Obec Kopčany, okres Skalica
Kollárova 318, 908 48 Kopčany
V Holíči, dňa 09.06.2022

Sp. zn.: 583/22
Vybavuje: Ing. Martin Maček

STAVEBNÉ POVOLENIE
-Verejná
Žiadateľ:
adresa:

vyhláška-

Západoslovenská distribučná, a. s.
Čulenova 6, Bratislava

IČO: 36361518

(ďalej len žiadateľ), podal dňa 08.04.2022 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie
stavebného povolenia na
stavbu:

„SA_Kopčany Boričky, TS, NNK“

na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 2806/2, 2806/3, 2832/1, 2859, 2860, 2988, 2987, 2901/1, 2858,
2015/2, 2023/1, 2016/4 v k. ú. Kopčany. Na umiestnenie predmetnej stavby vydal stavebný úrad
Obec Kopčany územné rozhodnutie dňa 17.02.2022 pod sp. zn. 3514/21.
Obec Kopčany ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov
prerokoval žiadosť stavebníka podľa ust. § 60 a § 61 stavebného zákona a ust. § 8 a § 9 vyhlášky
MŽP SR č. 453/2000 Z. z. (ďalej len „vyhlášky“), ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona v stavebnom konaní so známymi účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a po
preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:
stavba „SA_Kopčany Boričky, TS, NNK“ na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 2806/2, 2806/3, 2832/1,
2859, 2860, 2988, 2987, 2901/1, 2858, 2015/2, 2023/1, 2016/4 v k. ú. Kopčany, sa podľa § 66
stavebného zákona a § 10 vyhlášky
povoľuje.
Na uskutočňovanie stavby sa určujú nasledovné podmienky:
1. Stavba pozostáva z výstavby 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. Stavba sa bude uskutočňovať mimo zastavaného územia Obce Kopčany,
žiadateľ má v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona iné právo k pozemkom mimo
zastavaného územia obce, vyplývajúce z iných právnych predpisov – zákon č. 251/2012 Z. z. –
Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Stavba bude umiestnená podľa
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záväzných podmienok uvedených v územnom rozhodnutí, ktoré vydal stavebný úrad Obec Kopčany
dňa 17.02.2022 pod sp. zn. 3514/21.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní,
ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe povolenia
stavebného úradu. Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych
nástupcov účastníkov konania.
Popis stavby a jej členenie na stavebné objekty a prevádzkové súbory:
SO 01 – VN rozvody – predmetom stavebného objektu je demontáž VN vedenia a napojenie novej
jednostĺpovej trafostanice na existujúce VN vzdušné vedenie. Pôvodná TS 0022-013, ktorá sa
nachádza na pozemku parc. č. 2806/2 v k. ú. Kopčany bude demontovaná spolu s VN vzdušným
vedením dĺžky cca 25 m, demontovaný bude taktiež ÚO č. 44/286, ktorý sa nachádza na pozemku
parc. č. 2806/3 v k. ú. Kopčany, na mieste pôvodného PB kde bol osadený ÚO č. 44/286 bude
osadená nová stĺpová TS. Náhrada za ÚO č. 44/286 bude umiestnená na existujúcom PB, ktorý sa
nachádza na pozemku parc. č. 2016/4 v k. ú. Kopčany.
SO 02 – NN rozvody – stavebný objekt rieši napojenie existujúcich rozvodov v lokalite káblami 2x
NAYY-J 4x240 mm2 z novej TS. 1x NN káblové vedenie NAYY-J 4x240 mm2 bude napájať
existujúci rozvod pôvodne napájaný z TS 0022-013, ktorý sa nachádza v rámci súkromného areálu.
Navrhované NN káblové vedenie bude napájať existujúcu skriňu vedľa pôvodnej trafostanice. Dĺžka
trasy NN káblového vedenia je 25 m. 1x NN káblové vedenie NAYY-J 4x240 mm2 z novej TS bude
smerovať do navrhovaných skríň SR č. 1, 2, 3 a bude v plnej miere nahrádzať NN vzdušné vedenie.
NN prípojky napojené zo vzdušného vedenia budú presmerované do nových rozpojovacích
a istiacich skríň rozmiestnených rovnomerne v trase nového vedenia. Celková dĺžka kábla je 395 m.
NN káblové vedenie bude umiestnené v ryhe v pieskovom lôžku prikryté plastovými platňami, pri
križovaní s komunikáciami bude uložené do chráničky. Jestvujúce vzdušné NN vedenie v lokalite
bude domontované spolu s podpernými bodmi.
PS 01 – Transformačná stanica – obsahuje navrhovanú transformačnú stanicu, ktorá bude osadená na
pozemku parc. č. 2806/3 v k. ú. Kopčany pod existujúcim VN vzdušným vedením. Trafostanica bude
vo vyhotovení ako jednostĺpová s NN rozvádzačom vo vyhotovení RST. Transformátor 1x100 kVA,
NN rozvádzač – 4 vývodový.
Technické parametre stavby:
- NN káblové vedenie NAYY-J 4x240 mm2 .................................................. 420 m,
- rozpojovacia a istiaca skriňa SR, HASMA DIN ............................................. 3 ks,
- úsekový odpínač bez diaľkového ovládania .................................................... 1 ks,
- 1-stĺpová trafostanica, 1x100 kVA, RST rozvádzač - štvorvývodový ............ 1 ks.
3. Požiadavky uplatnené dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy
majetku, stanovisko zo dňa 30.07.2021 pod zn. ASM – 80 – 1748/2021 – po posúdení
predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou plánovanej stavby „SA
Kopčany, Boričky, TS, NNK” v k. ú. Kopčany, 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 20.07.2021 pod zn. SITB-OT4-2021/001887-319 – v
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záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „SA Kopčany, Boričky, TS, NNK”, lokalita
Kopčany, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácií, v katastrálnom území
Kopčany, nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici, stanovisko zo dňa
26.05.2022 pod zn. ORHZ-SI1-2022/000185-003 – 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 a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby
požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.
Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo,
vyjadrenie zo dňa 10.08.2021 pod zn. OU-SI-OSZP-2021/000879-002 – 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 09.08.2021 pod zn. OU-SI-OSZP-2021/000880-002 – 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/ 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,
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- 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,
- 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, štátna vodná správa, súhlas
zo dňa 19.05.2022 pod zn. OU-SI-OSZP-2022/000639-003 – súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. c/
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 na „Trafostanica“, ktorá bude realizovaná v
rámci stavby „SA Kopčany, Boričky, TS, NNK” pre investora: Západoslovenská distribučná, a. s.,
Čulenova 6, Bratislava. Podmienky súhlasu:
- pri novej výstavbe, predovšetkým pri výkopových prácach budú vykonané také opatrenia, aby
nedochádzalo k ohrozeniu režimu a kvality podzemných vôd,
- 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,
- výstavbou porušené vodné stavby 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,
- pred uvedením transformačnej stanice - transformátora do prevádzky musia byť doložený certifikát
hotového výrobku,
- musia byť pravidelne vykonané kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti TS. Prevádzku
musia zabezpečovať pracovníci oboznámení s bezpečnostnými predpismi aj s podmienkami určenými
na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami,
- v prípade realizácie 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. Taktiež budú dodržiavané ust. vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o
postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,
- ten kto pravidelne zaobchádza s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s
kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m3, je povinný zostaviť Plán
preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do
životného prostredia a na postup v prípade ich úniku tzv. „Havarijný plán” podľa § 4 bod. 6 vyhlášky
MŽP SR č. 200/2018 Z. z. a jej prílohy. Tento musí byť schválený SIŽP v Bratislave,
- v prípade úniku znečisťujúcich látok je potrebné postupovať podľa schváleného „havarijného plánu”
a prevádzkového poriadku,
4

- ku kolaudačnému konaniu musia byť doložené: certifikát trafostanice - transformátora, certifikáty
použitých stavebných a hydroizolačných materiálov a pod. Doklady o spôsobe uloženia a
zneškodnenia stavebných odpadov.
Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody
a krajiny, stanovisko zo dňa 05.08.2021 pod zn. OU-SI-OSZP-2021/000872-002 – realizáciou
stavby nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Záujmové územie sa v zmysle zákona
o ochrane prírody a krajiny nachádza v I. stupni územnej ochrany (všeobecná ochrana). Vzdušné
vedenie sa nachádza 1. stupni územnej ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Čiastočne
zasahuje do Chráneného vtáčieho územia Záhorské Pomoravie SKCHVU016. Na uvedenej ploche
nie je evidovaný výskyt chránených druhov ani biotopov národného alebo európskeho významu. V
blízkosti navrhovanej trasy nie je evidované žiadne ochranné pásmo hniezd chránených druhov
vtákov. V okolí sa nenachádza žiadne zimovisko, alebo nocovisko chránených druhov vtákov.
Vzhľadom na tieto skutočnosti nie je predpokladaný významnejší vplyv na predmety ochrany CHVU
Záhorské Pomoravie.
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
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 27.07.2021 pod zn. OUSI-OKR 2022/000637-009 – 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, pozemkový a lesný odbor, vyjadrenie zo dňa 27.08.2021 pod zn. OUSE-PLO-2021/010276-002 – 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 mení
(ďalej len „zák. č. 326/2005 Z. z.”) o umiestnení stavby a o využití územia vo vzdialenosti do 50 m
od hranice lesných pozemkov.
V prípade nutnosti vykonávania činností, ktoré sú na lesných pozemkoch zakázané je potrebné
požiadať tunajší odbor o povolenie výnimiek zo zákazov uvedených v § 31 ods. 1 zák. č. 326/2005 Z.
z.
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Ak sa stavba bude realizovať na lesných pozemkoch je potrebné požiadať tunajší odbor o vydanie
záväzného stanoviska podľa § 6 ods. 3 zák. č. 326/2005 Z. z. a o vyňatie lesných pozemkov z plnenia
funkcií lesov pre stavbu podľa § 7 ods. 1 zák. č. 326/2005 Z. z.
Ďalej Vám tunajší odbor oznamuje, že vo veci vyňatia lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov
podľa § 7 ods. 1 zák. č. 326/2005 Z. z. bude konať po predložení právoplatného rozhodnutia o
umiestnení stavby.
Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor ako správny orgán na úseku ochrany
poľnohospodárskej pôdy:
V rámci stavby bude vybudované nové káblové vedenie a existujúce vzdušné vedenie bude
demontované. Stavebná činnosť bude vykonávaná aj na poľnohospodárskych pozemkoch mimo
hranice zastavaného územia obce Kopčany, preto je investor povinný postupovať v súlade s ust. zák.
č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v platnom znení (ďalej len „zák. č.
220/2004 Z. z.”), a to § 18 - použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas
kratší ako 1 rok, vrátane uvedenia dotknutej 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 zák. č. 220/2004 Z. z.
Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, stanovisko zo dňa 12.10.2021 pod zn. OUSE-PLO-2021/011943-004 – záväzné stanovisko podľa § 10 ods. 2 zák. č. 326/2005 Z. z. k
územnému rozhodnutiu pre stavbu „SA_Kopčany, Boričky, TS, NNK” v katastrálnom území (ďalej
len „k. ú.“) Kopčany.
Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor súhlasí s umiestnením stavby „SA_Kopčany,
Boričky, TS, NNK“ do 50 m od hranice lesného pozemku, C-KN parc. č. 2023/1, 2859, 2988 v k. ú.
Kopčany, lesného porastu č. 345a, 348, na Lesnom celku Holíč, v obhospodarovaní Lesov SR, š. p.,
Odštepný závod Šaštín.
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. 1 zák. č. 326/2005 Z. z.
Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, stanovisko zo dňa 12.10.2021 pod zn. OUSE-PLO-2021/011943-003 – záväzné stanovisko podľa § 6 ods. 3 zák. č. 326/2005 Z. z. k
územnému rozhodnutiu pre stavbu „SA_Kopčany, Boričky, TS, NNK“ v katastrálnom území (ďalej
len „k. ú.“) Kopčany.
Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor súhlasí s umiestnením stavby „SA_Kopčany,
Boričky, TS, NNK” na lesných pozemkoch, C-KN parc. č. 2023/1, 2859, 2988 v k. ú. Kopčany, v
lesnom poraste č. 345a, 348, na Lesnom celku Holíč, v obhospodarovaní Lesov SR, š. p., Odštepný
závod Šaštín.
Pri realizácii stavby je investor povinný:
- 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. 1 zák. č. 326/2005 Z. z.
Krajský pamiatkový úrad Trnava, stanovisko zo dňa 13.08.2021 pod zn. KPUTT2021/1022-379/66967/KSI – 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
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Z. z. a § 127 zákona 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Kontakt na
oznámenie nálezu: 033 / 24 52 111.
Obec Kopčany, cestný správny orgán, stanovisko zo dňa 29.07.2021 pod zn. 401/2021 – s
vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú stavbu súhlasíme za dodržania
nasledovných podmienok:
- pri križovaní miestnych komunikácií požadujeme práce realizovať pretláčaním,
- 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,
- prenosné dopravné značenie určí podľa § 3 ods. 2 a § 8 zákona 135/1961 Zb. o premávke na
pozemných komunikáciách obec Kopčany,
- zvláštne užívanie povolí a prenosné dopravné značenie na ceste I/2 určí Okresný úrad Trnava,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na základe záväzného stanoviska, ktoré vydá
Krajský dopravný inšpektorát KR PZ Trnava,
- 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.
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, stanovisko zo dňa
14.02.2022 pod zn. OU-TT-OCDPK-2022/003070-004 – na základe súhlasu SSC Bratislava pod č.
SSC8691/2021/2310/41946 zo dňa 10.12.2021 a so súhlasom KR PZ – KDI Trnava v záväznom
stanovisku č. KRPZ-TT-KDI3-2021/001428-003 zo dňa 17.01.2022 povoľuje v súvislosti s
plánovanou stavbou „SA_Kopčany, Boričky, TS, NNK“ výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom
pásme cesty I/2 v k. ú. Kopčany mimo zastavané územie obce nasledovne:
Umiestnenie nového NN vedenia:
- na ceste I/2 v km 7,871 – 8,073 v k. ú. Kopčany v smere staničenia vpravo bude umiestnené nové
NN vedenie v súbehu vo vzdialenosti min. 3,5 m od päty svahu cesty I/2,
- v km 8,039 bude nové NN vedenie križovať cestu I/2 bez zásahu do vozovky cesty I/2, realizované
pretláčaním chráničky PE ø 160 mm v dĺžke trasy 20,0 m,
- v km 8,039 – 8,073 v k. ú. Kopčany v smere staničenia vľavo bude umiestnené nové NN vedenia v
súbehu s cestou vo vzdialenosti min. 7 m od krajnice cesty.
Demontáž starého vedenia:
- v km 7,871 – 7,916 v k. ú. Kopčany v smere staničenia vpravo bude odstránené existujúce vzdušné
vedenie,
- v km 7,916 a v km 8,031 sa odstráni vzdušné NN vedenie, ktoré križuje cestu I/2,
- v km 7,916 – 8,073 v k. ú. Kopčany v smere staničenia vľavo bude odstránené existujúce vzdušné
vedenie,
- v km 8,031 – 8,063 v k. ú. Kopčany v smere staničenia vpravo bude odstránené existujúce vzdušné
vedenie.
Povolenie je viazané dodržaním nasledovných podmienok:
- stavba: „SA_Kopčany, Boričky, TS, NNK“ bude realizovaná v ochrannom pásme cesty I/2 podľa
odsúhlasenej dokumentácie, tohto záväzného stanoviska a v súlade s povolením stavebného úradu,
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- realizovaním zemných a stavebných prác v ochrannom pásme cesty nesmie prísť k celkovému
narušeniu odtokových pomerov, ktoré by mohlo spôsobiť podmáčanie cestného telesa. Realizáciu
stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty I. triedy. Žiadame dodržať
podmienky STN 733050 – zemné práce,
- na prístup na stavenisko musia byť využité existujúce vjazdy, resp. miestne a účelové komunikácie.
Cesta I/2 a jej súčasti nesmú byť poškodzované ani znečisťované. Práce musia byť vykonávané z
miesta mimo cesty I/2, počas prác nesmie prichádzať k obmedzeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky na ceste,
- na telese cesty I/2 nesmie byť počas prác ukladaná zemina z výkopov ani žiadny stavebný materiál,
- v plnom rozsahu budú dodržané podmienky záväzného stanoviska KR PZ - KDI Trnava č. KRPZTT-KDI3-2021/001428-003 zo dňa 17.01.2022 a stanoviska Slovenskej správy ciest Bratislava č.
SSC8691/2021/2310/41946 zo dňa 10.12.2021,
- vozidlá použité pri realizácii stavby v ochrannom pásme cesty musia byť pred vjazdom na cestu
vopred očistené, aby neznečisťovali cestu, prípadné znečistenie okamžite z cesty odstrániť,
- v prípade obmedzenia dopravy na ceste I/2 počas prác, žiadateľ zabezpečí označenie pracoviska
príslušným dočasným dopravným značením, ktoré musí byť v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonávacej vyhlášky MV SR č.
30/2020 Z. z. a normou STN 01 8020, na ktorých použitie musí byť vyžiadané určenie na Okresnom
úrade Trnava, odbore CD a PK v sídle kraja. Dočasné dopravné značky musia byť ihneď po skončení
prác odstránené a musí byť obnovené trvalé dopravné značenie,
- vykonávanie stavebných prác v ochrannom pásme je potrebné min. 3 dni pred začatím prác
oznámiť: Slovenskej správe ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, p. Ing. Lamanec, t. č.: 0903
650 471, zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka; KR PZ - KDI
Trnava: darius.baxa@minv.sk, roman.mazgut@minv.sk; OU TT, OCDPK v sídle kraja:
monika.siskova@minv.sk.
Slovenská správa ciest, Bratislava, stanovisko zo dňa 10.12.2021 pod zn.
SSC8691/2021/2310/41946 – k predloženej dokumentácii máme nasledovné pripomienky:
- stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita telesa cesty I/2,
- trasa NN káblového vedenia idúca v súbehu s cestou I/2 bude vedená min. 3,5 m od cestného telesa
cesty I/2 podľa projektovej dokumentácie z dôvodu existencie oploteného areálu v tesnej blízkosti
cesty, nie je možné trasovanie navrhovaného káblového vedenia umiestniť mimo ochranné pásmo
cesty I/2 súhlasíme,
- križovanie s cestou I/2 podľa projektovej dokumentácie bude uskutočnené bez zásahu do vozovky
cesty s pretláčaním chráničky pod cestou a uložením potrubia do tejto chráničky, montážne jamy
budú umiestnené za telesom cesty (súčasťou telesa cesty sú aj cestné svahy) vnútorná hrana
montážnej jamy je 2,0 m od päty svahu cesty I/2,
- hĺbka uloženia vrchu chráničky bude v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky v celej šírke
priečneho rezu vozovky cesty I/2,
- cesta I/2 nesmie byť počas prác znečisťovaná ani na nej nesmie byť skladovaný žiadny materiál.
Premávka na ceste nesmie byt ohrozovaná,
- súhlas s vedením trasy podzemnej líniovej stavby na pozemku podmieňujeme tým, že investor
stavby oznámi správcovi pozemku, že podal návrh na vykonanie záznamu vecného bremena do
katastra nehnuteľností a to najneskôr do 10 dní od podania návrhu na vykonanie záznamu, aby si
správca pozemku v prípade, že bude obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, mohol v
zákonom stanovenej lehote uplatniť u investora nárok na náhradu za nútené obmedzenie užívania
nehnuteľnosti,
- stavebník zodpovedá za všetky škody vzniknuté na ceste I/2 a jej príslušenstve počas výstavby,
- stavebnými prácami nesmú byť narušené odtokové pomery cesty I/2,
- začiatok a ukončenie prác žiadame vopred, min. 3 prac. dni oznámiť a telefonicky na t. č. 0903
650 471 – Ing. Lamanec. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka,
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- stavenisko v rozsahu zásahov do cestného telesa cesty I/2 v ochrannom pásme bude zápisnične
odovzdané za prítomnosti zodpovedného zamestnanca IVSC Bratislava,
- záruku na práce v telese cesty I/2 bude mať investor po dobu 60 mesiacov, pokiaľ nebudú splnené
podmienky v zmysle tohto stanoviska bude záruka po dobu životnosti potrubia.
S vydaním územného rozhodnutia pre stavbu „SA_Kopčany, Boričky, TS, NNK” podľa
predloženej dokumentácie súhlasíme s podmienkou, aby naše pripomienky boli uvedené v
príslušných povoleniach e rešpektované pri realizácii stavby.
Zároveň súhlasíme s udelením výnimky z činnosti v ochrannom pásme a so zvláštnym užívaním
cesty I/2 spočívajúcom v križovaní cesty I/2 v km 8,030.
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný závod Bratislava, Správa povodia
Moravy, stanovisko zo dňa 03.08.2021 pod zn. CS SVP OZ BA 2052/2021/2 – k navrhovanej
stavbe nemáme námietky. Stavba sa nedotýka vodných tokov a zariadení v správe našej organizácie.
HYDROMELIORÁCIE, š. p., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 26.07.2021 pod zn. 48932/120/2021 – po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám
oznamujeme, že v záujmovom území plánovanej stavby „SA_Kopčany, Boričky, TS, NNK“ v k. ú.
Kopčany a Boričky neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š. p.
Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s. r. o., Prievidza, odborné stanovisko – inšpekčná
správa zo dňa 26.04.2022 pod zn. OS/PD-P-S2022/00545/01-EZ – dokumentácia svojim obsahom
spĺňa požiadavky uvedené v § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. Inšpekciou boli zistené
nasledovné nedostatky:
Technická správa
- list č. 12 kapitola 4, ods. 4.4.4 / STN EN ISO 7010: ... (žiadame uvádzať v aktuálne platnom znení,
napr. STN EN ISO 7010 :9/2020 + ZA1 :3/2021),
- list č. 13 kapitola 5 / STN EN ISO 7010: ... (žiadame uvádzať v aktuálne platnom znení, napr. STN
EN ISO 7010 :9/2020 + ZA1 :3/2021),
Výkresová časť
- výkres č. 210709-UC0010-04 / STN EN 61 936-1, STN EN 50 522, STN 33 2000-5-54 (žiadame
uvádzať v aktuálne platnom znení, napr. STN EN :8/2011),
- výkres č. 210709-UC0010-04 / STN 33 2000-4-41:2007 (zrušená 7.7.2020),
- výkres č. 210709-UC0010-04 / zákon č. 251/2012 (žiadame uvádzať v aktuálne platnom znení, ... č.
251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov),
- výkres č. 210709-UC0010-05 / STN EN 61 936-1, STN EN 50 522, STN 33 2000-5-54 (žiadame
uvádzať v aktuálne platnom znení, napr. STN EN :8/2011),
- výkres č. 210709-UC0010-05 / STN 33 2000-4-41:2007 (zrušená 7.7.2020),
- výkres č. 210709-UC0010-05 / zákon č. 251/2012 (žiadame uvádzať v aktuálne platnom znení, ... č.
251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov),
Iné
- predložená dokumentácia neobsahuje výkresovú časť PS 01 Transformačná stanica.
Zistené nedostatky nie sú v rozpore s § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a nebránia vydaniu
kladného odborného stanoviska / inšpekčnej správy k stavebnému konaniu. Uvedené nedostatky je
nutné odstrániť pred posúdením konštrukčnej dokumentácie oprávnenou právnickou osobou
k realizácii stavby s technickým zariadením.
V zmysle § 5 ods. (3) vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., vyrábať, montovať na mieste
budúcej prevádzky a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie možno iba podľa konštrukčnej
dokumentácie, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č.
124/2006 Z. z., ktorým sa posudzuje konštrukčná dokumentácia. Pri vyhradenom technickom
zariadení elektrickom sa odborné stanovisko k dokumentácii vyžaduje iba na technické zariadenie
skupiny A zaradené podľa prílohy č. 1 k vyhláške MPSVaR SR č.508/2009 Z. z.
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Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, vyjadrenie zo dňa 05.05.2022 pod zn.
2/22/231/364 – v riešenom území:
- neevidujeme objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana ložísk nerastných surovín,
- neevidujeme staré banské diela v zmysle § 35 ods. 1, 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; s platnosťou 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 11.08.2021 pod zn. Z-NAF-008489/2021 –
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, Boričkv, TS, NNK podľa predloženej projektovej dokumentácie v
katastrálnom území Kopčany.
eustream, a. s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 15.07.2021 pod zn. 514/2021 – SA_Kopčany,
Boričky, TS, NNK podľa zákresu žiadateľa nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma
prepravnej siete eustream, a. s. Ochranné pásmo je definované vodorovnou vzdialenosťou meranou
kolmo na obidve strany od osi plynovodu. Pre siete eustream, a. s. vzhľadom na priemer potrubí a
tlak prepravovaného média (DN nad 500 mm a tlak nad 4 Mpa) platí podľa § 79 ods. (2), písmeno (d)
zákona 251/2012 ochranné pásmo 50 m od osi krajnej línie prepravnej siete a podľa § 80 ods. (2)
písm. (g) zákona č. 251/2012 zb. pre bezpečnostné pásma platí vzdialenosť 200 m.
SPP – distribúcia, a. s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 11.08.2021 pod zn.
TD/NS/0595/2021/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,
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- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt ihneď ohlásené
SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života,
zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať
podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v
ochrannom a/alebo bezpečnostnom 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 06.08.2021 pod zn.
34064/2021/TL – k umiestneniu a stavbe: „SA_Kopčany Boričky, 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 11.04.2022 pod zn. 6612211869 – 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 (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je
potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 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 § 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,
- zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť
dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez
uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK,
- 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
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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 § 23
zákona č. 452/2021 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 spoločnosti 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. 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: § 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá
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.
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.
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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 08.06.2022 pod zn. 2222000257 –
súhlasíme s predloženou dokumentáciou za podmienok uvedených nižšie. S predloženým projektom
súhlasíme za splnenia týchto podmienok:
- pred začatím výkopových prác požadujeme vytýčenie trasy optických káblov v teréne, z dôvodu
ochrany pred poškodením,
- budú dodržané priestorové normy križovania a súbehu nového elektrického vedenia s trasou
telekomunikačného vedenia.
Spresňujúce podmienky:
- 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,
- 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,
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- 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. 452/2021 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 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. 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 26.07.2021 pod zn. BA-2673 2021 –
nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 82108 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 križovaní sieti,
tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k
prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. 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:
- 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 nim, 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:
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- 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 rasou, 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. 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.
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!
SITEL, s. r. o., vyjadrenie zo dňa 15.07.2021 pod zn. 210715-1449 – podľa predloženej situácie
sa v záujmovom území nenachádzajú EKS v majetku SITEL s. r. o. S vydaním ÚR/SP súhlasíme bez
pripomienok. Za správnosť zákresu záujmového územia zodpovedá žiadateľ.
UPOZORNENIE: Poškodenie EKS je trestné v zmysle § 286 Trestného zákona! Za poškodenie
EKS je zodpovedný stavebník, a SITEL s. r. o. je oprávnená vymáhať náklady na opravu EKS, ako aj
ďalšie škody pôsobené poškodením/prerušením prevádzky EKS.
Energotel, a. s., Bratislava, vyjadrenie zo dňa 27.07.2021 pod zn. 620211768 – na základe
Vašej žiadosti Vám zasielame vyjadrenie o existencii trás podzemných vedení v majetku spoločnosti
Energotel, a. s.: V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku
spoločnosti Energotel, a. s.
Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej nižšie v tomto vyjadrení, v prípade
zmeny vyznačeného záujmového územia alebo v prípade, ak uvedené parcelné číslo/la v žiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu.
Žiadateľ môže vyjadrenie a poskytnuté elektronické dáta použiť iba pre účel, pre ktorý mu boli
poskytnuté. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie ďalej rozširovať alebo využívať bez
súhlasu spoločnosti Energotel, a. s.
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Ostatné podmienky ochrany podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a. s. (ďalej iba
Vedenia)
V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách je žiadateľ
povinný do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých podzemných vedení v majetku spoločnosti
Energotel, a. s. nachádzajúcich sa v záujmovom území.
Pred realizáciou stavby je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie podzemných vedení v našom
majetku. Vytýčenie zrealizujeme na základe objednávky zaregistrovanej prostredníctvom portálu
https://registraciaportal.energotel.sk/. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na
https://www.energotel.sk/demarcation-ofnetworks. Kontakt na vytýčenie: Tomáš Braniša, mobil
0911 775 064, email: vytvcovanie@energotel.sk. V objednávke je žiadateľ povinný uviesť
registračné číslo žiadosti uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia.
Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v § 66 a § 67
Zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, najmä:
- pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005
pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
- zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt
vvtycovanie@energotel.sk,
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou
polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení
od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení
pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace
stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej
polohy Vedení,
- dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému
poškodeniu,
- nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k
Vedeniam,
- zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu
cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,
- pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a. s. ku
kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia
prevádzkovateľa a správcu Vedení,
- pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia
(zákrytové dosky, fólia, markre),
- overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme
za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia),
- v prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a. s. o opätovný súhlas,
- v prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie
preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel, a.
s.
V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámte každé poškodenie Vedení na tel.
číslo +421 250 612 200.
O2 Slovakia, s. r. o., vyjadrenie zo dňa 22.07.2021 – 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.
4. Podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry: -.
5. Splnenie ohlasovacej povinnosti pri závadách na stavbe, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie.
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6. Povinnosť vlastníkov susedných nehnuteľností znášať vykonávanie niektorých prác z ich
pozemku: stavebník akýmikoľvek stavebnými prácami nesmie narušiť susedné stavby a pozemky.
7. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona
o všeobecných požiadavkách na výstavbu a o základných požiadavkách na stavby.
8. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. Stavenisko bude zabezpečené v súlade s
§ 43i ods. 3 stavebného zákona, na stavenisku musí byť po celý čas výstavby v súlade so znením
§ 43i ods. 5 stavebného zákona k dispozícii stavebným úradom overený projekt stavby za účelom
výkonu štátneho stavebného dohľadu. Súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku je v súlade s
§ 46d stavebného zákona stavebný denník, ktorý musí spĺňať požiadavky § 28 vyhlášky MŽP SR č.
453/2000 Z. z.
9. Stavbu bude stavebník uskutočňovať: dodávateľsky. V zmysle § 62 ods. 1 písm. d) stavebného
zákona je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní po skončení
výberového konania.
10. Projektantom stavby je: Ing. Dušan Držík, LiV-EPI, s. r. o., Trenčianska 56/F, 821 09
Bratislava.
11. V súlade s ust. § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označí stavebník stavbu na viditeľnom
mieste štítkom s nasledovnými údajmi: označenie stavby, označenie stavebníka, kto stavbu realizuje,
kto a kedy stavbu povolil, termín začatia a ukončenia stavby podľa stavebného povolenia a meno
zodpovedného stavbyvedúceho.
12. Stavebník je povinný vykonávať práce na dotknutých pozemkoch v zmysle práv a povinností
uvedených v ust. § 11 zákona č. 251/2012 o energetike v znení neskorších predpisov.
13. Stavba bude dokončená do 12/2023.
14. Námietky účastníkov konania: neboli vznesené.
Ďalšie podmienky určené stavebným úradom:
1. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov/.
2. Začatie stavby bude oznámené do 15 dní stavebnému úradu.
3. Na výstavbu budú použité iba stavebné výrobky, ktoré sú vhodné na použitie v stavbe na
zamýšľaný účel. Certifikáty použitých stavebných výrobkov budú predložené pri kolaudácii.
4. Stavebník zabezpečí porealizačné geodetické zameranie predmetnej stavby, ktoré bude predložené
pri kolaudácii stavby.
5. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6. V rámci výstavby nesmie prísť k výrazným terénnym úpravám na dotknutých stavebných
pozemkoch.
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7. V prípade akýchkoľvek preukázateľných škôd, ktoré vzniknú následkom uskutočňovania stavby
tretím osobám, bude urobená náprava na náklady stavebníka.
8. Pred zahájením výkopových prác budú vytýčené všetky jestvujúce inžinierske siete v dotknutom
území.
9. Podľa § 76 stavebného zákona podlieha stavba po ukončení kolaudácii.
Stavebný úrad k stavebnému povoleniu pripája overenú projektovú dokumentáciu.

Odôvodnenie
Dňa 08.04.2022 požiadal stavebník Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36361518, prostredníctvom splnomocneného zástupcu spoločnosti LiV-EPI, s. r. o.,
Trenčianska 56/F, Bratislava, na tunajšom úrade o vydanie stavebného povolenia na stavbu
„SA_Kopčany Boričky, TS, NNK“ na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 2806/2, 2806/3, 2832/1, 2859,
2860, 2988, 2987, 2901/1, 2858, 2015/2, 2023/1, 2016/4 v k. ú. Kopčany. Na umiestnenie predmetnej
stavby vydal stavebný úrad Obec Kopčany územné rozhodnutie dňa 17.02.2022 pod sp. zn. 3514/21.
K žiadosti bola priložená: 2x projektová dokumentácia stavby, kópia územného rozhodnutia zo
dňa 17.02.2022 pod sp. zn. 3514/21 a plnomocenstvá na zastupovanie.
Oznámením zo dňa 26.04.2022 stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania a súčasne
podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.
Účastníkom konania a dotknutým orgánom určil lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia
oznámenia, v ktorej môžu uplatniť k predloženej žiadosti námietky a pripomienky. V stanovenej
lehote neboli zo strany účastníkov konania vznesené námietky.
V rámci stavebného konania boli doložené záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku –
stanovisko zo dňa 30.07.2021 pod zn. ASM – 80 – 1748/2021; Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií,
Oddelenie riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí – stanovisko zo dňa 20.07.2021
pod zn. SITB-OT4-2021/001887-319; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Skalici – stanovisko zo dňa 26.05.2022 pod zn. ORHZ-SI1-2022/000185-003; Okresný úrad
Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo – vyjadrenie zo dňa
10.08.2021 pod zn. OU-SI-OSZP-2021/000879-002; Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti
o životné prostredie, štátna vodná správa – vyjadrenie zo dňa 09.08.2021 pod zn. OU-SI-OSZP2021/000880-002; Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná
správa – súhlas zo dňa 19.05.2022 pod zn. OU-SI-OSZP-2022/000639-003; Okresný úrad Skalica,
odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny – stanovisko zo dňa 05.08.2021
pod zn. OU-SI-OSZP-2021/000872-002; Okresný úrad Skalica, odbor krízového riadenia –
stanovisko zo dňa 27.07.2021 pod zn. OU-SI-OKR 2022/000637-009; Okresný úrad Senica,
pozemkový a lesný odbor – vyjadrenie zo dňa 27.08.2021 pod zn. OU-SE-PLO-2021/010276-002,
stanovisko zo dňa 12.10.2021 pod zn. OU-SE-PLO-2021/011943-004 a stanovisko zo dňa
12.10.2021 pod zn. OU-SE-PLO-2021/011943-003; Krajský pamiatkový úrad Trnava – stanovisko
zo dňa 13.08.2021 pod zn. KPUTT-2021/1022-379/66967/KSI; Obec Kopčany, cestný správny orgán
– stanovisko zo dňa 29.07.2021 pod zn. 401/2021; Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií – stanovisko zo dňa 14.02.2022 pod zn. OU-TT-OCDPK-2022/003070004; Slovenská správa ciest, Bratislava – stanovisko zo dňa 10.12.2021 pod zn.
SSC8691/2021/2310/41946; Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Bratislava, Správa
povodia Moravy – stanovisko zo dňa 03.08.2021 pod zn. CS SVP OZ BA 2052/2021/2;
HYDROMELIORÁCIE, š. p., Bratislava – vyjadrenie zo dňa 26.07.2021 pod zn. 4893-2/120/2021;
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Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s. r. o., Prievidza – stanovisko zo dňa 26.04.2022 pod zn.
OS/PD-P-S2022/00545/01-EZ; Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava – vyjadrenie zo
dňa 05.05.2022 pod zn. 2/22-231-364; NAFTA a. s., Bratislava – stanovisko zo dňa 11.08.2021 pod
zn. Z-NAF-008489/2021; eustream, a. s., Bratislava – vyjadrenie zo dňa 15.07.2021 pod zn.
514/2021; SPP – distribúcia, a. s., Bratislava – vyjadrenie zo dňa 11.08.2021 pod zn.
TD/NS/0595/2021/Mo; Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Bratislava – vyjadrenie zo dňa
06.08.2021 pod zn. 34064/2021/TL; Slovak Telekom, a. s., Bratislava – vyjadrenie zo dňa
11.04.2021 pod zn. 6612211869 a vyjadrenie zo dňa 08.06.2022 pod zn. 2222000257; Orange
Slovensko, a. s., Bratislava – vyjadrenie zo dňa 26.07.2021 pod zn. BA-2673 2021; SITEL, s. r. o. –
vyjadrenie zo dňa 15.07.2021 pod zn. 210715-1449; Energotel, a. s., Bratislava – vyjadrenie zo dňa
27.07.2021 pod zn. 620211768; O2 Slovakia, s. r. o. – vyjadrenie zo dňa 22.07.2021. Predložené
záväzné stanoviská a vyjadrenia sú kladné pri dodržaní podmienok v nich uvedených.
Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, stavebný úrad v súlade s
§ 61 ods. 4 stavebného zákona, upovedomil účastníkov konania o začatí stavebného konania verejnou
vyhláškou. V súlade s § 69 ods. 1 stavebného zákona, stavebný úrad stavebné povolenie oznamuje
rovnakým spôsobom ako začatie stavebného konania.
V uskutočnenom stavebnom konaní stavebný úrad preskúmal žiadosť o stavebné povolenie
a posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že
uskutočnením (ani budúcim užívaním stavby) nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane
obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
Správny poplatok bol v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov uhradený vo výške 200,00 € pri podaní žiadosti.

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.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je rozhodnutie preskúmateľné príslušným
správnym súdom.

Ing. Dušan Dubecký
starosta obce
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej
tabuli obce. 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. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, Bratislava
2. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, Bratislava
3. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
4. Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici, Štúrova 1, Holíč
6. Okresný úrad Skalica, odbor krízového riadenia a odbor starostlivosti o životné prostredie,
ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa
7. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, Trnava
8. Obec Kopčany, cestný správny orgán
9. HYDROMELIORÁCIE, š. p., Vrakunská 29, Bratislava
10. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
11. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, Bratislava
12. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava
13. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, Bratislava
14. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava
15. NAFTA a. s., Votrubova 1, Bratislava
16. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava
17. SITEL, s. r. o., Kopčianska 18, Bratislava
18. Eustream, a. s.,Votrubova 11/a, Bratislava
19. Energotel, a. s., Miletičova 7, Bratislava
20. O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava
Ku spisu: 1x
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