
OBEC DOLNÝ BAR
Obecný úrad, 930 14 Dolný Bar, č. 30

Tel:C+421) 31 551 3105 E-mail: obec.dolnybar@stonline.sk

Číslo OCU-DB-S2022/00024-006 Dolný Bar 22.3.2022

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
- verejná vyhláška -

Obec Dolný Bar, ako stavebný úrad príslušný na základe určenia Okresným úradom Trnava
zo dňa 30.10.2020 pod č. OU-TT-OVBP2-2020/039836-002 apodľa ust. § 117zákonač.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37
a 41 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 4.11.2020 podal
SlovakTelekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
ktorého zastupuje elkatel s.r.o., Račianská 96, 831 02 Bratislava

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

rozhodnutie o umiestnenístavby

"INS FTTH DUST 09 DolnýBar Kútniky Blažov Transport"

(ďalej len "stavba") na pozemku. líniová stavba v katastrálnom území Dolný Bar, Heďbeneéte,
Tôbôréte, Mad tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese stavby 1 projektant Ing. Peter Musil,
09/2021, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
l. Umiestnenie stavby:
Stavba bude umiestnená na pozemku ako líniová stavba v katastrálnom území Dolný Bar,
Heďbeneéte, Tôbôréte, Mad, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke
katastráinej mapy 1 :5000 a na doplňujúcom výkrese v mierke 1 :2500, kde je označené
polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb.
Predmetom stavby je výstavba, uloženie multirúr. Do položenej multirúry budú následne
zafúknuté optické vlákna a to bez opätovnej rozkopávky terénu.
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Trasa pasívnej optickej siete pozostáva z primárnej časti. Od TO povedie primárna časť siete, ktorá
bude napájať novovybudované PODB. PODB je pasívny optický distribučný bod, vonkajšia plastová
skriňa rozmerov 1600 x 550 x 350 mm (V x Š x H). PODB bude umiestnené na takom mieste, aby sa
zabránilo jeho poškodeniu a obmedzeniu občanov.
Trasa primárnej optickej siete začína v TO Dunajská Streda od uzla služieb na Bacsákovej ulici v
budove pošty a končí v TO Dolný Bar. V existujúcej trase TO Dunajská Streda - TO Dolný Bar bude
realizované zafukovanie mikrotrubičiek do prázdnych existujúcich HDPE rúr. Nové trasy budú
budované odbočením z tejto trasy. Prvé odbočenie sa bude realizovať od bodu Bod 02 do
TAB:KUTN: Blažov. Trasa bude realizovaná novým výkopom, do ktorého sa uložia multirúry DB
l2/8mm a DB 7/4mm, presnejšie určené pri PD. Pri budovaní trasy budeme križovať železničnú trasu,
križovanie sa prevedie riadením preláčaním, do ktorého budú vložené rúry s chráničkami. Druhé
odbočenie začína v bode DOSxC a končí v TAB:KUTN: Mad. Trasa bude realizovaná novým
výkopom, do ktorého sa uložia multirúry DB l2/8mm a DB 7/4mm, presnejšie určené pri
projektovaní. Po vybudovaní multirúr sa následne zafúknu optické minikáble na prepojenie
jednotlivých bodov.
2. Podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov
Okresný úrad Dunajská Streda, OSZP
Ohl'adne ochrany prírody pod č. OU-DS-OSZP-2020/018169-002 zo dňa 8.9.2020
Realizácia uvedenej činnosti je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možná za nasledovných
podmienok:
v prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu v zastavanom území
obce si vyžiadať súhlas príslušného orgánu ochrany prírody - Obce Dolný Bar - podľa § 47 ods. 3
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
v prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu mimo zastavanom území obce
si vyžiadať súhlas príslušného orgánu ochrany prírody - Okresného úradu Dunajská Streda - podľa §
47 ods. 3 zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a kraj iny v znení neskorších predpisov.
Ohl'adne odpadového hospodárstva pod č. OU-DS-OSZP-2020/18074-02 zo dňa 2.9.2020
Realizácia akcie z hľadiska odpadového hospodárstva je možná za nasledovných podmienok:
počas stavebných prác nakladať s odpadmi v súlade § 14 ods. I a § 77 zákona odpadoch
držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpady vznikajúce počas výstavby podľa platnej
vyhlášky Č. 365/20 IS Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a v zmysle vyhlášky Č.
366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti viesť evidenciu o vzniknutých
odpadoch
držiteľ odpadu povinný odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s ním v súlade s § 14
ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch tunajší úrad dáva v súlade so zákonom o odpadoch vyjadrenie
podľa § 99 ods. l písm. b) bod 5 k dokumentácii v kolaudačnorn konaní
ku kolaudačnému konaniu žiadame predložiť evidenciu odpadov vzniknutých pri výstavbe
a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia
Ohľadne vodného hospodárstva pod č. OU-DS-OSZP-2020/018107-02 dňa 21.9.2020
Realizácia predmetnej stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná za nasledovných
podmienok:
dodržať ochranné pásma podzemných vedení
počas vykonávania uvedenej činnosť, je zhotoviteľ povinný vynaložiť potrebné úsilie na
uchovanie stavu povrchových vôd a podzemných vôd a vodných pomerov ana ich ochranu,
stavebník je povinný počas svojej činnosti dodržať ustanovenia § 27 zákona Č. 442/2002
Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona Č.
276/200 I Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
v chránenej vodohospodárskej oblasti všetky činnosti musia byť v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona Č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Okresný úrad Dunajská Streda, OKR pod č. OU-DS-OKR-2020/018143-002 zo dňa 19.8.2020
Súhlasí
Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor - vyjadrenie č. OU-DS-PLO-
2020/018094-002 zo dňa 7.9.2020
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k predloženému zadaniu stavby dáva nasledovné vyjadrenie:
V prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepol'nohospodársky zámer na čas kratší, ako jeden
rok (uloženie káble do zeme), je potrebné pred vykonaním nepoľnohospodárskej činnosti vyžiadať
stanovisko tunajšieho úradu v zmysle § 18 zákona.
K žiadosti je potrebné predložiť:
súhlas vlastníkov - užívatel'ov dotknutých pozemkov výpis z katastra nehnuteľnosti
kópia z katastráinej mapy s vyznačením plochy navrhovanej na nepol'nohospodárske použitie
bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy
návrh vrátenia pol'nohospodárskej pôdy do pôvodného stavu termín zahájenia a ukončenia stavby
Okresný úrad Dunajská Streda, OCDaPK pod Č. OU-DS-OCDPK-2020/018038 zo dňa
16.9.2020
nakol'ko určitá časť stavby (uloženie inžinierskych sietí) bude zasahovať do ochranného
pásma ciest III/l 396, III/1397 (20 m od osi vozovky pri cestách III. triedy - platí mimo
sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec
obce), je potrebné podať žiadosť v štádiu prípravnej dokumentácie na okresný úrad
pre vydanie záväzného stanoviska, ktorým sa povolí výnimka zo zákazu činnosti v
ochrannom pásme cesty. K vydaniu záväzného stanoviska je potrebné stanovisko
Okresného riaditel'stva PZ ODI Dunajská Streda a stanovisko Správy a údržby ciest
TTSK, oblasť Dunajská Streda.
vzhľadom k tomu, že sa cesty III11398, IIII1397 budú užívať iným než zvycajnym
spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené (umiestnenie inžinierskych sietí do
telesa cesty a do zeleného pásu vedl'a cesty), je potrebné povolenie zvláštne užívanie
cesty , od cestného správneho orgán u 1. j. okresného úradu vydané na základe
stanoviska Správy a údržby ciest TTSK, oblasť Dunajská Streda a záväzného stanoviska
Okresného riaditel'stva Policajného zboru v Dunajskej Strede, Okresný dopravný
inšpektorát pred realizáciou stavby
ak pri realizácií predmetnej stavby dôjde k obmedzeniu premávky, pracovisko sa označí
dopravnými značkami v zmysle zákona NR SR Č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Určenie prenosného dopravného značenia na cesty III. triedy vydá okresný úrad
na základe súhlasu Okresného riaditel'stva PZ ODI Dunajská Streda, Správy a údržby ciest TTS K,
oblasť Dunajská Streda, situácií umiestnenia prenosného dopravného značenia a Vašej žiadosti pred
realizáciou stavby Streda, situácií umiestnenia prenosného dopravného značenia a Vašej žiadosti pred
realizáciou stavby
predmetnú dokumentáciu požadujeme predložiť na vyjadrenie na Okresný úrad Trnava,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 02 Trnava, nakol'ko
podľa § 3 ods. 4 písm. a) cestného zákona okresné úrady v sídle kraja vykonávajú štátnu
správu vo veciach ciest 1. triedy (cesta 1/63)
Okresný úrad Dunajská Streda, OCDaPK pod Č. OU-DS-OCDPK-2021/014736 zo dňa
25.8.2021
záväzné stanovisko,
ktorým povol'uje výnimku z ochranného pásma cesty IIIIl396 a III/1397 z dôvodu uskutočnenia
stavby: "INS FTTH DUST 09 Dolný Bar Kútniky Blažov Transport" v k. Ú. Tôbôréte, Heďbeneéte,
Dolný Bar na dobu neurčitú takto:
- cesta 111/1397 - od km 0,633 po km 1,735 bude umiestnené do zeleného pásu vedl'a cesty optické
vedenie min. 3,0 m od okraja vozovky vpravo v smere staničenia
- cesta 111/1396 - od km 1,296 po km 1,657 bude umiestnené do zeleného pásu vedl'a cesty optické
vedenie min. 1,8 m od okraja vozovky vpravo v smere staničenia
Záväzné stanovisko je viazané dodržaním týchto podmienok:
l. Umiestnením optického vedenia pri ceste nesmie dôjsť k narušeniu odtokových pomerov cesty
IIlll396 a III1l397.
2. Investor svojim konaním nesmie ohroziť stavebný stav komunikácie ani inak obmedziť bezpečnosť
cestnej premávky znečisťovaním vozovky a iným podobným konaním.
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3. V ďalšom investor zodpovedá za všetky škody vzniknuté správcovi komunikácií v dôsledku
vykonania prác.
4. Požadujeme dodržať podmienky SÚC TTSK, Oblasť Dunajská Streda vo vyjadrení č.
04769/20211SÚCTt-5/4613 zo dňa: 23.06.2021
5. Požadujeme dodržať podmienky OR PZ v Dunajskej Strede, Okresný dopravný inšpektorát vo
vyjadrení Č. ORPZ- DS-ODI 1-2020/001544-043 zo dňa 31.08.2020
6. Žiadame vykonať opatrenia na zamedzenie znečistenia cesty.
7. Toto záväzné stanovisko, ktorým sa povoľuje výnimka z ochranného pásma cesty nenahrádza iné
povolenia potrebné podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov.
8. Povoľovací orgán si vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie podmienok tohto záväzného
stanoviska resp. preloženie stavby na vlastné náklady investora, ak si to vyžiadajú záujmy ochrany
pozemnej komunikácie a premávky na nej alebo iný všeobecný záujem.
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja pod č. 04769/20211SÚCTt-5 4613 zo
dňa 23.6.2021
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, ako správca cesty III/1397 dáva k žiadosti
nasledovné stanovisko:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, ako správca ciest IlI/l 396
a III/1397 dáva k žiadosti nasledovné stanovisko:
S umiestnením stavby podľa opravenej PD zo dňa 25.06.2021 (mailom) súhlasíme
za podmienky, že pripomienky uvedené v tomto vyjadrení musia byť dodržané.
Uloženie kábla musí byť zrealizované podl'a upravenej dokumentácie dodanej
mailom dňa 25.06.2021. Pred samotnou realizáciou stavby je potrebné kontaktovať
našu organizáciu resp. stredisko Dunajská Streda 0902 964 793, aby bola možná
kontrola počas výkopových prác.
Optický kábel vedený v súbehu s cestami 1II1l396 a III/1397 v intraviláne musí byť
umiestnený mimo telesa cesty t.j. min. 2,0 m od asfaltového okraja cesty. V mieste kde
z priestorových dôvodov nie je možné dodržať vzdialenosť min. 2,0 m optický kábel musí
byť uložený do chráničky v min. híbke 1,0 m.
Stavebné objekty umiestnené mimo zastavané územie obcí, musia byť umiestnené
mimo ochranné pásmo ciest III/1396 a III/1397, ktoré je 20,00m od osi vozovky ciest. Pre
objekty, ktoré môžu byť umiestnené v ochrannom pásme ciest (prípojky inžinierskych sieti,
oplotenie, prístupové komunikácie, ... ) musíte mať od správneho orgánu ciest povolenú
výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme ciest. Súbeh optického vedenia s cestami
III/1396 a 1II/1397 musí byť vo vzdialenosti od asfaltového okraja ciest min.S,O m. Priekopa
vedená pozdlž ciest IIII1396 a III/l 397 nesmie byt' žiadnymi zemnými prácami narušená.
Žiadame, aby ste brali do úvahy aj existujúce siete uložené v súbehu s cestami
IIl/1396 a III/l 397 a pri tom bola dodržaná podmienka minimálnej vzdialenosti od
asfaltového okraja t.j. s bližším umiestnením kábla nesúhlasíme.
Ak pri realizácii musí prísť k zmene umiestnenia optického kábla, musí byť táto
skutočnosť našou organizáciou doriešená na mieste stavby.
Nakol'ko každý rok v čase od 15.11. - 31.03. prebieha na cestách v našej správe
a údržbe zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa ciest III/1396
a III/l397 vykonávané mimo uvedený termín.
Začatie prác v dotyku s cestami IlI/1396 a IIl/1397 žiadame oznámiť nášmu majstrovi
strediska Dunajská Streda, č.tel. 031/5522421. Premávka na cestách IIIIl396 a III/1397
nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené
schváleným dopravným značením. Na vozovke ciest III/l 396 a III/1397 nesmie byť
skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo
iných súčastí ciest 1ll/l396 a 1lI11397 musíte uviesť do pôvodného stavu.
Určenie dočasného dopravného značenia počas prác vydáva cestný správny orgán
podľa súhlasu OR PZ odi Dunajská Streda
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Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, ODI, pod č. ORPZ-DS-ODII-2020/001544-043 zo
dňa 31.8.2020
záväzný súhlas podmienený splnením nasledovných pripomienok:
pri križovaní chodníka a komunikácie práce realizovať len pneurnatickýrni podvrtmi resp. riadenými
pretlakrni, bez obmedzenia dopravy,
v prípade porušenia povrchu komunikácií a chodníkov po ukončení prác na danom úseku
výstavby v miestach porušenia povrchu vozovky dobudovať asfaltorn,
zemina z výkopu vedenia nesmie byt uložená na korune komunikácie, premávka nesmie byť
ohrozená alebo obmedzená,
ak pri realizácii predmetných prác dôjde k obmedzeniu premávky, pracovisko sa označí
dopravnými značkami v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle schválenia dopravného značenia, ktoré
vydáva ODI -OR PZ v DS na základe Vašej žiadosti
v horeuvedenorn prípade projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania žiadame
predložiť' na vyjadrenie spolu s projektom organizácie dopravy (ďalej len POD) dopravného značenia
pre výstavbu spracovaný v zmysle vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z., zmena trvalého dopravného
značenia po stavbe nie je potrebná, pričom počas výstavby sa riadiť nami chválenými stanoviskami,
dokumentáciu, spevnené plochy - komunikácie a výpočet statickej dopravy (organizácia parkovania),
POD dopravného značenia pre výstavbu, ako aj POD trvalého dopravného značenia spracováva
oprávnená osoba a overí ju pečiatkou a podpisom v zmysle zákona SNR č.138/92 Zb. o
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákona NR SR č.136/95 Z.z. o
odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
stanoviská týkajúce sa cesty č. I/63 vydáva Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva
PZ Trnava, a určenie na použitie (prenosných) dopravných značiek a zariadený ako príslušný orgán
štátnej správy pre pozemné komunikácie (cestný správny orgán) podl'a čl. l §2 ods. l a 3 zákona NR
SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
§3 ods. I písm. b, ods. 4 písm. d, a § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v
znení neskorších predpisov na základe podnetu KR PZ Trnava-KD1 vydáva Okresný úrad Trnava,
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
počas výstavby nesmie dochádzať k poškodzovaniu a k znečisťovaniu cesty III. triedy, ak príde
k poškodeniu majetku SÚC TT SK -oblasť Dunajská Streda je realizátor stavby povinný bezodkladne
zabezpečiť odstránenie škody na vlastné náklady, prípadne prekonzultovať spôsob a postup pn
odstránení škody, v prípade znečistenia cesty je potrebné zabezpečiť jej okamžité očistenie!.
za prípadné škody spôsobené v súvislosti s výstavbou na zdraví alebo na majetku nezodpovedá
Policajný zbor,
žiadame dodržať všetky podmienky stanovené Okresným úradom, odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií v Trnave a v Dunajskej Strede a taktiež žiadame dodržať všetky podmienky
vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií.
ODI v súlade so zákonom NR SR č.17111993 Z.z. o Policajnom zbore si vyhradzuje záväzné právo na
zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť z dôvodu
opätovného prehodnotenia dopravnej situácie a v prípade pokia!' to budú vyžadovať naliehavé
okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade verejného záujmu.
Toto stanovisko nenahrádza pripomienky a námietky účastníkov konania a iných predmetnou
stavbou dotknutých.
Krajské riaditel'stvo PZ v Trnave pod č. KRPZ-TT-KDI3-20211001497-024 zo dňa 11.2.2021
súhlasí s vydaním územného rozhodnutia v zmysle žiadosti pre ,,!NS FTTH DUST 09 Dolný Bar
Kútniky Blažov Transport" pri ceste 1/63 za dodržania nasledovných podmienok:
stavebné objekty musia byť v zmysle príslušných a platných STN, pričom stavebné objekty musia byť
umiestnené a použité tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ceste 1/63,
žiadame zabezpečiť, aby práce boli vykonávané z priestorov nachádzajúcich sa mimo cesty 1. triedy a

zároveľí žiadame zabezpečiť, aby počas prác nedochádzalo k obmedzeniu bezpečnosti a plynulosti
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cestnej premávky na ceste, zároveň nie je prípustné, aby na ceste L triedy bol skladovaný stavebný
materiál, výkopová zemina, odstavené pracovné stroje a pod.;
celý pracovný priestor musí byť zabezpečený tak, aby bola v čo najväčšej miere eliminovaná možnosť
zranenia iných osôb,
na prístup na stavenisko musí byť využívaná cesta nižšej kategórie,
počas prác nesmie dochádzať k znečisťovaniu, poškodzovaniu vozovky cesty,
žiadame dodržať všetky podmienky uvedené v stanoviskách ostatných dotknutých orgánov štátnej
správy a organizácií,
k cestám nižšej kategórie vo vzťahu k hore uvedenej stavby je oprávnený vyjadriť sa Okresný
dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru Dunajská Streda,
hore uvedená stavba bude realizovaná v súlade s úzernným plánom obce,
k vydaniu stavebného povolenia budú predchádzať kladné stanoviská všetkých dotknutých orgánov
štátnej správy a organizácií.
Slovenská správa ciest Bratislava pod Č. SSC/7786/2020/2320/28791 zo dňa 14.9.2020
K Vami predloženej dokumentácii máme nasledovné pripomienky:
Podľa § 8 zákona Č. 13511961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej len "cestný zákon)
v znení neskorších predpisova § II ods. l písm. g) Vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa cestný
zákon vykonáva, je zriaďovanie nadzemných a podzemných vedení každého druhu zvláštnym
užívaním pozemných komunikácií, na ktoré sa vyžaduje povolenie príslušného cestného
správneho orgánu. O povolenie zvláštneho užívania na ceste 1/63 je nutné požiadať cestný
správny orgán v sídle kraja - Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Uvedený orgán štátnej správy je zároveň miestne príslušným aj pre vydanie určenia na
použitie dopravného značenia, umiestňovaného na ceste 1163 v rámci realizácie predmetnej
stavby, ako aj pre udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme dotknutej cesty,
nakoľko práce budú realizované mimo zastavaného územia.
Keďže optický kábel bude ukladaný i na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve stavebníka, je
podľa ustanovení § 58 a § 139 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (ďalej len "stavebný zákon") jeho povinnosťou preukázať vzťah k pozemku, na
ktorom plánuje realizovať predmetnú stavbu. Iné právo k pozemku KN-E, parc. č. 181/2, k. ú.
Tôbôréte žiadame preukázať zriadením vecného bremena.
V zmysle ustanovení § 66 zákona Č. 351/201 l Z. z. o elektronických komunikáciách návrh na
vykonanie záznamu o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľností podáva investor.
Podanie návrhu na vykonanie záznamu vecného bremena do katastra nehnutel'ností
požadujeme oznámiť najneskôr do 10 dní od podania, aby v prípade, že správca pozemku
bude obmedzený v obvyklom užívaní nehnutel'nosti, si mohol v zákonom stanovenej lehote
uplatniť u investora nárok na náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti.
Pri realizácii predmetnej stavby žiadame dodržať platné ustanovenia § 18 cestného zákona.
Stavebnou činnosťou a výkopovými prácami nesmie dôjsť k ohrozeniu telesa cesty 1/63
z hľadiska narušenia jeho stability, stavebno-technického stavu, odtokových pomerov
(odvádzania dažďových vôd z telesa cesty) a bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. Vykopaná zemina ani iný
stavebný materiál nesmú byť skladované na vozovke cesty 1/63. Prípadné znečistenie
vozovky musí byť okamžite odstránené.
Križovanie trasy optického kábla s cestou 1/63 musí byť realizované kolmo a bez zásahu do
vozovky cesty, s pretláčanim chráničky pod cestou a s uložením siete do tejto chráničky.
Oížka chráničky musí presahoval' steny štartovacej a montážnej jamy 0,25 m a vnútorné steny
jám musia byť situované mimo cestné teleso, za vonkajšou hranou priekopy.
Vrch chráničky žiadame uložiť v híbke 1,2 m pod niveletou vozovky.
Do ďalšieho stupňa PD požadujeme v príslušnej rnierke doplniť situáciu križovania optického kábla s
cestou 1/63 s vyznačením a zakótovaním vzdialeností montážnych jám, vodiacej čiary cesty 1163
a priečny rez cesty v mieste križovania .
Zemina a iný stavebný materiál nesmú byť ukladané na vozovke cesty 1/63.
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Pokiaľ si realizácia prác vyžiada aj nutné obmedzenie cestnej premávky na ceste l/63, je
potrebné pracovné miesto označiť dopravným značením odsúhlasenýrn miestne príslušným
dopravným inšpektorátom Policajného zboru.
Termín realizácie prác v rámci cestného telesa cesty 1/63 žiadame min. 3 dni vopred nahlásiť
pracovníkovi SSC IVSC BA - kontaktná osoba: Ing. Taksonyiová, tel. kontakt: 0903411 520.
Zhotovitel" stavby je povinný rešpektovať pokyny uvedenej osoby.
Po ukončení stavebných prác v dotyku s cestou I/63 žiadame terén uviesť do pôvodného
stavu.
Uvedeného pracovníka SSC žiadame prizvať ku kolaudácii predmetnej stavby za účelom
vykonania kontroly dotknutého úseku cesty I/63 a zápisničného odovzdania s uvedením
rozsahu zásahov do telesa cesty.
Všetky škody na ceste I/63, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie predmetnej stavby, je
žiadate!' povinný neodkladne nahlásiť správcovi cesty a uhradiť ich na vlastné náklady.
Povinnosť odstránenia škôd a úhrady vzniknutej škody je viazaná na celú dobu trvania záruky
na zhotovené dielo, ktorú žiadame stanoviť min. v trvaní 60 mesiacov od zápisničného
prevzatia dotknutého úseku cesty.
Vlastník optickej siete berie na vedomie, že si nebude voči správcovi cesty I/63 uplatňovať
obmedzenia v ochrannom pásme kábla, ktoré by bránili výkonu údržby, resp. oprave tejto
cesty.
Nakoľko realizáciou prác bude dotknutá aj ochrana záujmov železničnej trate, cesty III/1397,
miestnych komunikácií, príp. inžinierskych sietí, je potrebné predložiť dokumentáciu na
vyjadrenie aj vlastníkom a správcom uvedenej infraštruktúry.
S DÚR pre stavbu "INS FTTH DUST 09 Dolný Bar, Kútniky, Blažov" súhlasíme za predpokladu, že
naše pripomienky budú uvedené v územnom rozhodnutí a zapracované do ďalšieho stupňa PD.
Stanovisko k zvláštnemu užívaniu cesty 1163 vydáme po predložení PD v súlade s týmto stanoviskom.
SSC si zároveň vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky, alebo uvedené pripomienky zmeniť
resp. doplniť, ak si to vyžiada záujem správcu ciest L triedy.
Okresný úrad Trnava, OCDaPK pod č. OU-TT-OCDPK-2021/006503-002 zo dňa 8.3.2021
Ako príslušný cestný správny orgán vo veciach ciest L triedy podľa § 3 ods. l písm. b) a ods. 4 písm.
a) zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
zaujímame k predloženej dokumentácii nasledovné stanovisko:
l. Stavba nezasahuje do ochranného pásma cesty 1/63; ochranné pásmo cesty L triedy je 50 m od osi
cesty mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou začiatok a koniec obce.
2. Podľa § 18 ods. 6 zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov súhlasíme s križovaním cesty 1/63, len ak bude realizované pretláčaním
chráničky s uložením vedenia do tejto chráničky, bližšia stena štartovacej jamy musí byť vo
vzdialenosti min. 1,0 m za vonkajšou hranou priekopy cesty I/63, resp. svahu cesty I/63.
3. Zemné práce v dotyku s cestou I/63 je potrebné navrhnúť v súlade s STN 73 3050 tak, aby nedošlo
k narušeniu stability telesa cesty.
4. Na uloženie vedenia do telesa cesty I/63 pretláčaním musí byť min. 3 týždne pred plánovaným
začatím prác vyžiadané povolenie na zvláštne užívanie cesty na tunajšom úrade, prílohou žiadosti
musí byť stanovisko SSC Bratislava, situácia + priečny rez križovania cesty, povolenie na zvláštne
užívanie je spoplatňované podľa sadzobníka, ktorý je prílohou zákona o správnych poplatkoch.
5. V prípade, že bude počas prác prichádzať k obmedzeniu dopravy, resp. bude potrebné vyznačiť
vykonávanie prác na ceste 1/63, musí byť na tunajší úrad predložený návrh dočasného dopravného
značenia vypracovaný podl'a zákona Č. 8/2009 Z. z. a vyhl. Č. 30/2020 Z. z., ktoré bude na ceste
použité počas prác so žiadosťou o určenie na jeho použitie.
Na prístup k miestu stavby musia byť využívané jestvujúce vjazdy.
Na ceste 1/63 nesmie byť ukladaná zemina z výkopov ani žiadny stavebný materiál, cesta nesmie byť
znečisťovaná ani poškodzovaná.
8. Projekt je potrebné predložiť na vyjadrenie aj na Slovenskú správu ciest Bratislava a KRPZ - KOI
Trnava.
9. Z hl'adiska cesty III. triedy je príslušným cestným správnym orgánom Okresný úrad Dunajská
Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ich vlastníkom je Trnavský samosprávny
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kraj, majetkovým správcom cesty Správa a údržba ciest TTSK a z hľadiska bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky sa vyjadruje ORPZ om Dunajská Streda.
S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme s podmienkou, že podmienky tohto vyjadrenia budú
uvedené v územnom rozhodnutí a rešpektované pri realizácii stavby.
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede pod č. ORHZIDS2-2020/000067-001 zo dňa
8.9.2020
súhlasi
Krajský pamiatkový úrad Trnava zo dňa 9.9.2020 pod č. KPUTT-2020/194-446/71723/SL
Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým úradom
Trnava v zmysle zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
. Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona 49/2002 Z.z. a § 127 zákona 50/1976 Zb.
/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov
Západoslovenská distribučná a.s. zo dňa 24.2.2022
Nároky na rezervovanú kapacitu el. energie: Bez nároku na rezervovanú kapacitu el. energie a bez
nároku na pripojenie do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s.
S návrhom predloženého projektu stavby súhlasíme s podmienkami:
- pred započatírn výkopových prác je potrebné presné vytýčenie podzemných vedení v majetku
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., nachádzajúcich sa v trase plánovej stavby, ktoré si
môžete objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45, 929 01
Dunajská Streda,
- v prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS,
ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podl'a § 45
Zákona o energetike Č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43
Zákona o energetike Č. 251/2012 Z. z. v znen í neskorších predpisov,
- v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a WN vedenia a budú sa v ňom
pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe,
žiadame Vás o dodržanie ustanovení §43 Zákona o energetike Č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce
v blízkosti VN vedenia,
- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisova STN zodpovedá projektant.
Toto vyjadrenie bolo vydané na základe požiadavky investora pre k územnému konaniu a platí jeden
rok od dátumu vystavenia.
Distribúcia SPP a.s. pod č.TDINS/0744/2020/Či zo dňa 25.9.2020

V záujrnovorn území sa nachádza/nachádzajú
plynárenské zariadenie (technologický objekt): Regulačná stanica plynu (RS ) VTL

plynovody PN4 MPa, STL plynovody
a prípojky PN300 kPa a iné plynárenské
zariadenia (uzávery, poklopy, stÍpiky .. )

ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno
bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno
Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu,
(ďalej len" Orientačné znázornenie") je prílohou tohto stanoviska.
Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie
plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo
výkonu iných činností.
SPP-O, ako prevádzkovatel" distribučnej siete, podľa ustanovení zákona Č. 251/2012 Z.z. o
energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
"Zákon o energetike"): súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich
podmienok:
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník
povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom
online formuláru zverejneného na webovorn sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk(časť E-služby),
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v záujme predchádzania poškodeni am plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzkyalalebo
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu
100 m bezplatne,
stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk
(časť E-služby) najneskôr 3 pracovné
dni pred zahájením 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 alalebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť
podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- E až 150000,- E,
stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činností 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
činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu
od obrysu nízkotlakého (ďalej ako "NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako "STL")
plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako I ,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako "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 sajedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu
NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL
plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť
plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia
plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho)
zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto
stanoviska,
v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL
plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, nie
je možné realizovať výhradne 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 takýchto prác,
ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: ivan.hybela@spp
distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a
obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do
stavebného denníka,
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,
stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej
doby ich odkrytia proti poškodeniu,
stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré
by zmenili jeho doterajšie krytie a hÍbku 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 alalebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení
Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- E, poškodením plynárenského
zariadenia môže dôjsť aj k Spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285,
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prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného
zariadenia podl'a § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike.Stavebného
zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z
vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP)
najmä TPP 702 10: Plynovody a prípojky s vysokým tlakom; STN EN 1594, STN 73 6005, TPP
702 01, TPP 702 02, TPP 906 O 1 Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a
bezpečnostných pásmach distribučných sietí,
stavebník je povinný rešpektovať a zohl'adniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej
siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať
stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovatel'a distribučnej
siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
OSOBITNÉ PODMIENKY:
žiadne
UPOZORNRNIE:
Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, tj. bez tohto stanoviska, použiť
Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a
bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.
Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je
stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
Stanovisko a podmienky v 110m stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie
územného rozhodnutia bude podaný najneskôr do 25. 9. 2021, ak stavebník túto lehotu zmešká, je
povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska.
SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade,
ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska
vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých
bolo toto stanovisko vydané.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zo dňa 8.2.2021 pod č. 6093/2021
V prílohe tohto listu Vám zasielame potvrdenú situáciu, do ktorej sme informatívne zakreslili
podzemné vedenie v správe nášho závodu.
Pred zahájením výkopových prác žiadame zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení v správe
nášho závodu.
Presné vytýčenie podzemných vedení v správe nášho závodu Vám prevedú pracovníci nášho
závodu na Vašu písomnú objednávku. Kontaktná osoba Ing. Tóth tel. č. (031/7737318).
V miestach križovania, resp. blízkom súbehu s podzemnými inžinierskymi sieťami je potrebné
výkopové práce vykonať bez mechanizmov. Pred zásypom ryhy v miestach križovania rúry
s podzemnými vedeniami je potrebné prizvať príslušného vedúceho hospodárskeho strediska
/kontaktná osoba Horváth Július, telč. 0910966038/.

HYDROMELIORÁCIE,š.p. pod č. 4519-2/120/2020 zo dňa 19.08.2020.
Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám
oznamujeme, že trasa optickej siete navrhovanej stavby "INS FTTH DUST 09 Dolný Bar
Kútniky Blažov Transport" sa v jednotlivých k.ú. dotkne hydromelioračných zariadení v správe
Hydromeliorácie, š.p. nasledovne:
v k.ú. Blažov
V trase optickej siete neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v našej správe.
v kú. Tóbójréte
Časť trasy optickej siete sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby "ZP Kútniky
- Dolný Bar Il." (evid.č. 5202 176), ktorá bola daná do užívania v r. 1986 s celkovou výmerou
721 ha - podzemného závlahového potrubia sa nedotkne.
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v kú. Dolný Bar
Časť trasy optickej siete sa nachádza v zaujmovorn území vodnej stavby "ZP Kútniky
- Dolný Bar Il." (evid.č. 5202 176) - podzemného závlahového potrubia sa nedotkne.
v k.ú. Heďbeneéte
Časť trasy optickej siete sa nachádza v záujmovorn území vodnej stavby "ZP Kútniky
- Dolný Bar II." (evid.č. 5202 176), kde bude križovat' podzemné rozvody závlahovej vody
vetvy B 1 DN 250, B DN 400 a B2 DN 250 uvedenej závlahy.
v kú. Mad
V trase optickej siete neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v našej správe.
V prílohe Vám zasielame situáciu v MI: 4000 (2x) s orientačným vyznačením časti
záujmového územia závlahovej stavby, podzemného závlahového potrubia a projektovanej
optickej trasy.
Podrobnú situáciu rúrovej siete závlahovej stavby Vám k nahliadnutiu poskytne a jej
vytýčenie v teréne na základe objednávky zabezpečí zástupca Hydrorneliorácie, š.p.,
dislokované pracovisko Radvaň nad Dunajom - kontaktná osoba p. Galko, č.t. 0903 997966
alebo Ing. Machajová, Č.t. 035/7741 009.
Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:
- križovanie optického kábla so závlahovým potrubím navrhnúť a vykonať v súlade
s ustanoveniami STN 73 6961 .Križovania a sú behy melioračných zariadení s komunikáciami
a vedeniami" z r.1983

pred začatím zernných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy
závlahového potrubia zástupcu Hydrorneliorácie, Š.p. - kontaktná osoba p. Galko, č.t. 0903
997966 alebo Ing. Machajová, Č.t. 035/7741 009
- v mieste križovania optického kábla so závlahovým potrubím dodržať min. 0,20 m
zvislú vzdialenosť
- výkopy v mieste križovania so závlahovým potrubím vykonať ručne
- optický kábel v mieste križovania so závlahovým potrubím uložiť do chráničky
- k ukončeniu prác pri križovaní so závlahovým potrubím prizvať nášho pracovníka,
ktorý protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasí vykonanie križovania

v prípade poškodenia majetku štátu závlahového potrubia, ku ktorému má
Hydrorneliorácie, Š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady
investora.
Realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane vzorového detailu križovania optického
kábla so závlahovým potrubím a situáciu so zákresom závlahového potrubia do výkresu
navrhovanej stavby žiadame predložiť na odsúhlasenie.
Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania
optickej trasy so závlahovým potrubím.
Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia.
Trnavský samosprávny kraj zo dňa 17.8.2020 pod Č. 12591/2020/01-2
Trnavský samosprávny kraj, ako vlastník cesty Č. IlI/1397 dáva k predloženej projektovej
dokumentácii nasledovné stanovisko:
Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty Č. III/1397 boli vykonané v zmysle zákona Č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Pred akýmkol'vek zásahom do cesty III. triedy je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá Okresný
úrad Dunajská Streda, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy pre
povolenie zvláštneho užívania ciest Il. a III. triedy a určenie dočasného dopravného značenia.
Prípadné križovanie navrhovanej trasy s cestou Č. IIIIl397 požadujeme vykonať pretláčaním a
uložením do chráničky kolmo na os komunikácie tak, aby chránička prečnievala min. l m od okraja
krajnice vozovky. Štartovacie jamy vykopať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev
vozovky. Smerové vedenie trasy vedenia požadujeme viesť mimo konštrukciu cesty III. triedy.
Pri spätných úpravách štartovacích jám žiadame klásť dôraz na riadne zhutnenie
jednotlivých zásypových vrstiev.
Stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK z hľadiska
svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov.
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Výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestné teleso a jej prebytočná časť musí byť odvezená
na skládku. V prípade nutnosti zabezpečiť ryhu pažením, aby sa zabránilo zosuvu podložia a vozovky.
V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu, počas
realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do pôvodného stavu.
Obmedzenie cestnej premávky na ceste III. triedy žiadame navrhnúť len v nevyhnutnom rozsahu.
Žiadatel' je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému
okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho
použitia. Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných predpisov.
Technické podmienky týkajúce sa križovania a vedenia optickej trasy v súvislosti s cestou Č. IIIIl397
je stavebník povinný konzultovať so Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja.
Stavebník je povinný predložiť tejto organizácii projektovú dokumentáciu na vyjadrenie a rešpektovať
ich podmienky.
V prípade realizácie vedenia na pozemkoch vo vlastníctve TTSK, požadujeme túto skutočnosť
zmluvne ošetriť - zriadením vecného bremena - do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti
kolaudačného rozhodnutia. TTSK si nárok na odplatu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti
uplatňuje v zmysle ustanovení § II zákona Č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Výšku tejto odplaty
poreal izačného zameran ia
bremena.
V otázkach konzultácie zmluvných záležitostí až do spracovania finálnej podoby žiadame kontaktovať
Bc. Bedečovú, telefonický kontakt: 033/5559551, príp. elektronickou formou na e
mailovúadresu:darina.bedecova@trnava-vuc.sk.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor dráhový stavebný úrad
11251120211SŽDD/07638 zo dňa 22.1.2021

vyžaduje TTSK stanoviť znaleckým posudkom, na základe
geometrickým plánom, pred uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného

pod Č.

záväzné stanovisko - súhlas so zriadením stavby v ochrannom pásme dráhy a na vykonávanie činnosti
v obvode dráhy.
MOV SR súhlasí s umiestnením predmetnej stavby v OPO a v OD a zároveň jej užívanie
určuje tieto podmienky:
Stavba bude realizovaná podl'a projektu, vypracovaného spoločnosťou, elkatel s. r. o.,
Račianska 96, 831 02 Bratislava, overeného MOV SR, ktorý je prílohou tohto stanoviska.
Každá zmena, oproti overené mu projektu, musí byť vopred prejednaná so Železnicami
Slovenskej republiky a odsúhlasená MOV SR.
Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného
telesa dráhy.
Pred začatím prác v OD požiadať
a zariadení v ich správe v dotknutom
o dohľad pri prácach v obvode dráhy.
Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia v správe
ŽSR nachádzajúce sa v dotknutom území.
Stavebník je povinný v plnom rozsahu dodržať' podmienky Železníc Slovenskej
republiky dané v stanovisku:
- Odboru expertízy GR, Bratislava pod Č. 33269/2020/0230-3 zo dňa 17.12.2020,
- Oblastného riaditeľstva Trnava pod Č. 02461 /2020/0R TT/SŽTS-5 zo dňa 18.11.2020,
- Správy majetku ŽSR Bratislava, pod Č. 4653/2020/312200/0SM TT SeSl7a.09 zo dňa 05.10.2020.
Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám technickej
prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený
nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
V prípade poruchy vedenia, umiestneného sčasti na pozemku v správe ŽSR, vlastník vedenia
je povinný o tom informovať ŽSR OR Trnava bezodkladne.
Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.
Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania.
V zmysle § 140b. ods. l stavebného zákona toto záväzné stanovisko je pre správny orgán
v konaní podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MOV SR aj pre následné

ŽSR Oblastné riaditeľstvo Trnava o vytýčenie vedení
území, v prípade potreby doriešiť ich ochranu a požiadať
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konania správneho orgánu o predmetnej stavbe podl'a stavebného zákona za predpokladu,
že nedôjde k zmene priestorového usporiadania súčastí železničnej dráhy.
Železnice SR Odboru expertízy GR, Bratislava pod Č. 33269/2020/0230-3 zo dňa 17.12.2020,
Z hl'adiska územných a rozvojových záujmov ŽSR je plánovaná elektrifikácia a modernizácia vyššie
uvedenej železničnej trate a variantne sa uvažuje aj s jej zdvojkol'ajnením. K stavbe v súčasnej dobe
nemáme námietky a súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia, za dodržania nasledovných
podmienok:
II Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava Č. 02461/202010R TI/SŽTS-S zo
dňa 18.11.2020 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách, týkajúce sa ochrany jestvujúcich
vedení v správe ŽSR,
21 Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR Správa majetku Bratislava, Oblastná správa
majetku Trnava Č. 46S3/202010SM TI SeS zo dňa 05.10.2020 vo veci vyrovnania majetkovo-právnych
vzťahov,
3/ Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej
prevádzky,
41 Zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min l mesiac pred
zahájením prác požiadať ŽSR OR Trnava o vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a
ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR Č. 124/2006 Z. z. v znení
neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 "Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR", čl.
452. Zhotovitel' (poskytovatel') následne v zmysle dohodnutých bezpečnostných opatrení uvedených v
"Písomnej dohode" požiada o vydanie povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy
neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9 Odbor krízového riadenia GR ŽSR,
51 Počas výstavby nepoužívat' osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovat' svetelné
zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi,
61 Stavebník odsúhlasí pred realizáciou prác v obvode dráhy technologický postup prác a objedná
dozornú činnosť počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŽSR OR Trnava s uvedením termínu
začatia a ukončenia prác v obvode dráhy,
71 Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu
železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať vol'ný schodný a
manipulačný priestor. Upozorňujeme, že akékol'vek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v
správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,
81 Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne
vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si v
budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie, vplyv
trakcie a p.),
91 Stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na prevádzku
dráhy,
ION prípade, že v rámci pripravovanej elektrifikácie a modernizácie vyššie uvedenej trate, príde ku
kolízii novo budovaných zariadení ŽSR s navrhovanou stavbou a nebude možné nájsť iné vyhovujúce
riešenie, stavebník túto stavbu upraví na vlastné náklady tak, aby nebránila plánovaným rozvojovým
zámerom ŽSR,.
111Dodržať ustanovenia zákona č.S13/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona
č.501l976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.
Železnice SR Oblastného riaditel'stva Trnava pod Č. 0246112020/0R TT/SŽTS-S zo dňa
18.11.2020,
So stavbou súhlasíme za predpokladu splnenia nasledovných pripomienok:
IIRealizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej
prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
2/Požadujeme dodržať vyjadrenie SOZT č.j. 001S7/202010R TT/SOZT-124 zo dňa 09.11.2020.
3/Je potrebné dodržať ustanovenia predpisu TS 4.
4/Jnvestor a budúci užívate!' si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych
účinkov dráhy na stavbu.
SN prípade vzniku medzery medzi chráničkou a zeminou, resp. v prípade nesúdržnosti zeminy v
okolí pretláčanej chráničky z dôvodu jej uvol'nenia počas pretláčania žiadame, aby okolie
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chráničky bolo po pretláčaní vyplnené a spevnené s cieľom zabrániť možnému poklesu
nadložia v čase následnej konsolidácie.
6/Vyjadrenia ŽSR, OR Trnava, Sekcie OZT, EE a SMSU ZTS TO Nové Zámky sú v prílohe,
ktoré požadujeme dodržať. Nakoľko cez pozemok prechádzajú IS v správe ŽSR je potrebné
presné vytýčenie vedení ŽSR, ktoré Vám zabezpečí SMS Ú OZT KT Nové Zámky a dohl'ad
pracovníkom ŽSR, ktorý Vám zabezpečí SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky na základe objednávky
najmenej I mesiac pred realizáciou prác.
7/V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy budú
všetky náklady na opravné práce od účtované stavebníkovi.
8/Pri realizácii prác v ochrannom pásme dráhy je pohyb pracovníkov v kol'ajách ŽSR a v
priestore možného ohrozenia(3 m od osi krajnej koľaje) zakázaný. V prípade, žt: počas
výstavby bude potrebné vstúpiť do priestoru možného ohrozenia, je to možné len v súlade s
predpisom ŽSR Z2 - Bezpečnost' zamestnancov v podmienkach ŽSR. Zamestnanci iného
zamestnávateľa musia predložiť povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy v správe
ŽSR neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9.
9/Toto stanovisko je čiastkové a nenahrádza súborné stanovisko ŽSR. Súborné stanovisko za
ŽSR pre potreby územných a stavebných konaní vo veciach stavieb realizovaných v
ochrannom pásme dráhy vydáva Odbor expertízy GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava. Zároveň
toto stanovisko nenahrádza stanovisko, resp. rozhodnutie MOV SR.
Železnice SR Správy majetku ŽSR Bratislava, pod č. 4653/2020/312200/0SM TT SeS/7a.09 zo
dňa 05.10.2020.
s realizáciou predmetnej stavby podmienečne súhlasíme iba po splnení nasledovných podmienok:
navrhovaná stavba na základe predloženej projektovej dokumentácie zasahuje do ochranného pásma a
obvodu dráhy železničnej trate TÚ 2863 Komárno - Dunajská Streda, DÚ 20, v žkm 49,230 - 49,242
vpravo aj vľavo v smere staničenia s križovaním uvedenej trate v žkm 49,242.
stavba bude zrealizovaná podľa predloženej dokumentácie, v súlade so zákonom Č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znp. a na základe právoplatného
stavebného povolenia
so stavebnými odpadmi bude nakladané v súlade so zákonom Č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znp.
vo vymedzenom záujmovom území pripravovanej stavby sa nenachádzajú inžinierske siete v správe
ŽSR OSM Trnava
pozemok dotknutý stavbou sa nachádza v ochrannom pásme dráhy
pozemok dotknutý stavbou je v správe ŽSR

Výmera

Druh Celková pozemku
p.č. pozemku k.ú. LV ŽSR výmera dotknutá

pozemku pozemku stavbou v m21
dÍžkových m

Parcela reg. C- Tôbôréte 484 Zast. pl. 13909m2 cca 72 m2
KN c 180/4 a nádv.

Parcela reg. C- Tôbôréte 484 Zast. pI. 593 m2 cca4 m2
KN č.149 a nádv.

Spolu približne 76 m2

Stanovisko SM ŽSR nadobúda platnosť dňom jeho vydania a účinnosťlzáväznosť' je podmienená a
nastáva:
dľ10l11 preukázania (zo strany stavebníka) tzv. "iného práva k pozemku" v súlade s § 139 ods. 1 písm.
c) zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov. Stavebník je povinný preukázať toto právo najneskôr pred vydaním stavebného
povolenia/územného rozhodnutia. Z príslušného právneho predpisu, zákona č. 351/2011 Z. z. o
elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (§ 66 ods. 4 a 5) vyplýva právo ŽSR na
odplatu:
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primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania pozemku za
predpokladu, že po realizácii stavby nie je možné nehnuteľnosť uviesť do pôvodného stavu
zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu pozemku.
primeranú jednorazovú náhradu za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti.
Investor bezprostredne po realizácii stavby informuje o ukončení stavby, zabezpečí na vlastné náklady
porealizačné geodetické zameranie stavby a SR - ŽSR oboznámi s priebehom zákonného vecného
bremena. Investor taktiež je povinný podať návrh na zápis zákonného vecného bremena do katastra.
Náhrada za nútené obmedzenie vlastníka (správcu majetku štátu) v obvyklom užívaní nehnutel'nosti v
dôsledku zriadenia a prevádzkovania verejnej telekomunikačnej siete bude určená na podklade
porealizačného zamerania so zohľadnením ochranného pásma vedenia a bude uhradená vlastníkovi na
základe dohody o náhrade, ktorej návrh predloží stavebník spolu s porealizačným zameraním stavby
bezprostredne po jej realizácii. resp. dôjde k obmedzeniu v užívaní pozemku alebo jeho
znehodnoteniu. ŽSR podmieňujú tento súhlas úhradou odplaty/náhrady v zmysle príslušných právnych
predpisov, a to najneskôr pred začatím prevádzky alebo kolaudácie stavby.
Súčasne upozorňujeme, že na pozemkoch reg. C KN parc. č. 149 a 180/4 sa nachádza vecné bremeno
obce Kútniky - kanalizácia obce Kútniky, ktorej priebeh je zakreslený v priloženej katastráInej mape.
Slovenský vodohospodársky podnik š.p. zo dňa 2.10.2010 pod č. CS SVP OZ BA 2641/2020/1
Po oboznámení sa s projektovou dokumentáciou SVP, š.p. OZ BA, SVV Šamorín nemá k realizácii
uvedenej aktivity zásadné pripomienky nakoľko navrhnutá stavba nezasahuje do základných
prostriedkov v správe našej organizácie, žiada však:
Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 346/2004 Z.z. o vodách /vodný zákon/
Územie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitného ostrova, na základe čoho
požadujeme dbať na zvýšenú ochranu podzemných a povrchových vôd.
Slovak Telekom a.s. zo dňa 17.2.2022 pod č. 6612204188
Toto vyjadrenie stráca platnosť dňa 17.8.2022
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii /ďalej len SEK! spoločnosť 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 neoddelitel'nou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je
stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je
potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/20 II Z.z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podl'a 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 DIGl 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: Juraj Csiba ,
juraj.csiba@telekom.sk, +421 258829621.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/20 II Z.z. elektronických komunikáciách sa do projektu stavby
musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá
projektant.
5. Zároveň upozoriíujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK ..
bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadatel'a, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a
zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
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7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. je potrebné zo strany žiadatel'a
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68
zákona Č. 351/20 II Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadate l' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkol'vek dôvodov
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať
o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie
polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.
Vzhl'adom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto
upozorňuje žiadatel'a na povinnosti vyžiadať si odborné vyjadrenie od prevádzkovatel'ov týchto
zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti 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.ltelecom.sklvyjadrenia
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky
ll. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohl'adu na vyššie uvedené body dodržať pri
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadatel' môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadatel' nie je
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu
spoločnosti Slovak Telekom, a.s ..
13. Žiadatel'a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnutel'nosť na
telekomunikačnú sieť úložnýrn vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť j
telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovatel' negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej
forme nezbavuje žiadatel'a povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:
Všeobecné podmienky ochrany SEK
Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadatel'a.
Dôležité upozornenie od 1.1.2017 v § 67e ods. l zákona Č.3S1/20 II Z.z. o elektronických
komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy , ktoré prechádzajú
stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie
boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.
Všeobecné podmienky ochrany SEK
l. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak
Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti, je
stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak
Telekom,a.s.
Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Menyhárt Zoltán, info@unitel.sk,
0911 242212
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou
funkčnosťou.
2. Pri akýchkol'vek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadatel'
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm
skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
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Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s
najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hÍiace stroje)
Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu
vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
Overenie výškové ho uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom,
a.s.a DlGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané
bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je
toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si
podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekorn.sk).
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom
rozsahu.
Michlovsky, spol. s.r.o, zo dňa 21.2.2022 pod č. BA-0583
Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovatel'a Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické
káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po
zdôvodnenej potrebe pri vytýčeni trasy.
MO SR pod č. ASM-41-2083/2020 zo dňa 10.9.2020
Súhlasíme s realizáciou stavby ,,!NS FTTH DUST 09 Dolný Bar Kútniky Blažov Transpor" v k.ú.
Kútniky, Dolný Bar, Dunajská Streda, Mad, okres Dunajská Streda. V danej lokalite sa
nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio reléová trasa v správe MO SR.
Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko sa
vydáva na účely územného konania.
MV SR pod č. SITB-OT4-2020/000345-851 zo dňa 04.9.2020
V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby ,,!NS FTTH DUST 09 Dolný Bar Kútniky Blažov
Transpor" lokalita Dolný Bar, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácií, v k.ú.
Dolný Bar, nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.
Obec Mad zo dňa 1.10.2020 pod č. OCÚ MAD 259/2020-2038/2020
Záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii
Obec Mad nemá námietky proti vydaniu územného rozhodnutia na stavbu "lNS FTTH DU ST 09
Dolný Bar Kútniky Blažov Transport" na katastrálnom území: Mad, pre investora Slovak Telekom,
a.s., so sídlom: Bratislava, Bajkalská 28, PSČ: 817 62, podl'a predloženej projektovej dokumentácie
vypracovanej spoločnosťou: elkatel, s.r.o., so sídlom Bratislava, Račianska 96, PSČ: 831 02, za
podmienky, že projektovaná opt.trasa na parcele č.317 v k.ú. Mad bude preložená podl'a priloženého
náčrtu.
Podrobné podmienky výstavby určí Obec Mad v stavebnom konaní
Obec Kútniky zo dňa 8.2.2022 pod č. 386-4/ZS/2020/2021/2022
DopÍňa svoje Záväzné stanovisko 386-IIZS/2020, Č.386-2/ZS/2020/2021 a 386-3/ZS/2020/2021
A určuje podmienky vydania územného rozhodnutia na stavbu "INS FTTH DUST 09 Dolný Bar
Kútniky Blažov Transport" na katastrálnom území : Heďbeneéte a Tôbôréte obce Kúniky, pre
investora Slovak Telekom, a.s., so sídlom: Bratislava, Bajkalská 28, PSČ: 81762, podľa projektovej
dokumentácie vypracovanej vypracovanej dňa 12.4.2021 spoločnosťou: elkatel, s.r.o., so sídlom
Bratislava, Račianska 96, PSČ: 831 02,
Obec Kútniky súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za podmienky:
projektovaná opt.trasa na parcele reg. "C" č.1701l O v k.ú, Tôbôréte obce Kútniky bude
preložená podl'a priloženého náčrtu zo dňa 21.8.2020,
pred začatím zemných prác bude vyžiadané rozkopávkové povolenie od Obce Kútniky
s presným termínom uskutočnenia rozkopávky,
v prípade križovania miestnych komunikácií a chodníkov je potrebné použiť technológiu
podtláčania spevnených plôch,
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v prípade križovania miestnych komunikácií a železničnej trate je potrebné použiť technológiu
podtláčania spevnených plôch,
v prípade rozkopávky chodníka je žiadateľ povinný odstrániť vrchnú vrstvu z celej šírky
chodníka a po ukončení zemných prác je povinný uviesť rozkopané chodníky do pôvodného
"stavu s dodržaním spevnenej štruktúry verejného chodníka,
po ukončení zernných prác sa uvedú rozkopané verejné priestranstvá do pôvodného stavu s
tým, že aj úprava plochy slúžiacej na odvodňovanie miestnej komunikácie od zrážkových vôd
sa upraví do pôvodného stavu,
k územnému rozhodnutiu je nutné zabezpečiť súhlas s výstavbou, ktorým žiadateľ preukazuje
v zmysle §58 ods.2 a § 138 ods.l zák.č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších
predpisov že má k pozemkom zabezpečené iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom
predmetnú stavbu.
Obec Kútniky zo dňa 28.4.2021 pod Č. 386-3/ZS/2020/2021
Obec Kútniky súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za podmienky:
Projektová dokumentácia zo dňa 12.04.2021 bude prepracovaná, nakoľko Obec Kútniky
s plánovaným vzdušným vedením, nad povrchom zeme na stÍpoch ne s ú h l a s í,
projektovaná opt.trasa na parcele reg. "C" č.170/1 O v k.ú, Tôbôréte obce Kútniky bude
preložená podľa priloženého náčrtu zo dií.a 21.8.2020,
pred začatím zernných prác bude vyžiadané rozkopávkové povolenie od Obce Kútniky
s presným termínom uskutočnenia rozkopávky,
v prípade križovania miestnych komunikácií a chodníkov je potrebné použiť technológiu
podtláčania spevnených plôch,
v prípade križovania miestnych komunikácií a železničnej trate je potrebné použiť technológiu
podtláčania spevnených plôch,
v prípade rozkopávky chodníka je žiadateľ povinný odstrániť vrchnú vrstvu z celej šírky
chodníka a po ukončení zemných prác je povinný uviesť rozkopané chodníky do pôvodného
"stavu s dodržaním spevnenej štruktúry verejného chodníka,
po ukončení zemných prác sa uvedú rozkopané verejné priestranstvá do pôvodného stavu s
tým, že aj úprava plochy slúžiacej na odvodiíovanie miestnej komunikácie od zrážkových vôd
sa upraví do pôvodného stavu,
k územnému rozhodnutiu je nutné zabezpečiť súhlas s výstavbou, ktorým žiadateľ preukazuje
v zmysle §58 ods.2 a §138 ods.1 zák.č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších
predpisov že má k pozemkom zabezpečené iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom
predmetnú stavbu.
Obec Kútniky zo dňa 24.2.2021 pod Č. 386-2/ZS/2020/2021
Obec Kútniky súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za podmienky:
projektovaná opt.trasa na parcele reg. "C" č.1701l O v k.ú, Tôbôréte obce Kútniky bude
preložená podl'a priloženého náčrtu zo dňa 21.8.2020,
pred začatím zernných prác bude vyžiadané rozkopávkové povolenie od Obce Kútniky
s presným termínom uskutočnenia rozkopávky,
v prípade križovania miestnych komunikácií a chodníkov je potrebné použiť technológiu
podtláčania spevnených plôch,
v prípade križovania miestnych komunikácií a železničnej trate je potrebné použiť technológiu
podtláčania spevnených plôch,
v prípade rozkopávky chodníka je žiadateľ povinný odstrániť vrchnú vrstvu z celej šírky
chodníka a po ukončení zernných prác je povinný uviesť rozkopané chodníky do pôvodného
"stavu s dodržaním spevnenej štruktúry verejného chodníka,
po ukončení zemných prác sa uvedú rozkopané verejné priestranstvá do pôvodného stavu s
tým, že aj úprava plochy slúžiacej na odvodiíovanie miestnej komunikácie od zrážkových vôd
sa upraví do pôvodného stavu,
k územnému rozhodnutiu je nutné zabezpečiť súhlas s výstavbou, ktorým žiadateľ preukazuje
v zmysle §58 ods.2 a § 138 ods.1 zák.č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších
predpisov že má k pozemkom zabezpečené iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom
predmetnú stavbu.
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Obec Kútniky zo dňa 21.8.2020 pod Č. 386-lIZS/2020/2021
Záväzné stanovisko
Obec Kúniky nemá námietky proti vydaniu územného rozhodnutia na stavbu "INS FTTH DUST 09
Dolný Bar Kútniky ~Iažov Transport" na ka!astrálnom území: Mad, pre investora Slovak Telekom,
a.s., so sídlom: Bratislava, Bajkalská 28, PSC : 817 62, podl'a predloženej projektovej dokumentácie
vypracovanej spoločnosťou: elkatel, s.r.o., so sídlom Bratislava, Račianska 96, PSČ: 831 02, za
podmienky, že projektovaná opt.trasa na parcele č.317 v k.ú. Mad bude preložená podl'a priloženého
náčrtu.
Podrobné podmienky výstavby určí Obec Kúniky v stavebnom konaní
3. Ďalšie podmienky:

3.1. Toto územné rozhodnutie nahrádza aj stavebné povolenie pre stavbu "INS FTTH DUST 09
Dolný Bar Kútniky Blažov Transpor" na pozemku Iíniová stavba, v katastrálnom území Dolný
Bar, Heďbeneéte, Tôbôréte, Mad, nakol'ko podl'a § 56 písmeno b/ stavebného zákona sa stavebné
povolenie ani ohlásenie nevyžaduje pre nadzemné a podzemné vedenia elektronických
komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov a nepodlieha ani kolaudačnému
povolenie.
3.2. Navrhovatel' je povinný dodržať podmienky dotknutých orgánov prenesených do tohto
rozhodnutia. V prípade vydaných samostatných právoplatných rozhodnutí dotknutých orgánov je
navrhovate!' povinný dodržať podmienky určené týmito rozhodnutiami.
3.3. Pri vypracovávaní realizačnej projektovej dokumentácie stavby musia byť dodržané všetky
STN vzťahujúce sa na navrhované stavebné konštrukcie, časti stavieb a druh stavby a je nutné
dodržať objektovú skladbu stavby, uvedenú v bode č.l tohto rozhodnutia.
3.4. Navrhovatel' je povinný vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu v súlade so
všetkými podmienkami, ktoré uviedli vo svojich stanoviskách a vyjadreniach dotknuté orgány.
3.5. Navrhovatel' je povinný dať realizačnú projektovú dokumentáciu na vyjadrenie
a odsúhlasenie ešte pred zahájením realizácie stavby dotknutým orgánom, ktoré vo svojich
stanoviskách žiadali predložiť dokumentáciu pre stavebné povolenie k ďalšiemu vyjadreniu.
3.6. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
3.7. Navrhovateľ je povinný požiadať správcov podzemných vedení inžinierskych sietí
a prevádzkovatel'ov telekomunikačných sietí o ich presné vytýčenie.
3.8. Križovanie spevnených plôch sa prevedie pod!'a možnosti podvŕtaním
3.9. Pred zásahom do štátnej resp. miestnej komunikácie je stavebník povinný požiadať
o povolenie na zvláštne užívanie štátnej resp. miestnej komunikácie / rozkopávkové povolenie/.
Rovnako je povinný požiadať o povolenie v prípade zásahu do verejnej zelene.
3.10. Po vykonaní výkopových prác dotknuté úseky vrátiť do pôvodného stavu.
3.11. Začatie stavebných prác oznámiť stavebnému úradu a všetkým dotknutým orgánom
a organizáciám, ktoré to žiadali vo svojom vyjadrení a stanoviskách.
3.12. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať 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.
3.13. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa prevádzky
stavby.
3.14. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania
štátneho stavebného dohl'adu.
3.15. Po uskutočnení stavby stavebník odovzdá na stavebný úrad /obec Dolný Bari geometrické
zameranie stavby v grafickej a digitálnej forme.
3.16. Podnik moze v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme
v zmysle § 66 ods. 1 písmeno al zákona Č. 35 1/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnutel'nosti,
v zmysle § 66 ods. l písmeno al zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu
nehnutel'nosť,
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v zmysle § 66 ods. 1 písmeno al zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné
porasty ohrozujúce bezpečnosť a spol'ahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil
vlastník alebo užívatel' pozemku.
v zmysle § 66 ods. 2 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách povinnosti
zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku I písm. a) sú vecnými bremenami49) viaznucimi na
dotknutých nehnutel'nostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá
podnik.
v zmysle § 66 ods. 3 zákona Č. 351/20 II Z.z. o elektronických komunikáciách podnik, ktorý
poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku l počínať si tak, aby nespôsobil
škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na
najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedom iť vlastníka alebo užívatel'a
dotknutej nehnutel'nosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o
poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu
nehnutel'nosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka
alebo užívateľa bezodkladne.
v zmysle § 66 ods. 4 zákona Č. 351/20 II Z.z. o elektronických komunikáciách po skončení
nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je
možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu
účelu alebo využívaniu nehnutel'nosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti
horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi
nehnutel'nosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania
nehnutel'nosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v
príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania
nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnutel'nosti na výške primeranej
náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov
odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.
v zmysle § 66 ods. 5 zákona Č. 351/20 II Z.z. o elektronických komunikáciách ak je vlastník
alebo užívatel' nehnutel'nosti v dôsledku výkonu práv podniku podl'a odseku 1 obmedzený v
obvyklom užívaní nehnutel'nosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené
obmedzenie užívania nehnuteľnosti. árok na jednorazovú náhradu si musí vlastník
nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného
obmedzenia užívania nehnutel'nosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník
nehnutel'nosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu
návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.
3.17. Stavebník je povinný dôsledne oddeliť priestor staveniska od verejných priestorov tak, aby
boli dodržané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č.
147/2013 Z.Z. a dbať na ochranu zdravia osôb nielen na stavenisku, ale aj na ochranu osôb
pohybujúcich sa v jeho tesne blízkosti.
3.18. Využitie pozemkov na skladovanie materiálu, ktoré nie sú vo vlastníctve navrhovatel'a sa
zakazuje. Využitie pozemkov na skladovanie materiálu, ktoré sú vo vlastníctve obce je viazané
na osobitné povolenie vydané obcou Dolný Bar. Zeleň v dosahu účinkov staveniska sa musí
chrániť pred poškodením.

3.19. Pred začatím stavebných prác požiadať dočasné vyňatie z PPF.

3.20. Začatie stavebných prác oznámiť vlastníkom resp. nájomníkov dotknutých pozemkov
v dostatočnom časovom predstihu.

3.21. Uvedené práce budú prevedené mimo vegetačného obdobia.

4. Podmienky vyplývajúce z ochranných pásiem:
4.1. Pri realizácii prác musia byt' dodržané ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich
podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí.

20



Odôvodnenie:

Dňa 4.11.2020 podal navrhovateľ návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie horeuvedenej
stavby.

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť. Nakoľko žiadosť neposkytla dostatočný podklad pre
posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby, preto SÚ konanie prerušil a vyzval žiadatel'a na
doplnenie potrebných dokladov. Dňa 4.3.2022 boli všetky doklady doplnené.
Stavebný úrad oznámil začatie/pokračovanie/ územného konania všetkým známym účastníkom
konania a dotknutým orgánom a organizáciám verejnou vyhláškou. Vzhľadom k tomu, že pre
územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky, navrhnuté na zastavanie predmetnou stavbou, je
spracovaná a schválená územno-plánovacia dokumentácia a pomery v území sú jednoznačné,
stavebný úrad upustil podl'a § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a stanovil, že v
lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia môžu účastníci konania uplatniť
svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií
vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí
technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.
Dokumentáciu k predloženému návrhu vypracovala osoba odborne spôsobilá v zmysle zákona č.
136/1995 Zb. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a zmene doplnení zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že
umiestnením stavby nebude nad mieru prípustnú zákonom narušené životné prostredie, dopravné
podmienky, podmienky ochrany prírody, ochrany zdravia, bezpečnosti a pod.
Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou
dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení
vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. I stavebného zákona platnosť 3 roky odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť pokiaľ bude v tejto lehote
začatá stavba alebo bude podaná žiadosť o predlženie platnosti pred uplynutím lehoty.
Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie
navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o to 111 , že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie
vzťahuje.
Rozhodnutie je záväzné pre právnych zástupcov účastníkov konania.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa §54 zákona č. 711l967Zb. o správnom
konaní v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na obec Dolný Bar a v zmysle § 47 ods. 4
toto rozhodnutie môže byť preskúmateľné súdom len po vyčerpaní všetkých opravných
prostriedkov.
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Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške
100,0 € bol zaplatený.

Doručí sa:
l. elkatel s.r.o., Račianská 96, 831 02 Bratislava
2. zastúpené:: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62Bratislava
3. Obec Dolný Bar - verejná vyhláška
4. Obec Kútniky - verejná vyhláška
5. Obec Mad - verejná vyhláška
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Trhovisko l, 929 O I Dunajská Streda
7. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzó Bélu Bartóka č.789/3,

929 O l Dunajská Streda
8. Okresný úrad Dunajská Streda. Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzó Bélu

Bartóka č. 789/3, 929 O l Dunajská Streda
9. Správa a údržba ciest TTSK, oblasť Dunajská Streda, Bratislavská 10,92901 Dunajská Streda
10. Hydromeliorácie š.p., Vrakúňska 29,82106 Bratislava

Okresný úrad Trnava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8,
917 Ol Trnava

ll. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová l, 917 O l Trnava
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Veľkoblahovská cesta č. 1067,92901 Dunajská Streda
13. Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Korz6 Bélu Bartóka Č. 789/3, 929 O 1 Dunajská Streda
14. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Korzó Bélu Bart6ka č. 789/3, 929 O l Dunajská Streda
15. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 Ol Trnava
16. ZVS, a.s., OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta č. 1233,929 Ol Dunajská Streda
17. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 810 OO Bratislava
18. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy Č. 44, 825 II Bratislava
19. a/a
Vybavuje: kestav@zoznam.sk

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhláškypodľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť
vyvesené po dobu 15dní na úradnej tabuli a na internetovej stránky obce Dolný Bar,
KútníkyVerejná vyhláška sa dotýka iba vlastníkov samotných pozemkov a susediacich
pozemkov s pozemkami, na ktorých sa umiestňuje navrhovaná liniová stavba "INS FTTH
DUST 09 Dolný Bar Kútniky Blažov Transport".

Vyvesené dňa: Zvesené dňa: .

Podpis a odtlačok pečiatky Podpis a odtlačok pečiatky

Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška vrátená na obec Dolný Bar s
vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenÍa.
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