
MESTO  GBELY 
Námestie slobody 1261,  Gbely 908 45 

 
Č. výst. 131-4970/2020                                                                            V Gbeloch, dňa 6.7.2020 

Vybavuje: Ing. Vrbňák 

 

 

 

V e r e j n ý    o z n a m  

 

 

Ú Z E M N É     R O Z H O D N U T I E 
 

 

 navrhovateľ:   Západoslovenská distribučná, a.s. 

adresa:          BRATISLAVA, Čulenova 6 

v zastúpení: EDWIN, s.r.o., Košická 5590/56, 821 08 Bratislava 

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 9.3.2020 na Mesto Gbely návrh na vydanie rozhodnutia  o umiestnení  

líniovej stavby:     SA_A1_ADAMOV, KUKLOV 6.ÚSEK SOK, VNV 

v katastrálnom území:     Brodské, Gbely, Kúty, Kuklov, Borský Sv. Jur 

Okresy:                          Skalica a Senica 

Opis prebiehajúcich hraníc územia v zmysle §3 ods.2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:   
„Trasa vedenia 22kV č.467, na ktorom bude nainštalovaný samonosný optický kábel prechádza 

chráneným vtáčím územím, ornou pôdou, križuje v rozpätí p.b.253 - 252 vedenia 1x400kV V497 

a vedenie 2x110kV V8201a/8201b. Ďalej pokračuje cez ornú pôdu a následne križuje medzi p. 

b.228 - 227 štátnu cestu III. triedy č.1129. V rozpätí p. b. 216 -215 križuje vedenie železničnú trať 

č. 110 Bratislava - Břeclav v žkm 71,1677. Medzi p. b. 215-214 križuje vedenie štátnu cestu III. 

triedy č. 1132. Pri lomovom stožiari č.208 križuje vedenie 2x110kV V8201a/V8201b a pokračuje 

ornou pôdou. Trasa optického vedenia od stožiara č. 187 -199 vynecháva obec Kúty. Na st. č. 187 

a 199 budú umiestnené spojovacie krabice s dostatočnou rezervou SOK. Na tento úsek bude 

nadväzovať samostatná investičná požiadavka ZDS. V rozpätí p. b. 191 -190 križuje vedenie, 

železničnú trať č. 110 Bratislava - Břeclav v žkm 49,6. Ďalej prechádza ornou pôdou a križuje v 

rozpätí p. b. 184- 183 vedenie 1x400kV V497. V rozpätí p. b. 179 -178 vedenie prekrižuje rieku 

Myjavu, následne pokračuje po ornej pôde. V rozpätí p. b. 146 - 145 križuje vedenie 2x110kV 

V8890/8202, kde na p. b. 145 sa ukončí optická trasa v spojovacej krabici.“ 
K pozemkom má navrhovateľ iné právo v zmysle § 139 stavebného zákona. 
Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky určil (listom č. OU-TT-OVBP2-

2019/034025/36urč zo dňa 27.9.2019), že stavebným úradom, ktorý vykoná konanie a vydá územné 

rozhodnutie na uvedenú stavbu bude mesto Gbely. 

 

Mesto Gbely ako príslušný stavebný úrad podľa § 33 a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zmien a doplnení   p o s ú d i l  

návrh stavebníka podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a podľa § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené 

dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. 



 

Č. výst. 131-4970/2020 zo dňa 6.7.2020 

 

- 2 - 

Na podklade tohto v y d á v a  stavebný úrad podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 

vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou  sa ustanovujú podrobnosti 

o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie v znení ich noviel 

 

ROZHODNUTIE  O  UMIESTNENÍ  STAVBY 

 

a súčasne pre umiestnenie určuje tieto podmienky: 

 

 

Účel a umiestnenie stavby: 

Účelom stavby je vybudovanie optickej trasy prostredníctvom samonosného optického kábla - SOK 

inštalovaného na existujúcich vedeniach 22kV č.467 a č.214 v úseku Adamov - Kuklov. 

Stavba je súčasťou väčšieho celku projektov ACON smart-grid medzi Slovenskou republikou a 

Českou republikou. Projekty ACON majú zásadný význam nielen pre SR ale aj pre celý región 

strednej a východnej Európy a Európsku úniu ako celok s ohľadom na výrazné inovatívne a 

inteligentné riešenia. Dôležitosť projektov ACON smart-grid bola potvrdená aj zaradením do 

zoznamu Projektov spoločenského záujmu (PCI) Európskej únie v oblasti energetickej 

infraštruktúry.  

Optický samonosný kábel (SOK) umiestnený na existujúcom VNV bude mať celkovú dĺžku trasy 

12,45 km. 

 

Trasa vedenia 22kV č.467, na ktorom bude nainštalovaný samonosný optický kábel prechádza 

chráneným vtáčím územím, ornou pôdou, križuje v rozpätí p.b.253 - 252 vedenia 1x400kV V497 a 

vedenie 2x110kV V8201a/8201b. Ďalej pokračuje cez ornú pôdu a následne križuje medzi p. b.228 - 

227 štátnu cestu III. triedy č.1129. V rozpätí p. b. 216 -215 križuje vedenie železničnú trať č. 110 

Bratislava - Břeclav v žkm 71,1677. Medzi p. b. 215-214 križuje vedenie štátnu cestu III. triedy č. 

1132. Pri lomovom stožiari č.208 križuje vedenie 2x110kV V8201a/V8201b a pokračuje ornou 

pôdou. Trasa optického vedenia od stožiara č. 187 -199 vynecháva obec Kúty. Na st. č. 187 a 199 

budú umiestnené spojovacie krabice s dostatočnou rezervou SOK. Na tento úsek bude nadväzovať 

samostatná investičná požiadavka ZDS. V rozpätí p. b. 191 -190 križuje vedenie, železničnú trať č. 

110 Bratislava - Břeclav v žkm 49,6. Ďalej prechádza ornou pôdou a križuje v rozpätí p. b. 184- 183 

vedenie 1x400kV V497. V rozpätí p. b. 179 -178 vedenie prekrižuje rieku Myjavu, následne 

pokračuje po ornej pôde. V rozpätí p. b. 146 - 145 križuje vedenie 2x110kV V8890/8202, kde na p. 

b. 145 sa ukončí optická trasa v spojovacej krabici. 

 

Existujúce energetické zariadenie sa nachádza zväčša na poľnohospodársky obrábanej pôde ale aj na 

lúkach a pasienkoch, z malej časti na neplodnej pôde. Optická trasa inštalovaná na vedenia VNV 

č.467 a 214 bude niekoľkokrát križovať rôzne vodné toky - kanály, rieky, potoky a občasné vodné 

toky. 

Na pozemkoch nachádzajúcich sa v ochrannom pásme existujúcich vedení 22kV č.467 a č.214 je 

zriadené vecné bremeno v prospech stavebníka (Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 

47 Bratislava), spočívajúce v práve uloženia nadzemného elektrického vedenia VNV, v práve 

prechodu a v trpení ochranného pásma vedenia. Vymedzenie vecného bremena je zapísané na listoch 

vlastníctva dotknutých nehnuteľností. 

V rámci stavby optickej komunikačnej trasy si zhotoviteľ stavby dohodne podmienky vstupu na 

pozemky s majiteľmi resp. užívateľmi dotknutých pozemkov. Prípadné škody na pozemkoch budú 

po ukončení realizácie uhradené na základe dohody zhotoviteľa a majiteľa resp. užívateľa pozemku. 
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Technický opis stavby: 

 

Napäťová sústava VNV :     3/AC, 22kV, 50Hz, IT 

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: STN EN 61936-1 :8/2011 + OAC 7/2012 + 

OAC2 :6/2013 + ZA1 :1/2015 + Z*A1 :11/2016, 

STN EN 50522 :8/2011 

V normálnej prevádzke:     Krytmi, zábranou, umiestnením mimo dosah 

Pri poruche:      uzemnením 

Prostredie:      podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov 

Námrazová oblasť pre SOK:     I1 podľa STN EN 50341-2-23:2017 (do 1kg/m) 

Uzemnenie:  STN EN 61936-1 :8/2011 + OAC 7/2012 + 

OAC2 :6/2013 + ZA1 :1/2015 + Z*A1 :11/2016, 

STN EN 50522 :8/2011 

Kategória terénu:     II 

Ochranné pásmo VNV :    10m na obe strany od priemetu krajného vodiča 

Ochranné pásmi optickej trasy (SOK):  0,5m na obe strany 

 

SO 01 : SOK Adamov - Kuklov 

Optická trasa bude tvorená novým samonosným optickým káblom typu OFC-72G.657A1-FA-SA-

S1- 10/20/30kN od firmy ZTT, ktorý bude zavesený na existujúcom vzdušnom vedení 22 kV č.467 a 

č.214. Vedenie začína kotevným priehradovým stožiarom - p.b.274 na ktorom sa bude nachádzať 

nová spojovacia krabica umiestnená na NOK min. 2m pod živou časťou a min. 3m od zeme. SOK 

bude uchytený min. 1,5m pod živou časťou na betónovom stĺpe. Na stožiaroch, kde sa nachádza 

úsekový odpínač sa uchytí SOK min. 1,5m pod živú časť. Na nosných a kotevných betónových alebo 

priehradových stožiaroch sa SOK uchytí min. 1,5m pod živú časť. Spojovacie krabice vzniknú na 

každom rozvetvení trasy a tiež pri križovaní WN alebo ZVN. 

Trasa SOK-u vzdušným vedením sa nachádza v ochrannom pásme vedenia VNV a je vyznačená v 

katastrálnej mape ED 19-5-1437. Dĺžka SOK-u vzdušným vedením predstavuje cca 13,429km. 

Od p. b. 210 bude SOK ďalej pokračovať po existujúcom 22 kV vedení č.214 až po koncový 

odbočný priehradový stožiar. Na poslednom p.b. 145 bude vytvorená rezerva pre osadenie 

spojovacej krabice. Trasa optického vedenia je zaznačená v situačnej mape 1:10 000 s archívnym 

číslom ED 19-5-1436 a katastrálnej mape 1:1000 s archívnym číslom ED 19-5-1437. 

 

Typ SOK 

Typ SOK (samonosný optický kábel) : OFC-72G.657A1-FA-SA-S1-10/20/30kN 

Dĺžka SOK na existujúcom vzdušnom vedení vn č.467 : 9,502 km 

Dĺžka SOK na existujúcom vzdušnom vedení vn č.214 : 2,94 km 

 

Uchytenia SOK 

Na existujúcich stožiaroch vedenia 22 kV č.467 a 214 budú použité kotevné a nosné uchytenie SOK. 

Tieto uchytenia budú inštalované minimálne 1,5m pod existujúci fázový vodič tak, aby minimálna 

vzdialenosť inštalovaného optického kábla nepresiahla minimálnu predpísanú vzdialenosť nad 

terénom a nad prekážkami stanovenými platnými normami. Armatúry budú od firmy ELBA 

Kremnica. 

 

Optické spojovacie krabice 

V navrhovanej trase bude umiestnených 14 spojovacích krabie. Spojovacie krabice budú 

namontované na p. b.: 145,164,183, 196, 204, 93/214,17/214, 210, 208, 223, 229, 240, 252, 274. 

Spojovacie krabice sa montujú na stožiaroch, kde budú spájané optické vlákna. Všetky spojovacie 

krabice budú upevnené pomocou NOK na drieky stožiarov pomocou upevnenia. Upevnenie treba (z 

dôvodu zmenšenia rizika poškodenia, príp. odcudzenia) orientovať čo najvyššie - min. 3m od zeme a 
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min. 2m pod živú časť. Musí byť pritom dodržaná bezpečná vzdialenosť od fázových vodičov 

spodnej konzoly pri montáži, tiež v prípade prístupu obsluhy počas prevádzky vedenia. 

 

 

Osobitné podmienky riešenia stavby (vyplývajúce napr. z architektonických, urbanistických a 

iných hodnôt v území): Realizácia stavby musí zohľadňovať možnosť archeologických nálezov. 

 

Stavebník a dodávateľ je povinný oboznámiť sa so všetkými rozhodnutiami a vyjadreniami 

dotknutých orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych sietí, mesta Gbely a obcí Kúty, Kuklov, 

Borský Sv. Jur. V zmysle týchto požiadaviek a v súlade s podmienkami stavebného úradu bude 

stavba uskutočňovaná. 

 

Podmienky realizácie vo vzťahu na miestne inžinierske siete a komunikácie:  

 

- Západoslovenská distribučná, a.s. – stanovisko č. CD 2216/2020 zo dňa 14.1.2020: 
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

36 361 5818 (ďalej len „ZSD“), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 

Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Zákon o energetike“) a dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Stavebný zákon“) na základe žiadosti vydáva nasledovné záväzne stanovisko k projektovej 

dokumentácii podľa § 140b Stavebného zákona pre účely územného konania: 

PD rieši trasu samonosného optického kábla na VN vedení č.467 od p.b.č.274 umiestneného na 

parcele E. č.9935 v k.ú. Gbely po U V X/214-467,ďalej VN vedenie č.214 až po mrežový stožiar (č. 

145) umiestnený na parcele C č. 14545 v k.ú. obce Borský Svätý Jur. 

S predloženou PD pre územné konanie súhlasíme za predpokladu dodržania nasledovných 

podmienok: 

1. V záujmovom území stavby sa nenachádzajú podzemné vedenia distribučnej siete energetiky 

ktoré sú v správe ZSD. 

2. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných 

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

osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť 

do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie ) všetkých osôb 

vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti 

VVN, VN a NN vedení. 

3. Ďalší stupeň PD spracovanej odborne spôsobilým projektantom žiadame predložiť na 

vyjadrenie. 

4. Platnosť tohto stanovisko je 2 roky od dátumu vystavenia. 

 

- Slovak Telekom, a.s. – vyjadrenie č. 6612000486 zo dňa 13.1.2020: 
Podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, pre účely územného a 

stavebného konania a v zmysle ďalších právnych predpisov. 

Vydané pre:   

Stavebník    Západoslovenská distribučná a.s.  Mgr. Beata Mravcová 

Záujmové územie Názov stavby  SA_A1-Adamov-Kuklov, 6.úsek, SOK, VNV 

   Dôvod žiadosti Rozhodnutie o umiestnení stavby 

   Účel stavby  Technická infraštruktúra (voda, plyn, elektrika,..) 

   Katastrálne územie Borský Svätý Jur,Brodské,Gbely,Kuklov,Kúty 

   Parcelné číslo  líniová stavba 

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie 

vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len Vyjadrenie). 
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Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že uvedené parcelné 

čísla zodpovedajú vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej nižšie (ďalej len polygón). 

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre 

vyznačené záujmové územie. 

Dôjde do styku 

so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo 

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným 

úradom pro vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné 

podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviská. Zároveň je stavebník 

povinný rešpektovať nasledovné: 

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

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

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade 

zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v 

žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 

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

zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie 

stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo 

preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: 

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

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 

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

zodpovedá projektant. 

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

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom 

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

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

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

materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 

projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

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

potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu 

ochranného pásma. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 

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

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

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

požiadať o nové vyjadrenie. 

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností 

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom 

záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové 

zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť 

vyžiadať sl 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/vyiadrenla 

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. 



 

Č. výst. 131-4970/2020 zo dňa 6.7.2020 

 

- 6 - 

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia 

pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený 

poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti 

Slovak Telekom, a.s. 

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 

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

doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

15. Prílohy k vyjadreniu: 

• Všeobecné podmienky ochrany SEK 

• Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V §67eods. 1 zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických 

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

stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, 

boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.  

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

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

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

stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť: 

• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 

Slovak Telekom,a.s. 

• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia 

• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia 

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

vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: 

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474 

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

funkčnosťou. 

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ 

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

• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 

terénu, 

• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a 

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

• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm 

skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 

• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali 

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

• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a 

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

• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 

• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777 

• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak 

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

vykonané bez ich vedomia) 

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

toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

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

sl podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 
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4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 

rozsahu. 

- MICHLOVSKY, spol. s r.o. (ORANGE SLOVENSKO, a.s.) – vyjadrenie č. BA-

0174/2002 zo dňa 15.1.2020: 
- dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. 

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické 

káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po 

zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o 

elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti, tesných 

súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, 

optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a 

prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s.. 

Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu 

prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so 

spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác 

v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. 

Upozorňujeme, 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 el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho 

vyjadrenia 

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

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

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

objednať u správcu PTZ/ vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednateľ farbou, 

alebo kolíkmi / 

 preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 

vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,- 30 cm od 

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

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a 

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

 dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu 

 nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali 

prístup k PTZ  

 vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v 

ochrannom pásme  

 aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou 

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

(zákrytové dosky, fólia, markery)  

 aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 

721 378 

 je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

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

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

trasy 

 ďalšie podmienky prevázkovateľa a správcu PTZ :    

xxxx 
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Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej 

povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej 

dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v Časti I. tohoto tlačiva. 

Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom. 

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, 

a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo 

vyjadrenia o existencii PTZ. 

Polohu TKZ posúdil a do predložených podkladov zakreslil: Krošlák 

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

projektovej dokumentácie však podľa § 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách zodpovedá projektant! 

 

- SPP-distribúcia, a.s. – vyjadrenie č. TD/EX/0514/2020/Po zo dňa 6.4.2020: 
Predmetom tohto vyjadrenia je stanovisko spoločnosti SPP - distribúcia, a. s. (ďalej len „SPP-D“) k 

existencií plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D a/alebo existencii ochranného a/alebo 

bezpečnostného pásma plynárenského zariadenia. 

parcela č.p. 14545,14546,14547,14548,1959/5,195/7, katastrálne územie Kúty podľa vyznačenia na 

priloženej situácii 

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú: 

plynárenské zariadenie (technologický objekt): VTL (vysokotlakový) plynovod DN 150 PN2,5MPa; 

STL (strednotlakové) plynovody a plyn.prípojky PN do400kPa 

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. 

O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení je možné požiadať SPP-D 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 (www.spp-distribucia.sk). 

V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 

prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 

vzdialenosti 100 m. 

 

- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. – vyjadrenie č. 8171/2020/TL zo dňa 31.3.2020: 
Žiadosťou zo dňa 03.03.2020 ste nás požiadali o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavbu: 

„SA A1 Adamov - Kuklov, 6.úsek, SOK, VNV“. 

Z hľadiska BVS zaujímame nasledovné stanovisko: 

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE 

Účelom stavby je vybudovanie optickej trasy prostredníctvom samonosného optického kábla - SOK 

inštalovaného na existujúcich vedeniach 22kV č.467 a č.214 v úseku Adamov - Kuklov. 

VYJADRENIE BVS 

K umiestneniu stavby: „SA A1 Adamov - Kuklov, 6.úsek, SOK, VNV" nemáme námietky, ak budú 

splnené nasledovné podmienky BVS: 

1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu, vrátane pásma ochrany, je 

možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie 

vody (ďalej len „DDV") (M.Pochylý 0902 960 700). 

2. 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. 
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3. V trase vodovodu, 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 kanalizácii alebo 

ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať 

terénne úpravy a podobne. 

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

stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu 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). 

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. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi 

zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia 

vrátane jej zmien a dodatkov. 

7. Na vodovodnej prípojke nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by 

mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by 

mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody. 

8. 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 kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné 

zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred 

zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV. 

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

pracovníkovi DDV. 

10. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v 

pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady 

bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu 

a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce 

môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, 

prípadne prevádzkovateľa. 

K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť 

informatívny zákres GIS BVS, ktorý Vám zasielame v prílohe. 

Vyjadrenie BVS je platné dva roky. 

BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností. 

 

 

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a obcí: 
 

- eustream, a.s. – vyjadrenie č. GIS a ITIS 41/2020 zo dňa 24.1.2020: 
SA_A1_Adamov_Kuklov, 6. úsek, SOK, VNV   

ZASAHUJE 

do ochranného a bezpečnostného pásma prepravnej sústavy definovaného záväznými právnymi 

predpismi. Územno-technické vzťahy vo všetkých fázach projekcie musia rešpektovať túto 

skutočnosť. Spoločnosť eustream a.s., ako správca podzemných zariadení, poskytne podklady a údaje 

z centrálnej mapovej dokumentácie prepravných sietí. 

1. Všeobecné podmienky organizácie pre vyjadrenie k územnému rozhodnutiu: 

Na základe týchto skutočností vyplýva, že naša spoločnosť vyhotovuje orientačné zákresy polohy 

prepravnej sústavy do podkladov zasielaných inými organizáciami k zaujatiu stanoviska len pre 

územné rozhodnutie. Spracovanie zadania stavby zabezpečuje investor. Zadanie slúži pre vydanie 
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rozhodnutia o umiestení stavby. Vytvorenie kópií a výpisov, predanie ďalších údajov prevádzkového 

charakteru v rozsahu pre spracovanie a vydanie investičného zámeru sú podkladom pre ďalšie fázy 

projekčnej činnosti vždy v závislosti na druhu a zložitosti stavby. Naša organizácia poskytuje len 

informačný zákres zariadení prepravnej sústavy. 

2,Všeobecné podmienky organizácie pre vyjadrenie k stavebnému povoleniu: 

V prípade odsúhlasovania projektovej dokumentácie realizačného projektu stavby k stavebnému 

povoleniu ste povinní splniť nasledovné požiadavky našej organizácie: 

a./ Požadujeme dodať polohopisné a výškopisné zameranie so zameranými trasami línií a káblov 

prepravnej sústavy z miest križovaní a súbehov podľa vytýčenia priamo v teréne našimi pracovníkmi 

v mierke 1:1 000 príp. 1:500 v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv podľa 

platných geodetických predpisov. Zameranie sa vykoná pri zaistení vytýčenia línií prepravnej sústavy 

v oblasti styku s nimi. Požadujeme dodanie projektovaných súradníc bodov križovania jednotlivých 

našich podzemných zariadení a lomových bodov projektovanej trasy v našom ochrannom pásme, 

ktoré je 50 m od krajných línií trasy prepravnej sústavy na obe strany podľa § 79 ods (2) písmena (d) 

zákona č. 251/2012 o energetike. 

b./ Realizačná PD musí obsahovať projekt priečneho profilu vzájomného uloženia križujúcich vedení 

z miest križovaní a súbehov s našimi vedeniami v mierke 1:100/1000. K tomuto projektuje potrebné 

zistenie skutočného uloženia našich potrubí a káblov pomocou vytýčenia a sond, ktorých výkop sa 

vykoná ručne pri dodržiavaní platných predpisov pre práce cudzích organizácií v ochrannom pásme 

prepravnej sústavy. Výkop je možný uskutočniť až po poučení a pod dozorom našich pracovníkov. 

Výkop sond nad líniami a zameranie presnej polohy a hĺbky uloženia potrubia je povinný zaistiť 

investor spolu s projektantom na vlastné náklady. Pri vytýčení musí byť vyhotovený "Zápis o vytýčení 

podzemných vedení a zariadení prepravnej sústavy" spolu s náčrtom vytýčenia obsahujúcim ich 

hĺbky a s podpismi zúčastnených strán. 

c./ Pre líniové časti požadujeme spracovať Projekt priečneho profilu uloženia križujúcich vedení. 

Požadujeme dodať súradnice (v systéme S-JTSK - na nosiči) lomových bodov projektovanej trasy z 

miest križovaní a súbehov s našimi vedeniami vrátane priebehu ochranným pásmom. Zápis o 

vytýčení aj s uvedenými hĺbkami musí byť súčasťou projektu. PD musí tiež obsahovať projekt 

zabezpečenia PKO, vypracovaný podľa požiadaviek oddelenia PKO eustream a.s. 

d./ Podmienkou pre vytýčenie podzemných zariadení prepravnej sústavy je predloženie nášho 

prvostupňového vyjadrenia (k územnému rozhodnutiu resp. zadaniu stavby, vydaného eustream a.s., 

sekcia TRC) príslušným prevádzkovým pracovníkom. 

Objednávku na vytýčenie našich podzemných sietí po splnení uvedených podmienok zašlite na a- 

dresu: eustream a.s., Oblasť - Západ, údržba LČ Plavecký Peter, Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava. 

Vedúci údržby LČ Ing. Patrik Chvíla -1, č. 034/625 4732, 0905/727703. 

Prevádzkový dozor a vytýčenie Vám zabezpečí p. Alojz Vittek, majster PKO a elektroúdržby - t. č. 

034/625 4724, 0905/ 860634. 

Vytýčenie našich sieti Vám zabezpečia menovite horeuvedení pracovnici po odsúhlasení cenovej 

ponuky. 

Minimálne 10 dni pred kolaudáciou stavby požadujeme dodať jej po-realizačné zameranie z miest 

križovaní so zariadeniami prepravnej siete vrátane priebehu ochranným pásmom. Elaborát 

zamerania vo formáte *dgn na CD nosiči je potrebné zaslať na eustream a.s., oddelenie GIS a ITIS, 

Votrubova 11/A, 821 09 BRATISLAVA. Zameranie je podmienkou pre uvedenie stavby do prevádzky 

podľa Zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení Vyhlášky 453/ 2000 Z.z. § 17 ods. (2) písm. 

(b) s odvolaním sa na § 36 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 178/ 1996 Z.z., 

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR o geodézii a kartografii. Pokiaľ naša firma elaborát po-

realizačného zamerania neobdrží, nebude súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia na 

príslušnú stavbu. 

Konkrétne pripomienky k Vášmu projektu: 

Do situácie sme Vám zakreslili naše vedenia. V k. ú. Kúty a Brodské dochádza k priamemu 

križovaniu DOK (situácia A a B) a križovaniu a súbehu v k. ú. Brodské (sitácia C). Upozorňujeme 

Vás, že pre vydanie povolenia k realizácii stavby je potrebné zaslať nám projektovú dokumentáciu z 
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miest križovaní a súbehov s našimi vedeniami v mierke 1:100/1000, vypracovanú podľa príslušných 

STN a podľa našich požiadaviek. Ďalej požadujeme zaslať súradnice (v systéme JTSK na 

elektronickom médiu) Vami projektovaných vedení z miest križovania so sieťami prepravnej sústavy 

a z priebehu ich ochranným pásmom. 

Projektová dokumentácia je musí byť vypracovaná podľa príslušných STN a musí vyhovovať aj 

našim požiadavkám. 

Počas realizácie stavby požadujeme bezpodmienečne dodržať metodický pokyn TC.R.05.02.15. - 

Povinnosti dodávateľov a zmluvných partnerov v ochrannom pásme prepravnej siete, v objektoch a 

na technologických zariadeniach spoločnosti eustream, a.s. v oblasti BOZP a enviromentu. S jej 

obsahom Vás oboznámia naši horeuvedení zástupcovia. 

Naša organizácia eustream, a.s. vydáva súhlasné stanovisko pre územné rozhodnutie podľa 

doručenej PD. 

Pre stavebné povolenie požadujeme poslať na odsúhlasenie realizačný projekt. 

Vyjadrenie platí len pre inžinierske siete eustream a.s. Z dôvodu možnosti ich ďalšej výstavby v 

záujmovej lokalite má platnosť 1 rok odo dňa vydania. 

 

- Archeologický ústav SAV – vyjadrenie č. 0029/20 zo dňa 22.1.2020: 
V zmysle § 127 a § 138 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (úplné 

znenie 109/1998 Z. z.) a zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied vydáva Archeologický 

ústav nasledovné odborné vyjadrenie. 

Vyjadrenie Archeologického ústavu SAV v Nitre môže slúžiť ako podklad k rozhodnutiu/stanovisku 

Krajského pamiatkového úradu. 

Archeologický ústav SAV Nitra odporúča, aby bolo dodržané: 

1. Na miestach, kde budú realizované plánované zemné práce je potrebné vykonať 

archeologický výskum. 

2. Objednávateľ/realizátor zemných a stavebných prác si pre každú akciu vyžiada stanovisko od 

príslušného krajského pamiatkového úradu. 

3. Objednávateľ vytvorí priaznivé podmienky pre uskutočnenie archeologického výskumu 

(umožnenie vstupu na pozemok za účelom obhliadky výkopových prác, záchrany a dokumentácie 

archeologických situácií a nálezov). 

4. Realizátor zemných a stavebných prác si v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom 

zemných a stavebných prác, zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie výskumu, ktorou je podľa § 36 

ods. 2 zákona č. 49/2002 „Archeologický ústav SAV Nitra; iná právnická osoba, ktorá vlastní 

oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR“. 

Zároveň upozorňujeme na § 39 novelizovaného pamiatkového zákona 49/2002 Z.z., o nevyhnutnosti 

vykonať záchranný výskum, o čom rozhoduje príslušný Krajský pamiatkový úrad. V prípade 

záchranného archeologického výskumu KPÚ vydáva rozhodnutie. 

Zdôvodnenie: 

V katastrálnom území obcí Adamov, Brodské, Kúty a Kuklov, cez ktoré pôjde predmetná stavba) boli 

zachytené stopy po osídlení a pochovávaní od doby kamennej až po novovek. Vzhľadom na vyššie 

uvedené skutočnosti nie je možné vylúčiť, že pri výkopových prácach súvisiacich s predmetnou 

stavebnou činnosťou nedôjde k narušeniu archeologických objektov, resp. situácií. Preto by všetky 

zemné práce mali prebiehať pod dohľadom archeológa. 

 

- Štátny geologický ústav Dionýza Štúra – vyjadrenia č. 49-58-231/20 zo dňa 20.1.2020 

a č. 957/20-231-538 zo dňa 24.3.2020: 
evidujeme výhradné ložiská s určeným CHLÚ (4,73) tak, ako je to zobrazené na mapovej prílohe v 

mierke 1:50 000, 

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

neevidujeme skládky odpadov, 

je určené prieskumné územie Gbely - ropa a horľavý zemný plyn; určené pre NAFTA a.s., 

Bratislava; s platnosťou do 21.5.2020, 
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nemáme zaregistrované zosuvy, 

predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, geotermálne údaje sú k 

dispozícii na našej webovej stránke - aplikácia Atlas 

geotermálnej energie http://apl.geology.Sk/mapportal/#/aplikacia/14. 

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

geologický prieskum. 

 

- Obec Kúty – záväzné stanovisko č. KÚTY/17/2020-11 zo dňa 26.2.2020: 
Dňa 26.02.2020 ste nás listom č. 20/JK/039 v mene investora Západoslovenská distribučná, 

požiadali o vydanie záväzného stanoviska k zmenenej projektovej dokumentácii stavby „ SA_A 1 

Adamov, Kuklov ó.úsek, SOK, VNV“ pre územné konanie. 

Obec Kúty podľa §140a a 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

ďalej stavebný zákon vydáva nasledovné: 

súhlasne s t a n o v i s k o 

k zmenenej projektovej dokumentácii k územnému konaniu stavby „ SA_A1 Adamov, Kuklov ó.úsek, 

SOK, VNV“. V zmenenej projektovej dokumentácii je riešená navrhovaná trasa optického kábla na 

jestvujúcich stĺpoch vedenia VN v úseku Adamov - Kuklov. V našej obci ( Kúty ) bude trasa optického 

kábla riešená po podperný bod č. 188 a optický kábel bude zase pokračovať od podporného bodu 

203. Trasa VN vedenia od podperného bodu 188 až po podperný bod 203 bude súčasťou novej 

Investičnej požiadavky (1P) v Západoslovenskej distribučnej a.s., kde existujúce 22kV bude 

preložené v inej trase do zeme, aby sa akceptovala IBV Na Cihlách - 2.etapa 

Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých 

orgánov požadované podľa osobitných predpisov. 

 

- Obec Kuklov – záväzné stanovisko č. SOÚ-82/2020-BAD zo dňa 9.1.2020: 
Obec Kuklov ako príslušný orgán územného plánovania podlá § 16 zákona č 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokovalo žiadosť 

Západoslovenskej distribučnej, a.s, so sídlom Bratislava, Čulenova 6 o vydanie záväzného 

stanoviska k umiestneniu stavby SA-A1_Adamov, Kuklov, 6, úsek, SOK, VNV“ 

na pozemkoch v katastrálnom území Kuklov po jej preskúmaní podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona 

č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení vydáva záväzné stanovisko s nasledovným obsahom: 

S umiestnením stavby súhlasíme. 

 

- Obec Brodské –stanovisko č. OcÚ Bro-3/2020-001 zo dňa 10.1.2020: 
Na základe Vašej žiadosti zo dňa 8.1.2020 o stanovisko k PD pre územné rozhodnutie, Vám 

oznamujeme, že Obec Brodské nemá námietky k umiestneniu a inštalácii samonosného optického 

kábla na existujúcich vedeniach 22kV č. 467 a č. 214 v úseku Adamov - Kuklov, trasa stavby sa 

nedotýka záujmov obce. Stanovisko slúži pre účely územného konania. 

 

- Mesto Gbely –záväzné stanovisko č. 34/9/2020/Br zo dňa 13.1.2020: 
Mesto Gbely ako príslušný správny orgán podľa § 3 odst. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon), podľa § 140b zákona 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku, súhlasí s vydaním územného rozhodnutia k stavbe : „SA_A1 „Adamov, Kuklov, 6 úsek, 

SOK,VNV “ v kú Gbely. 

K žiadosti bola priložená Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie stavby. 

Trasa v kú Gbely je vedená na podperných bodoch existujúceho vedenia liniek VN č. 286 a 194. 

Mesto Gbely má k stavbe nasledovné pripomienky 

- Po ukončení stavby žiadame doložiť porealizačné zameranie stavby v papierovej aj 

elektronickej forme. 

- Ak z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky na ceste pri realizácií stavby bude potrebné 

umiestniť dopravné značky alebo dopravné zariadenia, je žiadateľ povinný požiadať príslušný 

správny orgán o ich určenie. 
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- Krajský pamiatkový úrad Trnava – stanovisko č. KPUTT-2020/194-3/1473/SL zo dňa 

9.1.2020: 
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. Kontakt na oznámenie nálezu: 033/2452111. 

 

- Hydromeliorácie, štátny podnik – vyjadrenie č. 37-2/120/2019 zo dňa 14.1.2020: 
Listom zo dňa 7.1.2020 sme obdržali Vašu žiadosť o vyjadrenie k dokumentácii stavby „SA_A1 

Adamov - Kuklov, 6. úsek, SOK, VNV“, ktorá sa plánuje vk.ú. Gbely, Brodské, Kúty, Kuklov, Borský 

Svätý Jur, okr. Senica a Skalica. 

Investorom stavby je Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 

Vyjadrenie bude podkladom k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na uvedenú stavbu v zmysle 

ust.§ 14 Zákona o správnom konaní v úplnom znení a Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v úplnom znení. 

Účelom stavby je vybudovanie optickej trasy prostredníctvom samonosného optického kábla - SOK 

inštalovaného na existujúcich vedeniach 22 kV č. 467 a č. 214 v úseku Adamov - Kuklov. 

Stavbu tvorí stavebný objekt SO 01 : SOK Adamov - Kuklov. Existujúce energetické zariadenie sa 

nachádza zväčša na poľnohospodársky obrábanej pôde, na lúkach a pasienkoch, vedenie sa z časti 

nachádza v intraviláne obce Kúty. 

Optický samonosný kábel (SOK), ktorý bude mať celkovú dĺžku 13,429 km, typu OFC- 72G.657Al-

FA-SA-Sl-10/20/20kN od finny ZTT bude zavesený na hore uvedenom existujúcom vzdušnom vedení. 

Na existujúcich stožiaroch vedenia bude použité kotevné a nosné uchytenie SOK, ktoré bude 

inštalované min. 1,5 m pod existujúci fázový vodič tak, aby min. vzdialenosť inštalovaného optického 

kábla nepresiahla min. predpísanú vzdialenosť nad terénom a nad prekážkami stanovenými platnými 

normami. V navrhovanej trase bude umiestnených 14 spojovacích krabie na stožiaroch, kde budú 

spájané optické vlákna. 

Stručný popis výstavby: 

1. Vypnutie vedenia VN V 

2. Inštalácia adaptérov pre uchytenie SOK - nosných aj kotevných 

3. Inštalácia kladiek do nosných adaptérov, zavedenie zavádzacieho lana 

4. Ťahanie SOK po jednotlivých kotevných úsekoch 

5. Inštalácia optických spojovacích krabie a spájanie SOK 

6. Záverečné meranie optickej komunikačnej trasy, vyhotovenie protokolov 

7. Zapnutie vedenia VNV 

Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že v 

trase stavby „SA_A1 Adamov - Kuklov, 6. úsek, SOK, VNV“ v jednotlivých k.ú. sa nachádzajú 

nasledovné hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.: 

v k.ú. Gbely 

- v trase stavby neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia 

v k.ú. Brodské 

- existujúce VNV vedenie, na ktorom bude umiestnený SOK križuje kanál Chmelnica (evid.č. 

5208 017 007), ktorý bol vybudovaný vr. 1935 o celkovej dĺžke 2,760 km v rámci stavby „OP 

Brodské“. Stožiar č. 244 jc umiestnený cca 20 m od uvedeného odvodňovacieho kanála. 

- existujúce VNV vedenie, na ktorom bude umiestnený SOK križuje kanál U lávky (evid.č. 5208 

017 008), ktorý bol vybudovaný vr. 1935 o celkovej dĺžke 2,122 km v rámci stavby „OP 

Brodské“. 

- existujúce VNV vedenie, na ktorom bude umiestnený SOK križuje kanál Pri Mozgovej ceste 

(evid.č. 5208 017 011), ktorý bol vybudovaný v r. 1935 o celkovej dĺžke 2,760 km v rámci 

stavby „OP Brodské“. Stožiar č. 203 je umiestnený cca 50 m od uvedeného odvodňovacieho 

kanála. 

v k.ú. Kúty 
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- existujúce VNV vedenie, na ktorom bude umiestnený SOK križuje kanál A (evid.č. 5208 099 

038), ktorý bol vybudovaný vr. 1969 o celkovej dĺžke 1,375 km v rámci stavby „OP a ÚT 

Kúty - Kuklov - Čáry“ 

- existujúce VNV vedenie, na ktorom bude umiestnený SOK križuje závlahovú vetvu „A“ DN 

200 (mimo záujmového územia) vodnej stavby „ZP Sekule - Malé Leváre II.“ (evid.č. 5208 

259), ktorá bola daná do užívania v r. 1977 s celkovou výmerou 660 ha. Stožiar č. 200 je 

umiestnený cca 10 m od uvedenej závlahovej vetvy. 

- existujúce VNV vedenie, na ktorom bude umiestnený SOK križuje závlahovú vetvu „A6“ DN 

150 (mimo záujmového územia) stavby „ZP Sekule - Malé Leváre II.“ (evid.č. 5208 259) 

- v trase ostatných stožiarov neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia 

v k.ú. Kuklov 

- existujúce VNV vedenie, na ktorom bude umiestnený SOK križuje kanál Stračinec (evid. č. 

5208 099 002), ktorý bol vybudovaný vr. 1969 o celkovej dĺžke 2,832 km v rámci stavby „OP 

a ÚT Kúty - Kuklov - Čáry“ 

v k.ú. Borský Svätý Jur 

- existujúce VNV vedenie, na ktorom bude umiestnený SOK sa nachádza v blízkosti kanála 

Stračinec (evid. č. 5208 099 002) 

Zároveň Vás upozorňujeme, že v k.ú. Kúty v záujmovom území stožiarov č. 202, 201, 200, 199, 198, 

197, 195, 194, 193 existujúceho vedenia a v časti existujúceho vedenia VNV v k.ú. Kuklov je 

vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom nám 

neznámeho vlastníka. 

V prílohe Vám zasielame situáciu v M 1 : 9 000 s orientačným vyznačením časti záujmového územia 

závlahovej stavby, podzemného závlahového potrubia, existujúcej trasy VN vzdušného vedenia, 

stožiarov a situácie v M 1 : 40 000, M 1 : 20 000, M 1 : 10 000 s orientačným vyznačením 

odvodňovacích kanálov, drenáže, existujúcej trasy VN vzdušného vedenia. 

V prípade potreby podrobnú situáciu rúrovej siete závlahovej stavby Vám k nahliadnutiu poskytnú a 

jej vytýčenie ako aj identifikáciu kanálov v teréne na základe objednávky zabezpečia zástupcovia 

Hydromeliorácie, š.p. - kontaktná osoba Mgr. Brúsik, č.t. 0911 239 380 lebo p. Františáková, č.t. 

0903 997 972. 

Závlahovú stavbu - podzemné závlahové potrubie a odvodňovacie kanály žiadame pri realizácii 

stavby rešpektovať. 

V prípade poškodenia majetku štátu - závlahového potrubia a odvodňovacích kanálov pri realizácii 

samonosných optických káblov na existujúce VN vzdušné vedenie, žiadame jeho uvedenie do 

pôvodného stavu na náklady investora. 

Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia. 

 

- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku – vyjadrenie č. 

ASM-41-10/2020 zo dňa 9.1.2020: 
V zmysle zákonného ustanovenia § 7 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších prepisov a ako odborná zložka oprávnená v predmetnej veci 

vydať stanovisko za Ministerstvo obrany SR Vám oznamujeme výsledok posudzovacieho konania z 

hľadiska záujmov obrany štátu. 

S realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie uvedených 

podmienok. Investor /projektant/je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný 

orgán a stavebný úrad. 

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú priestore stavby 

evidované. 

Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, 

zvýšenie objektov, rozsah a pod.). 

Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. 

Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. 



 

Č. výst. 131-4970/2020 zo dňa 6.7.2020 

 

- 15 - 

Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré 

budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu. 

Z predloženej dokumentácie si vojenská správa ponechala pre služobnú potrebu : 1 

 

- Slovnaft, a.s. – vyjadrenie č. SN/R/2020/0015157 zo dňa 20.1.2020: 
Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k hore uvedenej akcii Vám oznamujeme nasledovné: 

Nedochádza k stretu záujmov medzi hore uvedenou akciou a našimi produktovodnými vedeniami. 

 

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Bratislava, Správa povodia 

Moravy – stanovisko č. CS SVP OZBA 358/2020/2 zo dňa 22.1.2020: 
Listom zn. 20/JK/001 zo dňa 8.1.2020 ste nás požiadali o stanovisko k PD stavby „SAAl Adamov, 

Kuklov 6.úsek, SOK, VNV“ pre účely stavebného konania. Jedná sa o vybudovanie optickej trasy 

prostredníctvom samonosného optického kábla inštalovaného na existujúcich vedeniach 22 kV č.467 

a č.214 v úseku Adamov - Kuklov. Optický kábel bude inštalovaný na existujúce stožiare 22 KV 

vedenia, pričom na existujúcich stožiaroch 22 kV vedení č.467, č.214 budú použité kotevné a nosné 

uchytenia pre SOK. Tieto uchytenia budú inštalované minimálne 1,5 m pod existujúce fázové vodiče 

tak, aby minimálna vzdialenosť inštalovaného optického kábla nepresiahla minimálnu predpísanú 

vzdialenosť nad terénom a nad prekážkami stanovenými platnými normami. 

Trasa optického kábla, umiestneného na jestvujúcich stožiaroch križuje i vodné toky v správe našej 

organizácie - Brodský kanál, kanál Brodské - Gbely, Horný Brodský kanál, Dolný Brodský kanál, 

Zelnický potok, Nadálny potok, Čarsky potok, Myjava, Kuklovská Kopánka, Marcinský potok a 

nachádza sa v blízkosti vodného toku Morava. Okrem toho trasa križuje i hydromelioračné kanály, 

ktoré sú v správe Hydromeliorácií š.p. Bratislava. 

K umiestneniu optického kábla na jestvujúce stĺpy vzdušného vedenia nemáme námietky. 

Upozorňujeme však na rešpektovanie pobrežných pozemkov vodných tokov a zariadení v správe 

našej organizácie. Pobrežné pozemky vodohospodársky významných vodných tokov tvoria pozemky 

do 10 m od ich brehovej čiary (Morava, Myjava, Brodský kanál), pobrežné pozemky drobných 

vodných tokov (ostatné uvedené vodné toky) tvoria pozemky do 5 m od ich brehovej čiary. Pobrežné 

pozemky ochranných hrádzí tvoria pozemky do 10 m od ich vzdušnej päty (011 Moravy, OII kanál 

Brodské -Gbely, OH Myjavy). V zmysle uvedeného všetky prípadné nové podperné body ako i 

prípadné ďalšie uloženia zemných káblov a iných zariadení budovaných v rámci tejto stavby žiadame 

situovať mimo tohto územia. 

Upozorňujeme, že na stavby a činnosti vo vodách, pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach 

je v zmysle §23 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej 

správy. K realizácii predmetnej stavby je potrebné vopred prizvať zástupcu našej organizácie - 

Ing.Čulen (0347976121) a Ing. Jurkovič (tel.034/7976118). 

 

- Transpetrol a.s. – vyjadrenie č. 000376/2020 zo dňa 15.1.2020: 
Oznamujeme Vám, že predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa 

našich záujmov. Z našej strany nemáme preto k danej akcii žiadne pripomienky. 

Platnosť vyjadrenia sa určuje pre ropovodné systémy, optické siete a telekomunikačné systémy a 

zariadenia v trvaní 2 roky, od dátumu jeho vydania. 

Žiadateľ o vyjadrenie berie na vedomie, že spoločnosť TRANSPETROL, a.s. je povinná v 

nevyhnutnom rozsahu spracovať osobné údaje žiadateľa a to za účelom poskytnutia informácií, ktoré 

sú predmetom jeho žiadosti, ako aj evidencie a uchovávania písomností v súlade s Registratúrnym 

poriadkom spoločnosti. Žiadateľ sa môže o spracovaní jeho osobných údajov a ich ochrane 

dozvedieť viac na http://www.transpetrol.sk/ochrana-osobnych-udajov/. 

Od 29.4.2019 je možné o vydanie stanoviska požiadať aj elektronicky, prostredníctvom webu 

https://es.transpetrol.sk. Pre žiadosti podané elektronicky je možné priebežne sledovať stav 

vybavenia a informatívna verzia stanoviska je sprístupnená okamžite po schválení, ešte pred 

odoslaním listinnej verzie. 
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- Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. – stanovisko č. PS/2020/000501 zo dňa 

13.1.2020: 
Listom č. 20/JK/001 zo dňa 8.1.2020 ste nás požiadali o stanovisko k projektovej dokumentácii na 

územné rozhodnutie stavby: „S A_A1-Adamov, Kuklov 6. úsek, SOK, VNV“ v k. ú. Borský Svätý Jur, 

Kuklov, Kúty, Brodské a Gbely. 

Ako vlastník a prevádzkovateľ elektroenergetickej prenosovej sústavy 400 kV a 220 kV Vám 

oznamujeme, že cez záujmové územia prechádza naše nadzemné elektrické vedenie zvn 400kV V497 

Sokolnice - Stupava, ktoré stavbou križujete v nasledujúcich úsekoch: v k. ú. Gbely a Brodské medzi 

p. b. č. 2 - 3 a v k. ú. Kúty medzi p. b. č. 29 - 30. 

V prílohe listu Vám posielame situačnú mapu 400kV vedenia V497 v mierke 1:10 000. V zmysle 

Zákona č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí: 

§ 43 Ochranné pásma: 

(1) Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je 

priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý Je určený na zabezpečenie 

spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. 

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami 

po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného 

vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí, 

d) od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m, 

(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým 

vedením je zakázané 

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, 

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m, 

c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od 

krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,  

d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, 

e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku, 

f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky 

sústavy. 

(11) V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2, 4, je osoba, ktorá 

zriaďuje stavby, alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, 

povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi 

distribučnej sústavy a vlastníkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky. 

(14) Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po 

predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie 

stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a 

stavebné konanie. 

(15) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v 

ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal 

vykonať. 

K projektovej dokumentácii stavby ,,SA_A1_Adamov, Kuklov 6. úsek, SOK, VNV“ v k. ú. Borský 

Svätý Jur, Kuklov, Kúty, Brodské a Gbely nemáme námietky, ale pri prácach v ochrannom pásme a 

pod vedením zvn 400kV V497 Sokolnice - Stupava žiadame dodržať ustanovenia Zákona č.251/2012 

Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nasledovných podmienok: 

- výkopovými prácami nesmie byť narušená stabilita podperných bodov vedenia ani porušené 

uzemnenia podperných bodov - požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť výkopu 15 m od 

najbližšej hrany základu stožiarov vedenia, 

- skladovať vykopanú zeminu mimo ochranné pásmo vedenia, 

- všetky kovové časti pri prácach v ochrannom pásme je potrebné uzemniť v zmysle príslušných 

STN, 
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- pri prácach v ochrannom pásme vedenia musí byť zabezpečený dozor oprávnenou osobou, 

resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického 

zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme, 

- počas prác musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života 

a zdravia osôb a majetku ani k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia 

a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia 

najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5m 

od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie vvn, zvn 

vypnúť a uzemniť. 

- práce v ochrannom pásme žiadame vykonať v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci, Vyhlášky č.147/2013 Zb. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s 

nimi súvisiacich, noriem STN EN 50341 - 1, STN 33 3300, STN 34 3100 STN 34 3101, STN 34 3108, 

STN 33 2000-3, $TN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem, 

- žiadame oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedenia min. 14 dní pred začiatkom prác 

na SEPS, a. s., Prevádzková správa Západ kontaktná osoba Ján Sekereš - tel. č. +421 908 935 863. 

- ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti; pri kolaudácii stavby budeme 

žiadať predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby so zameraním stavby - objektov vo vzťahu k 

vedeniu 400kV (os vedenia, krajné vodiče, ochranné pásmo,...) v papierovej a digit. forme na 

CD,DVD nosičoch a revíznu správu na uzemnenie kovových častí stavby zasahujúcich do 

ochranného pásma vedenia 400kV. 

 

- Energotel, a.s. – vyjadrenie č. 2020/ÚPÚ zo dňa 7.1.2020: 
Dňa 2.1.2019 ste nás požiadali o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby 

„SA_Al_Adamov, Kuklov ó.úsek, SOK, VNV“ 

Oznamujeme Vám, že v záujmovom území neprichádza k styku s inžinierskymi sieťami spol. 

Energotel, a. s.. Vzhľadom na to nemáme k Vašej žiadosti pre územné a stavebné konanie žiadne 

pripomienky. 

Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov. 

 

- Ministerstvo vnútra SR, SEKCIA INFORMATIKY, TELEKOMUNIKÁCIÍ A 

BEZPEČNOSTI MV SR, ODBOR TELEKOMUNIKÁCIÍ, Oddelenie riadenia, 

prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí – stanovisko č. SITB-OT4-2020/000339-

027 zo dňa 10.1.2020: 
V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „SA_A1_Adamov, Kuklov 6. úsek, SOK, VNV”, 

lokalita Adamov - Kuklov, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácií nemá MV 

SR žiadne vlastné telekomunikačné siete. 

Správca telekomunikačnej siete MV SR nemá k predloženej dokumentácií žiadne ďalšie výhrady, 

požiadavky, pripomienky ani pozmeňujúce návrhy. 

V zmysle § 140b ods. 2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov ako dotknutý orgán vydávam toto záväzné stanovisko. 

K žiadosti o stanovisko MV SR postačuje prikladať jednoduchú situačnú mapu dotknutej oblasti s 

vyznačenými ulicami. Nie je potrebné prikladať celé projektové dokumentácie. 

 

- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici – stanovisko č. ORHZ-

SE1-7-001/2020 zo dňa 20.1.2020: 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici posúdilo podľa § 28 zákona č. 

314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a 40a vyhlášky 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 

predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné 

rozhodnutie „SA Al Adamov, Kuklov 6. úsek, SOK, VNV“ na pozemkoch v k.ú. Kuklov a Kúty v 

okrese Senica a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 
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Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce 

podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

 

- Okresný úrad Senica, odbor krízového riadenia – záväzné stanovisko č. OU-SE-OKR-

2020 001998-002 zo dňa 15.1.2020: 
V zmysle § 140a ods.1 písm.a) zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov § 6 ods.1, písm. g) a § 14 ods. 2 zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

prepisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na 

zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, 

Okresný úrad Senica vydáva záväzné stanovisko k predloženej dokumentácii pre územné rozhodnutie 

„SA_A1_Adamov, Kuklov 6, úsek, SOK, VNV “ z hľadiska civilnej ochrany. 

Identifikačné údaje stavby: 

Názov stavby: „SA_A1_Adamov, Kuklov 6, úsek, SOK, VNV“ 

Miesto stavby : Katastr. územie Kuklov, 

Investor: Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6 Bratislava 

IČO: 36 361 518 

Po predložení projektu, Okresný úrad Senica dospel k záveru, že podľa zákona 42/1994 Z. z. o 

civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov súhlasí bez pripomienok s umiestnením 

líniovej stavby. 

 

- Okresný úrad Skalica, odbor krízového riadenia – záväzné stanovisko č. OU-SI-OKR-

2020/000152-004 zo dňa 14.1.2020: 
V zmysle § 140a ods.1 písm. a) zákona č.50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vykonávacích prepisov, v súlade s § 6 ods.1, písm. 

g) a § 14 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších prepisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 

532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických 

podmienok zariadení civilnej ochrany, Okresný úrad Skalica vydáva záväzné stanovisko 

pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie „SA_ AlAdaniov, Kuklov, 6. úsek, SOK, VNV“ z 

hľadiska civilnej ochrany. 

Identifikačné údaje stavby: 

Názov stavby: SA_ A1_Adamov, Kuklov, 6. úsek, SOK, VNV 

Miesto stavby : Katastrálne, územie Gbely, Brodské, Kúty, Kuklov, Borský Sv. Jur 

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

Okresný úrad Skalica, odbor krízového riadenia dospel k záveru, že podľa zákona 42/1994 Z. z. o 

civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov nemáme k uvedenej predmetnej stavbe 

žiadne požiadavky ani upozornenia a súhlasíme bez pripomienok. 

 

- Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie –záväzné stanovisko č. 

OU-SE-OSZP-2020/001777-002 zo dňa 13.1.2020: 
Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy 

ochrany prírody a krajiny (ďalej len „OÚ Senica, OSŽP”) podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o 

štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“) vydáva nasledovné záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona k vydaniu 

územného rozhodnutia v územiach s prvým a druhým stupňom ochrany : 

Predložená projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia „ SA_A1_Adamov-Kuklov, 

6.úsek, SOK, VNV“, ktorú vypracoval EDWIN s.r.o., Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Igor 

Halán v decembri 2019 rieši vybudovanie optickej trasy prostredníctvom samonosného optického 
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kábla - SOK inštalovaného na existujúcich vedeniach 22kV č. 467 a č. 214 v úseku Adamov - Kuklov. 

Na území okresu Senica prechádza vedenie katastrami obcí Kuklov, Borský Svätý Jur a Kúty. 

Navrhovaná stavba sa v okrese Senica nachádza na území, kde platí 1. Stupeň ochrany v zmysle 

ustanovenia §12 zákona (všeobecná ochrana). Na trase vedenia VNV Č. 467 v bode 197 hraničí s 

vtáčím územím a prechádza vtáčím územím až v okrese Skalica (okolie Adamovského jazera). 

Investorom stavby je Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava. Podľa predloženej 

dokumentácie pri montáži nedôjde k výrubu stromov. 

Upozorňujeme na § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred 

ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na 

účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania 

územného systému ekologickej stability. 

Upozorňujeme na § 4 zákona, podľa ktorého je každý, kto vykonáva činnosť, ktorou môže ohroziť, 

poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby 

nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu, poškodzovaniu a ničeniu. 

Upozorňujeme zároveň týmto kompetentné orgány verejnej správy rozhodujúce vo veci, že : 

Podľa ustanovenia § 103 ods. 6 zákona orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo 

odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na 

základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s návrhom plánu 

alebo projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa tohto zákona vyžaduje a v prípade 

projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe vydaného 

súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú; ustanovenie § 9 ods. 

4 týmto nie je dotknuté. 

Orgán ochrany prírody má v konaniach uvedených v § 9 ods. 1 písm. a) až w) postavenie dotknutého 

orgánu v konaniach podľa osobitných predpisov vo veciach ochrany prírody a krajiny. Orgán 

verejnej správy príslušný na konanie je obsahom záväzného stanoviska orgánu ochrany prírody 

viazaný. 

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenia, súhlasy, stanoviská, vyjadrenia vyžadované podľa osobitných 

predpisov, ako aj podľa ostatných ustanovení zákona. 

Orgán ochrany prírody pri rešpektovaní tohto stanoviska a zákona o ochrane prírody súhlasí s 

realizáciou stavby podľa predloženého projektu „SA_A1_Adamov-Kuklov, 6.úsek, SOK, VNV“. 

 

- Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie –vyjadrenie č. OU-SI-

OSZP-2020/000182-002 zo dňa 3.2.2020: 
Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy 

podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), dáva nasledovné vyjadrenie podľa § 28 

zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách k projektovej dokumentácii na stavbu: 

„SA_A1_Adamov-Kuklov, 6. úsek, SOK, VNV“ 

pre investora: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 

zastúpeného spracovateľom PD: EDWIN s.r.o., projekty elektrických vedení, Košická č. 56, 821 08 

Bratislava 2, 12/2019. 

Umiestnenie stavby: k.ú. Gbely, Brodské, Kúty, Kuklov, Borský Svätý Jur. 

Dané vyjadrenie sa týka iba stavby realizovanej na území okresu Skalica, k.ú. Gbely, Brodské. 

Účel stavby: Vybudovanie optickej trasy prostredníctvom samonosného optického kábla - SOK 

inštalovaného na existujúcich vzdušných vedeniach 22 k V č. 467 a č. 214 v úseku Adamov - Kuklov. 

Stavba je súčasťou väčšieho celku projektov ACON smart-grid medzi SR a ČR. 

PD rieši umiestnenie a realizáciu stavebného objektu SO 01 - SOK Adamov-Kuklov, samonosný 

optický kábel v celkovej dĺžke 13,429 km. 

Optická trasa bude tvorená novým samonosným optickým káblom typu OFC-72G.657A1-FA-SA-

S110/20/30kN od f. ZTT, ktorý bude inštalovaný na existujúce stožiare do jestvujúceho ochranného 

pásma 22 kV vedenia. Na existujúcich stožiaroch vedení Č. 467 a č. 214, budú použité kotevné a 

nosné uchytenia pre SOK. Inštalované min. 1,5 m pod existujúce fázové vodiče tak, aby min. 
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vzdialenosť inštalovaného optického kábla nepresiahla minimálnu predpísanú vzdialenosť nad 

terénom a nad prekážkami stanovenými platnými normami. V navrhovanej trase bude umiestnených 

14 spojovacích krabie, namontovaných na p.b., upevnené pomocou NOK na stožiare min. 3 m nad 

zemou. Vzdušné vedenie bude križovať štátnu cestu, miestne komunikácie a vodné toky. V prípade 

potreby budú výkopové práce realizované ručne. Po ukončení prác budú plochy, komunikácie a 

dotknutý terén upravené do pôvodného stavu. 

Na základe uvedených skutočností a predloženej projektovej dokumentácie umiestnenie a realizácia 

danej stavby z hľadiska ochrany vodného hospodárstva je možná za dodržania týchto podmienok: 

1. Pri realizácii stavby, predovšetkým pri výkopových prácach nesmie prísť k ohrozeniu režimu 

a kvality podzemnej vody a povrchovej vody. 

2. Pred realizáciou daných prác v blízkosti vodných tokov a ich pobrežných pozemkov /Brodský 

kanál, Kanál Brodské - Gbely, Dolný a Horný Brodský kanál, prípadne iné/ je potrebné zabezpečiť 

stanovisko správcu jednotlivých vodných tokov SVP š.p. OZ, Správa Povodia Moravy, Pri Maline 

1,901 01 Malacky. 

3. Začiatok a ukončenie daných prác v blízkosti vodných tokov a na jeho pobrežných pozemkoch 

budú vopred ohlásené správcovi vodných tokov SVP š.p. OZ, Správa Povodia Moravy, Malacky. 

4. Počas výstavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a príslušné 

technické a právne normy, ustanovenia o podmienkach styku energetických diel a zariadení, 

komunikácií, vedení všetkých druhov vodohospodárskych diel a zariadení, ako aj vyjadrenia, 

stanoviská a posudky dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy. 

5. Je potrebné v predmetnom území pri realizácii stavby rešpektovať jestvujúce vodné stavby, 

vodné toky a ich ochranné pásma ako i ostatné inžinierske siete. 

6. Výstavbou porušené vodné stavby, vodné toky, ich pobrežné pozemky a prípadné poškodenia 

vedenia inžinierskych sietí je potrebné uviesť do pôvodného prevádzky schopného stavu. Spôsobené 

škody nahradiť podľa požiadaviek správcov a podľa platných právnych predpisov. 

7. Stavebné práce budú zabezpečené v takom rozsahu, že nedôjde k obmedzeniu prietočnosti 

vodných tokov v danom území, ani k ohrozeniu a znečisteniu povrchovej vody a jeho pobrežných 

pozemkov. 

8. Pri umiestňovaní stavieb v danom území ako i počas ich realizácie je potrebné dodržiavať 

ustanovenia vodného zákona, zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami ako i príslušnú STN - 

križovania a súbehy s vodnými tokmi. 

9. Pri stavebných prácach predovšetkým pri vjazde mechanizmov na pobrežné pozemky, nesmie 

dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových a podzemných vôd, je potrebné dodržiavať ustaň. 

§ 39 vodného zákona, rešpektovať ochranu vodných tokov a jeho pobrežných pozemkov /t.j. 10 a 5 m 

od brehovej čiary/ v zmysle ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. 

10. Stavebný materiál nebude ukladaný v blízkosti vodných tokov a na jeho pobrežné pozemky. 

11. V prípade, že pri realizácii danej stavby ako aj pri jej ďalšom prevádzkovaní príde k 

zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je potrebné riadiť sa primerane podľa ust. § 39 zákona č. 

364/2004 Z.z. o vodách. 

12. Vyjadrenie k danej stavbe realizovanej v k.ú. Kúty, Kuklov, Borský Svätý Jur je potrebné 

zabezpečiť na príslušnom Okresnom úrade Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, do 

ktorého kompetencie spadá dané územie. 

V zmysle § 73 ods. 18 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy 

vydané podľa § 28 sa považuje za záväzné stanovisko. 

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom 

konaní. 

 

- Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie –vyjadrenie č. OU-SI-

OSZP-2020/000183-002 zo dňa 3.2.2020: 
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Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy 

odpadového hospodárstva podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 91 /2016 Z.z. (ďalej iba „zákon o odpadoch“), na 

základe žiadosti doručenej dňa 9.1.2020, vydáva vyjadrenie k dokumentácii v územnom konaní podľa 

§ 99 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch na stavbu: „SA_A1_Adamov-Kuklov, 6. úsek, SOK, 

VNV“ 

pre investora: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 

zastúpeného spracovateľom PD: EDWIN s.r.o., projekty elektrických vedení, Košická č. 56, 821 08 

Bratislava 2, 12/2019. 

Umiestnenie stavby: k.ú. Gbely, Brodské, Kúty, Kuklov, Borský Svätý Jur. 

Dané vyjadrenie sa týka iba stavby realizovanej na území okresu Skalica, k.ú. Gbely, Brodské. 

Účel stavby: Vybudovanie optickej trasy prostredníctvom samonosného optického kábla - SOK 

inštalovaného na existujúcich vzdušných vedeniach 22 kV č. 467 a č. 214 v úseku Adamov - Kuklov. 

Stavba je súčasťou väčšieho celku projektov ACON smart-grid medzi SR a ČR. 

PD rieši umiestnenie a realizáciu stavebného objektu SO 01 - SOK Adamov-Kuklov, samonosný 

optický kábel v celkovej dĺžke 13,429 km. 

Optická trasa bude tvorená novým samonosným optickým káblom typu OFC-72G.657A1-FA-SA-

S110/20/30kN od f. ZTT, ktorý bude inštalovaný na existujúce stožiare do jestvujúceho ochranného 

pásma 22 kV vedenia. Na existujúcich stožiaroch vedení č. 467 a č. 214, budú použité kotevné a 

nosné uchytenia pre SOK. Inštalované min. 1,5 m pod existujúce fázové vodiče tak, aby min. 

vzdialenosť inštalovaného optického kábla nepresiahla minimálnu predpísanú vzdialenosť nad 

terénom a nad prekážkami stanovenými platnými normami. V navrhovanej trase bude umiestnených 

14 spojovacích krabie, namontovaných na p.b., upevnené pomocou NOK na stožiare min. 3 m nad 

zemou. Vzdušné vedenie bude križovať štátnu cestu, miestne komunikácie a vodné toky. V prípade 

potreby budú výkopové práce realizované ručne. Po ukončení prác budú plochy, komunikácie a 

dotknutý terén upravené do pôvodného stavu. 

Podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby sa predpokladá vznik odpadu k.č. 170203, 

170201, 170904. Nakladanie s odpadom bude uskutočňované v súlade so zákonom o odpadoch. 

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

stavby v navrhovanom území podľa predloženej projektovej dokumentácie. Súčasne správny orgán 

dáva vyjadrenie k odpadovému hospodárstvu stavby, vyplývajúceho z realizácie predmetnej stavby 

za predpokladu, že budú dodržané nasledovné podmienky: 

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

všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve. 

2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická 

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

3. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať vytriedené 

podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláške MŽP SR č. 

365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením 

alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového 

hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch. 

4. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému 

okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona 

o odpadoch, v súlade s ustanovením § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a 

ohlasovacej povinnosti. 

5. 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. 

6. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby 

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

zmysle § 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. 
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Toto vyjadrenie sa v zmysle § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko, pre 

účely územného konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 

znení neskorších predpisov. Pre účely stavebného konania platí len v prípade, že nedôjde k zmene 

odpadového hospodárstva stavby. 

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom 

konaní. 

 

- Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie –súhlas ma križovanie 

a práce na pobrežných pozemkoch č. OU-SI-OSZP-2020/000518-002 zo dňa 5.6.2020: 
Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy 

podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vydáva súhlas na 

„Križovanie a práce na pobrežných pozemkoch, v inundačných územiach vodných tokov Brodský 

kanál, kanál Brodské - Gbely, Horný a Dolný Brodský kanál “ 

realizované v rámci stavby „SA_A1_Adamov, Kuklov 6.úsek, SOK, VNV“ podľa § 27 ods.1 písm. a/ 

zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a v súlade s ustan. zákona č. 

479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

pre investora: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 

zastúpeného spracovateľom PD: EDWIN s.r.o., projekty elektrických vedení, Košická č. 56, 821 08 

Bratislava 2, 12/2019. 

Umiestnenie stavby: k.ú. Gbely, Brodské, Kúty, Kuklov, Borský Svätý Jur. Súhlas sa týka iba stavby 

realizovanej na území okresu Skalica, k.ú. Gbely, Brodské. 

Projekt rieši realizáciu stavebného objektu SO 01 - SOK Adamov-Kuklov, samonosný optický kábel v 

celkovej dĺžke 13,429 km. Optická trasa bude tvorená novým samonosným optickým káblom typu 

OFC-72G.657A1-FA- SA-S110/20/30kN od f. ZTT, ktorý bude inštalovaný na existujúce stožiare do 

jestvujúceho ochranného pásma 22 kV vedenia. Na existujúcich stožiaroch vedení č. 467 a č. 214, 

budú použité kotevné a nosné uchytenia pre SOK. Inštalované min. 1,5 m pod existujúce fázové 

vodiče tak, aby min. vzdialenosť inštalovaného optického kábla nepresiahla minimálnu predpísanú 

vzdialenosť nad terénom a nad prekážkami stanovenými platnými normami. V navrhovanej trase 

bude umiestnených 14 spojovacích krabíc, namontovaných na p.b., upevnené pomocou NOK na 

stožiare min. 3 m nad zemou. Vzdušné vedenie bude križovať štátnu cestu, miestne komunikácie a 

vodné toky. V prípade potreby budú výkopové práce realizované ručne. Po ukončení prác budú 

plochy, komunikácie a dotknutý terén upravené do pôvodného stavu. 

Súhlas sa vzťahuje na: 

Realizáciu prác a iných činností vo vodách, na pobrežných pozemkoch, v inundačných územiach 

vodných tokov Brodský kanál, kanál Brodské - Gbely, Horný a Dolný Brodský kanál. Pobrežný 

pozemok tvoria pozemky 10 m od brehovej čiary vodohospodársky významného vodného toku 

Brodský kanál, pobrežné pozemky drobných vodných tokov 5 m od brehovej čiary a pobrežné 

pozemky ochranných hrádzí 10 m od ich vzdušnej päty, OH kanál Brodské - Gbely. Trasa optického 

kábla, umiestneného na jestvujúcich stožiaroch križuje dané vodné toky ako i hydromelioračné 

kanály. 

Podmienky súhlasu: 

1. Pri realizácii daných hore uvedených prác, predovšetkým pri výkopových prácach nesmie 

prísť k ohrozeniu režimu a kvality podzemnej a povrchovej vody. 

2. Začiatok a ukončenie daných prác v blízkosti vodných tokov Brodský kanál, kanál Brodské - 

Gbely, Horný a Dolný Brodský kanál, na ich pobrežných pozemkoch, ochranných hrádzach, v 

inundačných územiach budú vopred ohlásené správcovi vodných tokov SVP š.p. OZ, Správa Povodia 

Moravy, Malacky. 

3. Stavebné práce budú zabezpečené v takom rozsahu, že nedôjde k obmedzeniu prietočnosti 

vodných tokov, ani k ohrozeniu a znečisteniu povrchovej vody a ich pobrežných pozemkov. 
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4. Pri umiestňovaní stavieb v danom území ako i počas ich realizácie je potrebné dodržiavať 

ustanovenia vodného zákona, zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami ako i príslušnú STN - 

križovania a súbehy s vodnými tokmi. 

5. Pri stavebných prácach predovšetkým pri vjazde mechanizmov na pobrežné pozemky, nesmie 

dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových a podzemných vôd, je potrebné dodržiavať ustan. 

§ 39 vodného zákona, rešpektovať ochranu vodných tokov a jeho pobrežných pozemkov, hrádzí /t.j. 5 

a 10 m od brehovej čiary/ v zmysle ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. 

6. Stavebný materiál nebude ukladaný v blízkosti vodného toku a na jeho pobrežné pozemky, 

hrádze. 

7. Výstavbou porušené vodné toky Brodský kanál, kanál Brodské - Gbely, Horný a Dolný 

Brodský kanál, ich pobrežné pozemky, hrádze, vodné stavby prípadne iné stavby a vedenia 

inžinierskych sietí je potrebné uviesť do pôvodného prevádzky schopného stavu. Spôsobené škody 

nahradiť podľa požiadaviek správcov a podľa platných právnych predpisov. 

8. V prípade, že pri realizácii stavby, ako aj pri jej ďalšom prevádzkovaní príde k 

zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je potrebné riadiť sa primerane podľa ust. § 39 zákona č. 

364/2004 Z.z. o vodách. 

Súhlas je podkladom k stavebnému konaniu na príslušnom stavebnom úrade a zaniká, ak sa takéto 

konanie nezačne do 1 roka od vydania súhlasu. 

V zmysle § 73 ods. 18 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydaný 

podľa § 27 ods. 1 písm. a) až d) sa považuje za záväzné stanovisko. 

 

- Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie –vyjadrenie č. OU-SI-

OSZP-2020/001773-002 zo dňa 10.1.2020: 
Okresný úrad Senica - odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy 

odpadového hospodárstva podľa § 104 ods. 1 písm. d) a § 108 ods.l písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte 

„zákon o odpadoch“) dáva 

vyjadrenie 

podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch k dokumentácii v územnom konaní 

„SA_Al_Adamov, Kuklov, 6. úsek, SOK, VNV“ zodpovedného projektanta Ing. Igor Halán na 

základe žiadosti zo dňa 09.01.2020. 

Investorom stavby je Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava. 

Predložená dokumentácia rieši umiestnenie optickej trasy prostredníctvom samonosného optického 

kábla (SOK), ktorý bude inštalovaný na existujúcich vedeniach 22kV č. 467 a Č. 214 v úseku 

Adamov - Kuklov. 

Toto vyjadrenie platí pre umiestnenie stavby v územnom obvode Okresného úradu Senica, a to v k. ú. 

Kúty, Kuklov a Borský Svätý Jur. 

Optická trasa bude inštalovaná na existujúce stožiare do existujúceho ochranného pásma 22 kV 

vedenia. Trasa vedenia začína kotevným priehradovým stožiarom p. b. 274, na ktorom sa bude 

nachádzať nová spojovacia krabica. Na existujúcich stožiaroch 22 kV vedení č. 467 a č. 214 budú 

použité kotevné a nosné uchytenie pre SOK. Tieto uchytenia budú inštalované minimálne 1,5 m pod 

existujúce fázové vodiče tak, aby minimálna vzdialenosť inštalovaného optického kábla nepresiahla 

minimálnu predpísanú vzdialenosť nad terénom a nad prekážkami stanovenými platnými normami. 

Celková dĺžka optického samonosného kábla bude 13, 429 km. 

Pri inštalácii SOK sa nepredpokladá vznik odpadov z demontáží. Odpady vzniknú len zo samotnej 

stavebnej činnosti. Predpokladané druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. 

z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov: 

Číslo odpadu Názov odpadu Kategória Množstvo (t) 

17 02 01 drevo O 0,20 

17 02 03 plasty 0 0,01 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 

0,05 
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Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, 

vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia 

právnickej osoby, je právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. 

Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti 

podľa § 14 zákona. Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov, 

zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, zabezpečiť 

spracovanie odpadov v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a odovzdať odpady len osobe 

oprávnenej podľa zákona o odpadoch. 

Držiteľ odpadu je povinný viesť evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi a 

údaje z nej ohlasovať orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s vyhláškou MZP SR 

č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. 

Okresný úrad Senica - odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva nemá námietky k vydaniu územného povolenia predmetnej stavby za dodržania 

požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva. 

Ak nedôjde k zmene v odpadovom hospodárstve stavby riešenom v dokumentácii v územnom konaní, 

platí toto vyjadrenie aj pre účel stavebného konania. 

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva sa vyjadruje podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona 

o odpadoch k dokumentácii v kolaudačnom konaní. 

Súčasťou dokumentácie je toto vyjadrenie, stavebné povolenie a doklady (vážne lístky, protokoly o 

odbere odpadov, faktúry a podobne) preukazujúce množstvo jednotlivých druhov odpadov z 

realizácie stavby a spôsob nakladania s nimi. 

Vyjadrenie je podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch záväzným stanoviskom pre účely konania podľa 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

 

- Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií –stanovisko č. 

OU-SI-OCDPK-2020/001980-003 zo dňa 3.2.2020: 
Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný orgán Štátnej 

správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, z hľadiska 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií vykonávajúci štátnu správu na úseku ciest II. a III. triedy, 

na základe doručenej žiadosti žiadateľa EDWIN s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava zo dňa 

10.01.2020 dáva v zmysle § 140b zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nasledovné stanovisko. 

S umiestnením stavby „SA_A1_Adamov - Kuklov, 6. úsek, SOK, VNV", investora: Západoslovenská 

distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava, ktorá sa dotýka cesty č. 11/500 Kúty - Čáry, III/l 129, III/l 

132 podľa predloženej situácie (výkres Č. 1-5) súhlasíme 

za dodržania nesledujúcich podmienok: 

1. Umiestnenie samonosného optického kábla navrhovanej stavby zasahuje do cestného 

ochranného pásma (COP) cesty III. triedy č. 1129 mimo sídelný útvar obce Brodské, ohraničený 

dopravnou značkou začiatok a koniec obce. 

2. Hranicu cestného ochranného pásma cesty III. triedy určujú zvislé plochy vedené po oboch 

stranách komunikácie vo vzdialenosti 20 m od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou. 

3. Stavebník pred vydaním územného rozhodnutia požiada o povolenie výnimky na umiestnenie 

trasy SOK v cestnom ochrannom pásme cesty III. triedy v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. 

príslušný cestný správny orgán (Okresný úrad Senica, odbor CDPK). Cestný správny orgán 

povoľuje výnimku na základe stanoviska správcu cesty (SUC TTSK) a záväzného stanoviska 

dopravného inšpektorátu (ODI v Skalici). 

4. Navrhovaná trasa SOK križuje cestu č. 11/500, III/l 129, III/l 132 uchytením na existujúcich 

podperných bodoch VN vzdušného vedenia. 

5. Križovanie SOK s cestou č. 11/500, III/l 129 a III/l 132 je zvláštnym užívaním pozemnej 

komunikácie, ktoré podlieha vydaniu povolenia. Pred realizáciou križovania elektrického vedenia s 

cestou č. III/1131 je stavebník povinný požiadať v dostatočnom predstihu Okresný úrad Senica, 
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odbor CDPK o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 ods. 1 zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 1 

písm. g) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon). Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie vydá cestný správny orgán na základe 

stanoviska správcu pozemnej komunikácie (SÚC TTSK) a záväzného stanoviska dopravného 

inšpektorátu (cesta III/l 129 a II1/1132 v okrese Skalica - ODI v Skalici, cesta 11/500 v okrese 

Senica - ODI v Senici). 

6. Ak príde realizáciou stavby k obmedzeniu cestnej premávky na dotknutých pozemných 

komunikáciách ďalší stupeň PD bude doplnený o projekt organizácie výstavby, ktorého súčasťou 

bude návrh prenosného dopravného značenia. 

7. Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste 11/500, III/l 129 a III/l 132 

určí podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona Č. 135/1961 Zb. Okresný úrad Senica, odbor CDPK na základe 

záväzného stanoviska príslušného okresného dopravného inšpektorátu (ODI v Senici a ODI v 

Skalici) a stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK. 

8. Pozemné komunikácie nesmú byť počas realizácie stavby znečisťované. Prípadné znečistenie 

musí byť okamžite odstránené. 

9. Všetky škody spôsobené na ceste 11/500, III/l 129, III/l 132 z dôvodu realizácie predmetnej 

stavby je investor stavby povinný opraviť a uhradiť na vlastné náklady. 

10. Rešpektovať podmienky stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK a záväzného 

stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Skalici a Okresného dopravného inšpektorátu v 

Senici. 

 

- Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – Povolenie 

výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty č. III/1132 v k.ú. 

Brodské na umiestnenie stavby „SA_A1_ Adamov - Kuklov, 6. úsek, SOK, VNV" č. 

OU-SI-OCDPK-2020/005260-002 zo dňa 14.4.2020: 
Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný orgán štátnej 

správy podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 a ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 vyhl. č. 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) po preskúmaní 

žiadosti žiadateľa EDWIN, s.r.o., Košická 5590/56, 821 08 Bratislava 2, IČO: 31393331 zo dňa 

25.03.2020 na základe stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK zo dňa 21.01.2020 č. 

4734/2020/SÚCTt-12/0510 a záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Skalici zo 

dňa 27.02.2020 č. ORPZ-SI-OPDP 1-2020/000510-010 povoľuje výnimku zo zákazu činnosti v 

cestnom ochrannom pásme cesty č. III/1132 Brodské - Kúty na umiestenie stavby "SA_A1_Adamov - 

Kuklov, 6. úsek, SOK, VNV” v k. ú. Brodské mimo sídelný útvar obce, investora: Západoslovenská 

distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 

Povolenie je viazané dodržaním nasledovných podmienok: 

1. Výnimka sa vzťahuje na úsek cestného ochranného pásma cesty č. III/l 132 v km 1,193, v 

ktorom bude samonosný optický kábel križovať cestu pripevnením na vzdušnom vedení VN v rozpätí 

stožiarov č. 215 - 214, podľa predloženej situácie stavby (archívne č. výkresu ED 19-5-1436). 

2. Hranicu cestného ochranného pásma cesty III. triedy určujú zvislé plochy vedené po oboch 

stranách komunikácie vo vzdialenosti 20 m od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou. 

3. Povolenie výnimky v cestnom ochrannom pásme cesty č. III/l 132 sa povoľuje natrvalo. 

4. Stavba sa bude realizovať podľa DÚR v súlade so stanoviskom správcu cesty III/l 132 Správy 

a údržby ciest TTSK zo dňa 21.01.2020 č. 4734/2020/SÚCTt-12/0510 a záväzného stanoviska 

Okresného dopravného inšpektorátu v Skalici zo dňa 27.02.2020 č. ORPZ-SI-OPDP 1-2020/000510-

010. 

5. Realizovaním stavebných prác v ochrannom pásme cesty nesmie dôjsť k celkovému narušeniu 

odtokových pomerov, ktoré by mohlo spôsobiť podmáčanie cestného telesa, prípadne zaplavovaniu 

susedných pozemkov. 
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6. Počas realizácie stavby nesmie prichádzať k znečisťovaniu vozovky cesty č. III/1132. 

Prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené. 

7. Obmedzenie cestnej premávky na ceste č. III/1132 počas realizácie stavby bude zabezpečené 

prenosnými dopravnými značkami, ktorých použitie bude určené Okresným úradom Senica, odborom 

CDPK podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. na základe záväzného stanoviska ODI v 

Skalici a stanoviska správcu cesty SÚC TTSK. 

8. Realizáciou predmetnej stavby nesmie dôjsť k poškodeniu cestného telesa cesty č. 11/1132. V 

prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa žiadame uviesť cestu do pôvodného stavu. 

9. V zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 

predpisov, investor stavby na vlastné náklady odstráni objekty stavby zasahujúce do COP cesty 

kedykoľvek, ak si to vyžiada verejný záujem. 

10. Toto povolenie nenahradzuje iné povolenie podľa iných právnych predpisov a noriem. 

Odôvodnenie 

Záväzné stanovisko k povoleniu výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty č. 

III/1132 bolo vydané na základe predloženej žiadosti žiadateľa EDWIN, s.r.o., Košická 5590/56, 821 

08 Bratislava 2, IČO: 31393331 zo dňa 25.03.2020 z dôvodu umiestnenia stavby „SA_A1_Adamov - 

Kuklov, 6. úsek, SOK, VNV” v k. ú. Brodské mimo sídelný útvar obce, investora: Západoslovenská 

distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 

Povolenie výnimky bolo udelené na základe súhlasného stanoviska správcu cesty Správy a údržby 

ciest TTSK zo dňa 21.01.2020 č. 4734/2020/SÚCTt-12/0510 a záväzného stanoviska Okresného 

dopravného inšpektorátu v Skalici zo dňa 27.02.2020 č. ORPZ-SI-OPDP1-2020/000510-010 a 

predloženej DÚR stavby. Z dôvodu ochrany cesty a premávky na nej boli tunajším cestným správnym 

orgánom stanovené vyššie uvedené podmienky. 

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov sa na udelenie výnimiek z ochranného pásma ciest nevzťahujú všeobecné 

predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov). 

Za vydanie povolenia bol vybratý správny poplatok vo výške 115 € (slovom: jednostopätnásť eur) 

podľa položky č. 85 písm. a) Sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorý bol zaplatený e-kolkom dňa 03.02.2020. 

 

- Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – Povolenie 

výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty č. III/1129 v k.ú. 

Brodské na umiestnenie stavby „SA_A1_ Adamov - Kuklov, 6. úsek, SOK, VNV" č. 

OU-SI-OCDPK-2020/005259-002 zo dňa 14.4.2020: 
Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný orgán štátnej 

správy podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 a ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 vyhl. č. 

35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) po preskúmaní 

žiadosti žiadateľa EDWIN, s.r.o., Košická 5590/56, 821 08 Bratislava 2, IČO: 31393331 zo dňa 

25.03.2020 na základe stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK zo dňa 21.01.2020 č. 

4734/2020/SÚCTt-12/0510 a záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Skalici zo 

dňa 27.02.2020 č. ORPZ-SI-OPDP1-2020/000510-010 

povoľuje 

výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty č. III/1129 Brodské - spojovacia na 

umiestenie stavby "SA_A1_Adamov - Kuklov, 6. úsek, SOK, VNV” v k. ú. Brodské mimo sídelný útvar 

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

Povolenie je viazané dodržaním nasledovných podmienok: 

1. Výnimka sa vzťahuje na úsek cestného ochranného pásma cesty č. 111/1129 v km 3,272, v 

ktorom bude samonosný optický kábel križovať cestu pripevnením na vzdušnom vedení VN v rozpätí 

stožiarov č. 228 - 227, podľa predloženej situácie stavby (archívne č. výkresu ED 19-5-1436). 
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2. Hranicu cestného ochranného pásma cesty III. triedy určujú zvislé plochy vedené po oboch 

stranách komunikácie vo vzdialenosti 20 m od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou. 

3. Povolenie výnimky v cestnom ochrannom pásme cesty č. III/l 129 sa povoľuje natrvalo. 

4. Stavba sa bude realizovať podľa DÚR v súlade so stanoviskom správcu cesty III/l 129 Správy 

a údržby ciest TTSK zo dňa 21.01.2020 č. 4734/2020/SÚCTt-12/0510 a záväzného stanoviska 

Okresného dopravného inšpektorátu v Skalici zo dňa 27.02.2020 č. ORPZ-SI-OPDP 1-2020/000510-

010. 

5. Realizovaním stavebných prác v ochrannom pásme cesty nesmie dôjsť k celkovému narušeniu 

odtokových pomerov, ktoré by mohlo spôsobiť podmáčanie cestného telesa, prípadne zaplavovaniu 

susedných pozemkov. 

6. Počas realizácie stavby nesmie prichádzať k znečisťovaniu vozovky cesty č. HI/1129. 

Prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené. 

7. Obmedzenie cestnej premávky na ceste č. III/1129 počas realizácie stavby bude zabezpečené 

prenosnými dopravnými značkami, ktorých použitie bude určené Okresným úradom Senica, odborom 

CDPK podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. na základe záväzného stanoviska ODI v 

Skalici a stanoviska správcu cesty SÚC TTSK. 

8. Realizáciou predmetnej stavby nesmie dôjsť k poškodeniu cestného telesa cesty č. 11/1129. V 

prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa žiadame uviesť cestu do pôvodného stavu. 

9. V zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 

predpisov, investor stavby na vlastné náklady odstráni objekty stavby zasahujúce do COP cesty 

kedykoľvek, ak si to vyžiada verejný záujem. 

10. Toto povolenie nenahradzuje iné povolenie podľa iných právnych predpisov a noriem. 

Odôvodnenie 

Záväzné stanovisko k povoleniu výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty č. 

III/1129 bolo vydané na základe predloženej žiadosti žiadateľa EDWIN, s.r.o., Košická 5590/56, 821 

08 Bratislava 2, IČO: 31393331 zo dňa 25.03.2020 z dôvodu umiestnenia stavby „SA_A1_Adamov - 

Kuklov, 6. úsek, SOK, VNV” v k. ú. Brodské mimo sídelný útvar obce, investora: Západoslovenská 

distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. 

Povolenie výnimky bolo udelené na základe súhlasného stanoviska správcu cesty Správy a údržby 

ciest TTSK zo dňa 21.01.2020 č. 4734/2020/SÚCTt-12/0510 a záväzného stanoviska Okresného 

dopravného inšpektorátu v Skalici zo dňa 27.02.2020 č. ORPZ-SI-OPDP1-2020/000510-010 a 

predloženej DÚR stavby. Z dôvodu ochrany cesty a premávky na nej boli tunajším cestným správnym 

orgánom stanovené vyššie uvedené podmienky. 

Podľa § 11 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov sa na udelenie výnimiek z ochranného pásma ciest nevzťahujú všeobecné 

predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov). 

Za vydanie povolenia bol vybratý správny poplatok vo výške 115 € (slovom: jednostopätnásť eur) 

podľa položky č. 85 písm. a) Sadzobníka tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch v znení neskorších predpisov, ktorý bol zaplatený e-kolkom dňa 07.02.2020. 

 

- Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Senici, Okresný dopravný inšpektorát – 

záväzné stanovisko č. ORPZ-SE-ODI1-2020/000744-018 zo dňa 5.2.2020: 
Okresný dopravný inšpektorát v Senici podľa § 140a Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v zmysle § 3b ods. 4) Zákona Č. 135/4962 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou 

stavby: "SA_A1_Adamov, Kuklov 6. úsek, SOK, VNV" pre územné konanie investora: 

Západoslovenská distribučná, a.s., ktorá rieši stavbu vybudovania optickej trasy - nového optického 

vedenia samostatným optickým káblom na. existujúcich vzdušných vedeniach 22kV a úložnými 

optickými káblami križovaním nad cestou resp. pri ceste č. 1/02, č.II/500 a č.III/1140 a na miestnych 

komunikáciách v k.ú. Kúty a k.ú. Kuklov v okrese Senica v súbehu s cestou resp. križovaním nad 

telesom cesty tak, ako je navrhnuté v predloženej PD, za dodržania stanovených podmienok: 
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1. Príslušný cestný správny orgán vydá na základe tohto záväzného stanoviska v zmysle § 8 ods. 

ods. 1) Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení 

povolenie na zvláštne užívanie cesty - vedením trasy nového optického vedenia samostatným 

optickým káblom, uložením v telese cesty (v jej súbehu resp. križovaním) v zmysle ustanovení § 18 

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

2. Príslušný cestný správny orgán vydá na základe tohto záväzného stanoviska v zmysle § 11 

ods. ods. 6) Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení 

povolenie na výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty vedením trasy optického kábla v 

ochrannom pásme cesty. 

3. V zmysle § 3 ods. 7) Zákona Č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

žiadame predložiť projekt organizácie dopravy počas realizácie stavby, ktorý bude riešiť obmedzenie 

cestnej premávky na dotknutých komunikáciách počas realizácie stavby na dotknutých cestných 

komunikáciách (výkresovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia) a harmonogram 

stavebných prác po jednotlivých etapách stavby. 

4. Okresný dopravný inšpektorát v Senici si vyhradzuje právo dodatočne zmeniť toto vydané 

stanovisko alebo podmienky, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý 

verejný záujem. 

 

- Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Skalici, Okresný dopravný inšpektorát – 

záväzné stanovisko č. ORPZ-SI-OPDP1-2020/000510-003 zo dňa 14.1.2020: 
Okresný dopravný inšpektorát v Skalici podľa § 140a Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou pre územné 

rozhodnutie stavby „SA_A1_Adamov, Kuklov 6. úsek, SOK, VNV” v k.ú. Gbely, Brodské investora: 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, ktorá rieši vybudovanie optickej trasy - 

samonosného optického kábla (SOK) na existujúce stožiare 22kV vzdušného vedenia č. 467 a č. 214 

v úseku Adamov - Kuklov, vedením a križovaním nad telesom cesty 1/2, III/l 129 a III/l 132 tak, ako 

je navrhnuté v prílohe, za dodržania stanovených podmienok: 

V ďalšom stupni povoľovacieho konania žiadame spracovať a predložiť projektovú dokumentáciu 

pre stavebné povolenie nasledovne: 

1. Predložiť realizačný projekt stavby s príslušnou technickou dokumentáciu, z ktorej bude 

zrejmý zásah stavby do cestných komunikácií prípadne ich križovanie, zásah do ochranného pásma 

ciest, vedenie optickej trasy nad telesom cesty resp. v jej súbehu. 

2. Pred realizáciou stavby žiadame predložiť v zmysle § 3 ods. 7) a § 8 ods. ods. 1) Zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) žiadosť o záväzné stanovisko k projektu 

organizácie dopravy počas realizácie stavby, prípadne k povoleniu na zvláštne užívanie cesty (v jej 

súbehu resp. križovaním), ktorý bude riešiť obmedzenie cestnej premávky na dotknutých 

komunikáciách I. a III. triedy počas budovania optickej trasy na existujúce stožiare 22kV vzdušného 

vedenia č. 467 a č. 214 v úseku Adamov - Kuklov. 

3. Predložiť žiadosť o záväzné stanovisko v zmysle § 11 ods. ods. 1) Zákona č. 135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení pre udelenie výnimky z činnosti v 

ochrannom pásme ciest vedením trasy VN káblového vedenia v telese cesty resp. v jej súbehu. 

4. V prípade potreby obmedzenia cestnej premávky na ceste č. 1/2 počas budovania optickej 

siete SOK je potrebné predložiť na KDI KR PZ Trnava žiadosť o záväzné stanovisko k projektu 

organizácie dopravy počas realizácie stavby y jej súbehu resp. križovaním, ktorý bude riešiť 

obmedzenie cestnej premávky na ceste I. triedy. 

5. V prípade realizácie stavby optickej siete SOK v k.ú. Kúty, Kuklov v zmysle vecnej a miestnej 

príslušnosti je potrebné predložiť žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k PD pre vydanie 

územného rozhodnutia na ODI OR PZ Senica. 

6. Okresný dopravný inšpektorát v Skalici si vyhradzuje právo dodatočne zmeniť toto vydané 

stanovisko alebo podmienky, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý 

verejný záujem. 
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- Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky –stanovisko č. 07932/2020/OI-2 

zo dňa 17.1.2020: 
Listom doručeným Trnavskému samosprávnemu kraju (ďalej len TTSK) dňa 9.1.2020 ste v prospech 

spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. (investor) požiadali o stanovisko k projektovej 

dokumentácii stavby „SA A1 Adamov-Kuklov, 6. úsek, SOK, VNV“, pre účely vydania územného 

rozhodnutia. Predložená dokumentácia rieši umiestnenie samonosného optického kábla na 

existujúcich stožiaroch vedeniach 22 kV č. 467 a č. 214 v úseku Adamov - Kuklov. Realizáciou 

predmetnej stavby bude, okrem iného, dotknutá i ochrana záujmov ciest III/1129,III/1132 a I/2, ktoré 

križuje trasa optického vedenia. 

TTSK, ako vlastník ciest II. a III. triedy nachádzajúcich sa na území samosprávneho kraja v zmysle 

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

neskorších predpisov, Vám z hľadiska ochrany týchto nehnuteľností zasiela prostredníctvom Odboru 

dopravnej politiky nasledovné stanovisko: 

 Nakoľko realizáciou predmetnej stavby bude, okrem iného, dotknutá i ochrana záujmov ciest 

vo vlastníctve TTSK, je povolenie jej umiestnenia ako i následné vydanie stavebného 

povolenia miestne príslušným stavebným úradom možné len za dodržania ustanovení §§ 4 a 7 

Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Ministerstva životného prostredia SR, 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. 

 Podľa ustanovení § 8 cestného zákona a § 11 ods. 1 písm. g) Vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou 

sa cestný zákon vykonáva, je zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby 

nadzemných a podzemných vedení každého druhu chápané ako zvláštne užívanie pozemných 

komunikácií, na ktoré sa vyžaduje povolenie príslušného cestného správneho orgánu. V 

prípade ciest III/1129 a III/1132 je ním Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a 

pozemných komunikácií. 

 Pri realizácii predmetnej stavby žiadame dodržať platné ustanovenia § 18 cestného zákona. 

 Stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k ohrozeniu telesa ciest vo vlastníctve TTSK z hľadiska 

narušenia ich stability, stavebno-technického stavu, odtokových pomerov (odvádzania 

dažďových vôd z telesa cesty) a bezpečnosti cestnej premávky. 

 Pokiaľ bude nutné v rámci prác aj demontovať trvalé dopravné značenie prislúchajúce k 

cestám vo vlastníctve TTSK, je žiadateľ povinný nahlásiť túto skutočnosť ich správcovi 

(Správa a údržba ciest TTSK), riadiť sa jeho pokynmi a prijať opatrenia na osadenie 

prenosného dopravného značenia. 

 Pri križovaní optického vedenia s cestami vo vlastníctve TTSK požadujeme dodržať 

minimálnu prejazdnú výšku stanovenú príslušnou legislatívou. 

 Prípadné obmedzenie cestnej premávky na cestách vo vlastníctve TTSK žiadame navrhnúť len 

v nevyhnutnom rozsahu. V takom prípade je žiadateľ 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 

požadujeme označiť v zmysle platných predpisov - Technické podmienky TP 06/2013 Použitie 

dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest. 

 Všetky škody na cestách III/1129 a III/1132, vrátane poškodenia trvalého dopravného 

značenia, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie predmetnej stavby, je žiadateľ povinný 

neodkladne nahlásiť ich správcovi a uhradiť na vlastné náklady. 

Za dodržania vyššie uvedených podmienok súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia i stavebného 

povolenia pre predmetnú stavbu. 

 

- Trnavský samosprávny kraj, Správa a údržba ciest TTSK –stanovisko č. 

4734/2020/SÚCTt/17/0510 zo dňa 21.1.2020: 
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Žiadosťou doručenou dňa 09.01.2020 nás žiadate o vyjadrenie k projektovej dokumentácií pre 

územné rozhodnutie stavby: „SA_A1_Adamov, Kuklov 6.úsek, SOK,VNV“ v úseku Adamov - Kuklov. 

Našich záujmov sa dotýkajú zásahy do telesa cesty č. II/500 Kúty - Senica, č. III/1129 Brodské - 

spojovacia, č. III/1132 Brodské - Kúty a č. III/1140 Moravský Sv. Ján - Šaštín-Stráže, ktoré sú v 

našej správe a údržbe. Optická trasa bude inštalovaná na existujúce stožiare. Navrhovaná optická 

trasa je podľa priloženej dokumentácii vedená mimo cestný pozemok vyššie uvedených ciest, ktoré sú 

v našej správe. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja súhlasí s realizáciou vyššie 

uvedenej stavby za podmienky, že : 

Stavebnou činnosťou nesmie byť ohrozená stabilita cesty. Poškodenie vozovky alebo iných súčastí 

cesty musíte uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady. Na vozovke nesmie byť skladovaný 

žiadny materiál ani zemina z výkopov. Premávka na cestách č. II/500, III/1129,III/1132 a III/1140 

nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným 

dopravným značením. Žiadame dodržať podmienky OR PZ, ODI v Senici.. 

Vzhľadom k tomu, že umiestnenie stavby je navrhované aj v extraviláne, Správa a údržba ciest TTSK, 

v prípade dodržania všetkých podmienok, súhlasí s vydaním výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom 

pásme cesty č. III/1129, III/1132 a III/1140 ( 20 m od osi komunikácie) a II/500 ( 25 m od osi 

komunikácie ), ktorú vydá Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

Nakoľko 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 vyššie uvedených ciest vykonávané mimo 

uvedený termín. Začatie prác v dotyku so spomínanými cestami žiadame oznámiť nášmu majstrovi v 

Sekuliach, č. 0903 769 047. 

Poučenie: 

Stanovisko, resp. vyjadrenie a podmienky v ňom stanovené, sú platné jeden rok odo dňa vyhotovenia, 

po uplynutí tejto doby stanovisko, resp. vyjadrenie stráca platnosť. Každú zmenu dokumentácie / 

umiestnenia stavby, ku ktorej príde po vydaní stanoviska resp. vyjadrenia, je stavebník povinný 

prerokovať so SÚC TTSK a požiadať o vyjadrenie k navrhovanej zmene. 

 

- Obvodný banský úrad v Bratislave –stanovisko č. 438-804/2020 zo dňa 6.4.2020: 
K predmetu oznámenia Stavebného úradu Mesta Gbely, Nám. slobody 1261, 908 45 Gbely pod č. 

131- 1562/2020 zo dňa 17.03.2020 (na tunajší úrad doručeného dňa 17.03.2020 elektronickou 

poštou) o začatí územného konania o umiestnení stavby, Obvodný banský úrad v Bratislave, podľa § 

41 ods. 2 písm. 1) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej 

správe v znení neskorších predpisov, dáva toto stanovisko: 

Časť líniovej stavby (trasy vedenia 22 kV s optickým káblom) v k.ú. Kúty je situovaná na ploche 

chráneného ložiskového územia (ďalej len „CHLÚ“) Kúty, určeného na ochranu výhradného ložiska 

zemného plynu a gazolínu (sprievodný nerast lignit), kde ochranu zabezpečuje organizácia NAFTA 

a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava a súčasne na ploche CHLÚ Kúty I., určeného na ochranu 

výhradného ložiska lignitu, kde ochranu zabezpečuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 

Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava. 

Obvodný banský úrad v Bratislave upozorňuje na § 18 a § 19 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a 

využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov v tom, že povolenie stavieb 

a zariadení v CHLÚ, ktoré nesúvisia s dobývaním výhradného ložiska, môže vydať príslušný orgán 

len na základe záväzného stanoviska Obvodného banského úradu v Bratislave, o ktoré doposiaľ 

tunajší úrad nik nepožiadal. 

 

- Obvodný banský úrad v Bratislave – záväzné stanovisko č. 438-1367/2020 zo dňa 

15.6.2020: 
Obvodný banský úrad v Bratislave k predmetu žiadosti právnickej osoby EDWIN s.r.o., Košická 

5590/56, 821 08 Bratislava zn. 20/JK/0080 zo dňa 23.04.2020 (na tunajší úrad doručenej dňa 

29.04.2020 elektronickou poštou), ako vecne príslušný orgán štátnej banskej správy podľa § 41 ods. 

2 písm. f) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v 

znení neskorších predpisov a miestne príslušný podľa § 1 písm. a) vyhlášky MH SR Č. 333/1996 Z. 
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z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov, podľa § 19 s poukázaním 

na § 18 ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v 

znení neskorších predpisov dáva toto záväzné stanovisko 

vo veci stavby „SA Al Adamov, Kuklov, 6. úsek, SOK, VNV“ 

v k.ú. Gbely, v k.ú. Brodské, v k.ú. Kúty, v k.ú. Kuklov a v k.ú. Borský Svätý Jur 

(ďalej len „stavba“): 

Predmetná stavba (optická líniová stavba bude inštalovaná na stožiare existujúcej trasy 22 kV 

vedenia) sa plánuje na ploche chráneného ložiskového územia (ďalej len „CHLÚ“) Kúty s určeným 

dobývacím priestorom Kúty, určeného na ochranu a využitie výhradného ložiska zemného plynu a 

gazolínu (sprievodný nerast lignit) toho času pre organizáciu NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 

Bratislava (ďalej len „NAFTA a.s.“) a súčasne na ploche CHLÚ Kúty I., určeného na ochranu 

výhradného ložiska lignitu, ktorú zabezpečuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská 

dolina 1, 817 04 Bratislava. 

Na trase predmetnej projektovanej líniovej stavby sa nenachádzajú žiadne zariadenia vo vlastníctve 

NAFTA a.s. a ani tam nezasahujú žiadne ochranné, a bezpečnostné pásma zariadení NAFTA a.s.. 

Tunajší úrad k umiestneniu a povoleniu stavby nemá námietky. 

Toto záväzné stanovisko tunajší úrad vydal na základe uvedenej žiadosti žiadateľa, ako aj na základe 

stanoviska NAFTA a.s. č. 3-4936/OSP/2020/KP z 01.06.2020. 

Správny poplatok v sume 9,50 € za vydanie záväzného stanoviska bol uhradený prevodom z účtu na 

účet dňa 11.06.2020. 

 

- NAFTA a.s. –stanovisko č. 3-4936/OSP/2020/KP zo dňa 1.6.2020: 
Na základe Vašej žiadosti o vydanie stanoviska k PD pre územné rozhodnutie stavby 

„SA_A1_Adamov, Kuklov 6. úsek, SOK, VNV" v katastrálnych územiach Gbely, Brodské, Kúty, 

Kuklov, Borský Svätý Jur (ďalej aj „stavba"), doručenej spoločnosti NAFTA a.s. (ďalej 

„spoločnosť") dňa 30.4.2020, zasielame nižšie uvedené stanovisko. 

1. Zákonné podmienky 

Predmetná stavba sa dotýka záujmov spoločnosti, konkrétne chráneného ložiskového územia Kúty, 

avšak nezasahuje do oblasti, v ktorej sú umiestnené zariadenia spoločnosti, ani do nej nezasahujú 

ich ochranné, resp. bezpečnostné pásma. 

Vzhľadom na to, že ide o inštitúty požívajúce osobitnú ochranu v zmysle príslušných právnych 

predpisov (z. č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení 

neskorších predpisov, z. č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v 

znení neskorších predpisov), povolenie stavieb (napr. rodinný dom, prístrešok, garáž, sklad, studňa) 

a zariadení v chránenom ložiskovom území, ktoré nesúvisia s dobývaním, môže vydať príslušný 

orgán len na základe záväzného stanoviska príslušného obvodného banského úradu, ktorý je v 

konaní dotknutým orgánom. 

Okrem toho, osobitne upozorňujeme, že v prípade strojového vŕtania studní je potrebné dodržať 

najmä:  

- k povoleniu studne v chránenom ložiskovom území povinne vyžiadať záväzné stanovisko 

príslušného obvodného banského úradu  

- zabezpečiť potrebné povolenia na realizáciu studne (tzn. územné/stavebné povolenie, kolaudácia) v 

zmysle stavebného/ vodného zákona  

- strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m písomne ohlásiť príslušnému 

obvodnému banskému úradu (uvedená povinnosť sa nevzťahuje na práce uvedené v § 2 a § 3 písm. a) 

až g) z. č. 51/1988 Zb.). 

2. Predložená žiadosť 

Predložená žiadosť rieši stanovisko spoločnosti k PD pre územné rozhodnutie stavby 

„SA_A1_Adamov, Kuklov 6. úsek, SOK, VNV" v katastrálnych územiach Gbely, Brodské, Kúty, 

Kuklov, Borský Svätý Jur, ktorej investorom je Západoslovenská distribučná, a.s.. Účelom stavby je 

vybudovanie optickej trasy prostredníctvom samonosného optického kábla - SOK inštalovaného na 

existujúcich vedeniach 22kV č. 467 a č. 214 v úseku Adamov - Kuklov.  
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3. Stanovisko spoločnosti 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, spoločnosť nemá námietky k umiestneniu stavby 

„SA_A1_Adamov, Kuklov 6. úsek, SOK, VNV" v katastrálnych územiach Gbely, Brodské, Kúty, 

Kuklov, Borský Svätý Jur podľa predloženej PD pre územné rozhodnutie. 

Zároveň upozorňujeme na povinnosť dodržať zákonné podmienky tak, ako sú uvedené v bode 1. tohto 

stanoviska, t. j. vyžiadanie si záväzného stanoviska OBÚ v Bratislave k vyššie uvedenej stavbe resp. 

písomné ohlásenie strojového vŕtania studní (vrtov) s dĺžkou nad 30 m. 

Toto stanovisko je platné po dobu 6 mesiacov od jeho vydania a možno ho použiť len pre účely 

územného rozhodnutia k vyššie uvedenej stavbe, umiestnenej na pozemkoch tak, ako je špecifikované 

v predloženej PD. 

 

- Slovenská správa ciest –stanovisko č. SSC/7786/2020/2320/4156 zo dňa 5.2.2020: 
Na základe Vašej žiadosti a predloženej dokumentácie uvedenej stavby Vám dávame z hľadiska 

koncepcie rozvoja cestnej siete v SR a majetkovej správy ciest I. triedy so zreteľom na platnú sústavu 

STN nasledovné stanovisko: 

Predložená projektová dokumentácia rieši vybudovanie vzdušnej optickej trasy prostredníctvom 

samonosného optického kábla (SOK) inštalovaného na existujúce stožiare 22 KV vedenia. Trasa 

SOK 1x križuje v extraviláne cestu I/2 Adamov - Kúty v Trnavskom samosprávnom kraji. 

K predloženej dokumentácii máme nasledovné pripomienky: 

1. Stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita cesty I/2. 

2. Do situácie žiadame čitateľne zakótovať vzdialenosť najbližších stožiarov k ceste I. triedy, 

doplniť staničenie cesty v mieste križovania (1x) vzdušným vedením a doplniť vzorový priečny rez 

križovania cesty so zakótovaním výšky vedenia od nivelety cesty po 22 kV kábel. 

3. Pri križovaní vzdušnej trasy el. vedenia nad cestou I/2 je potrebné dodržať voľnú prejazdnú 

výšku nad vozovkou v zmysle STN 33 3300 + 0,5 m, z dôvodu rezervy pre výhľadové úpravy krytu 

vozovky. 

4. Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I/2. Zemné 

práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál 

nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I/2 a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite 

odstránené. 

5. Ak počas realizácie stavby bude nutné obmedzenie cestnej premávky na ceste I/2, je potrebné 

pracovisko označiť dopravným značením odsúhlaseným príslušným Dl PZ. 

6. Stavebník zodpovedá za všetky škody vzniknuté na ceste I/2 a jej príslušenstve počas výstavby. 

7. PD je potrebné prerokovať aj s Okresným úradom v Trnave, odbor CD a PK, ktorý vykonáva 

štátnu správu a činnosť špeciálneho stavebného úradu na príslušnom úseku cesty I/2. 

S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby „SA_A1_Adamov, Kuklov 6. úsek, 

SOK, VA/V" súhlasíme s podmienkou, aby naše pripomienky boli uvedené v podmienkach územného 

rozhodnutia, zapracované v dokumentácii na stavebné povolenie a rešpektované pri realizácii 

stavby. 

PD si nechávame na pracovné účely. 

 

- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový 

stavebný úrad – záväzné stanovisko č. 14915/2020/SŽDD/29751 zo dňa 6.4.2020: 
Listom doručeným dňa 01. 04. 2020 stavebník, Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 

Bratislava v zastúpení spoločnosťou EDWIN s.r.o., Košická 56, Bratislava, požiadal Ministerstvo 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR) o záväzné stanovisko - súhlas k 

stavbe/činnosti v ochrannom pásme dráhy (ďalej len OPD). Jedná sa o stavbu 

„SA_A1_Adamov, Kuklov, 6. úsek, SOK, VNV“ v k. ú. Brodské, Kúty. 

Účelom stavby je vybudovanie optickej trasy prostredníctvom samonosného optického kábla - SOK, 

inštalovaného na existujúcich vedeniach v úseku Adamov - Kuklov. 

Stavba bude zasahovať do OPD železničnej trate Devínska Nová Ves - Kúty - štátna hranica ČR v 

žkm 49,600 medzi stožiarmi č. 190 - 191 a v žkm 71,167 medzi stožiarmi č. 215 - 216. 
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Stavba zasahuje čiastočne aj na pozemky parc. č. 7377/1 k. ú. Brodské, vo vlastníctve Slovenskej 

republiky, v správe Železníc SR a parc. č. 2952/2 k. ú. Kúty, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v 

správe Železníc SR. 

MDV SR ako orgán verejnej správy vo veciach dráh v zmysle § 101 zákona 513/2009 Z. z. o dráhach 

v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dráhach) a zároveň ako dotknutý orgán v zmysle § 

102 ods. 1 písm. ab) zákona o dráhach v územnom a stavebnom konaní pre stavby v ochrannom 

pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe a § 140a zákona 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov s § 140b stavebného zákona vydáva toto záväzné stanovisko - súhlas na 

vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy. 

MDV SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby v OPD a zároveň pre jej realizáciu určuje tieto 

podmienky: 

1. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR. 

2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného 

telesa. 

3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy. 

4. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom. 

5. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu. 

6. Stavebník je povinný dodržať podmienky určené v stanovisku ŽSR - GR, Odbor expertízy, 

Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 č. 26882/2020/O230-3 zo dňa 25.02.2020. 

7. 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. 

8. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na 

stavbe. 

9. Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania. 

V zmysle § 140b, ods. 1 stavebného zákona toto stanovisko je pre správny orgán v konaní podľa 

stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné konania správneho 

orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k zmene 

priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD. 

Stavebník uhradil za vydanie súhlasu správny poplatok, v hodnote 33,00 € formou E - kolku, v zmysle 

zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov, pol. č. 86 a) 2. 

sadzobníka. 

 

- Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy – stanovisko č. 

26882/2020/O230-3 zo dňa 25.2.2020: 
Predložená dokumentácia rieši vybudovanie optickej trasy prostredníctvom samonosného optického 

kábla inštalovaného na existujúcich vedeniach 22kV č. 467 č. 214 v úseku Adamov - Kuklov, v k.ú. 

Gbely, Brodské, Kúty, Kuklov a Borský Svätý Jur, čiastočne na pozemkoch v správe ŽSR, p.č. 

7377/1, k.ú. Brodské a p.č. 2952/2, k.ú. Kúty (v zmysle vyjadrenia ŽSR Správa majetku Bratislava, 

Oblastná správa majetku Trnava č. 144/2020/OSM TT zo dňa 31.01.2020 - bez pripomienok). Trasa 

optického kábla bude zasahovať vzdušným križovaním do ochranného pásma dráhy /OPD/ a obvodu 

dráhy železničnej trate Devínska Nová Ves - Kúty - št. hranica ČR, v žkm 49,600 medzi stožiarmi č. 

190 - 191 a v žkm 71,167 medzi stožiarmi č. 215 - 216. Upozorňujeme, že v mieste stavby sa 

nachádzajú podzemné vedenia ŽSR v správe Sekcie OZT a EE. 

Odbor expertízy GR ŽSR, zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných 

konaniach, ako účastník konania na základe zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení 

neskorších predpisov, vydáva k predkladanej stavbe : „SA A1 Adamov, Kuklov 6. úsek, SOK, VNV", 

pre investora : Západoslovenská distribučná a.s., nasledovné STANOVISKO : 

Upozorňujeme, že vyššie uvedená železničná trať je súčasťou IV. medzinárodného koridoru a z 

hľadiska rozvojových záujmov ŽSR je plánovaná jej modernizácia na traťovú rýchlosť do 200 km/h. 
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K vybudovaniu optickej trasy v zmysle predloženej dokumentácie nemáme námietky a súhlasíme s 

vydaním územného rozhodnutia, za dodržania nasledovných podmienok : 

1/ Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 23.4/2020/SŽTS zo dňa 

10.02.2020 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách, týkajúce sa ochrany jestvujúcich 

vedení v správe ŽSR,  

2/ Zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min 1 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. Zhotoviteľ (poskytovateľ) 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, 

3/ Počas prác v OPD nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať 

svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi, 

4/ 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, 

5/ Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu 

železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný schodný a 

manipulačný priestor. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v 

správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka, 

6/ Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne 

vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme stým, aby si v 

budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie, vplyv 

trakcie a p.), 

7/ Stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na prevádzku 

dráhy, 

8/ V prípade, že v rámci pripravovanej modernizácie vyššie uvedenej trate, príde ku kolízii 

novobudovaných zariadení ŽSR s navrhovaným vedením a nebude možné nájsť iné vyhovujúce 

riešenie, stavebník toto vedenie upraví na vlastné náklady tak, aby nebránilo plánovaným 

rozvojovým zámerom ŽSR, 

9/ Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona 

č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. 

Toto stanovisko má platnosť 2 roky a nenahrádza stanovisko MDV SR, Sekcia železničnej dopravy a 

dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, (žiadosť s PD zaslať na adresu: Námestie slobody 6, 810 05 

Bratislava). 

 

- Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej 

a zabezpečovacej techniky– stanovisko č. 25/2020/289401/SOZT-Hr/2a.15 zo dňa 

5.2.2020: 
Na základe žiadosti finny EDWIN s.r.o., Bratislava o stanovisko k projektovej dokumentácii pre 

územné rozhodnutie stavby: „SA_A1_Adamov, Kuklov 6. úsek, SOK, VNV,“ situovanej v OPD žel. 

trate Bratislava - Břeclav s križovaním žel. trate v žkm 71,167 a v žkm 49,6 Vám Sekcia OZT 

predkladá nasledovné stanovisko: 

V rámci predmetnej stavby bude vybudovaná optická trasa pomocou samostatného optického kábla 

(SOK) umiestneného na existujúcich stožiarov. 

V záujmovom území stavby sa nachádzajú trasy podzemných káblových vedení v správe ŽSR OZT, 

ktoré boli informatívne zakreslené do máp JŽM priložených k žiadosti. Pred zahájením akýchkoľvek 

prác ako aj prejazdu mechanizmov v blízkosti káblových vedení v správe ŽSR OZT požiadajte o 

vytýčenie vedení priamo v teréne. 
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Práce v ochrannom pásme vedení (0,5 m od osi kábla na obidve strany) je potrebné vykonávať v 

súlade so zákonom č. 351/2011 z. z. (zákaz vykonávať terénne úpravy, navodzovať zmenu krytia 

káblovej trasy, prechádzať ťažkými mechanizmami a zriaďovať skládky). V blízkosti káblových 

vedení je potrebné zemné práce vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným výkopom. Akékoľvek 

poškodenie zemného vedenia (zariadenia), bezodkladne oznámte na SMSÚ OZT KT Trnava Bc. 

Korbelič. Požadujeme ohlásenie začatia a ukončenia stavebných prác na SMSÚ OZT KT Trnava. 

Vytýčenie Vám na podklade objednávky zabezpečí SMSÚ OZT KT Trnava, Bratislavská 2, 917 02 

Trnava (Bc. Korbelič,tel.č. 0903/566278). 

Sekcia OZT nemá z hľadiska svojich záujmov k projektovej dokumentácii v predloženom rozsahu iné 

pripomienky. 

Toto vyjadrenie Sekcie OZT je Čiastkovým stanoviskom ŽSR Oblastného riaditeľstva Trnava. 

Stavebné povolenie /súhlas na zriadenie stavby v obvode dráhy, v OPD môže byť vydané až na 

základe súhrnného stanoviska ŽSR GR. Odbor expertízy. Klemensova 8. Bratislava. O vydanie 

súhrnného stanoviska je nutné požiadať ŽSR OR Sekcia ŽTS Trnava. 

 

- Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS TO Trnava – 

vyjadrenie č. 1/2020/283102-SMSÚTT/7a.13 zo dňa 13.1.2020: 
- Predmetná stavba sa nachádza v OPD v katastrálnom území Kúty TÚ 2803 DÚ 12 , ktorú v km 

49,600 križuje vrchom a v katastrálnom území Brodské TÚ 2802 DÚ 02 ktorú križuje v km 71.168 

vrchom . Predmetom projektovej dokumentácie je optická trasa inštalovaná na existujúce stožiare 22 

kV vedenia v celkovej dĺžke 13,4 km. Vedenie nebude mať nepriaznivý vplyv na zariadenia železnice. 

Zariadenia železnice nebudú mať nepriaznivý vplyv na vedenie VNV. 

- Vyjadrenie: 

V ďalšom stupni PD žiadame doplniť technologický postup pri montáži vedenia ponad žel. trať s 

možnou potrebou zabezpečenia výluk, ako aj presné okótovanie trasy vedenia v JŽM s prihliadnutím 

na žkm. 

K umiestneniu predmetnej stavby nemáme iné pripomienky. 

Stanovisko SMSÚ ŽTS Trnava je len čiastkové a nenahrádza stanovisko OR Trnava. 

 

- Železnice Slovenskej republiky, Správa majetku ŽSR Bratislava – vyjadrenie č. 

144/2020/312200/OSM TT/7a.09 zo dňa 31.1.2020: 
Železnice Slovenskej republiky (ďalej len ŽSR) - Správa majetku ŽSR Bratislava, k žiadosti 

spoločnosti EDWIN s.r.o. projekty elektrických vedení, Košická 56, 821 08 Bratislava, o vyjadrenie k 

PD pre stavbu „SA_A1_Adamov, Kuklov 6.úsek, SOK,VNV“ investora Západoslovenská distribučná, 

a.s. Čulenova 6, 8146 47 Bratislava, v stupni pre územné rozhodnutie, predkladá nasledovné 

vyjadrenie. 

PD rieši vybudovanie optickej trasy prostredníctvom samonosného optického kábla -SOK 

inštalovaného na existujúcich vedeniach 22kV č. 467 a 214 v úseku Adamov - Kuklov. Trasa 

optického vedenia sa dotýka pozemkov v správe ŽSR v k.ú. Brodské na pozemku p.č. 7377/1, a v k.ú. 

Kúty na pozemku p.č. 2952/2. 

Cez záujmové územie stavby nevedú inžinierske siete v našej správe. Z majetkoprávneho hľadiska nie 

je potrebné riešiť zmluvný vzťah - na oba pozemky je zriadené vecné bremeno. 

Z hľadiska požiadaviek a potrieb Správy majetku ŽSR Bratislava k PD pre územné rozhodnutie pre 

predmetnú stavbu, nemáme námietky. 

Toto stanovisko je len čiastkovým stanoviskom a nenahrádza súhrnné stanovisko za ŽSR, ktoré 

zabezpečuje ŽSR - GR, ODBOR EXPERTÍZY 0230, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

 

- Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Stredisko miestnej 

správy a údržby, OZT Káblová technika Trnava – stanovisko č. 07/2020/284302/SMSÚ 

OZT KT TT/7a.13/R zo dňa 20.1.2020: 
Stavba: „SA_A1_Adamov, Kuklov 6. Úsek, SOK, VNV” 

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



 

Č. výst. 131-4970/2020 zo dňa 6.7.2020 

 

- 36 - 

Investor stavby pripravuje vybudovanie optickej trasy prostredníctvom samonosného optického 

kábla (SOK) inštalovaného na existujúcich vedeniach 22kV. Č. 467 a č. 214 v úseku Adamov - 

Kuklov. Križovanie žel. trate 110 Bratislava - Břeclav v žkm 71,1677 a v žkm 49.6. 

SMSÚ OZT KT Trnava k žiadosti zaujíma nasledovné stanovisko: 

Do priloženej situácie ,IŽM sme Vám orientačne zakreslili podzemné káblové vedenia v našej správe 

(ŽSR DK a RZZ), ktoré sa nachádzajú v priestoroch realizácie stavby pri križovaní železničnej trate 

Bratislava Břeclav v žkm 71.1677 a v žkm 49,6. 

Upozorňujeme na zákaz prechádzania ťažkými mechanizmami a vozidlami nad vyznačenou trasou 

káblov počas výstavby, kým sa nevykoná ich ochrana proti mechanickému poškodeniu. K 

vybudovaniu optickej trasy vedenej na existujúcich stožiaroch nemáme iné pripomienky. Toto 

vyjadrenie platí pre dokumentáciu overenú ŽSR - SMSÚ OZT KT Trnava a pre rozsah predmetu 

záujmu na nej vyznačeného. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko ŽSR OR Trnava, ktoré je 

potrebné k vydaniu úz. rozhodnutia, stav, povolenia, výnimky z OPD a pod. 

Vyjadrenie prestáva platiť dňa: 20.1.2022. 

 

- Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia elektrotechniky a 

energetiky – vyjadrenie č. 61/2020/289501/SEE/7a.13/Šá/24 zo dňa 23.1.2020: 
V zastúpení stavebníka Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

ste požiadali o vyjadrenie k projektovej dokumentácii na územné rozhodnutie uvedenej stavby, ktorá 

je navrhovaná v ochrannom pásme dráhy (OPD) a čiastočne v obvode dráhy v k.ú. Kúty a k.ú. 

Brodské križovaním železnice v žkm 49,600 a 71,167 na trati Devínska Nová Ves - Kúty a Kúty - 

Kúty št. hr., ktoré je nasledovné: 

Účelom stavby je vybudovanie optickej trasy prostredníctvom samonosného optického kábla (SOK) 

inštalovaného na jestvujúcich vedeniach 22 kV č. 467 a č. 214 v úseku Adamov - Kuklov. Samonosný 

optický kábel sa uchytí od 0,0 do 0,5 m od osi vedenia minimálne 1,5 m pod fázovým vodičom. Trasa 

SOK-u sa nachádza v pásme vedenia VN a nedôjde k rozšíreniu existujúceho ochranného pásma pre 

22kV vedenie. 

Križovanie železnice bude v žkm 49,600 medzi stožiarmi 190 - 191 a v žkm 71,167 medzi stožiarmi č. 

215 - 216. Realizácia samonosného optického kábla bude realizovaná nad elektrifikovanou 

jednofázovou trakčnou sústavou 25kV/50Hz. Z uvedeného dôvodu musí byť vypracovaný bezpečný 

pracovný postup pre križovanie nad elektrifikovanou traťou v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s 

predpisom Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR. 

Do priložených výkresov č. 2.1 ĽD 19-5-1458 a č. 2.1 ED 19-5-1460 sme Vám orientačne zakreslili 

podzemné káble 6kV, ktoré budú predmetnou stavbou dotknuté. Pred zahájením prác si objednajte 

vytýčenie podzemného kábla 6kV v oboch križovaniach na Sekcii EE OR Trnava na adrese 

seeba@zsr.sk. V ochrannom pásme kábla je zakázané zriaďovať stavby, stavenisko, skládky, 

zvyšovať alebo znižovať výšku zeminy nad káblovou trasou a prechádzať ťažkými mechanizmami. 

Počas realizácie musí byť rešpektovaná STN 73 6005 a nami stanovené minimálne vzdialenosti. Ak 

dôjde k poškodeniu podzemného kábla 6kV v našej správe, náhradu škody si budeme uplatňovať v 

plnej výške. 

Upozorňujeme, že zamestnanci iného zamestnávateľa musia mať povolenie na vstup cudzích osôb do 

obvodu dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti. 

Vyjadrenie platí 24 mesiacov od vydania. 

Stanovisko SEE OR Trnava nenahrádza súhrnné stanovisko OR Trnava. 

 

- Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava– vyjadrenie č. 

23.4/2020/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 10.2.2020: 
V prílohe Vám zasielame PD stavby: „SA_A1 Adamov, Kuklov, 6. úsek, SOK, VNV“ pre územné 

konanie. Žiadateľom je Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava v 

zastúpení EDWIN, s.r.o.., Košická 56, 821 08 Bratislava. 
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Projektová dokumentácia rieši vybudovanie optickej trasy prostredníctvom samonosného optického 

kábla inštalovaného na existujúcich 22kV vedeniach č. 467 a Č. 214 v úseku Adamov - Kuklov. 

Samonosný optický kábel sa uchytí vo vzdialenosti od 0 do 0,5 m od osi vedenia minimálne 1,5 m pod 

fázovým vodičom. Trasa vedenia je zasahuje do ochranného pásma železničnej trate Devínska Nová 

Ves - Kúty - št. hranica križovaním trate v km 49,600 medzi stožiarmi 190 - 191 a v km 71,167 medzi 

stožiarmi č. 215 -216. 

OR Trnava dáva k PD nasledovné stanovisko: 

1) Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej 

prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa. 

2) Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR. 

3) Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade nepriaznivých účinkov dráhovej 

dopravy na stavbu. 

4) Vyjadrenia ŽSR - Sekcie EE, OZT a SMSÚ ŽTS TO Trnava sú v prílohe. V záujmovom území 

stavby sa nachádzajú podzemné káblové vedenia v správe Sekcie OZT Leopoldov a EE Trnava. Siete 

boli informatívne zakreslené do situácií JŽM. Pred začiatkom realizácie prác je nutné požiadať obe 

sekcie o vytýčenie vedení v teréne. Pre zaistenie ich ochrany je nutné dodržať podmienky stanovené 

vo vyjadrení Sekcie OZT Leopoldov a EE Trnava. 

5) Križovanie železnice optickým káblom bude realizované nad traťou elektrifikovanou 

jednofázovou trakčnou sústavou 25 kV/50Hz. Z uvedeného dôvodu musí byť vypracovaný bezpečný 

pracovný postup pre križovanie nad elektrifikovanou traťou v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s 

predpisom Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR. 

6) Upozorňujeme, že zamestnanci iného zamestnávateľa musia mať povolenie na vstup cudzích 

osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti a nakoľko sa budú aj v prevádzkovom 

priestore, musia splniť ustanovenia predpisu Z2,1. kapitola, čl. 2. 

7) Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom dopravy počas celej doby jej 

prevádzky. 

1) Toto vyjadrenie nemožno použiť ako doklad pre vydanie územného rozhodnutia. Územné 

rozhodnutie je možné vydať až na základe súhrnného stanoviska za ŽSR od odboru 230 GR ŽSR 

Bratislava a po súhlase Dráhového stavebného úradu MDV SR. 

2) Po splnení vyššie uvedených pripomienok OR Trnava nemá námietky k umiestneniu stavby 

podľa predloženej PD. 

 

 

 

Požiadavky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie:   
-  

 

V zmysle § 56 písm.b) stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému 

úradu nevyžaduje. Toto rozhodnutie po nadobudnutí právoplatnosti oprávňuje stavebníka na 

uskutočnenie stavby. 

 

 

Ďalšie podmienky stavebného úradu: 
- Stavebnému úradu bude do 15 dní o začatia a ukončenia stavby oznámené jeho začatie 

a ukončenie. 

- Stavebnému úradu bude po ukončení stavby predložený doklad o jej zameraní (len doklad). 

 

Podľa § 40 stavebného zákona je rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov 

konania. 

 

Námietky účastníkov konania:  Neboli vznesené. 
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        Toto rozhodnutie platí podľa § 40 odst.1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v jeho lehote bude stavba začatá. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Navrhovateľ podal dňa 9.3.2020 na stavebný úrad návrh na umiestnenie líniovej stavby 

„SA_A1_ADAMOV, KUKLOV 6.ÚSEK SOK, VNV“. K návrhu bola priložená projektová 

dokumentácia stavby s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií, doklady o vlastníctve. 

K pozemkom má navrhovateľ iné právo v zmysle § 139 stavebného zákona – Samonosný optický 

kábel bude zavesený na existujúcom vedení 22 kV vo výške cca 6 m nad terénom. Na existujúcom 

vedení 22 kV je založené vecné bremeno v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 

6, 816 47 Bratislava. 

V zmysle §3 ods.2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona v znení neskorších predpisov stavebný úrad v rozhodnutí neuviedol parcelné čísla 

všetkých pozemkov a všetkých účastníkov konania, ale opísal len prebiehajúce hranice územia, 

nakoľko sa jedná o líniovú stavbu na rozsiahlom území s veľkým počtom účastníkov konania:   

Ak ide o návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby alebo v 

odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom účastníkov konania, 

územného rozhodnutia o využití územia, o chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere, ak sa týkajú 

rozsiahleho územia, údaje podľa odseku 1 písm. c) a d) sa v návrhu neuvádzajú, ale uvedie sa opis 

prebiehajúcich hraníc územia. 

Stavebný úrad v Gbeloch oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 17.3.2020 začatie 

územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy 

a verejným oznámením vyvesením oznamu po dobu 15 dní na úradných tabuliach dotknutých obcí 

(cez ktorých katastrálne územie vedie trasa líniovej stavby) a dňa 21.4.2020 vykonal ústne konanie 

spojené s miestnym zisťovaním.  

Tunajší úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a § 3 

vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z. z. a zistil, že neboli predložené 

všetky potrebné stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy. 

Stavebný úrad konanie prerušil rozhodnutím č.j. 131-4524/2020 zo dňa 4.6.2020 a vyzval 

navrhovateľa na doplnenie podania.  

Po doložení všetkých potrebných dokladov stavebný úrad zistil, že umiestnenie stavby 

zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, ktorým neodporuje, ani životné prostredie 

neohrozuje. Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa § 

43e a § 47 stavebného zákona a je v súlade s Územnými plánmi dotknutých miest a obcí. 

Svoje stanoviská oznámili tieto orgány štátnej správy a obce: Mesto Gbely, Obec Kúty, Obec 

Kuklov, Obec Brodské, Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Nafta a.s., Okresný 

úrad Skalica a Senica, odbor starostlivosti o ŽP, odbor krízového riadenia, Okresné riaditeľstvo 

HaZZ Senica, Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Slovenská 

správa ciest, Krajský pamiatkový úrad Trnava, Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, 

Archeologický ústav SAV, Správa a údržba ciest TTSK, Okresné riaditeľstvo policajného zboru – 

ODI Senica a Skalica, SVP, š.p. – Odštepný závod Bratislava, Správa povodia Moravy Malacky, 

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s. Bratislava, Trnavský samosprávny kraj, odbor 

dopravnej politiky Trnava, Slovak Telekom, a.s., SPP-distribúcia, a.s., Bratislavská vodárenská 

spoločnosť, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., Michlovský s.r.o. (PTZ Orange Slovakia, a.s.), 

Ministerstvo obrany SR Agentúra správy nehnut. majetku, Hydromeliorácie, š.p., Energotel, a.s., 

eustream, a.s., Transpetrol, a.s., Slovnaft, a.s., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra,  Obvodný 

banský úrad Bratislava, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Dráhový 

a stavebný úrad, ŽSR – Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy; Oblastné riaditeľstvo Trnava; 
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Stredisko miestnej správy a údržby OZT-Káblová technika Trnava; Správa majetku ŽSR Bratislava;  

Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS TO; Sekcia elektrotechniky a energetiky; Sekcia 

oznamovacej a zabezpečovacej techniky. 

Ich požiadavky boli zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia. 

Námietky účastníkov konania neboli vznesené. Správny poplatok vo výške 100,- € bol 

uhradený pri podaní žiadosti v zmysle zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení jeho 

noviel.     

 

 

 

P o u č e n i e 
 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na 

Okresný úrad v sídle kraja Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, prostredníctvom Mestského 

úradu v Gbeloch. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom po vyčerpaní všetkých riadnych 

opravných prostriedkov, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis; povinnosť vyčerpať všetky 

riadne opravné prostriedky sa nevzťahuje na prokurátora a zainteresovanú verejnosť, ak táto nebola 

na podanie riadneho opravného prostriedku oprávnená (§ 7 zák. č. 162/2015 Z. z. – Správny súdny 

 

 

 

 

 

Ing. Jozef Hazlinger 

primátor mesta Gbely 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Č. výst. 131-4970/2020 zo dňa 6.7.2020 

 

- 40 - 

Doručí sa : 

1. EDWIN, s.r.o., Košická 5590/56, 821 08 Bratislava 

2. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

3. Mesto Gbely, Námestie slobody 1261, 908 45 Gbely 

4. Obec Brodské, Školská 1030/2, 908 85 Brodské 

5. Obec Kúty, Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty 

6. Obec Kuklov, Kuklov č. 203, 908 78 Kuklov 

7. Obec Borský Svätý Jur, Borský Svätý Jur č. 690, 908 79  Borský Svätý Jur 

8. Ing. Igor Halán, EDWIN, s.r.o., Košická 5590/56, 821 08 Bratislava 

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

10. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

11. SVP, š.p., Odštepný závod Bratislava, Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky 

12. TT SK, Odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, P.O.BOX, 917 01 Trnava 

13. Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

14. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Trnava, pracovisko Senica, Štefánikova 1318, 905 01 

Senica 

15. Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 

16. Verejná vyhláška – doručenie ostatným účastníkom konania 

17. ku spisu 

 

Príloha: Celková situácia 

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť 

vyvesené na úradnej tabuli mesta Gbely, obce Brodské, obce Kúty, obce Kuklov a obce Borský Svätý 

Jur po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyvesené dňa ______________    zvesené dňa: ___________________ 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

odtlačok pečiatky a podpis poverenej osoby 


