IS v správe ŢSR je potrebné dodrţať vyjadrenia ich správcov.
Na vykonanie zemných prác je potrebné presné vytýčenie vedení ŢSR, ktoré Vám zabezpečí
SMSÚ OZT KT Nové Zámky, SEE Trnava a dohľad pracovníkom ŢSR, ktorý Vám zabezpečí
SMSÚ ŢTS TO Nové Zámky na základe objednávky najmenej 1 mesiac pred realizáciou prác.
V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy budú
všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi.
Pri realizácii prác v ochrannom pásme dráhy je pohyb pracovníkov v koľajach ŢSR a v
priestore moţného ohrozenia (3 m od osi krajnej koľaje) zakázaný. V prípade, ţe počas výstavby
bude potrebné vstúpiť do priestoru moţného ohrozenia, je to moţné len v súlade s predpisom
ŢSR Z2 - Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŢSR. Zamestnanci iného zamestnávateľa
musia predloţiť povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŢSR neprístupného
verejnosti v zmysle predpisu ŢSR Z9.
Toto vyjadrenie nemoţno pouţiť ako doklad pre vydanie územného rozhodnutia. Územné
rozhodnutie je moţné vydať aţ po rozhodnutí MDVRR SR v Bratislave k stavbe v ochrannom
pásme dráhy - na základe súhrnného stanoviska za ŢSR od odboru 420 GR ŢSR Bratislava.

IstroAgra, s.r.o., Gbelce, zo dňa 10.01.2018
- investor bude dbať na minimalizáciu zásahu do nehnuteľnosti
- prípadné škody na nehnuteľnosti investor odstráni na vlastné náklady
- po ukončení prác nehnuteľnosť bude uvedená do predošlého, alebo pouţívaniu primeraného
stavu.
- oznámenie 15 dní pred začatím zemných prác
- zemné práce vykonať po zbere plodín to znamená po 15.07. 2018 najneskôr do 28.02.2018
- finančná náhrada za prípadné škody, ktoré sa nebudú dať odstrániť
PROFMAT, s.r.o., Gbelce, zo dňa 28.02.2018
- investor bude dbať na minimalizáciu zásahu do nehnuteľnosti,
- prípadné škody na nehnuteľnosti investor odstráni na vlastné náklady,
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-

po ukončení prác nehnuteľnosť bude uvedená do predošlého, alebo pouţívaniu primeraného
stavu.
Prípadné škody na poľných plodinách nachádzajúcich sa na uvedených pozemkoch v období
realizačných prác „optická infraštruktúra – Chotín – Štúrovo, okres Nové Zámky, budú
následne prejednané a vyúčtované pre investora Orange Slovensko, a.s. Bratislava.

Druţstvo agropodnikateľov Muţla-druţstvo, zo dňa 08.01.2018
- Plánovaná výstavba bude realizovaná po ţatevných prácach a vzniknutá škoda bude uhradená
zo strany investora.
COPP Jednota Nové Zámky, SD Nové Zámky č.III/4 – 294/2018 zo dňa 27.2.2018
-

Trasa optického kábla na sídlisku Terasy v Štúrove bude vedená mimo pozemkov patriacich COOP
Jednote Nové Zámky, spotrebné druţstvo.
Do projektovej dokumentácie ţiadame zapracovať podmienku aby pri realizácii stavby nedochádzalo k
obmedzeniu zásobovania predajne a prístupu automobilov zákazníkov na parkovisko predajne.

Poľnohospodárske druţstvo vlastníkov, Ľubá, č.56/2018 zo dňa 21.1.2018
Ţiadame Vás o oznámenie presného termínu začatia prác v k.ú.Bela, Ľubá. Pred začatím výstavby je
potrebné osobne prekonzultovať spôsob a formu úhrady prípadných vzniknutých škôd na
poľnohospodárskych kultúrach, resp. navrátenie dotknutých pozemkov do pôvodného stavu.
Csizmadiová Mária, Nové Zámky, zo dňa 06.04.2018
Ţiadam uviesť terén do pôvodného stavu.
EXPRES NET, k. s., Bratislava– vyjadrenie zo dňa 22.03.2018
Súhlas bez pripomienok.
Stavebné bytové druţstvo občanov, Štúrovo – vyjadrenie č. 163/2018 zo dňa 23. 03. 2018
Súhlas s realizáciou optického pripojenia základňovej stanice na Bartókovej ulici č. 1.
Bc.Pšenák Štefan – vyjadrenie zo dňa 8.3.2018
- investor bude dbať na minimalizáciu zásahu do nehnuteľnosti,
- prípadné škody na nehnuteľnosti investor odstráni na vlastné náklady,
- po ukončení prác nehnuteľnosť bude uvedená do predošlého, alebo pouţívaniu primeraného
stavu.
- Súhlasím s vedením optického kábla podľa vyznačenia na geometrickom pláne, ktorý zasielam v
prílohe.
ŢSR, Bratislava, GR, odbor expertízy, Bratislava 1, – vyjadrenie č. 23243/2018/O420-2 zo dňa 03.
04. 2018
1.
Rešpektovať poţiadavky uvedené vo vyjadrení ŢSR OR Trnava č. 286.4/2018/SŢTS zo dňa
28.02.2018 a jeho odborných zloţiek doloţených v prílohách, týkajúce sa ochrany jestvujúcich
vedení v správe ŢSR,
2.
Štartovaciu a cieľovú jamu poţadujeme realizovať v min vzdialenosti 4 m od päty svahu
násypu ţelezničnej trate,
3.
Rešpektovať poţiadavky uvedené v stanovisku ŢSR Správa majetku, Oblastná správa
Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava č. 469/2018/SM/OSMTT/MPV-Pa zo dňa 20.02.2018,
4.
Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom ţelezničnej dopravy počas celej
doby jej prevádzky,
5.
Zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min 1
mesiac pred zahájením prác poţiadať ŢSR OR Trnava o vypracovanie Dohody o podmienkach a
zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v koľajach ŢSR v zmysle Zákona 124/2006 Z.z.
§18 v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu ŢSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v
podmienkach ŢSR a vydanie povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy neprístupného
verejnosti v zmysle predpisu ŢSR Z9,
6.
Počas výstavby nepouţívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať
svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi,
7.
Stavebník odsúhlasí pred realizáciou prác v obvode dráhy technologický postup prác a
objedná dozornú činnosť počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŢSR OR Trnava s uvedením
termínu začatia a ukončenia prác v obvode dráhy,
8.
Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov ţelezničných zariadení, ochranu
ţelezničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebeţne zachovávať voľný schodný a
manipulačný priestor. Upozorňujeme, ţe akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení
v správe ŢSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,
9.
Pri navrhovaní objektov v obvode dráhy a dotyku stavby s telesom dráhy budú dodrţané
ustanovenia príslušných predpisov a noriem ŢSR,
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Stavebník si je vedomý skutočnosti, ţe stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené
negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené beţnou ţelezničnou prevádzkou. Nesúhlasíme stým,
aby si v budúcnosti uplatňoval u ŢSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov,
11.
Stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na
prevádzku dráhy,
12.
Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu ŢSR OR Trnava a odovzdať mu dokumentáciu
skutočného vyhotovenia stavby v OPD,
13.
Dodrţať ustanovenia zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a
zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších
predpisov.
10.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia ţelezničnej dopravy a dráh, vyjadrenie č.
14435/2018/SŢDD/27995 zo dňa 11. 04. 2018
1.
Stavba bude realizovaná podľa projektu overeného MDV SR, ktorý vypracoval Ing. Juraj
Rousek (reg. č. 1565*A*2-3) TELECOMPROJECT spol. s r. o., Bratislava v 03/2018 a je
neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu.
2.
Kaţdá zmena oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD a OD, musí byť vopred
prejednaná so ŢSR a odsúhlasená MDV SR.
3.
Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať a dodrţiavať podmienky dané v
stanovisku:
- ŢSR, Odborom expertízy GR Bratislava pod č. 23243/2018/O420-2 zo dňa 03. 04. 2018,
- ŢSR, Oblastným riaditeľstvom Trnava pod č. 286.4/2018/289301/SŢTS/7a. 13 zo dňa 28. 02.2018,
- ŢSR, Oblastnou správou majetku Trnava pod č. 3100/9a.03/469/2018/SM/OSMTT/MVP-Pa zo dňa
20. 02. 2018,
- P. G. TRADE, spol. s r. o., zo dňa 20. 02. 2018,
- Priemyselného parku Štúrovo, a. s. zo dňa 22. 12. 2017.
4.
Stavbu v OD zrealizovať v súlade s § 15 zákona o dráhach tak, aby neovplyvňovala bezpečnú
prevádzku dráhy ani bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe (najmä zabezpečovacie, spojové,
záznamové a signalizačné zariadenia energetického vybavenia dráhy ani prevádzkové
energetické vybavenie trakčných vozidiel).
5.
V dostatočnom predstihu pred začatím prác v OD je stavebník povinný so ŢSR Oblastné
riaditeľstvo Trnava a s príslušnými vlastníkmi vlečky prejednať postup a podmienky realizácie
prác v obvode dráhy, objednať technický dozor pri prácach a zabezpečiť opatrenia na bezpečnú
prevádzku dráhy a dopravy na dráhe a dozerať na bezpečnosť osôb.
6.
Stavebník je povinný pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie a ochranu vedení a zariadení
ŢSR a vlastníkov vlečky, po odkrytí káblových vedení a pred ich zasypaním, prizvať ŢSR a
vlastníkov vlečky za účelom kontroly.
7.
Stavebník je povinný udrţovať stavbu v OPD a OD tak, aby neohrozoval, neobmedzoval ani
nenarušil bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe ani stabilitu a odvodnenie ţelezničného telesa.
8.
Po ukončení stavby zabezpečiť prizvanie prevádzkovateľov dráhy a zároveň im predloţiť pre
časť stavby v obvode dráhy plány podľa skutočného vyhotovenia stavby.
9.
Ak dôjde k funkčnej poruche vedenia umiestneného v obvode dráhy, vlastník vedenia je
povinný o tom bezodkladne informovať prevádzkovateľov dráhy a postupovať podľa ich pokynov
tak, aby prevádzka dráhy a doprava na dráhe boli dotknuté čo najmenej.
10.
Prispôsobovať zrealizovanú stavbu v OD, ak si to vyţiada stavba, prevádzka dráhy alebo
technické podmienky ţel. prevádzky a to úpravou alebo preloţením stavby.
11.
MDV SR si vyhradzuje právo výkonu štátneho stavebného dohľadu (ŠSD) so zameraním na
dodrţanie podmienok tohto súhlasu k stavbe.
12.
Tento súhlas (záväzné stanovisko) platí dva roky odo dňa jeho vydania, nenahrádza
povolenie stavby, nie je ani súhlasom na začatie prác. nestráca však platnosť, ak stavebník v
tejto lehote poţiada vecne a miestne príslušný stavebný úrad o povolenie stavby.
V zmysle § 140b ods. 1 stavebného zákona toto záväzné stanovisko je pre správny orgán v konaní podľa
stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné konania správneho orgánu
o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, ţe nedôjde k zmene priestorového
usporiadania stavby a dráhy v OPD.
Slovenský pozemkový fond, Nové Zámky , vyjadrenie č.SPFZ/2018/035002 zo dňa 11.04.2018
1.
Na základe zamerania skutočného vyhotovenia stavby a znaleckého posudku SPF s
investorom uzatvorí zmluvu o zriadení vecného bremena za jednorazovú odplatu na
pozemky, dotknuté stavbou do kolaudácie stavby, alebo do vydania uţívacieho povolenia.
2.
Zemné práce je potrebné dohodnúť s uţívateľmi dotknutých pozemkov.
3.
Pred zahájením prác je potrebné dohodnúť odškodnenie uţívateľov pozemkov.
4.
Do kolaudácie stavby je potrebné terén dať do pôvodného alebo upraveného stavu.
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Hydromeliorácie, š.p., Bratislava, vyjadrenie č.675-2/120/2018 zo dňa 15.03.2018
- kriţovanie a súbeh optického kábla so závlahovým potrubím a s odvodňovacími kanálmi
navrhnúť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Kriţovania a súbehy melioračných
zariadení s komunikáciami a vedeniami" z r. 1983,
- pred začatím zemných prác poţiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy závlahového
potrubia a identifikáciu kanálov zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Komárno
- kontaktná osoba p. Galko, č.t. 0903 997 966,
- výkopy v mieste kriţovania so závlahovým potrubím vykonať ručne,
- optický kábel v mieste kriţovania so závlahovým potrubím uloţiť do chráničky,
- optický kábel v mieste kriţovania s odvodňovacími kanálmi uloţiť do chráničky s krytím min. 1,0 m
pod skutočnú niveletu dna kanálov,
- miesta kriţovania optického kábla s kanálmi vyznačiť výstraţnými tabuľami,
- počas realizácie stavby v miestach kriţovania dodrţať prietočnosť odvodňovacích kanálov,
- k ukončeniu prác pri kriţovaní so závlahovým potrubím a odvodňovacími kanálmi prizvať našich
pracovníkov, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie
kriţovania,
- v prípade poškodenia majetku štátu - závlahového potrubia a odvodňovacích kanálov, ku
ktorému má Hydromeliorácie. š.p. právo hospodárenia, ich uvedenie do pôvodného stavu na
náklady investora.
- Realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane vzorového detailu kriţovania optického kábla so
závlahovým potrubím a odvodňovacími kanálmi a situácie so zakreslením kriţovania optického
kábla so závlahovým potrubím a s odvodňovacími kanálmi ţiadame predloţiť na odsúhlasenie.
- Po ukončení stavebných prác ţiadame predloţiť porealizačné zameranie kriţovania optickej trasy
so závlahovým potrubím a s odvodňovacími kanálmi.
Ţeleznice Slovenskej republiky, OSM Trnava – vyjadrenie č. vyjadrenie č. 423/2018/312200/OSM
TT Ses/7a.09 zo dňa 03.04.2018
1. Pred začatím stavby je potrebné zabezpečiť vytýčenie vodovodnej prípojky v správe účtovnej
evidencii Oblastnej správy majetku Trnava za účasti správcu SMSÚ Ţ Nové Zámky, vedúci
Igor Brezík, mobil : 0981 325609.
2. Poţadujeme dodrţanie ochranného pásma vodovodu 1,5 m od osi potrubia na obe strany
v zmysle zákona č.442/2002 Z.zt. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
v ktorom sa nesmú realizovať stavby, vysádzať trvalé porasty a vykonávať akékoľvek činnosti
ohrozujúce technický stav IS. Pri kriţovaní a súbehu IS musí byť dodrţaná norma STN
736005.
3. Všetky náklady spojené s realizáciou stavby a odstránenie škôd spôsobených na majetku
ŢSR v priebehu realizácie a uţívania stavby zabezpečí investor na svoje náklady v plnom
rozsahu. .

C) Iné podmienky:

1. Projekt stavby musí spĺňať príslušné ustanovenia § 47 a § 48 stavebného zákona, príslušné technické
normy a príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z.
2. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné vytýčenie všetkých vedení inţinierskych sietí
v mieste stavby a dodrţať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení, v plnom
rozsahu.
3. Podľa § 40 ods.4 stavebného zákona, územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho
navrhovateľa a ostatných účastníkov ústneho konania.
4. V zmysle § 56 stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu pri tomto
druhu stavieb nevyţaduje, Toto rozhodnutie po nadobudnutí právoplatnosti oprávňuje stavebníka na
uskutočnenie stavby.

D) Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V rámci konania neboli vznesené ţiadne námietky voči vyuţitiu územia a umiestneniu stavby preto
nie je potrebné o nich rozhodovať.
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo
právoplatnosť. Predlţenie platnosti je moţné podľa § 40 ods.3 stavebného zákona len na základe
ţiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty. V lehote právoplatnosti musí byt'
o prípadnom predlţení aj rozhodnuté.
Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych
nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.
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Odôvodnenie:
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO : 31386946 v zastúpení Jana Drobná –
GEOSPOJ, Kaliančiakova 2, IČO : 30099196 podal dňa 12.03.2018 návrh na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení stavby „FO_0134CO – optická infraštruktúra – Chotín – Štúrovo, okres Nové
Zámky“ na pozemkoch v katastrálnom území, Gbelce, Muţla, Belá, Obid, Štúrovo.
Mesto Štúrovo ako príslušný stavebný úrad podľa určenia Okresného úradu v Nitre č.OU-NR-OVBP22018/007960-2 zo dňa 8.1.2018 oznámením č. 1/7429-11766/18Ú-Ma zo dňa, 15.3.2018 oznámil podľa
§ 36 ods. 1 stavebného zákona začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a všetkým
známym účastníkom konania. V oznámení uviedol, ţe účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy
môţu nahliadnuť do podkladov na tunajšom stavebnom úrade a môţu uplatniť svoje námietky písomným
podaním na tunajšom stavebnom úrade, alebo písomne do zápisnice na ústnom konaní, inak sa na ne
neprihliada. Taktieţ uviedol, ţe v rovnakej lehote môţu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej
správy, inak sa podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona na námietky a pripomienky, ktoré nebudú v
určenom termíne uplatnené sa nebude prihliadať. Súčasne na prerokovanie predloţeného návrhu podľa
§ 36 ods.1 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na
19.04.2018. Dňa 17.04.2018 pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním neboli vznesené
ţiadne námietky voči umiestneniu stavby.
Navrhovateľ, ako poskytovateľ elektronickej komunikačnej siete je oprávnený vo verejnom záujme
zriadiť a prevádzkovať uvedenú stavbu na základe právoplatného územného rozhodnutia v zmysle § 13
zákona č. 610/2003 Z. z. o telekomunikáciách. V zmysle § 56 stavebného zákona sa stavebné povolenie
ani ohlásenie nevyţaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí
vrátane oporných a vytyčovacích bodov, preto stavba umiestnená týmto rozhodnutím nepodlieha
stavebnému konaniu.
Mesto Štúrovo ako príslušný stavebný úrad podľa určenia Okresného úradu v Nitre č.OU-NR-OVBP22018/007960-2 zo dňa 8.1.2018 a v zmysle zákona č. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov posúdil návrh na umiestnenie stavby
podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladilo stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a zistil, ţe
umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o ţivotné prostredie, vyhovuje všeobecným technickým
poţiadavkám, predpisom, ktoré ustanovujú hygienické a protipoţiarne predpisy, podmienky bezpečnosti
práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody atď.
Toto rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou.
Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie:
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu moţno podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal.
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku..

Ing.Eugen S z a b ó
primátor mesta

Príloha : Situácia stavby
Oznámenie sa doručí :
1. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2. Jana Drobná – GEOSPOJ, Kalinčiakova 2, 831 04 Bratislava
3. Mesto Štúrovo, Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo
4. Obec Gbelce, J. Stampayho 1, 943 42 Gbelce
5. Obec Obid, ul. Kráľa Štefana 57, 943 04 Obid
6. Obec Belá, 943 53 Belá č.32
7. Obec Muţla, Muţla č. 711, 943 52 Muţla
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Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania (podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – líniová stavba, stavba s veľkým
počtom účastníkov konania ) :

Mesto Štúrovo – tabuľa oznamov
Vyvesené dňa: ......................................... Zvesené dňa : .......................................

internetová stránka www.sturovo.sk.
Vyvesené dňa: ......................................... Zvesené dňa : .......................................

Obec Gbelce – tabuľa oznamov
Vyvesené dňa: ......................................... Zvesené dňa : .......................................

Obec Muţla – tabuľa oznamov
Vyvesené dňa: ......................................... Zvesené dňa : .......................................

Obec Belá – tabuľa oznamov
Vyvesené dňa: ......................................... Zvesené dňa : .......................................

Obec Obid – tabuľa oznamov
Vyvesené dňa: ......................................... Zvesené dňa : .......................................

Doručí sa dotknutým orgánom :

8. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o ŢP, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
9. Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
10. Okresný úrad Nové Zámky, odbor cestnej dopravy a PK, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
11. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a PK, Štefánikova 69, 949 01 Nitra
12. Okresný úrad Nové Zámky, Pozemkový a lesný odbor, Podzámska 25
940 01 Nové Zámky
13. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II č.8, 949 01 Nitra
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchr.zboru, Komárňanská cesta 15, 940 01 Nové Zámky
15. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra, odd.telekom.sluţieb, Piesková 32, 949 01 Nitra
16. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
17. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra
18. Ministerstvo ŢP SR, odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ.Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
19. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odšt.závod Nové Zámky, Ľanová 17,
940 64 Nové Zámky
20. Západoslovenská energetika,a.s., Tím VN a NN, Čulenova č.6, 816 47 Bratislava
21. Západoslovenská distribučná, a.s., SEZ, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
22. Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
23. Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
24. Transpetrol, a.s. Bratislava, Prevádzka, 936 01 Šahy
25. Slovnaft, a.s., Prevádzkovanie produktovodu Kľačany, 920 64 Kľačany
26. Eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
27. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
28. Okresné riaditeľstvo PZ v Nových Zámkoch, ODI, ul. Bratov Baldigarovcov 7, 940 91 Nové Zámky
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29. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odšt.závod Bratislava, Správa vnútorných vôd Komárno,
Svätoondrejská 6, 945 05 Komárno
30. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a PK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
31. Regionálna správa a údrţba ciest Nitra, a.s. , Stredisko správy a údrţby, Bešeňovská cesta 2
940 92 Nové Zámky
32. Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava
33. Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
34. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
35. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
36. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
37. SITEL, s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
38. Lesy SR, š.p., Odštepný závod Levice, Koháryho 2, 934 01 Levice
39. Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
40. NAFTA, a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
41. Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava
42. ENERBYT, s.r.o., Lipová 1, 943 01 Štúrovo
43. SEVENET, s.r.o., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo
44. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Odd. oblastného hygienika
Bratislava, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
45. Priemyselný park Štúrovo, a.s., Továrenská 1, 943 01 Štúrovo
46. Július Perészlényi, Servis TV – Video, Petöfiho 9, 943 01 Štúrovo
47. P.G. TRADE, s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno
48. ŢSR, Bratislava, Správa majetku ŢSR Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava, Šancová 5/C
811 04 Bratislava 1
49. ŢSR, OR Trnava, Sekcia Elektrotechniky a Energetiky, Kollárova 36, 917 95 Trnava
50. ŢSR, OR Trnava, Sekcia OZT, SMSÚ OZT KT Nové Zámky, M.R.Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky
51. ŢSR, OR Trnava, Sekcia OZT, Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov
52. ŢSR, OR Trnava, SMSÚ ŢTS TO Nové Zámky, M.R. Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky
53. Ţeleznice SR, OR Trnava, Sekcia ŢTS, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
54. IstroAgra, s.r.o., Búčska cesta 995, 943 42 Gbelce
55. PROFMAT, s.r.o., Búčska cesta 665, 943 42 Gbelce
56. Druţstvo agropodnikateľov Muţla – druţstvo, 943 52 Muţla
57. COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné druţsvo, Hlavné námestie 6, 940 49 Nové Zámky
58. Poľnohospodárske druţstvo vlastníkov, 943 53 Ľubá
59. Csizmadiová Mária, ul. Ľ.Štúra 4120/12, 940 01 Nové Zámky
60. EXPRES NET, k.s., Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
61. Stavebné bytové druţstvo občanov, Lipová 3, 943 01 Štúrovo
62. Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
63. Bc. Pšenák Štefan, ul.Svätého Urbána 352/4, 943 54 Svodín
64. ŢSR, Bratislava, GR, odbor expertízy, Klemensova 1, 813 61 Bratislava
65. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia ţelezničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný
úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
66. SR – Slovenský pozemkový fond, RO Nové Zámky, Podzámska 34A, 940 01 Nové Zámky
67. HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
68. ŢSR, Bratislava, OSM Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava
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