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O B E C      Č A S T Á 
HLAVNÁ 168, 900 89 ČASTÁ 

Spoločný obecný úrad pre územné plánovanie a stavebný poriadok, 900 86 Budmerice 534 

Pracovisko:  Obecný úrad Budmerice, 900 86 Budmerice 534 
 
OcÚ-Výst.28/2023CA-57                                                                                     Budmerice 18.01.2023 

 

 
V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 

R O Z H O D N U T I E 

 

           Obec Častá  ako príslušný správny orgán podľa § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, rozhodol podľa 39a, § 117 a § 140 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení zmien a doplnení, podľa  

§ 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z, ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní /správny poriadok/  v y d á v a     

rozhodnutie o umiestnení  

stavby :                             „ BA Častá ZŠ 315A, NNK “ 

Katastrálne územie:          Častá  

parc. č.:                             13/1, 13/3, 13/4, 18/1, 18/2, 18/6, 671/14, 671/15, 14/1                                                               

Stavebník:                         Západoslovenská distribučná, a.s.,  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

 

V zastúpení PATÁK s.r.o., V.P.Tótha 30, 905 01 Senica, 

Splnomocnenec Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01 Senica 

Popis stavby: 

Káblové vedenie, ktoré bude súčasťou distribučného rozvodu obce, bude napojené z jestvujúcej 

kioskovej transformačnej stanice TS 0009-004 prekrižuje miestnu komunikáciu a následne 

povedie v zelenom páse v súbehu s miestnou komunikáciou. Zo zeleného pásu kábel prejde do 

chodníka. Na konci ulice kábel prekrižuje miestnu komunikáciu a vstúpi do areálu školy. 

V rámci tohto areálu kábel prekrižuje zatrávnenú plochu, asfaltové ihrisko a prístupovú 

komunikáciu a bude ukončený  v istiacej skrini SR, osadenej pri obvodovej stene budovy školy. 

V rámci navrhovanej stavby bude pri jestvujúcom podpernom bode č. 85 na ulici Hlavná (pri 

čerpacej stanici PHM) osadená nová, samostatne  stojaca istiaca skriňa SR. Dĺžka káblového 

vedenia  2x185 m. Líniová stavba je situovaná v zastavanom území obce Častá. 

Pre umiestnenie stavby a pre jej projektovú prípravu sa v súlade s § 39 ods. 1 a  § 39a ods. 2 

a súvisiacimi  ustanoveniami stavebného zákona a § 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona sa určujú podmienky: 

1. Stavba sa umiestni podľa dokumentácie spracovanej zodpovedný projektant  Ing. Branislav Zloch, 

Rovensko 15, 905 01 Senica, s datovaním 06/2021. Situačný výkres umiestnenia stavby  je 

nedeliteľnou prílohou tohto rozhodnutia. 

2. K stavebnému povoleniu stavebník predloží: spracovanú projektovú dokumentáciu s vyjadreniami 

dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií a samosprávy. V projektovej dokumentácii budú 

zapracované  pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, organizácií a samosprávy, ktoré sa 

vyjadrili k územnému rozhodnutiu.  
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3. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí byť spracovaná oprávnenými osobami 

v zmysle  ust. § 45 ods. 1, 2 a 4 a § 46 stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi. Musí 

byť vypracovaná v zmysle všetkých platných právnych predpisov v súlade s ust. §§ 43, 43a – i) 

a nasledujúcich a § 47 -53 stavebného zákona, ako aj v súlade so súvisiacimi technickými normami 

a predpismi,  hlavne z hľadiska bezpečnosti, požiarnej ochrany, hygienickej nezávadnosti  a ochrany 

životného prostredia a požiadavkami vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecne technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

Pri spracovaní projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu je navrhovateľ povinný 

rešpektovať podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk v zmysle § 140b stavebného 

zákona uvedené vo vyjadreniach dotknutých orgánov a správcov inž. sieti : 

Okresný úrad Pezinok - odbor starostlivosti o životné prostredie – záväzné stanovisko orgánu 

štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-PK-OSZP-2022/006955-002 zo dňa 22.06.2022.  

Po preštudovaní všetkých predložených podkladov, ako aj dostupných spracovaných dokumentov 

konštatujeme, že stavby sa nachádza podľa žiadosti v k.ú. Častá v zastavanom území obce. 

Predmetná lokalita sa nachádza v katastri obce, kde platí prvý stupeň ochrany § 12 zákona. V prvom 

stupni ochrany sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti 

zákona. V predmetnom území sa nenachádza žiadne ochranné pásmo chráneného územia, ani ďalšie 

významné prvky z hľadiska ochrany prírody a krajiny. V tomto území nie je uvedená činnosť podľa 

zákona zakázaná. 

Do rozhodnutia stavebného úradu požadujeme zapracovať nasledovné podmienky: 

• Realizácia nebude vyžadovať žiadny výrub stromov ani krov, 

• Pri realizácii výkopových prác v blízkosti koreňov drevín bude výkop vykonávaný ručne bez 

porušenia koreňovej  sústavy drevín, 

• Pri strojových výkopoch, v prípade potreby, budú kmene stromov chránené debnením, nesmie 

prísť ani k poškodeniu konárov drevín, 

• Po ukončení stavby budú výkopy zasypané kvalitnou zeminou, obsadené kvalitným trávnym 

semenom, 

• Pri realizácii stavby žiadnou činnosťou  nemôže prísť k šíreniu inváznych druhov- výkopy, 

zasypávanie zemou pod.( podľa zákona vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný 

odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku, a starať sa o pozemok tak, aby sa  

zamedzilo ich opätovnému šíreniu, za porušenie tohto ustanovenia zákona a vykonávaním 

zakázanej činnosti môže orgán ochrany prírody a krajiny podľa zákona udeliť pokutu do 

výšky 9 958,17 eura a prepadnutie veci podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá sa 

dopustí protiprávneho konania). 

Ak predložené navrhované osadenie stavby je v súlade s regulatívmi záväznej časti platnej 

územnoplánovacej dokumentácie obce, ku ktorej bolo vydané záväzné stanovisko orgánu ochrany  

prírody, po dodržaní vyššie uvedeného nemáme k vydaniu územného a stavebného rozhodnutia 

ďalšie pripomienky. 

 

Okresný úrad Pezinok - odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie štátnej správy 

odpadového hospodárstva č. OU-PK-OSZP-2021/006537-002 zo dňa 09.08.2021- nemá 

námietky  proti realizácii predmetnej stavby.  

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

         a súvisiace  všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve. 

- Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je   

         právnická  osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce    

           v konečnom  štádiu vykonávajú a pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto    

           uvedené práce vykonáva.   

- Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 –  

          držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 
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- Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať,  

             vytriedené podľa druhu odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo  

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

             zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom  

             a zabezpečiť spracovanie   v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so    

             zákonom o odpadoch.     

- Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie   

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

          14 ods. 1 písm.  f)  a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 3 vyhl. MŽP SR  

          č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti 

- Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný 

            počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na  

            ktorom bol vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné  

            naložiť v súlade  so zákonom o odpadoch.  

- Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okrem iného zapojiť sa do  

          systému zberu komunálnych odpadov v obci a pre komodity sklo, kovy, biologicky  

          rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov. 

- Investor odovzdá príslušnému staveb. úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých   

          z realizácie stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely  

          vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods.1 písm.b) bod 5 zák. o odpadoch. 

 

Okresný úrad Pezinok - odbor starostlivosti o životné prostredie – záväzné stanovisko štátna 

vodná správa č. OU-PK-OSZP-2021/007107-002 zo dňa 26.08.2021. Podľa predloženej 

projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť PATÁK s.r.o, sa jedná o vybudovanie NN 

káblového vedenia v obci Častá, k.ú. Častá. 

Stavba nebude pozostávať z vodných stavieb. 

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej 

správy, preskúmal predloženú situáciu stavby a konštatuje, že navrhovaná stavba je z hľadiska 

ochrany vodných pomerov možná. 

 

Okresný úrad Pezinok - odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie  orgánu štátnej 

správy ochrany ovzdušia č. OU-PK-OSZP-2021/006548-002 zo dňa 18.08.2021. Podľa 

predloženej projektovej dokumentácie nebudú v rámci investičnej akcie“ BA Častá ZŠ 315A, NNK“ 

nainštalované zariadenia, ktoré sú podľa prílohy č.1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 410/2012, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 

v znení neskorších predpisov stacionárnym zdrojom znečistenia ovzdušia. Počas stavebných prác je 

potrebné vykonať všetky dostupné opatrenia na zníženie emisii do ovzdušia, najmä v maximálnej 

možnej miere obmedzovať prašnosť. Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

štátna správa ochrany ovzdušia nemá k uvedenej stavbe pripomienky. 

 

Okresný úrad Pezinok- pozemkový a lesný odbor – vyjadrenie č. OU-PK-PLO-2021/006806-

002 zo dňa 19.08.2021. Dôvodom navrhovanej stavby je pripravovaná realizácia nadstavby 

a rekonštrukcia ZŠ Častá, ktorá je spojená so zvýšením oderu elektrickej energie. Navrhovaná 

stavba nového podzemného káblového vedenia bude realizovaná v zastavanom území obce Častá od 

ulice Kíperská po základnú školu. Podzemné káblové vedenie bude prechádzať cez pozemky reg. C 

KN, ktorých hranice boli premietnuté do odtlačkov katastrálnych máp k 1.1.1990- parcely č.13/4, 

13/3, 13/1, 18/2, 671/15, 671/14, 14/1 vedené v katastri nehnuteľností ako zastavané plochy 

a nádvoria, ktoré nie sú poľnohospodárskou pôdou a preto nie je potrebné stanovisko orgánu 

ochrany poľnohospodárskej pôdy. 

     Z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy, vzhľadom na umiestnenie stavby, tunajší odbor, 

ako orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy, nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia 

a stavebného povolenia za podmienky, že žiadateľ so súhlasom vlastníka ešte pred začatím 
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vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde- pozemky reg. C KN parcely 

č. 18/1, 18/6 vedené v katastri nehnuteľností ako záhrada, je povinný požiadať tunajší odbor 

o stanovisko podľa § 18 ods. 2/„zákona”. 

 

Okresný úrad Pezinok- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – vyjadrenie č. OU-

PK-OCDPK-2021/006352 zo dňa 02.11.2021. Okresný úrad Pezinok, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa § 3 ods. 1 písm. 

c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách ( cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 

nemá k predloženému návrhu vyššie uvedenej stavby pripomienky- predmetnou stavbou nie sú 

dotknuté záujmy rozvoja cestnej siete v našej správe. 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto záväzné stanovisko č. 

HŽP/15132/2021 zo dňa 17.08.2021 - súhlasí sa s návrhom stavebníka na územné konanie stavby:„ 

BA Častá ZŠ 315A, NNK„ obec Častá, okres Pezinok, k.ú. Častá.  Po preskúmaní podania sa zistilo, 

že predmetom riešenia dokumentácie je zabezpečenie distribúcie elektrickej energie pre objekt 

základnej školy a jej súvisiacich objektov v požadovanom množstve a kvalite formou vybudovania 

nového podzemného kábla distribučného rozvodu NN. Navrhované podzemné vedenie NN bude 

realizované káblom 2 x NAYY-J 4 x 240mm2. Navrhovaná stavba bude lokalizovaná v centrálnej 

časti obce Častá od ulice Kíperská po základnú školu. 

     Po preskúmaní veci možno konštatovať, že predložený návrh nie je v rozpore s požiadavkami 

platných právnych predpisov určených na ochranu verejného zdravia. 

 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky- Sekcia majetku i infraštruktúry- stanovisko č. 

SEMaI-65-332/2021 zo dňa 19.08.2021 – súhlasíme s umiestnením a realizáciou stavby „BA Častá 

ZŠ 315A, NNK” nachádzajúcej sa v katastrálnom území Častá, okres Pezinok. V mieste plánovanej 

výstavby sa nenachádzajú žiadne podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v správe 

ministerstva obrany. Každú zmenu projektovej dokumentácie stavby žiadame zaslať na posúdenie. 

Toto stanovisko sa vydáva na účely územného a stavebného konania. 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti 

MV SR ODBOR Telekomunikácií  č. SITB-OT7-2021/002156-015 zo dňa 05.10.2021– v 

záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „BA Častá ZŠ 315A, NNK”,  lokalita Častá, na 

pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, v katastrálnom území Častá, nemá MV 

SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.  

 

Obec Častá záväzné stanovisko k investičnej činnosti podľa § 4 ods. 3 písm. d, a písm. d, 

a písm. j, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov č. 256/2021-

3586 zo dňa 21.09.2021: uvažovaný zámer je z hľadiska funkčného využitia v súlade s zemným 

plánom obce Častá v znení zmien a doplnkov. 

Obec Častá uplatňuje na základe súhrnu teoretických vedomostí, praktických skúseností, znalosti 

všeobecne právnych predpisov a technických noriem tieto podmienky: 

1. Pred začatím prác je potrebné dohodnúť si podmienky pre zvláštne užívanie komunikácie     

    a priľahlých pozemkov. 

2. Všetky práce budú vykonávané v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z.z.  

    o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a jeho vykonávacieho predpisu vyhlášky  

    Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.z. v znení jej 

    doplnení. 

3.Všetky práce budú vykonávané v súlade s STN 83 7010 Ochrana prírody- Ošetrovanie,  

    udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

4. V priebehu celej stavby je stavebník a povinný postupovať v súlade so všeobecne  

    záväznými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami Obce Častá. 

5. Všetky zásady do verejnej zelene vrátane trávnatých porastov budú vykonané   
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    prostredníctvom odbornej záhradníckej firmy. 

6. V prípade potreby budú dreviny prekážajúce realizácii výkopov a prác spojených  

    s realizáciou stavby odborne ošetrené pred zahájením výkopových prác. 

7. Všetky výkopy vedené verejnou zeleňou budú vedené ručne bez použitia výkopových   

    mechanizmov. 

8. Prebytočným výkopovým materiálom nebudú zavážané alebo inak upravované jestvujúce  

    plochy verejnej zelene. Prebytočný výkop bude zhodnotený, alebo zneškodnený v súlade so  

    zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. 

9. Vrchná humusová vrstva pôdy zo všetkých výkopov bude pri zasypávaní káblového   

    vedenia uložená na povrch ako posledná. 

10. V prípade, že v dôsledku povolenej stavebnej činnosti dôjde k výskytu a rozšíreniu  

     inváznych druhov rastlín na plochách porušených stavebnou činnosťou, investor je    

     povinný na vlastné náklady tieto plochy sanovať a z predmetných plôch invázne druhy  

      rastlín odstraňovať na vlastné náklady až do ich úplného odstránenia. 

11. V prípade, že bude pre realizáciu stavby nutný výrub drevín, výrub sa uskutoční na  

      základe právoplatného rozhodnutia správneho orgánu. 

12. Zabezpečiť počas realizácie stavby prístup a príjazd k nádobám na komunálny odpad. 

13. Pri výkopových prácach je potrebné rešpektovať existujúcu komunikáciu a jej  

      odvodňovací systém. 

14. Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č.  

      135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov. 

15. Pred začatím výkopových prác v prípade zásahu do komunikácie požiadať príslušný  

      cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie komunikácií s určením presného  

      termínu realizácie prác a pri zásahu do ostatnej plochy pozemku požiadať o povolenie  

      jeho záberu. Súčasťou žiadosti povolenia na zvláštne užívanie komunikácií bude aj  

      určenie zodpovedajúceho dočasného dopravného značenia odsúhlaseného Okresným  

      riaditeľom PZ ODI Pezinok. 

16. Zabezpečiť dopravnú prevádzku, bezpečnostné opatrenia a čistotu na dotknutých  

      komunikáciách a chodníkoch počas realizácie stavebných prác. 

17. Po realizácii obnovených a nových vedení uviesť dopravné plochy komunikácií,  

      chodníkov a zelených plôch do pôvodného stavu podľa podmienok určených  

      v príslušných rozkopávkových povoleniach a podmienok technologických postupov, ktoré  

      budú súčasťou rozkopávkových povolení. 

18. Zabezpečiť počas realizácie stavby opatrenia na zamedzenie prašnosti súvisiacej so  

      stavebnými prácami, t. j. priebežné kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov    

      a verejných  priestranstiev priľahlých k stavbe, obzvlášť pri výkopových prácach. 

19. Zabezpečiť funkčnosť existujúcich vstupov na pozemky a k stavbám. 

20. Akékoľvek poškodenie komunikácií a chodníkov počas prác sú investor, zhotoviteľ 

      a jeho dodávatelia povinní bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. 

21. Neuskladňovať na komunikáciách stavebný materiál ani vykopanú zeminu. 

22. Práce realizovať od 15. marca do 15. novembra bežného roka v najkratšom možnom  

      technologickom časovom rozsahu. 

 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava -  záväzné stanovisko KPUBA-2022/23397-2/97597/PRA 

zo dňa 22.11.2022 - súhlasí s umiestnením a realizáciou stavby, ktorá sa nedotýka kultúrnej 

pamiatky evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a nenachádza sa na 

pamiatkovom území, s podmienkou:  

- V prípade archeologického nálezu alebo nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác 

podľa ustanovenia § 40 ods. 2 A 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPU BA a nález 

ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPU BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou 

osobou. 
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Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku – stanovisko č. ORHZ-PK-

2021/002015-002 zo dňa 02.08.2021 - nakoľko sa v súlade s § 1 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 

Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri 

užívaní stavieb, citovaná vyhláška na Vašu stavbu nevzťahuje. 

 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja odbor dopravy- záväzné stanovisko č. 

03792/2021/PK-66, 34224/2021 zo dňa 14.10.2021. Navrhovaná líniová stavba nie je v dotyku 

cestami II.a III. triedy v predmetnom zastavanom území obce Častá. K predloženej dokumentácii 

nemáme námietky. 

 

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja – vyjadrenie č. 129/21/121 zo dňa 03.08.2021 

- predmetná stavba sa nedotýka ciest v našej správe, preto sa k danej stavbe nevyjadrujeme. 

 

BVS, a.s.  -  vyjadrenie č. 34697/2021/JJ zo dňa 03.08.2021. 

Navrhované riešenie 

Účelom stavby je zabezpečenie distribúcie elektrickej energie pre objekt základnej školy a jej 

súvisiacich objektov v požadovanom množstve a kvalite formou vybudovania nového podzemného 

kábla distribučného rozvodu NN. 

Vyjadrenie BVS- ku stavbe nemáme námietky, ak budú splnené nasledovné podmienky BVS: 

1. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú 

stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie 

a súvisiacich zariadení v teréne  podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť 

o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce 

( tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk ) alebo v kontaktných centrách. 

2. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, 

vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci s podľa pokynov 

príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len DDV)(p. Baksa 0902  

969 123) a divízia odvádzania odpadových vôd ( ďalej len DOOV) (p. Valla 0903 484 453).  

3. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii 

s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma 

ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

4. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, 

umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné 

podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému 

vodovodu alebo verejnej kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, 

vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.  

5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné 

doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných 

vodohospodárskych zariadení v danej lokalite. 

6. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi 

požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné 

v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácii, armatúry, poklopy, šachty, 

signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na potrubiach 

musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV. 

7. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému 

pracovníkovi DDV a DOOV. 

8. Pri tesnom súbehu a križovaní inž. sietí s verejnými vodohospodárskymi  zariadeniami je 

potrebné dodržať   STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane 

jej zmien a dodatkov. 

9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácii alebo iných stavieb 

http://www.bvsas.sk/
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V pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje 

náklady bezodkladne prispôsobiť nevej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii 

alebo inej stavby. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného 

vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípade prevádzkovateľa. 

 

SPP-distribúcia, a.s. vyjadrenie č. TD/NS/0445/2022/Gá zo dňa 21.06.2022- súhlasí s vydaním 

stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok: 

Všeobecné podmienky: 

• pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti, je 

stavebník  povinný  požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 

zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - 

distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825  11  Bratislava,  alebo 

elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D 

( vww.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 100 m,  

• stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 

zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ( 

vww.spp-distribucia.sk),najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovaných prác. 

V prípade neoznámenia  začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na 

Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti 

v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa 

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

• stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 

kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 

rekonštrukcie(obnovy) plynárenských zariadení 

• stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činnosti v ochrannom pasme plynárenských zariadení, 

• stavebník je povinný realizovať zemné prace vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na 

každú stranu od obrysu nízkotlakového (NTL)plynovodu a stredotlakového 

(STL)plynovodu vo vzdialenosti menšej ako 1,50m od obrysu vysokotlakového (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 pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové 

technológie,  

• pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu 

od obrysu nízkotlakového (NTL)plynovodu a stredotlakového (STL)plynovodu vo 

vzdialenosti menšej ako 1,50m od obrysu vysokotlakového (VTL) plynovodu iným 

spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským 

zariadením obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre 

overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu 

trasy vŕtacieho zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú prílohou 

tohto stanoviska, 

• v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od 

obrysu nízkotlakového (NTL)plynovodu a stredotlakového (STL)plynovodu  nie je 

možné realizovať ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými 

sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu 

a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie týchto prac, 
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• vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných 

sond vo vo vzdialenosti menšej ako 1,50m od obrysu vysokotlakového (VTL) 

plynovodu je zakázané, 

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

kontaktovať pred zasypaním vykopú zástupcu SPP-D (p. Matúš Tomášek, email: 

matus.tomasek@spp-distibucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého 

plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, 

výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

• prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený  a manipulácia 

s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto prace nevzťahuje vydané povolenie 

prevádzkovateľa, 

• stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia 

byť počas celej doby ich  odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, 

• stavební 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, 

• každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt ihneď 

ohlásené SPP-D na tel.č.: 0850 111 727,nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu 

ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, 

• upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 

zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená 

za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pasme plynárenského 

zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 

150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu 

trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu 

poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 

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

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

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich 

technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 906 01,  

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

ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

• stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami dodržiavať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 

6005 a TPP 906 01, 

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

distribučnej siete ochrannom pasme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani 

umiestňovať stavby, kontrolne šachty, trvalé porasty a pod., 

• v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby, 

OSOBITÉ PODMIENKY : 

- žiadame rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy. 

 

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., vyjadrenie pod č. 6612214807 zo dňa 

10.05.2022: dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

Slovak Telekom, a.s. a/alebo 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: 

mailto:matus.tomasek@spp-distibucia.sk
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1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) 

a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 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 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: Tomáš Tomašovič, tomas.tomasovic@telekom.sk, +421 910394084 

4.V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 

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

zodpovedá projektant. 

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné 

uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých 

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

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať 

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.ro. 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 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 § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť 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 na 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 upozorňuje, že v prípade, ak žiadateľ plánuje napojiť nehnuteľnosť na 

verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.  

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát 

v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

15. Prílohy k vyjadreniu: 

• Všeobecné podmienky ochrany SEK 

• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

 

Západoslovenská distribučná, a.s. – vyjadrenie zo dňa 30.08.2021 – súhlasíme, projektovú 

dokumentáciu žiadame konzultovať na správe energetických zariadení Trnavská 20, Pezinok 

s príslušným asset manažérom správy energetických zariadení. Termín si môžete dohodnúť cez e-

mail juraj.noskovic@zsdis.sk. Z dôvodu mimoriadnych opatrení v súvislosti s pandémiou, je možnosť 

videokonferencie. Bude postačovať sa pripojiť na základe pozvánky, ktorú Vám pošlem e-mailom cez 

webový prehliadač. Nie je nutná kamera len mikrofón a reproduktor. Kontaktná osoba v technických 

veciach Ing. Juraj Noskovič, e-mail: juraj.noskovic@zsdis.sk, v ostatných veciach Ing. Andrea 

Tomanová, e-mail: andrea.tomanova@zsdis.sk. 

Žiadame aby projektová dokumentácia bola vypracovaná v zmysle „Štandardov projektovej 

dokumentácie“, podľa „Zásad budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových NN/VN sietí 

a distribučných transformačných staníc“ zverejnených na webovej stránke www.zsdis.sk a musí 

obsahovať: 

- Výpočet elektrickej bilancie stavebného objektu, uvedenie inštalačného výkonu Pi (kW), 

súčasného výkonu Ps (kW), súpis odberných miest a hodnoty hlavných ističov pred 

elektromermi plánovaných odberných miest, 

- Situačný výkres osadenia stavebného objektu na pozemku a jeho pripojenie na existujúcu 

distribučnú sústavu, vrátane všetkých pripojení na inžinierske siete, plánovaného oplotenia 

a vyznačenia ochranných pásiem elektroenergetických zariadení, 

- Situačné výkresy distribučných rozvodov a zariadení. 

Stavebník je povinný: 

- dodržiavať ochranné pásma elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská 

distribučná podľa § 43 Zákona o energetike, 

- výskyt podzemných sietí energetiky na stavbou dotknutom území – uviesť zistené skutočnosti, 

- pred realizáciou zemných prác požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná o vytýčenie 

existujúcich elektoenergetických zariadení a to prostredníctvom on-line aplikácie 

https.//www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal alebo písomnou žiadosťou zaslanou na Tím 

správy elektroenergetických zariadení VN a NN, adresa miestne príslušného tímu, (pre 

vytýčenie VN a NN elektroenergetických zariadení) a Tím správy sietí VVN, Čulenova 3, 816 47 

Bratislava (pre vytýčenie zariadení VVN), 

- zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo poškodeniu 

alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská 

distribučná,a.s. 

Projektant zodpovedá za detailné technické riešenie v zmysle platných technických noriem (STN EN) 

a za použitie prvkov v DS (distribučnej sústave) výlučne zo schváleného typového katalógu výrobkov 

pre Západoslovenská distribučná a.s. umiestneného na internetovej stránke: 

https://dp.zsdis.sk/public.html#/page/articles/detail?articleld=11. 

V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN vedenia a budú sa v ňom 

pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na rodinnom 

dome, je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN 

vedenia. 

Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. 

(silové aj oznamovacie) a dodržiavať ich ochranné  pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z.z. 

o energetike a jeho noviel. Zakreslovanie sietí je možné vykonať pre zariadenie VN a NN na tíme 

správy energetických zariadení Vn a NN Bratislava-mesto, Hraničná 14, pre zariadenie VVN 

a zariadenie oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova 3. 

 

mailto:juraj.noskovic@zsdis.sk
mailto:juraj.noskovic@zsdis.sk
mailto:andrea.tomanova@zsdis.sk
http://www.zsdis.sk/
https://dp.zsdis.sk/public.html#/page/articles/detail?articleld=11
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Orange Slovensko a.s., Michlovský, spol. s r.o. – vyjadrenie č. BA-3094 2021 zo dňa 

25.08.2021- nedôjde ku stretu PTZ prevádzovateľa Orange Slovensko a.s..  

Upozorňujene, že: 

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

iných prevádzkovateľov 

2. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a.s. a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom tohto 

vyjadrenia 

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný 

vykonávať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, 

objednať u správcov PTZ 

- Preukázatelne oboznámiť pracovníkov bykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou 

polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchylku vytýčenia +,- 30 cm od skutočného 

uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali 

s največšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje 

v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ 

- Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu 

- Nad optickou trasoudodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožnovali 

prístup PTZ 

- Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom 

pásme 

- Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti revysu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou 

- Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie 

- Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel.č. 033/7732032, mob. 0907 721 378 

- Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami 

- Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy. 

O2  Slovakia, s.r.o. vyjadrenie zo dňa 09.08.2021- v záujmovom území sa nenachádzajú siete, 

objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o.. K predloženej projektovej dokumentácie 

nemáme pripomienky. S vydaním UR-SP súhlasíme. 

 

PROGRES-TS, s.r.o.- vyjadrenie zo dňa 17.05.2022 – v danej oblasti nemáme položené rozvody 

káblového distribučného systému. 

 

Ing. Pavel Soukup – stanovisko k umiestneniu stavby, vydaniu stavebného povolenia, 

zriadeniu vecného bremena, ktorého predmetom bude právo umiestnenia distribučných 

elektroenergetických rozvodov a zariadení na uvedených pozemkoch C-KN parc.č. 14/1 k.ú. 

Častá, LV 2526 súhlasí  

- s umiestnením distribučných elektroenergetických rozvodov a zariadení na vyššie uvedenom 

pozemku, realizovaných v rámci vyššie uvedenej stavby podľa priloženej situácie 

- vydaním stavebného povolenia na realizáciu vyššie uvedenej stavby 

- so zriadením vecného bremena, ktorého predmetom bude právo umiestnenia distribučných 

elektroenergetických rozvodov a zariadení na pozemkoch špecifikovaných v tomto 

stanovisku 

 

OTNS, SWAN PK, s.r.o.  - stanovisko zo dňa 05.08.2021 – v danej lokalite sa naše podzemné 

vedenia nenachádzajú. 
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4. Námietky účastníkov konania: p. Ing. Stanislav Šikula, bytom Kíperská 315/7, 900 89 Častá a  

p. Irena Weissová, bytom Kíperská 319/15, 900 89 Častá žiadajú uviesť chodník a terénne úpravy do 

pôvodného stavu.  

Stavebný úrad námietky akceptuje v plnom rozsahu a ukladá stavebníkovi povinnosť po dokončení 

stavebných prác uviesť chodník a terénne úpravy do pôvodného stavu a to do doby vydania 

kolaudačného rozhodnutia. 

5. Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst.1 stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy 

nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o 

vydanie stavebného povolenia  alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto 

zákona (§71 ods.1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel. 

Územné rozhodnutie je záväzné podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona aj pre právnych nástupcov 

jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

O d ô v o d n e n i e : 

     Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s.,  Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení 

PATÁK s.r.o., V.P.Tótha 30, 905 01 Senica, splnomocnenec Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 

905 01 Senica podal  návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnenie stavby 

 „ BA_Častá ZŠ 315 A, NNK “, líniová stavba k.ú. Častá 

Stavebný  úrad v konaní vedenom podľa ust. §§ 34 -38 stavebného zákona posúdil návrh, zosúladil 

stanoviská uplatnené účastníkmi konania a dotknutými orgánmi. 

     Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods.1 stavebného zákona  oznámil začatie územného 

pojednávania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil miestne 

zisťovanie na deň 10.01.2023. Na miestnom konaní boli znesené námietky účastníkov konania:  

p. Ing. Stanislav Šikula, bytom Kíperská 315/7, 900 89 Častá a p. Irena Weissová, bytom Kíperská 

319/15, 900 89 Častá žiadajú uviesť chodník a terénne úpravy do pôvodného stavu.  

Stavebný úrad námietky akceptoval v plnom rozsahu a uložil stavebníkovi povinnosť po dokončení 

stavebných prác uviesť chodník a terénne úpravy do pôvodného stavu a to do doby vydania 

kolaudačného rozhodnutia. 

Stavebný úrad predloženú žiadosť preveroval z hľadísk uvedených v § 37 stavebného zákona, 

prerokoval s účastníkmi stavebného konania a s dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením 

stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva 

a oprávnené záujmy účastníkov konania.  

S orgánmi štátnej správy a s účastníkmi, ktorých stanoviská a vyjadrenia k dokumentácii predloženej 

pri územnom konaní sa opatrili pred jeho začatím, stavebný úrad v zmysle § 36 ods. 5 stavebného 

zákona obmedzil prerokovanie žiadosti podľa miery, v akej sa ich požiadavky splnili. 

Jednotlivé stanoviská dotknutých orgánov boli preskúmané, ich podmienky boli zohľadnené 

v podmienkach tohto rozhodnutia. Vyjadrenia dotknutých orgánov neboli záporné, ani protichodné.  

K návrhu bola predložená dokumentácia stavby vypracovaná oprávnenou osobou a doklady 

vymedzené v ust. § 3 s prihliadnutím k ods. 2 citovaného ustanovenia vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, t.j., situačný výkres osadenia stavby na 

podklade katastrálnej mapy, dokumentácia pre územné rozhodnutie, stanoviská dotknutých orgánov, 

miestnej samosprávy a  správcov   inžinierskych  sietí.    

Po preskúmaní, prerokovaní a vyhodnotení návrhu a uplatnených stanovísk stavebný úrad posúdil, 

že navrhovaná stavba zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredia a že návrhom nebude 

ohrozený verejný záujem, ani nebudú negatívne priamo dotknuté práva a právom chránené záujmy 

účastníkov konania.  

Z uvedeného dôvodu bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

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

znení.  
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P o u č e n i e : 

        Podľa § 53 a nasl. zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších   

   predpisov, proti tomuto  rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok) a to v    

   lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Častá, Hlavná    

   168, 900 89 Častá. 

        Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom     

   podľa  ustanovení Správneho súdneho poriadku (Zákon č 162/2015 Z.z.). 

      

Príloha :  1 x overený situačný výkres pre stavebníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M                                                                     

                                                                                                    starosta obce Častá 

 

 

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli obce Častá, na webovom sídle obce a na www.slovensko.sk . Posledný deň vyvesenia je dňom 

doručenia tohto rozhodnutia.  

 

 

Vyvesené dňa: 18.01.2023     Zvesené dňa: 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka obce: 

 

 

 

 

Doručí sa : 

1.  Účastníkom konania podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku  verejnou vyhláškou 

     Západoslovenská distribučná, a.s.,  Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 

     V zastúpení PATÁK s.r.o., V.P.Tótha 30, 905 01 Senica, 

     Splnomocnenec Ing. Zuzana Zlochová, Rovensko 15, 905 01 Senica 

 

2. Účastníkom konania, ktorých vlastnícke práva k susedným pozemkom a stavbám    

     môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a neznámym účastníkom, ktorých pobyt nie  

     je známy podľa  § 26 ods. 1 správneho poriadku   verejnou vyhláškou : 

     susedia : Ing. Pavel Soukup, 900 86 Budmerice 405, IČO:  41027345  

                      Branislav Schwarz a Jarmila Schwarzová, Kíperská 314/5, 900 89 Častá 

                      Ing. Stanislav Šikula a Ing. Alica Šikulová, Kíperská 315/7, 900 89 Častá 

http://www.slovensko.sk/
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                      Ing. Michaela Šuteríková, Fándlyho 47/8, 900 89 Častá 

                      Roman Šuterík, Kíperská 316/9, 900 89 Častá 

                      Daniel a Mária Schwarzová, Na vŕšku 420, 900 89 Častá 

                      Irena Weissová,  Kíperská 319/15, 900 89 Častá 

                      Cyril Drozda a Anna Drozdová, Fandlyho 52, 900 89 Častá 

 

3.  zodpovedný projektant podľa § 26 ods.1 správneho poriadku   verejnou vyhláškou:  

      Ing. Branislav Zloch, Rovensko 15, 905 01 Senica 

 

4. Organizáciam, orgánom štátnej správy a samospráve podľa § 25 do vlastných rúk: 

    OR Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok, IČO: 00151866 

    Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto SR so sídlom v Bratislave,               

    Ružinovská ul. 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26, IČO: 00607436 

    Okresný úrad Pezinok, OSŽP - OPaK,  M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok, IČO: 00151866 

    Okresný úrad Pezinok, OSŽP - OH,  M.R.Štefánika 10, 902 01Pezinok, IČO: 00151866 

    Okresný úrad Pezinok, OSŽP – orgán štátnej správy ochrany ovzdušia,  M.R.Štefánika 10,  

     902 01    Pezinok, IČO: 00151866 

    Okresný úrad Pezinok, OSŽP – Štátna vodná správa,  M.R.Štefánika 10, 902 01Pezinok,  

    IČO:   00151866 

    Okresný úrad Pezinok, úsek posudzovania vplyvu na ŽP,  M.R.Štefánika 10, Pezinok,  

    IČO: 00151866 

    Okresný úrad Pezinok, odbor krízového riadenia, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok,  

    IČO: 00151866 

    Okresný úrad Pezinok, Pozemkový a lesný odbor, M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok, 

    IČO: 00151866 

    Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370 

    SPP - Distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35910739 

    Slovak Telekom, a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469 

    Michlovský, s.r.o.,ORANGE Slovensko, a.s., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, IČO: 36230537 

    Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava, IČO: 31755194 

    Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku  Bratislava , Kutuzovova 8, 832 47  Bratislava,      

    IČO: 30845572 

    MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií,     

    Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866 

    Technická inšpekcia, Holekova 3, 811 04 Bratislava, IČO: 36653004 

    Západoslovenská distribučná, a.s.,  Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 

    Obec Častá, Hlavná 168, 900 89 Častá,    IČO:  00304701    

  

 

 

Ostatní účastníci konania t..j.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, môže byť rozhodnutím o umiestnení stavby  priamo dotknuté, 

tým sa oznámenie doručí verejnou vyhláškou.                   


