Obec Kopčany, okres Skalica
Kollárova 318, 908 48 Kopčany
V Holíči, dňa 08.06.2022

Sp. zn.: 325/22
Vybavuje: Ing. Martin Maček

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
-Verejná
Navrhovateľ:
adresa:

vyhláška-

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

IČO: 36361518

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 11.02.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení
stavby:

„SA_Kopčany, Cunín VN286, VNK, TS, NNK“,

ktorá dotýka pozemkov reg. „C“ parc. č. 2641/104, 2637, 2636, 2642/73, 2642/65, 2642/64,
2642/150, 2642/63, 2642/62, 2642/61, 2642/60, 2642/59, 2642/58, 2642/57, 2642/56, 2642/55,
2642/54, 2642/53, 2642/52, 2642/51, 2642/50, 2642/49, 2642/48, 2642/47, 2642/46, 2642/45,
2642/44, 2642/43, 2642/26, 2641/100, 2641/10, 2641/108, 2641/8, 2641/107, 2641/101, 2641/3,
2641/57, 2641/56, 2641/55, 2641/49, 2641/126, 2641/133, 2641/132, 2641/88, 2641/134,
2641/131, 2641/143, 2641/80, 2641/51, 2642/179, 2642/159, 2642/158, 2642/186, 2642/176,
2642/183, 2642/181, 2642/192, 2642/154, 2642/18, 2632/1 v k. ú. Kopčany a pozemkov reg. „C“
parc. č. 3540, 3557, 3556/1, 3556/8, 3556/7, 3556/6 v k. ú. Gbely.
Obec Kopčany ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný
zákon“) prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi
postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona.
Posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a vyhodnotil námietky a vyjadrenia
účastníkov konania a dotknutých orgánov.
Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
(ďalej len „vyhlášky“) vydáva

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY
„SA_Kopčany, Cunín VN286, VNK, TS, NNK“ na pozemkoch reg. „C“ parc. č. č. 2641/104,
2637, 2636, 2642/73, 2642/65, 2642/64, 2642/150, 2642/63, 2642/62, 2642/61, 2642/60,
2642/59, 2642/58, 2642/57, 2642/56, 2642/55, 2642/54, 2642/53, 2642/52, 2642/51, 2642/50,
2642/49, 2642/48, 2642/47, 2642/46, 2642/45, 2642/44, 2642/43, 2642/26, 2641/100, 2641/10,
2641/108, 2641/8, 2641/107, 2641/101, 2641/3, 2641/57, 2641/56, 2641/55, 2641/49, 2641/126,
2641/133, 2641/132, 2641/88, 2641/134, 2641/131, 2641/143, 2641/80, 2641/51, 2642/179,
2642/159, 2642/158, 2642/186, 2642/176, 2642/183, 2642/181, 2642/192, 2642/154, 2642/18,
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2632/1 v k. ú. Kopčany a pozemkov reg. „C“ parc. č. 3540, 3557, 3556/1, 3556/8, 3556/7,
3556/6 v k. ú. Gbely tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto rozhodnutia.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
Účel stavby a vymedzenie územia:
Predložený návrh rieši umiestnenie líniovej stavby, ktorej účelom je zabezpečenie dodávky
elektrickej energie v požadovanom množstve a kvalite prekládkou trasy vzdušného vedenia
z lesného prieseku a realizáciou zemného káblového vedenia trasovaného ornou pôdou popri
existujúcich stromoch v odstupe od nich min. 5 m. Navrhovaná stavba bude umiestnená mimo
zastavaného územia obce a mesta, navrhovateľ v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného
zákona má právo k pozemkom mimo zastavaného územia mesta, vyplývajúce z iných právnych
predpisov – zákon č. 251/2012 Z. z. – Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:
SO 01 – VN rozvody – predmetom stavebného objektu je demontáž celej VN prípojky
k trafostanici TS č. 0013-035, zároveň sa demontuje úsek VN vedenia V286 prechádzajúci
súkromnými pozemkami záhrad a VN vzdušné vedenie po existujúci PB s úsekovým odpínačom
č. 70/286, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 2641/104, 2641/108, 2641/8,
2641/107, 2641/101, 2641/3, 2641/57, 2641/56, 2641/55, 2641/49, 2641/126, 2641/133,
2641/132, 2641/88, 2641/134, 2641/131, 2641/143, 2641/80, 2641/51, 2642/179, 2642/159,
2642/158, 2642/186, 2642/176, 2642/183, 2642/192, 2642/154, 2642/150, 2642/61, 2642/62,
2642/63, 2642/64, 2642/65, 2642/73, 2642/181, 2636, 2632/1 v k. ú. Kopčany a pozemkoch reg.
„C“ parc. č. 3557, 3556/1, 3556/8, 3556/7, 3556/6 v k. ú. Gbely. Súčasťou stavebného objektu je
kabelizácia VN vedenia, ktorá bude začínať na podpernom bode č. 1 – nový podperný bod
11m/V52 na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 2642/60 a 2642/61 v k. ú. Kopčany, na ktorom bude
osadená nová konzola pre uchytenie VN káblových koncoviek a obmedzovačov prepätia.
Mrežový podperný bod bude umiestnený v tesnej blízkosti pôvodného mrežového stožiara. Na
podperný bod bude presmerované existujúce VN vzdušné vedenie, zároveň bude na podpernom
bode uchytený aj úsekový odpínač. Trasa kabelizácie pokračuje popri existujúcej miestnej
komunikácii cez pozemky reg. „C“ parc. č. 2642/62, 2642/63, 2642/64, 2642/65 v k. ú. Kopčany
smerom k navrhovanej trafostanici, ktorá bude umiestnená na pozemku reg. „C“ parc. č. 2642/73
v k. ú. Kopčany. V trafostanici bude VN vedenie zaslučkované a trasa kabelizácie bude ďalej
pokračovať popri spevnenej ceste cez pozemok reg. „C“ parc. č. 2636 v k. ú. Kopčany
k pozemku reg. „C“ parc. č. 2637 v k. ú. Kopčany, na ktorom bude v trase jestvujúceho
vzdušného VN vedenia osadený nový podperný bod č. 2. Na podpernom bode bude osadená
konzola s novými káblovými koncovkami, obmedzovačom prepätia a úsekovým odpínačom.
Z podperného bodu č. 2 bude ponechané VN vzdušné vedenie na obidva smery: existujúce VN
vzdušné vedenie VN prípojka pre TS 0022-019 aj existujúce VN vzdušné vedenie VN vedenie
V286 pokračujúce smer Kopčany – obec. Pri trafostanici TS č. 0022-019 na pozemku reg. „C“
parc. č. 2641/104 v k. ú Kopčany bude vytvorený nový koncový podperný bod PB č. 3. Na
novom podpernom bode bude nová odbočná konzola, na ktorej bude ukotvené existujúce
vzdušné vedenie smerujúce k navrhovanému podpernému bodu č. 2, zároveň bude na podperný
bod premontovaný úsekový odpínač č. 70/286, na ktorý bude napojený existujúci VN kábel
smerujúci k TS č. 0022-019.
Nový VN káblový rozvod stavebného objektu bude realizovaný káblom jedného typu 3x
NA2XS2y 1x240 mm2, dĺžka 840 m. Káble budú uložené prevažne v zelenom páse v ryhe
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v pieskovom lôžku, pri križovaní komunikácie a podzemných inžinierskych sietí bude kábel
uložený v korugovavenej ochrannej rúre.
V koridore nového VN káblového vedenia – v spoločnej ryhe je navrhované uloženie aj novej
trubky HDPE 40 – červenej farby s ozn. ZSDIS.
SO 02 – NN rozvody – stavebný objekt obsahuje 3x NN káblové rozvody, ktoré budú smerovať
z novej trafostanice k jednotlivým skriniam SR.
1x NN káblové vedenie je navrhované smerom z navrhovanej TS cez pozemky reg. „C“ parc.
č. 2642/73, 2636 v k. ú. Kopčany na pozemok reg. „C“ parc. č. 3540 v k. ú. Gbely
do navrhovanej skrine SR, ktorá bude osadená v blízkosti jestvujúcej TS 0013-035 určenej na
demontáž. NN káblové vedenie bude slúžiť pre napájanie existujúcich odberateľov napojených
z trafostanice určenej na demontáž.
1x NN káblové vedenie bude z navrhovanej TS trasované v súbehu s existujúcou miestnou
komunikáciou cez pozemky reg. „C“ parc. č. 2642/73, 2642/65, 2642/64, 2642/63, 2642/62,
2642/61, 2642/60, 2642/59, 2642/58, 2642/57, 2642/56, 2642/55, 2642/54, 2642/53, 2642/52,
2642/51, 2642/50, 2642/49, 2642/48, 2642/47, 2642/46, 2642/45, 2642/44, 2642/43, 2642/26,
2641/100, 2641/10 v k. ú. Kopčany smerom k existujúcej SR č. 85.
1x NN káblové vedenie bude z navrhovanej TS trasované cez pozemky reg. „C“ parc. č.
2642/73, 2642/65, 2642/64, 2642/150 v k. ú. Kopčany k jestvujúcej SR č. 88, ktorá bude
vymenená.
Trasovanie NN káblových vedení v súbehu s miestnou komunikáciou je navrhované
v odstupe min. 1 m od krajnice cesty. NN káblové vedenie bude uložené v ryhe v pieskovom
lôžku prikryté plastovými platňami, križovanie miestnej komunikácie je navrhnuté uložením
vedenia do chráničky.
PS 01 - Transformačná stanica – prevádzkový súbor rieši osadenie novej transformačnej stanice
na pozemku reg. „C“ parc. č. 2642/73 v k. ú. Kopčany. TS je navrhnutá ako betónová,
polozapustená, obsluhovateľná z vnútra, typu EH6 – výrobcu ELEKTROHARAMIA Lozorno.
Skladá s z dvoch častí stavebné teleso a rovná strecha. Zastavaná plocha TS je 8,67 m2.
Zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím:
Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu, kde väčšina stavby je umiestnená pod povrchom terénu,
na stavbu nie sú kladené požiadavky urbanistického, príp. architektonického charakteru.
Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:
V zmysle § 43 ods. 7 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je
vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej
vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 m pri
napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.
V zmysle § 43 ods. 9 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ochranné pásmo elektrickej stanice s vnútorným vyhotovením je
vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť
zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení.
Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu, Agentúra
správy majetku, stanovisko zo dňa 14.07.2021 pod zn. ASM – 80 – 1618/2021 – po
posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou plánovanej
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stavby „SA Kopčany, Cunín, VN286, VNK, TS, NNK” v k. ú. Kopčany, Gbely, okres Skalica. V
danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, inžinierske siete, podzemné telekomunikačné vedenia
ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Všetky zmeny
projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií
a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií, Oddelenie riadenia, prevádzky a rozvoja
telekomunikačných sietí, vyjadrenie zo dňa 29.06.2021 pod zn. SITB-OT4-2021/001887240 – v záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „SA Kopčany, Cunín, VN286, VNK,
TS, NNK”, lokalita Kopčany, Cunín a Gbely, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v
dokumentácií, v katastrálnom území Kopčany a Gbely, nemá MV SR žiadne vlastné
telekomunikačné siete.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici, stanovisko zo dňa
26.07.2021 pod zn. ORHZ-SI1-182-001/2021 – z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby
s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
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.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pre územný obvod
okresov Senica a Skalica, stanovisko zo dňa 16.07.2021 pod zn. RÚVZ/2021/596/HŽP-Nos
– súhlasí sa s návrhom žiadateľa LiV - EPI, s. r. o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, IČO:
35 745 401 v zastúpení investora stavby Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36 361 518 zo dňa 17.06.2021 na územné konanie stavby „SA_Kopčany,
Cunín, VN286, VNK, TS, NNK”.
Krajský pamiatkový úrad Trnava, stanovisko zo dňa 23.07.2021 pod zn. KPUTT2021/15757-2/60941/KSI – Krajský pamiatkový úrad Trnava v zmysle § 30 ods. 4 a § 41 ods. 4
pamiatkového zákona po zvážení všetkých zložiek, týkajúcich sa ochrany pamiatkového fondu z
hľadiska archeologických nálezov a archeologických nálezísk, s realizáciou stavby veci stavby
„SA_Kopčany, Cunín, VN286, VNK, TS, NNK” na pozemkoch v katastrálnom území Kopčany,
Gbely obce Kopčany, Gbely súhlasí s podmienkami:
- termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou
požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému
úradu Trnava. V ohlásení je vhodné uviesť telefonický kontakt,
- v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo
osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu
Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona nález sa
musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou
odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do
obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné
opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a
odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z
nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové
hospodárstvo, vyjadrenie zo dňa 28.07.2021 pod zn. OU-SI-OSZP-2021/000786-002 –
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podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby sa predpokladá vznik odpadu k. č. 170101,
170103, 170402, 170405, 170506, 170904, 160209 - transformátor 1 ks. Nakladanie s odpadom
bude uskutočňované v súlade so zákonom o odpadoch. Výkopová zemina bude spätne využitá.
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:
- pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace
všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve,
- pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická
osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú,
- 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,
- 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,
- ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas
stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol
vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so
zákonom o odpadoch,
- investor 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.
Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa,
vyjadrenie zo dňa 28.07.2021 pod zn. OU-SI-OSZP-2021/000787-002 – na základe
uvedených skutočností a predloženej projektovej dokumentácie umiestnenie a realizácia danej
stavby z hľadiska ochrany vodného hospodárstva je možná za dodržania týchto podmienok:
- pred realizáciou stavby Trafostanice /TS typ EH6/ je potrebné zabezpečiť Súhlas podľa § 27
ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách vydaný Okresným úradom Skalica, odborom
starostlivosti o životné prostredie,
- pri realizácii stavby, predovšetkým pri výkopových prácach nesmie prísť k ohrozeniu režimu a
kvality podzemnej a povrchovej vody,
- je potrebné v predmetnom území pri realizácii stavby rešpektovať ochranné pásma vodných
tokov, iné vodné stavby, jestvujúce siete vodovodu a kanalizácie, ako i ostatné inžinierske siete,
- výstavbou porušené vodné stavby, toky, 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,
- 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,
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- 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.
Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody
a krajiny, stanovisko zo dňa 30.07.2021 pod zn. OU-SI-OSZP-2021/000826-002 –
realizáciou stavby nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Stavba sa nachádza na
pozemkoch v katastrálnom území obce Kopčany a Gbely. Záujmové územie sa v zmysle zákona
o ochrane prírody a krajiny nachádza v I. stupni územnej ochrany (všeobecná ochrana).
Ochranu drevín rastúcich v blízkosti stavby je potrebné zabezpečiť v súlade s § 47 ods. 1 a 2
zákona o ochrane prírody a krajiny a opatreniami podľa STN 83 70 10 Ochrana prírody ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Pri používaní stavebných mechanizmov,
nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín. Nadväzujúce
ošetrovanie a iné opatrenia v závislosti od druhu dreviny sa realizuje hneď po skončení
stavebných prác.
Na území s prvým stupňom územnej ochrany, t. j. všeobecná ochrana, je na výrub stromov s
obvodom kmeňa nad 40 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty v
zastavanom území obce s výmerou nad 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s
výmerou nad 20 m2 potrebný súhlas územne príslušnej obce, respektíve mesta - § 47 ods. 3
zákona o ochrane prírody a krajiny.
Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo
živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému
úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu - § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny.
Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona je možné danú činnosť
akceptovať v požadovanom rozsahu pri dodržaní nasledovnej podmienky:
- prípadné výruby drevín (mimo ochranného pásma elektrického vedenia) budú riešené v rámci
samostatného konania v zmysle § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny,
- pri zemných prácach bude zabezpečený výkop voči prístupu živočíchov, pre ktoré môže daný
výkop fungovať ako zemná pasca (napr. obojživelníky, plazy).
Okresný úrad Skalica, odbor krízového riadenia, stanovisko zo dňa 02.07.2021 pod zn.
OU-SI-OKR 2022/000637-006 – 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 cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko zo
dňa 28.07.2021 pod zn. OU-SE-OCDPK-2021/008732-002 – navrhované umiestnenie stavby
„SA Kopčany, Cunín, VN286, VNK, TS, NNK” v k. ú. Kopčany a Gbely, investora:
Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, Bratislava podľa predloženej DÚR sa nedotýka
záujmov ciest, nad ktorými vykonávame štátnu správu.
Stavba sa dotýka záujmov miestnych ciest, resp. účelových ciest v k. ú. Kopčany a Gbely.
Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych ciest a účelových ciest vykonávajú obce ako
prenesený výkon štátnej správy podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
Obec Kopčany, cestný správny orgán, stanovisko zo dňa 13.07.2021 pod zn. 366/2021 –
s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú stavbu súhlasíme za
dodržania nasledovných podmienok:
- pri križovaní miestnych komunikácií požadujeme práce realizovať pretláčaním,
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- križovanie a uloženie kábla do telesa cesty bude vykonané kolmo na teleso pozemnej
komunikácie. Štartovacia jama musí byť umiestnená min. 1 m za cestným telesom a zabezpečená
zábranou,
- vedenie bude pod telesom cesty uložené v chráničke po celej šírke cestného telesa s krytím
chráničky min. 1,20 m,
- pred realizáciou križovania kábla s miestnou komunikáciou je stavebník povinný požiadať v
dostatočnom predstihu Obec Kopčany o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie
podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov a § 11 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o
pozemných komunikáciách,
- všetky škody spôsobené na miestnych komunikáciách z dôvodu realizácie predmetnej stavby je
investor stavby povinný opraviť a uhradiť na vlastné náklady,
- pred realizáciou prác budú vytýčené všetky podzemné inžinierske siete,
- ak si to vyžiada situácia, bude požiadané o výrub stromov, prípadne kríkov a postupované v
zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Mesto Gbely, stanovisko zo dňa 08.07.2021 pod zn. 5106/340/2021/Br – Mesto Gbely
súhlasí s vydaním územného a stavebného povolenia uvedenej stavby, tak ako je predložené v
PD.
Projektová dokumentácia nie je v rozpore s UPN mesta Gbely, ktorý bol schválený
23.4.2003. Podľa záväznej časti UPN je pre zabezpečenie požadovaného elektrického výkonu
potrebné realizovať nové distribučné VN linky a nové trafostanice podľa vypracovanej
technickej dokumentácie.
Pred začatím stavby je potrebné v zmysle § 8 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách požiadať o povolenie zvláštneho užívania komunikácie príslušných správcov,
Položenie vedenia je možné realizovať prekopaním miestnej komunikácie v mieste
pripojenia, ostatné križovania pod komunikáciou je treba urobiť pretlačením vedenými kolmo na
os komunikácie.
Výkop žiadame realizovať v zelených pásoch s minimálnou hĺbkou uloženia 0,6 m pod
úrovňou priľahlej komunikácie.
Po skončení prác bude komunikácia uvedená do pôvodného stavu nasledovne:
- v zelenom páse bude použitá pôvodná zemina s postupným hutnením, konečná úprava sa
vykoná spôsobom ako bola pôvodná zeleň,
- posledná vrstva zeminy pod úpravu bude použitá zemina, ktorá bola odstránená ako prvá
vrstva,
- v ceste s asfaltobetónovým povrchom bude výkopová ryha zasypaná štrkodrvou s postupným
hutnením. Konštrukciu bude tvoriť:
- 30 cm makadam,
- 15 cm betónová doska, ktorá prekrýva výkopovú ryhu po oboch stranách 20 cm,
- a úprava komunikácie 5 cm asfaltobetón,
- po ukončení stavby žiadame doložiť porealizačné zameranie stavby v tlačenej aj elektronickej
forme.
Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie zo dňa 30.07.2021 pod zn.
OU-SE-PLO-2021/009446-002 – Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor ako správny
orgán na úseku lesného hospodárstva: Pri realizácii stavby na pozemkoch v ochrannom pásme
lesa je potrebné požiadať tunajší odbor o vydanie záväzného stanoviska podľa § 10 ods. 2 zák. č.
326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení (ďalej len „zák. č. 326/2005 Z z.”) o umiestnení stavby
a o využití územia vo vzdialenosti do 50 m od hranice lesných pozemkov.
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Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor ako správny orgán na úseku ochrany
poľnohospodárskej pôdy: Realizáciou zemného káblového vedenia ako aj demontážou
existujúceho VN vzdušného vedenia bude dotknutá aj poľnohospodárska pôda nachádzajúca sa
mimo hranice zastavaného územia. V súlade s ust. § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a
využívaní poľnohospodárskej pôdy v platnom znení je investor povinný pred stavebnou
činnosťou požiadať tunajší odbor o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako 1 rok, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy
do pôvodného stavu.
Vzhľadom na vyššie uvedené Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor nemá
pripomienky k realizácii stavebného zámeru za predpokladu, že budú dodržané ustanovenia zák.
č. 326/2005 Z. z. a zákona č. 220/2004 Z. z.
Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, stanovisko zo dňa 08.03.2022 pod zn.
OU-SE-PLO-2022/004576-002 – záväzné stanovisko podľa § 10 ods. 2 zák. č. 326/2005 Z. z. k
územnému rozhodnutiu pre stavbu „SA_Kopčany, Cunín VN286, VNK, TS, NNK“ v
katastrálnom území (ďalej len „k. ú.“) Gbely. Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor
súhlasí s umiestnením stavby „SA_Kopčany, Cunín VN286, VNK, TS, NNK” do 50 m od
hranice lesného pozemku C-KN parc. č. 3550 a 3557 v k. ú, Gbely, na Lesnorn celku Gbely, vo
vlastníctve Slovenskej republiky, v správe a obhospodarovaní Lesov SR, š. p., organizačná
zložka OZ Karpaty. Pri realizácii stavby je investor povinný dodržať nasledovné podmienky:
- vykonať opatrenia na zamedzenie poškodenia priľahlých lesných pozemkov a lesných
porastov,
- neuskladňovať v lese stavebný materiál a neznečisťovať lesný porast odpadmi z výstavby,
- stavebnou činnosťou neobmedzovať lesnú prevádzku,
- dodržiavať ustanovenia § 31 ods. I zák. č. 326/2005 Z. z.
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy,
stanovisko zo dňa 20.07.2021 pod zn. CS SVP OZ BA 1846/2021/2 – k navrhovanej stavbe
nemáme námietky. Stavba sa nedotýka vodných tokov a zariadení v správe našej organizácie.
Upozorňujeme však, že počas realizácie predmetnej stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality
povrchových a podzemných vôd.
HYDROMELIORÁCIE š. p., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 24.05.2022 pod zn. 30652/120/2022 – k uvedenej stavbe sme sa vyjadrili listom č. 1233-2/120/2022 zo dňa 10.03.2022.
Vo vyjadrení zo dňa 10.03.2022 sme uviedli, že v trase stavby „SA Kopčany, Cunín, VN 286,
VNK, TS, NNK” na parcele č. 3540 v k. ú. Gbely neevidujeme žiadne hydromelioračné
zariadenia v správe Hydromeliorácie, š. p.
Navrhovaná stavba „SA Kopčany, Cunín, VN 286, VNK, TS, NNK” v k. ú. Kopčany sa
dotkne hydromelioračných zariadení v správe Hydromeliorácie, š. p. nasledovne:
- na parcelách reg. C-KN č. 2641/10, 2641/100, 2642/150, 2642/26 a na parcele reg. E-KN č.
2642/63 neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia,
- parcely reg. C-KN č. 2642/43, 2642/45, 2642/46, 2642/47, 2642/48, 2642/49, 2642/50,
2642/51, 2642/52, 2642/53, 2642/54, 2642/55, 2642/56, 2642/57, 2642/58, 2642/59, 2642/60,
2642/61, 2642/62, 2642/63, 2642/64, 2642/65, 2642/73, 2636, 2637 a parcely reg. E-KN č.
2642/30, 2642/31, 2642/32, 2642/33, 2642/34, 2642/35, 2642/36, 2642/37, 2642/38, 2642/39,
2642/40, 2642/41, 2642/47, 2642/48 sa nachádzajú v záujmovom území vodnej stavby „ZP
Skalica - Gbely 1.” (evid. č. 5208 316). Stavba závlahy bola daná do užívania v roku 1993 s
celkovou výmerou 1175 ha,
- na parcelách reg. C-KN č. 2642/43, 2642/45, 2642/46, 2642/47, 2642/48, 2642/49, 2642/50,
2642/51, 2642/52, 2642/53, 2642/54, 2642/55, 2642/56, 2642/57, 2642/58, 2642/59, 2642/60,
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2642/61, 2642/62, 2642/63, 2642/64, 2642/65, 2642/73 a na parcelách reg. E-KN č. 2642/30,
2642/31, 2642/32, 2642/33, 2642/34, 2642135, 2642/36, 2642/37, 2642/38, 2642/39, 2642/40,
2642/41, 2642/47, 2642/48 sa podzemný rozvod závlahovej vody nenachádza,
- na parcelách reg. C-KN č. 2636 a 2637 sa nachádza závlahový privádzač - prívodné potrubie
(evid. č. 5208 316 010), ktoré bolo vybudované v roku 1993 o celkovej dĺžke 4,300 km v rámci
stavby „ZP Skalica - Gbely l.“ (evid. č. 5208 316),
- na parcelách reg. C-KN č. 2636 a 2637 sa nachádza podzemný rozvod závlahovej vody, vetva
„A1” DN 350 uvedenej vodnej stavby,
- SO 01 VN káblové vedenie bude križovať závlahový privádzač - prívodné potrubie (evid. č.
5208 316 010) - na parcele reg. C-KN č. 2636,
- SO 01 VN káblové vedenie pôjde v súbehu so závlahovými vetvami „A3” DN 200 a „A4” DN
200 uvedenej vodnej stavby,
- SO 02 NN káblové vedenie a PS 01 Transformačná stanica sa podzemného rozvodu závlahovej
vody nedotknú,
- vzdušné vedenie - demontáž je vedené nad závlahovým privádzačom,
- upozorňujeme Vás, že v trase stavby je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych
pozemkov drenážnym systémom nám neznámeho vlastníka.
Ďalej sme uviedli podmienky, ktoré žiadame dodržať pri návrhu a realizácii stavby a
projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie sme žiadali doplniť o
vzorový detail križovania navrhovaného VN podzemného vedenia so závlahovým privádzačom a
o zakreslenie križovania navrhovaného VN podzemného vedenia so závlahovým privádzačom a
súbehu navrhovaného VN podzemného vedenia so závlahovým potrubím do situácie. Doplnenú
projektovú dokumentáciu sme žiadali predložiť na odsúhlasenie.
Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie stavby
L13.0408.21.002 „SA_Kopčany, Cunín, VN 286, VNK, TS, NNK” vypracoval Ing. Držík.
Vo výkrese „Situácia stavby“ zákazky „L13.0408.21.002 SA_Kopčany, Cunín, VN 286,
VNK, TS, NNK” v M 1 : 1000, archívne číslo 270709-UC0010-04 je križovanie SO 01 - 3x
NA2XS2Y 1x240 mm2 + HDPE 40, celková dĺžka 840 m so závlahovým privádzačom prívodným potrubím (evid. č. 5208 316 010) zakreslené.
Taktiež je zakreslený súbeh SO 01 - 3x NA2XS2Y 1x240mm2 + HDPE 40 so závlahovými
vetvami „A3” DN 200 a „A4“ DN 200.
Križovanie bude riešené spodom, v navrhovanej chráničke ø 200 mm, dĺžka trasy min. 6m.
Technické riešenie križovania SO 01 - 3x NA2XS2Y 1,040 mm2 + HDPE 40, celková dĺžka
840 m so závlahovým privádzačom - prívodným potrubím (evid. č. 5208 316 010) je riešené vo
výkrese „Uloženie káblov v zemi“, „Vzorové križovanie VN/NN vedenia a potrubia
Hydromeliorácií” stavby „L13.0408.21.002 SA_Kopčany, Cunín, VN 286, VNK, TS, NNK“.
Navrhovaný VN kábel v mieste križovania so závlahovým potrubím - závlahovým privádzačom
bude uložený v chráničke s presahom min. 3 m na obidve strany min. 0,5 m pod závlahové
potrubie.
S predloženým technickým riešením križovania SO 01 - 3x NA2XS2Y 1x240 mm2 + HDPE
40, celková dĺžka 840 m so závlahovým privádzačom - prívodným potrubím (evid. č. 5208 316
010) vodnej stavby „ZP Skalica - Gbely l.” (evid. č. 5208 316) súhlasíme.
Zároveň pri realizácii stavby žiadame dodržať ostatné podmienky uvedené vo vyjadrení 12332/120/2022 zo dňa 10.03.2022.
Kontaktnou osobou je Mg. Brúsik, č. t. 0911 239 380 alebo p. Františáková, č. t. 0903 997
972.
Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania VN kábla
so závlahovým potrubím - závlahovým privádzačom.
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HYDROMELIORÁCIE, š. p., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 10.03.2022 pod zn. 12332/120/2022 – pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:
- križovanie navrhovaného VN podzemného vedenia so závlahovým privádzačom a súbeh
navrhovaného VN podzemného vedenia so závlahovým potrubím navrhnúť a vykonať v súlade s
ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami
a vedeniami“ z r. 1983,
- pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy závlahového
privádzača a závlahového potrubia zástupcu Hydromeliorácie, š. p., dislokované pracovisko
Malacky - kontaktná osoba Mgr. Brúsik, č. t. 0911 239 380 alebo p. Františáková, č. t. 02/40
258 278,
- v mieste križovania navrhovaného VN podzemného vedenia so závlahovým privádzačom
dodržať min. zvislú vzdialenosť 0,40 m,
- VN podzemné vedenie v mieste križovania so závlahovým privádzačom uložiť do chráničky,
- výkopy v mieste križovania so závlahovým privádzačom vykonať ručne,
- pri súbehu VN podzemného vedenia so závlahovým potrubím dodržať min. vzdialenosť 2,0 m,
- k ukončeniu prác prizvať našich pracovníkov, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného
denníka) odsúhlasia vykonanie križovania,
- v prípade poškodenia majetku štátu - závlahového privádzača a závlahového potrubia, ku
ktorému má Hydromeliorácie, š. p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na
náklady investora.
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, vyjadrenie zo dňa 04.03.2022 pod
zn. 2/22-231-169 – na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie stanoviska k začatiu územného
konania „SA_Kopčany, Cunín, VN286, VNK, TS, NNK“ Vám oznamujeme, že v riešenom
území:
- evidujeme ložiská nevyhradeného nerastu LNN (4452) tak, ako je to zobrazené na mapovej
prílohe v mierke 1:10 000,
- neevidujeme staré banské diela v zmysle § 35 ods. l , zákona č. 44/1988,
- neevidujeme skládky odpadov,
- je určené prieskumné územie Viedenská panva-sever - ropa a horľavý zemný plyn; určené pre
NAFTA, a. s., Bratislava; platnosť do 28.6.2024,
- nemáme zaregistrované zosuvy,
- predmetné územie spadá do nízkeho 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.
NAFTA a. s., Bratislava, stanovisko zo dňa 22.07.2021 pod zn. Z-NAF-007746/2021 –
predmetná stavba, ktorá sa člení na SO 01 - VN rozvody, SO 02 - NN rozvody a PS 01 Transformačná stanica, je situovaná na ploche prieskumného územia Viedenská panva - sever,
určeného toho času spoločnosti, avšak nezasahuje do oblasti, v ktorej sa nachádzajú zariadenia
spoločnosti, ani do nej nezasahujú ich ochranné, resp. bezpečnostné pásma.
Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou a vzhľadom na vyššie uvedené, spoločnosť
nemá námietky k stavbe SA_Kopčany, Cunín, VN286, VNK, TS, NNK podľa predloženej
projektovej dokumentácie v katastrálnych územiach Gbely a Kopčany.
TRANSPETROL, a. s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 01.07.2021 pod zn. 007345/2021
– oznamujeme Vám, že predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka
sa našich záujmov. Z našej strany nemáme preto k danej akcií žiadne pripomienky.
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Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava, stanovisko zo dňa 08.07.2021 pod zn.
CD 57136/2021 – súhlasíme s predloženou PD „SA Kopčany Cunín VN 286„ VNK, TS, NNK”
za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:
- v záujmovom území stavby sa nachádzajú podzemné energetické zariadenia distribučného
rozvodu energetiky, ktoré sú vo vlastníctve ZSD,
- pred zahájením výkopových prác požadujeme vytýčenie jestvujúcich podzemných káblových
energetických vedení. Vytýčenie týchto vedení na objednanie zrealizuje ZSD Tím sieťových
služieb VN a NN Západ,
- výkopové práce v blízkosti zemných káblových vedení požadujeme vykonávať so zvýšenou
opatrnosťou - ručným spôsobom,
- 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,
- pred uložením káblov do výkopu treba požiadať na ZSD tím správy energetických zariadení
západ o kontrolu prevedenia výkopu,
- termín pokládky káblov požadujeme oznámiť na ZSD tím správy energetických zariadení
západ príslušnému špecialistovi správy sietí v dostatočnom časovom predstihu (min. 3 dni) za
účelom umožnenia kontroly pokládky káblov,
- požiadavky na odstávky el. energie požadujeme predložiť na Tím správy energetických
zariadení západ príslušnému špecialistovi správy sietí v dostatočnom časovom predstihu (min.
30 dní) za účelom umožnenia zadať odstávku do príslušných systémov,
- stavba elektroenergetických zariadení tvoriacich súčasť distribučného rozvodu musí byť
zrealizovaná materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v katalógu výrobkov, ktorý
je umiestnený na stránke prevádzkovateľa ZSD,
- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
SPP – distribúcia, a. s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 30.07.2021 pod zn.
TD/NS/0535/2021/Mo – SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia
na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:
- po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že
umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízií s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v
správe SPP-D,
- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@sppdistribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a
obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do
stavebného denníka,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej
doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s
nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

12

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinností môže viesť k vážnemu
ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa
ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením
plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia
podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne
prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej
siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať
stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej
siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- k technickému riešeniu navrhovanej stavby sa nevyjadrujeme.
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 28.07.2021
pod zn. 30358/2021/BK – k umiestneniu a k stavbe: „SA Kopčany, Cunín, VN286, VNK, TS,
NNK” nemáme námietky, nakoľko sa v záujmovom území nenachádzajú vodohospodárske
zariadenia v majetku a správe BVS.
Zároveň Vás upozorňujeme, že pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase
vodovodov a kanalizácii, je potrebné rešpektovať predmetné 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.
Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.
BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností.
Slovak Telekom, a. s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 10.07.2021 pod zn. 6612120610 –
dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak
Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Stavebník je povinný rešpektovať nasledovné:
- 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,
- 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,
- 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,
- 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,
- 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,
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- 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,
- 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,
- nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa
§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
- v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a
požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o
vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu
terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody,
týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení,
- vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. na základe objednávky zadanej cez internetovú
aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch
týždňov od podania objednávky,
- 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,
- 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.,
- 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,
- poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 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:
a) 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.
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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.
b) 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.
c) v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné
si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
d) žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom
rozsahu.
Slovak Telekom, a. s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 11.02.2022 pod zn. 2222000059 –
súhlasíme s predloženou dokumentáciou za podmienok uvedených nižšie. S predloženým
projektom súhlasíme bez pripomienok. V oblasti Cunín nemáme žiadne telekomunikačné
vedenie. Ak by sa robila akákoľvek činnosť pri ceste Kopčany smer Kúty, kde sa nachádza trasa
optického vedenia, je nutné objednať vytýčenie. (Vo vyjadrení ste si zadali záujmové územie až
k hlavnej ceste).
Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do
projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto
povinnosti zodpovedá projektant.
Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o existencii
telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti
spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sieti
spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
Počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie so
sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov Slovak Telekom, a. s. pred zásypom ryhy na kontrolu
telekomunikačných vedení. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v stavebnom denníku
stavebníka. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia uvedené pracovníkom Slovak
Telekom, a. s. v stavebnom denníku stavebníka.
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Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu, ktoré majú vplyv na
telekomunikačné vedenia v správe Slovak Telekom a. s. žiadame prizvať prevádzkovateľa /
správcu siete. Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, +421 34 6512211.
V prípade, že Slovak Telekom, a. s. zistí poškodenie telekomunikačných vedení a rádiových
zariadení na alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1 - 6 je stavebník povinný uhradiť
spoločnosti Slovak Telekom a. s. všetky vzniknuté škody vrátane ušlého zisku.
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PD) stráca platnosť uplynutím doby platnosti
vyjadrenia k PD alebo v prípade zmeny predloženej projektovej dokumentácie stavebníka.
Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné
uzavrieť dohodu / zmluvu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení alebo
vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia
dohody / zmluvy nie je možné preložiť TKZ / zrealizovať prípojku.
V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť
nahlásiť bezodkladne na dispečing ST a. s. (tel. č. 12129) a zabezpečiť vstup pracovníkov ST
a. s. na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa
§ 23 zákona č. 45212021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
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 TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať
zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne
káblové rozvody, Slovak Telekom, a. s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si
obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na
povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. základe objednávky zadanej cez internetovú
aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia/. Vytýčenie bude zrealizované do troch
týždňov od podania objednávky. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto
vyjadrenia a dátum jeho vydania.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené.
Orange Slovensko, a. s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 07.07.2021 pod zn. BA-2369 2021
– nedôjde 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. ním poverená servisná
organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi
PTZ. Upozorňujeme, že:

16

- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a. s., sa môžu nachádzať TKZ
iných prevádzkovateľov,
- 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 objednávateľ 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 previsu, 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 prevádzkovateľa a správcu PTZ: -.
Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej
povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. 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.
PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Zakreslenie všetkých existujúcich PTZ
do projektovej dokumentácie však podľa § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách zodpovedá projektant!
RANSYSTEM, s. r. o., Gbely, vyjadrenie zo dňa 28.02.2022 – v záujmovom území
nedôjde ku stretu ani k zásahu do ochranného pásma optickej siete prevádzkovateľa
RANSYSTEMS, s. r. o., Štefánikova 378/31, 908 45 Gbely. Existujúce PTZ sú chránené
ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, mikrotrubičky, optické káble a
spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE/mikrotrubičiek 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 sietí a zariadení. Pri krížení sietí,
tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k
prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na
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ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na
RANSYSTEMS, s. r. o.
Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora.
Realizáciu prekládky PTZ RANSYSTEMS vykoná na základe územného rozhodnutia a
„Zmluvy o preložke” so spoločnosťou RANSYSTEMS, s. r. o. nim poverená servisná
organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi
PTZ. Upozorňujeme, že:
- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách RANSYSTEMS, s. r. o. sa môžu nachádzať TKZ
iných prevádzkovateľov,
- rádiokomunikačné stavby RANSYSTEMS, s. r. o. a ele. prípojky ku ním, nie sú predmetom
tohto 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 trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo
kolíkmi/,
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce na možnú
polohovú odchýlku +- 30 cm od skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu
terénu, aby pri prácach v mieste výskytu vedení pracovali s najväčšou opatrnosťou a
bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej
1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- v miestach súbehu pred zahájením zemných prác je nutné previesť sondy na stávajúce 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,
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou,
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie
(zákrytové dosky, fólia, markery),
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 0914 277 171,
- overenie výškového a stranového uloženia 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, kde bude
vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a
správcu PTZ.
Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej
povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ.
Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť
RANSYSTEMS, s. r. o. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia.
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!
O2 Slovakia, s. r. o., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 08.07.2021 – v záujmovom území sa
nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s. r. o. K predloženej
projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚR – SP súhlasíme.
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Ďalšie podmienky stavebného úradu:
1. V rámci výstavby nesmie prísť k výrazným terénnym úpravám na dotknutom území.
2. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych
nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.
3. Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov tri
roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.
4. Požiadavky dotknutých orgánov vyplývajúce zo zabezpečených záväzných stanovísk a
vyjadrení sú pre navrhovateľa záväzné.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie
Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518,
prostredníctvom splnomocneného zástupcu spoločnosti LiV-EPI, s. r. o., Trenčianska 56/F,
Bratislava, podal dňa 11.02.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení stavby: „SA_Kopčany, Cunín VN286, VNK, TS, NNK“ na
pozemkoch reg. „C“ parc. č. č. 2641/104, 2637, 2636, 2642/73, 2642/65, 2642/64, 2642/150,
2642/63, 2642/62, 2642/61, 2642/60, 2642/59, 2642/58, 2642/57, 2642/56, 2642/55, 2642/54,
2642/53, 2642/52, 2642/51, 2642/50, 2642/49, 2642/48, 2642/47, 2642/46, 2642/45, 2642/44,
2642/43, 2642/26, 2641/100, 2641/10, 2641/108, 2641/8, 2641/107, 2641/101, 2641/3, 2641/57,
2641/56, 2641/55, 2641/49, 2641/126, 2641/133, 2641/132, 2641/88, 2641/134, 2641/131,
2641/143, 2641/80, 2641/51, 2642/179, 2642/159, 2642/158, 2642/186, 2642/176, 2642/183,
2642/181, 2642/192, 2642/154, 2642/18, 2632/1 v k. ú. Kopčany a pozemkov reg. „C“ parc. č.
3540, 3557, 3556/1, 3556/8, 3556/7, 3556/6 v k. ú. Gbely. Dňom podania návrhu bolo začaté
územné konanie.
K návrhu bola doložená 2x projektová dokumentácia, poverenie na zastupovanie
navrhovateľa zo dňa 01.01.2018, plnomocenstvá na zastupovanie navrhovateľa zo dňa
28.02.2020 a 23.08.2018, súhlas vlastníka pozemku reg. „E“ parc. č. 2642/40 v k. ú. Kopčany –
spoločnosti K – spol, s. r. o., Vendelínska 51/49, Lozorno zo dňa 09.02.2022, určenie stavebného
úradu vydané Okresným úradom Trnava, odborom výstavby a bytovej politiky zo dňa
28.06.2021 pod zn. OU-TT-OVBP2-2021/019546-002.
Tunajší stavebný úrad oznámením zo dňa 23.02.2022 oznámil podľa § 36 stavebného zákona
začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, súčasne
nariadil termín ústneho pojednávania na deň 29.03.2022. Účastníci konania a dotknuté orgány
boli upozornení, že prípadné námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom
pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. V rámci konania nebola zo strany účastníkov konania
vznesená námietka.
V priebehu uskutočneného konania boli zabezpečené vyjadrenia a stanoviská dotknutých
orgánov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy
majetku – stanovisko zo dňa 14.07.2021 pod zn. ASM – 80 – 1618/2021; Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor
telekomunikácií, Oddelenie riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí – vyjadrenie
zo dňa 29.06.2021 pod zn. SITB-OT4-2021/001887-240; Okresné riaditeľstvo Hasičského
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a záchranného zboru v Skalici – stanovisko zo dňa 26.07.2021 pod zn. ORHZ-SI1-182001/2021; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pre územný obvod
okresov Senica a Skalica – stanovisko zo dňa 16.07.2021 pod zn. RÚVZ/2021/596/HŽP-Nos;
Krajský pamiatkový úrad Trnava – stanovisko zo dňa 23.07.2021 pod zn. KPUTT-2021/157572/60941/KSI; Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové
hospodárstvo – vyjadrenie zo dňa 28.07.2021 pod zn. OU-SI-OSZP-2021/000786-002; Okresný
úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa – vyjadrenie zo dňa
28.07.2021 pod zn. OU-SI-OSZP-2021/000787-002; Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti
o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny – stanovisko zo dňa 30.07.2021 pod zn. OU-SIOSZP-2021/000826-002; Okresný úrad Skalica, odbor krízového riadenia – stanovisko zo dňa
02.07.2021 pod zn. OU-SI-OKR 2022/000637-006; Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií – stanovisko zo dňa 28.07.2021 pod zn. OU-SE-OCDPK2021/008732-002; Obec Kopčany, cestný správny orgán – stanovisko zo dňa 13.07.2021 pod zn.
366/2021; Mesto Gbely – stanovisko zo dňa 08.07.2021 pod zn. 5106/340/2021/Br; Okresný
úrad Senica, pozemkový a lesný odbor – vyjadrenie zo dňa 30.07.2021 pod zn. OU-SE-PLO2021/009446-002 a stanovisko zo dňa 08.03.2022 pod zn. OU-SE-PLO-2022/004576-002;
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy – stanovisko
zo dňa 20.07.2021 pod zn. CS SVP OZ BA 1846/2021/2; HYDROMELIORÁCIE, š. p.,
Bratislava – vyjadrenie zo dňa 10.03.2022 pod zn. 1233-2/120/2022 a vyjadrenie zo dňa
24.05.2022 pod zn. 3065-2/120/2022; Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava –
vyjadrenie zo dňa 04.03.2022 pod zn. 2/22-231-169; NAFTA a. s., Bratislava – stanovisko zo
dňa 22.07.2021 pod zn. Z-NAF-007746/2021; TRANSPETROL, a. s., Bratislava – stanovisko zo
dňa 01.07.2021 pod zn. 007345/2021; Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava –
stanovisko zo dňa 08.07.2021 pod zn. CD 57136/2021; SPP – distribúcia, a. s., Bratislava –
vyjadrenie zo dňa 30.07.2021 pod zn. TD/NS/0535/2021/Mo; Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a. s., Bratislava – vyjadrenie zo dňa 28.07.2021 pod zn. 30358/2021/BK; Slovak
Telekom, a. s., Bratislava – vyjadrenie zo dňa 10.07.2021 pod zn. 6612120610 a vyjadrenie zo
dňa 11.02.2022 pod zn. 2222000059; Orange Slovensko, a. s., Bratislava – vyjadrenie zo dňa
07.07.2021 pod zn. BA-2369 2021; RANSYSTEMS, s. r. o., Gbely – vyjadrenie zo dňa
28.02.2022; O2 Slovakia, s. r. o., Bratislava – vyjadrenie zo dňa 08.07.2021. Predložené
stanoviská a vyjadrenia sú kladné za dodržania podmienok v nich uvedených.
Stavebný úrad posúdil návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 37 a § 38
stavebného zákona a § 3 vyhlášky a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti
o životné prostredie, ktorým neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, stavebný úrad
s súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona oznámil účastníkom konania začatie konania verejnou
vyhláškou. Z rovnakého dôvodu stavebný úrad, v súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona,
oznámil účastníkom konania územné rozhodnutie verejnou vyhláškou.
Správny poplatok bol v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení
neskorších predpisov, uhradený vo výške 100 € pri podaní návrhu.

Poučenie
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti
tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15-tich dní odo dňa doručenia rozhodnutia
prostredníctvom tunajšieho stavebného úradu - Obec Kopčany, Kollárova 318, Kopčany na
Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, Kollárova 8, Trnava.
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Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné príslušným
správnym súdom.

Ing. Dušan Dubecký
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a súlade s § 42 ods. 2 stavebného zákona
musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (mesta). Posledný deň tejto lehoty
je dňom doručenia.

Vyvesené dňa .......................................

Zvesené dňa .......................................

....................................................................................
odtlačok pečiatky a podpis poverenej osoby

Doručí sa:
1. Účastníkom konania – verejnou vyhláškou
Na vedomie:
1. Obec Kopčany, cestný správny orgán
2. Mesto Gbely, cestný správny orgán
3. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií
a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, Bratislava
4. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, Bratislava
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pre územný obvod okresov
Senica a Skalica, Kolónia 557, Senica
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici, Štúrova 1, Holíč
7. Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny,
štátna vodná správa, odpadové hospodárstvo a odbor krízového riadenia
8. Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií
9. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, Trnava
10. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy
11. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
12. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
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13. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, Bratislava
14. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, Bratislava
15. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava
16. NAFTA a. s., Votrubova 1, Bratislava
17. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava
18. RANSYSTEMS, s. r. o., Štefánikova 31, Gbely
19. O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava
20. TRANSPETROL, a. s., Šumavská 38, Bratislava
Ku spisu: 1x

