
 

 
  OBEC KVETOSLAVOV 

IČO 305 545, tel. č. 031/562 5036 
Obecný úrad, 930 41 Kvetoslavov 

 

Číslo: S-20/561-03                                                                   Kvetoslavov dňa 03.07.2020 
 

 

Verejná vyhláška 
 

ROZHODNUTIE. 
 

           Navrhovateľ Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov 8, 930 41 Hviezdoslavov v zastúpení 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Ing. Marian Klučka, Nábrežie za hydrocentrálou 

4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 podal dňa 11.05.2020  návrh na vydanie územného rozhodnutia 

o umiestnení stavby  

 

„Hviezdoslavov – vodovod a kanalizácia“, 
 

pozostávajúcej z častí: 

 

SO 01 Vodovodná sieť        

SO 02 Stoková sieť  

SO 03 NN prípojky 

PS 01 Strojnotechnologická časť ČS        

       

umiestnenú na pozemkoch v katastrálnom území Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov. 

  

       Obec Kvetoslavov, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zák. ž. 50/1976 Zb. o územnom 

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

stavebníka a podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona v územnom konaní a umiestnení stavby a po 

posúdení a preskúmaní žiadosti o vydanie územného rozhodnutia podľa ust. § 37 stavebného zákona 

v spojení s § 4 vyhl. č. 453/2000 Z. z. a § 46 zákona č, 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov vydáva  

 

ROZHODNUTIE O VYUŽITÍ ÚZEMIA A UMIESTNENÍ 

STAVIEB 
 

pre stavbu:  

 

 „Hviezdoslavov – vodovod a kanalizácia“, 
 

pozostávajúcej z častí: 

SO 01 Vodovodná sieť        

SO 02 Stoková sieť  

SO 03 NN prípojky    

PS 01 Strojnotechnologická časť ČS        



umiestnenú na pozemkoch v katastrálnom území Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov. 

Inžinierske siete budú umiestnené v páse tvorenom komunikáciou, chodníkom a zeleným pásom.   

Umiestňujeme: 

SO 01 Vodovodná sieť        

SO 02 Stoková sieť  

SO 03 NN prípojky  

PS 01 Strojnotechnologická časť ČS        

      

podľa predloženého projektu pre územné rozhodnutie stavby vypracovaného: PIPS s. r. o.,  Ing. Boris 

Pomothy, Mierová 30, 821 05 Bratislava 
 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa podľa § 39a ods. 2 a 39b ods. 2 stavebného zákona a § 

4 ods. 1 písm. d vyhl. MŽP č. 453/2000Z. z.  predpisujú tieto podmienky - popis stavebných 

objektov:  
 

SO 01 - Verejný vodovod 

Vodovodná sieť sa navrhuje v celkovom rozsahu 43 vodovodných vetiev, sumárnej dĺžky 

12 407,44 m. Súčasťou stavby bude aj vybudovanie domových vodovodných odbočiek pre priľahlé 

nehnuteľnosti, v celkovom počte 962 ks sumárnej dĺžky 4075,83 m. 

Prehľad navrhovaných vodovodných potrubí 

Označenie Profil [mm] Materiál Dĺžka [m] Dĺžka 
celkom [m] 

vetva 1 D110x6,6 HDPE SDR 17 614,80 614,80 

vetva 1-1 D110x6,6 HDPESDR 17 283,88 283,88 

vetva 1-2 D110x6,6 HDPESDR 17 283,06 283,06 

vetva 2 

D110x6,6 

HDPESDR 17 

986,32 

1136,83 D125x7,4 79,48 

D160x9,5 71,03 

vetva 2-1 D110x6,6 HDPESDR 17 373,87 373,87 

vetva 2-2 D110x6,6 HDPESDR 17 25,96 25,96 

vetva 2-3 D110x6,6 HDPESDR 17 258,01 258,01 

vetva 2-4 D110x6,6 HDPE SDR 17 256,53 256,53 

vetva 3 D110x6,6 HDPESDR 17 2150,40 2150,40 

vetva 3-1 D110x6,6 HDPESDR 17 468,81 468,81 

vetva 3-1-1 D110x6,6 HDPESDR 17 130,15 130,15 

vetva 3-1-2 D110x6,6 HDPESDR 17 191,56 191,56 

vetva 3-1-2-1 D110x6,6 HDPESDR 17 96,81 96,81 

vetva 3-1-3 D110x6,6 HDPESDR 17 100,66 100,66 

vetva 3-2 D110x6,6 HDPESDR 17 847,05 847,05 

vetva 3-2-1 D110x6,6 HDPESDR 17 201,04 201,04 

vetva 3-2-2 D110x6,6 HDPESDR 17 117,65 117,65 

vetva 3-2-3 D110x6,6 HDPE SDR 17 118,11 118,11 

vetva 3-2-4 D110x6,6 HDPE SDR 17 145,81 145,81 

vetva 3-2-5 D110x6,6 HDPE SDR 17 112,63 112,63 

vetva 3-3 D110x6,6 HDPE SDR 17 229,46 229,46 

vetva 3-4 D110x6,6 HDPE SDR 17 232,86 232,86 

vetva 3-5 D110x6,6 HDPESDR 17 32,50 32,50 

vetva 3-6 D110x6,6 HDPESDR 17 672,53 672,53 

vetva 3-6-1 D110x6,6 HDPE SDR 17 66,27 66,27 

vetva 3-6-2 D110x6,6 HDPESDR 17 133,09 133,09 



vetva 3-6-3 D110x6,6 HDPESDR 17 231,53 231,53 

vetva 3-6-4 D110x6,6 HDPESDR 17 35,26 35,26 

vetva 3-7 D110x6,6 HDPE SDR 17 57,07 57,07 

vetva 3-8 D110x6,6 HDPE SDR 17 383,35 383,35 

vetva 3-9 D110x6,6 HDPESDR 17 38,16 38,16 

vetva 3-10 D110x6,6 HDPESDR 17 595,47 595,47 

vetva 3-10-1 D110x6,6 HDPESDR 17 238,13 238,13 

vetva 3-10-2 D110x6,6 HDPE SDR 17 325,30 325,30 

vetva 3-10-2-1 D110x6,6 HDPE SDR 17 41,26 41,26 

vetva 3-10-3 D110x6,6 HDPESDR 17 126,61 126,61 

vetva 3-10-4 D110x6,6 HDPE SDR 17 195,60 195,60 

vetva 3-10-5 D110x6,6 HDPE SDR 17 111,83 111,83 

vetva 4 D110x6,6 HDPE SDR 17 134,12 134,12 

vetva 5 D110x6,6 HDPESDR 17 177,13 177,13 

vetva 6 D110x6,6 HDPESDR 17 86,23 86,23 

vetva 7 D110x6,6 HDPESDR 17 99,02 99,02 

 

 
vetva 8 D110x6,6 HDPESDR 17 251,04 251,04 

     

SPOLU VODOVODNÉ POTRUBIA [m] 12 407,44 

 

Armatúry na potrubí 

Pre správnu funkčnosť a prevádzku vodovodnej siete sa na navrhovanom vodovodnom potrubí osadia 

potrebné armatúry – uzávery a hydranty. 

Podzemné hydranty profilu DN80 sa osadia v lokálne najvyšších a najnižších bodoch vodovodného 

potrubia pre funkciu odvzdušnenia a odkalenia. Nakoľko bude navrhovaný vodovod slúžiť aj ako 

zdroj požiarnej vody v prípade požiaru, ich maximálna vzájomná vzdialenosť bude 400 m 

(požadovaná hodnota pre stavby určené na bývanie a ubytovanie s najviac dvomi obytnými bunkami). 

Presné rozmiestnenie armatút sa upresní v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 
 

SO 02 Stoková sieť 

V rámci stavebného objektu sa navrhuje vybudovať stoková sieť, ako recipient sa navrhuje existujúca 

gravitačná splašková kanalizácia v obci Hviezdoslavov (prípadne kanalizačné potrubie, ktoré sa 

vybuduje v rámci inej stavby). 

Z dôvodu nepriaznivých výškových pomerov sa na navrhovanej stokovej sieti navrhuje vybudovať 

kanalizačné prečerpávacie stanice ČS. Vystrojenie objektov čerpacích staníc rieši prevádzkový súbor 
„PS 01 Strojnotechnologická časť ČS“. 

Stoková sieť sa navrhuje v celkovom rozsahu 48 gravitačných stôk sumárnej dĺžky 11785,47 m, 5 

kanalizačných výtlakov sumárnej dĺžky 663,05 m a 4 ks čerpacích staníc. Súčasťou stavby bude aj 

vybudovanie domových kanalizačných odbočiek pre priľahlé nehnuteľnosti, v celkovom počte 963 
ks sumárnej dĺžky 4059,93 m. 

 

Prehľad navrhovanej gravitačnej kanalizácie: 

Označenie Profil [mm] Materiál Dĺžka [m] 

stoka A DN300 PVC hladké SN8 481,06 

stoka AA DN300 PVC hladké SN8 281,36 

stoka AB DN300 PVC hladké SN8 278,73 

stoka B DN300 PVC hladké SN8 897,91 

stoka BA DN300 PVC hladké SN8 393,47 

stoka BB DN300 PVC hladké SN8 95,78 



stoka BC DN300 PVC hladké SN8 250,56 

stoka BD      DN300 PVC hladké SN8 244,64 

stoka BE DN300 PVC hladké SN8 241,13 

stoka C DN300 PVC hladké SN8 645,27 

stoka CA DN300 PVC hladké SN8 218,96 

stoka CB DN300 PVC hladké SN8 467,92 

stoka CB-1 DN300 PVC hladké SN8 130,68 

stoka CB-2 DN300 PVC hladké SN8 192,23 

stoka CB-2-1 DN300 PVC hladké SN8 96,99 

stoka CB-3 DN300 PVC hladké SN8 101,45 

stoka CC DN300 PVC hladké SN8 426,66 

stoka CD DN300 PVC hladké SN8 446,84 

stoka CD-1 DN300 PVC hladké SN8 110,75 

stoka CE DN300 PVC hladké SN8 386,54 

stoka CE-1 DN300 PVC hladké SN8 113,75 

stoka D DN300 PVC hladké SN8 485,75 

stoka DA DN300 PVC hladké SN8 456,99 

stoka DA-1 DN300 PVC hladké SN8 420,08 

stoka DA-2 DN300 PVC hladké SN8 149,89 

stoka DB DN300 PVC hladké SN8 142,34 

stoka DC DN300 PVC hladké SN8 66,62 

stoka DD DN300 PVC hladké SN8 206,06 

stoka DE DN300 PVC hladké SN8 104,16 

stoka DF DN300 PVC hladké SN8 98,77 

stoka E DN300 PVC hladké SN8 100,18 

stoka F DN300 PVC hladké SN8 126,09 

stoka G DN300 PVC hladké SN8 83,76 

stoka H DN300 PVC hladké SN8 228,74 

stoka I DN300 PVC hladké SN8 234,43 

stoka J DN300 PVC hladké SN8 725,48 

stoka JA DN300 PVC hladké SN8 137,73 

stoka J B DN300 PVC hladké SN8 132,20 

stoka JC DN300 PVC hladké SN8 62,52 

stoka J D DN300 PVC hladké SN8 93,25 

stoka JD-1 DN300 PVC hladké SN8 31,60 

stoka JE DN300 PVC hladké SN8 39,34 

stoka K DN300 PVC hladké SN8 300,11 

stoka L DN300 PVC hladké SN8 70,21 

stoka M DN300 PVC hladké SN8 86,92 

stoka N DN300 PVC hladké SN8 174,65 

stoka 0 DN300 PVC hladké SN8 389,05 
stoka OA DN300 PVC hladké SN8 135,87 

SPOLU 

KANALI

ZAČNÉ 

POTRU

BIA [m] 11 785,47 

 

stoka D DN300 PVC hladké SN8 485,75 

stoka DA DN300 PVC hladké SN8 456,99 

stoka DA-1 DN300 PVC hladké SN8 420,08 

stoka DA-2 DN300 PVC hladké SN8 149,89 

stoka DB DN300 PVC hladké SN8 142,34 

stoka DC DN300 PVC hladké SN8   66,62 

stoka DD DN300 PVC hladké SN8 206,06 

stoka DE DN300 PVC hladké SN8 104,16 

stoka DF DN300 PVC hladké SN8   98,77 

stoka E DN300 PVC hladké SN8 100,18 

stoka F DN300 PVC hladké SN8 126,09 

stoka G DN300 PVC hladké SN8   83,76 

stoka H DN300 PVC hladké SN8 228,74 

stoka I DN300 PVC hladké SN8 234,43 

stoka J DN300 PVC hladké SN8 725,48 

stoka JA DN300 PVC hladké SN8 137,73 

stoka J B DN300 PVC hladké SN8 132,20 

stoka JC DN300 PVC hladké SN8   62,52 

stoka J D DN300 PVC hladké SN8   93,25 

stoka JD-1 DN300 PVC hladké SN8   31,60 

stoka JE DN300 PVC hladké SN8   39,34 

stoka K DN300 PVC hladké SN8 300,11 

stoka L DN300 PVC hladké SN8   70,21 

stoka M DN300 PVC hladké SN8   86,92 

stoka N DN300 PVC hladké SN8 174,65 

stoka 0 DN300 PVC hladké SN8 389,05 
stoka OA DN300 PVC hladké SN8 135,87 

SPOLU KANALIZAČNÉ POTRUBIA [m] 11 785,47 

 

 

 

 

 



Prehľad navrhovanej výtlačnej kanalizácie 

Označenie Profil [mm] Materiál Dĺžka [m] 

výtlak VA D90x5,4 HDPESDR 17 134,34 

výtlak VB D90x5,4 HDPESDR 17 82,60 

výtlak VC D90x5,4 HDPE SDR 17 255,68 

výtlak VD D90x5,4 HDPESDR 17 164,76 

preložka 

K

V 

D315x18,7 HDPE SDR 17 25,67 

SPOLU VÝTLAČNÉ POTRUBIA [m]                       663,05 

 

Kanalizačné šachty 

V miestach zmeny smeru alebo sklonu priamych úsekov stôk sú navrhnuté vstupné šachty, pričom 

bude rešpektovaná ich maximálna vzájomná vzdialenosť 50 m. 

Navrhnuté sú betónové prefabrikované šachty, ktoré sa skladajú z dna, vstupného komína a 

šachtového poklopu. Prefabrikované kruhové dno má priemer 01000 mm. Kyneta šácht bude 

vytvarovaná betónová, nástupnica bude betónová s náterom. 

Na prefabrikované dno sa zriadi vstupný komín pozostávajúci z prefabrikovaných betónových skruží 

priemeru 01000 mm výšky 250, resp. 500 alebo až 1000 mm. Najvrchnejšia skruž je prechodová 

kónická, na ňu sa následne osadí vstupný poklop. Šachtový poklop je navrhnutý kruhový typ BE-GU 

bez odvetrania priemeru 0600 mm. 

Čerpacie stanice 

Z dôvodu nepriaznivých výškových pomerov sa na navrhovanej stokovej sieti navrhuje vybudovať 

celkom 4 kanalizačné prečerpávacie stanice ČS. 

Po stavebnej stránke je každá takáto čerpacia stanica navrhnutá ako podzemný objekt zložený zo 

železobetónových skruží vnútornej dimenzie 02000 mm, realizácia je navrhnutá spôsobom „spúšťanej 

studne“. Čerpacia stanica je zložená a vyskladaná zo skruží výšky 1000 mm (pripadne 2000 mm). Po 

spustení „studne“ do predpísanej hĺbky sa dno zabetónuje. 

Napojenie všetkých potrubí do čerpacej stanice bude cez otvory vyhotovené jadrovým vrtom, všetky 

prestupy sa vodotesné vyspravia. 

Strop čerpacej stanice je železobetónový prefabrikát hrúbky 200 mm. Po osadení stropnej dosky sa do 

vytvarovaných káps osadia 3 ks typových poklopov z kompozitu triedy B125 s možnosťou 

uzamykania. 

Pre vstup do čerpacej stanice slúži rebrík navrhnutý z nerezovej ocele. Na prítoku do ČS sa osadí 

hrablicový kôš, ktorý bude zachytávať hrubé pevné nečistoty a tým bude chrániť čerpadlá pred 

poškodením a zabraňuje zaneseniu priestoru čerpacej stanice. 

Vedľa čerpacej stanice sa vybuduje betónový základ pre osadenie elektrorozvádzača. Do základu sa 

zabetónujú prestupové PVC rúrky, ktoré zabezpečia vstup káblov do rozvádzača a k čerpadlám. 

Vystrojenie čerpacích staníc bude riešiť prevádzkový súbor „PS 01 Strojnotechnologická časť ČS“. 

Strojné zariadenie čerpacích staníc bude slúžiť na prečerpávanie splaškových vôd v navrhovanej 

kanalizačnej sieti. V každej čerpacej stanici budú osadené 2 čerpadlá v zostave 1+1. Navrhované sú 

vertikálne ponorné čerpadlá na splaškové odpadové vody s obsahom pevných a vláknitých 

mechanických nečistôt. Čerpadlá sú blokované proti chodu nasucho a signalizáciou zapínacej, 

vypínacej hladiny a hladiny alarmu pomocou plavákových spínačov. Po každom vypnutí sa 

čerpadlá striedajú vo funkcii z dôvodu rovnakého opotrebovania. 
Rúry a spojovací materiál v rámci strojnotechnologickej časti je navrhovaný z nerezovej ocele tr. 17 

240. 

Vedľa čerpacích staníc sa vždy osadí armatúrna šachta vybudovaná z betónových prefabrikátov 

vnútorného rozmeru 1500x1500x2000. Vstup do šachty bude cez uzamykateľný poklop z kompozitu 

triedy B125 pomocou stúpadiel. V armatúrnej šachte sú navrhnuté potrebné tvarovky a armatúry. 
 

 

 



SO 03 NN prípojky 

V rámci stavebného objektu sa navrhuje vybudovať NN prípojky pre navrhované čerpacie stanice ČS-

A, ČS-B, ČS-C a ČS-D. 

Každá prípojka sa vybuduje ako podzemné káblové vedenie, celkovo sa jedná o 4 ks prípojok 

sumárnej dĺžky cca 120 m. 

 

Všeobecné požiadavky na výstavbu 

Pokládka a montáž potrubia 

Gravitačné kanalizačné potrubia stôk sú navrhnuté z PVC SN8 hladké plnostenné dimenzie DN300, 

potrubia prípojok dimenzie DN150 a DN200. 

Výtlačné kanalizačné potrubia z čerpacích staníc sú navrhnuté z HDPE PE100 SDR17 dimenzie 

D90x5,4. 

Vodovodné potrubia sú navrhnuté z HDPE PE100 SDR 17 dimenzie D110x6,6, D125x7,4, D160x9,5. 

Potrubia vodovodných prípojok dimenzie D32x2,0, D40x2,4 a D63x3,8. 

Pri pokládke a montáži potrubí je potrebné dodržiavať návody a pokyny od výrobcu potrubia. Pri 

lôžku, obsype a zásype potrubia je možné použiť iba materiál, ktorý vylučuje mechanické 

poškodenie rúr. Všetky povrchy narušené výstavbou sa uvedú do pôvodného stavu, resp. do stavu, 

ktorý vyžaduje vlastník / správca povrchu. 

Križovanie inžinierskych sietí 

Pri výstavbe vodovodnej a stokovej siete nastane viac krát križovanie s existujúcimi inžinierskymi 

vedeniami. Pred zahájením zemných prác je bezpodmienečne nutné zo strany zhotoviteľa stavebných 

prác požiadať majiteľov, resp. správcov podzemných vedení o ich presné vytýčenie v teréne a v mieste 

predpokladaného križovania zemné práce vykonávať opatrne ručne, odkryté vedenia riadne zaistiť a 

chrániť. 

Pri križovaní a súbehu s jestvujúcimi podzemnými vedeniami je potrebné dodržať minimálne 

odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005 a TPP 90601. Zároveň je nutné rešpektovať ochranné 

pásma inžinierskych sietí v zmysle platných STN a požiadaviek správcov jednotlivých vedení. 

Pri križovaní s nadzemnými vedeniami NN je potrebné vykonávať ručné výkopy alebo zabezpečiť 

vypnutie el. vedenia, prípadne stabilne zabezpečiť stĺpy 

Križovanie miestnej komunikácie 

Ku križovaniu miestnych komunikácii dôjde na viacerých miestach v rámci navrhovanej stavby - tieto 

križovania sa navrhujú realizovať v otvorenom výkope. Terén sa uvedie do pôvodného stavu. 

Križovanie regionálnej cesty 

Križovanie regionálnej cesty č. 111/1408 je navrhnuté bezvýkopovou technológiou, pretláčaním 

oceľovej chráničky profilu patričnej dimenzie. Krytie chráničky v mieste križovania bude min. 1,5 m. 

Skúšky vodotesnosti 

Pred odovzdaním stavebného diela a uvedením do prevádzky je potrebné vykonať predpísané skúšky 

vodotesnosti siete a objektov na nej. Samotná skúška sa prevedie podľa STN EN 1610 „Stavba a 

skúšanie kanalizačných potrubí a stôk“. 

V prípade tlakových potrubí je nutné vykonať tlakové skúšky potrubia. Tieto skúšky sa zrealizujú v 

zmysle STN 75 5911 “Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia”. 

Skúšky vodotesnosti čerpacích staníc sa zrealizujú v zmysle STN 75 0905 „Skúšky vodotesnosti 

vodárenských a kanalizačných nádrží“. 

Zápis o skúške vodotesnosti a tlakovej skúške, teda preukázanie kvality stavebného diela bude tvoriť 

neoddeliteľnú prílohu z preberacieho konanie. Zásyp ryhy a úprava povrchu sa vykoná až po 

úspešnom absolvovaní skúšok vodotesnosti. 

Stanoviská a vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy: 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Dunajská Streda, vyjadrenie č. 17887/333-

LKr/2020 zo dňa 03.03.2020: 

V nadväznosti na Vaše vyžiadanie Vám zasielame nasledovné vyjadrenie: 

- Podľa miestnych podmienok by sa prednostne mali navrhovať okruhové systémy 

zásobovania vodou - z hydraulického hľadiska je vždy výhodnejšia okruhová sieť, 

ktorá ponúka variabilnosť v zásobovaní aj v prípade možných porúch a opráv. Výhoda 



okruhových sietí je zabezpečenie prúdenia vody aj v koncových bodoch, kde v prípade 

vetvenej siete voda stojí a zhoršuje sa jej kvalita. 

- V hydrotechnických výpočtoch v súhrnnej technickej správe na str. 13 sa uvádza, že 

pre výpočet potreby vody bola použitá Vyhláška č. 684/2006 Z. z., avšak vo výpočte 

sa uvádza špecifická potreba vody pre bytový fond qbyt 90 liter.osoba’1.deň'1. 

- V súhrnnej technickej správe na str. 13 sa pri výpočte potreby pitnej vody nesprávne 

uvádza jednotka EO - opraviť na obyvateľov. Ekvivalentný obyvateľ (1 EO) je 

množstvo biologicky odstrániteľného organického znečistenia vyjadreného hodnotou 

ukazovateľa BSK5, ktorá je ekvivalentná znečisteniu 60 g BSK5 produkovanému 

jedným obyvateľom za deň. 
ČOV Šamorín čistí odpadové vody z mesta Šamorína a ďalších deviatich okolitých obcí. V súčasnosti 

je ČOV Šamorín kapacitne už vyťažená. Je pripravená PD pre intenzifikáciu ČOV Šamorín s 

projektovanou kapacitou 25 000 EO. Pre obec Hviezdoslavov je po intenzifikácii ČOV Šamorín 

rezervovaná kapacita 4 000 EO (viď list ZsVS, a. s., OZ Dunajská Streda zo dňa 19. 05. 2017). 

Požadovanú kapacitu (11 000 EO - rok 2025 resp. 16 400 EO - rok 20501, uvedenú v 

predkladanej PD „Hviezdoslavov - vodovod a kanalizácia“, nie je možné napojiť ani čistiť na 

ČOV Šamorín. Stoková sieť môže odvádzať len nami povolené množstvo odpadových vôd a to od 

producentov bežnej občianskej vybavenosti bez balastných vôd a bez vôd z povrchového odtoku 

(nesmú byť napojené ani strešné dažďové zvody ani vpuste zo spevnených plôch). 

Je potrebné zohľadniť prípadné ďalšie pripomienky ZsVS, a. s., OZ Dunajská Streda. 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Dunajská Streda, vyjadrenie k PS č. 22939/2020 zo 

dňa 25.03.2020: 

Po zohľadnení vyjadrenia č. 17887/333-LKr/2020 zo dňa 03.03.2020 náš závod nemá pripomienky k 

uvedenému PS. 

Podľa miestnych podmienok by sa prednostne mali navrhovať okruhové systémy zásobovania 

Hydromeliorácie š. p. Bratislava  č. 2962-2/120/2020 zo dňa 02.06.2020: 

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

trase navrhovaných stavebných objektov stavby „HVIEZDOSLAVOV - VODOVOD A 

KANALIZÁCIA“ v k. ú. Hviezdoslavov sa nachádzajú nasledovné hydromelioračné zariadenia v 

správe Hydromeliorácie, š. p.: 
SO 01 VODOVODNÁ SIEŤ: 

- vetva 1, vetva 1-1, vetva 1-2, vetva 2-1, vetva 2-2, vetva 2-3, vetva 2-4, vetva 3-5, 

vetva 3-6, vetva 3-6-1, vetva 3-6-2, vetva 3-6-3, vetva 3-6-4, vetva 3-7, vetva 3-8, vetva 3-9, 

vetva 3-10-1, vetva 3-10-2, vetva 3-10-2-1, vetva 3-10-3, vetva 3-10-4, vetva 3-10-5, vetva 4, 

vetva 7 a vetva 8 sa nachádzajú v záujmovom území vodnej stavby „ZP HŽO II.“, ČS 5 stav, 

časť Mierovo 25 (evid. č. 5202 133 033), ktorá bola daná do užívania v r. 1971 s celkovou 

výmerou 955 ha. Uvedené vetvy sa podzemného závlahového potrubia nedotknú. 

- v trase vetvy 3-1, vetvy 3-1-1, vetvy 3-1-2, vetvy 3-1-2-1, vetvy 3-1-3, vetvy 3-2, vetvy 3-2-1, 

vetvy 3-2-2, vetvy 3-2-3, vetvy 3-2-4, vetvy 3-2-5, vetvy 3-3, vetvy 3-4, vetvy 5 a vetvy 6 

neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v našej správe. 

- vetva 2 bude 2-krát križovať podzemný rozvod závlahovej vody - vetvu „A“ DN 250 

uvedenej vodnej stavby. 

- vetva 3 je navrhnutá v súbehu a bude 2-krát križovať podzemný rozvod závlahovej vody - 

vetvu „D“ DN 400 uvedenej vodnej stavby. 

- vetva 3-2 je navrhnutá v blízkosti podzemného rozvodu závlahovej vody – vetvy ,,D3“ DN 

200 uvedenej vodnej stavby. 

- vetva 3-10 bude križovať podzemný rozvod závlahovej vody - vetvu „D“ DN 400 uvedenej 

vodnej stavby. 

SO 02 STOKOVÁ SIEŤ: 

- stoka A, stoka AA, stoka AB, stoka B stoka BA, stoka BD, stoka BE, stoka C A, stoka CB-1, 

stoka CB-2-1, stoka CD, stoka CD-I, stoka DA-1, stoka DA-2, stoka DB, stoka DC, stoka DD, 

stoka DE, stoka DF, stoka E, stoka F, stoka H, stoka I, stoka J, stoka JA, stoka JB, stoka JC, 

stoka JD, stoka JD-1, stoka JE, stoka K, stoka L, stoka O, stoka OA, výtlak VA výtlak VB, 

výtlak VD a preložka KV sa nachádzajú v záujmovom území vodnej Stavby „ZP HŽO II.“, 



ČS 5 stav, časť Mierovo 25 (evid. č, 5202 133 033). Uvedené stoky, výtlaky a preložka KV sa 

podzemného závlahového potrubia nedotknú. 

- v trase stoky C, stoky CB, stoky CB-2, stoky CB-3, stoky CC, stoky CE, stoky CE- 1, stoky G, 

stoky M, stoky N a výtlaku VC neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v našej 

správe. 

- stoka DA-1 je navrhnutá v súbehu a bude križovať podzemný rozvod závlahovej vody - 

vetvu „D“ DN 400 uvedenej vodnej stavby. 

- stoka D bude križovať podzemný rozvod závlahovej vody - vetvu „D“ DN 400 uvedenej 

vodnej stavby 

- stoka BC bude križovať podzemný rozvod závlahovej vody - vetvu „A“ uvedenej 

vodnej stavby 

- stoka BB bude križovať podzemný rozvod závlahovej vody - vetvu „A“ DN 250 uvedenej 

vodnej stavby. 

V trase SO 03 NN prípojky neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v našej správe. 

V území PS 01 Strojnotechnologická časť CS neevidujeme žiadne hydromelioračné 

zariadenia v našej správe. 

V prílohe Vám zasielame situáciu v M 1 : 4 000, v M 1 : 1 500 a v Ml : 2 500 s orientačným 

vyznačením časti záujmového územia závlahy, podzemného závlahového potrubia, SO 01 

Vodovodnej siete a SO 02 Stokovej siete. Podrobnú situáciu rúrovej siete závlahy Vám k nahliadnutiu 

poskytne a jej vytýčenie v teréne na základe objednávky zabezpečí zástupca Hydromeliorácie, š. p. - 

kontaktná osoba Ing. Bernát, č. t. 0903 997 967. 

Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky: križovanie a súbeh vodovodnej 

siete a stokovej siete so závlahovým potrubím navrhnúť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 

6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983 pred 

začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy závlahového potrubia 

pracovníka Hydromeliorácie, š. p.. - kontaktná osoba Ing. Bernát, vodovodné a kanalizačné potrubie v 

mieste križovania so závlahovým potrubím min. 0,3 m pod závlahové potrubie 

- výkopy v mieste križovania vykonať ručne 

- prizvať nášho pracovníka k obhliadke pred zasypaním križovania, ktorý protokolárne 

(zápisom do stavebného denníka) odsúhlasí vykonanie križovania) 

- v prípade poškodenia majetku štátu - závlahového potrubia, ku ktorému má Hydromeliorácie, 

š. p. právo hospodárenia, je potrebné ho uviesť do pôvodného stavu na náklady investora. 

Projektovú dokumentáciu k stavebnému konaniu žiadame predložiť na odsúhlasenie, vrátane 

zákresu závlahového potrubia do výkresovej časti dokumentácie, zákresu závlahového potrubia do 

výkresu pozdĺžneho profilu vodovodu a kanalizácie, technického riešenia križovania vodovodu a 

kanalizácie so závlahovým potrubím, vzorových detailov križovania vodovodného a kanalizačného 

potrubia so závlahovým potrubím a súbehu vodovodného a kanalizačného potrubia so závlahovým 

potrubím. 

Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia. 

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie – zo dňa 05.03.2020 č. 

OU-DS-OSZP-2020/009153-02, vydáva nasledovné vyjadrenie: 

Realizácia predmetnej stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná za 

nasledovných podmienok: 

> v chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa 

zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich 

tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vôd v 

súlade s § 3 zákona č 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

> po vypracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je potrebné si vyžiadať 

povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa ustanovenia § 26 vodného zákona od 

tunajšieho úradu, 

> vlastníci verejných vodovodov a verejných kanalizáciách prevádzkovo súvisiacich majú 

upraviť svoje práva a povinnosti v písomnej zmluve v súlade s §15 ods. 5 a § 16 ods. 5 

zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a 

DN 250 



doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (zmluva o napojení). 

> vodovodné prípojky sú vodnými stavbami, ak sú splnené podmienky uvedené v § 52 ods. 1 

písm. j) vodného zákona, 

> kanalizačné prípojky sú vodnými stavbami, ak sú splnené podmienky uvedené v § 52 ods. 

1 písm. k) vodného zákona, 

> pri realizácii podzemných vedení dodržať ochranné pásmo jednotlivých inžinierskych 

vedení a STN 75 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení. 

Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu 

štátnej vodnej správy vydané podľa vodného zákona. V zmysle § 73 ods. 18 zákona č. 

364/2004 Z. z. o vodách je orgán štátnej vodnej správy dotknutým orgánom v konaní, v 

ktorom je príslušný stavebný úrad; vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 

vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko. 
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie OU-DS-

OSZP-2020/008526-002 zo dňa 23.03.2020: 

Realizácia uvedenej činnosti je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možná za nasledovných 

podmienok: 

- v prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu si vyžiadať súhlas 

príslušného orgánu ochrany prírody - Obce Hviezdoslavov - podľa § 47 ods. 3 zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  

- pri stavebných alebo iných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcej zelene. Ak nie je 

možné tomu zabrániť, je povinný ten, kto práce vykonáva zabezpečiť úpravu plochy do 

pôvodného stavu alebo zabezpečiť náhradnú výsadbu, 

Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom v zmysle § 103 ods. 7, ale nenahrádza povolenie ani 

súhlas orgánu ochrany prírody a nie je rozhodnutím podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov 

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie z hľadiska 

odpadového hospodárstva zo dňa 28.02.2020 č. OU-DS-OSZP-2020/008508 -002:  

- držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v § 6 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 

- držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia 

odpadu v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov, 

- odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia 

príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve, 

- počas stavebných prác ako aj prevádzky nakladať s odpadmi v súlade ustanoveniami §12, §13, 

§14 zákona o odpadoch, 

- nakladanie s nebezpečnými odpadmi musí byť v súlade s § 25 zákona o odpadoch 

- nakladať s nebezpečným odpadom môže len oprávnená organizácia 

- nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií musí byť v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, 

- priestory slúžiace na zhromažďovanie odpadov musia spĺňať príslušné ustanovenia § 8 

Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

o odpadoch 

- žiadame predložiť dokumentáciu v kolaudačnom konaní okrem jednoduchých stavieb a 

drobných stavieb, v zmysle § 99 ods. 1) písm. b) bod 5) na vyjadrenie a to najmä: doklady o 

spôsobe zneškodňovania príp. zhodnocovania vzniknutých odpadov počas stavebných prác, 

predložiť k nahliadnutiu evidenciu vedenú v zmysle príslušných ustanovení §1 až §3 

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

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa ust. zákona č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok), ako vyplýva zo zmien a doplnení a je záväzným 

stanoviskom pre príslušný stavebný úrad. 



Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia –  záväzné stanovisko č. OU-DS-OKR-

2020/009132-002 k PD pre vydanie územného rozhodnutia zo dňa 17.03.2020:  

nemá pripomienky a súhlasí. 

SPP – distribúcia a. s. č. TD/NS/0142/2020/Či zo dňa 19.02.2020: 

Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledovných podmienok: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník 

povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe 

písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a. s., Sekcia 

údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online 

formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.sppp-distribucia.sk) 

- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení 

do vzdialenosti 100 m, 

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, 

alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto 

vyjadrení,  

- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre 

účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie 

SPP-D, 

- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných 

predpisov, požadujeme, aby stavebník: 

• rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo 

bezpečnostných pásiem, 

• pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 

dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 

• zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu 

k existujúcim plynárenským zariadeniam, 

• zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní 

navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 

• zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich 

plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou. 

OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne 

Krajský pamiatkový úrad Trnava, vyjadrenie č. KPUTT-2020/4528-4/21349/Sl zo dňa 16.03.2020: 

Rozhodnutie: 

Za účelom záchrany archeologických nálezov predpokladaných v zemi a dokumentácie 

archeologických situácií v zemi na ploche líniovej stavby „Hviezdoslavov - vodovod a kanalizácia" 

v katastrálnom území Hviezdoslavov obce Hviezdoslavov, v katastrálnom území Kvetoslavov obce 

Kvetoslavov a v katastrálnom území Mierovo obce Mierovo bude podľa § 35 ods. 4 písm. b 

pamiatkového zákona vykonaný záchranný pamiatkový výskum. 

1. KPÚ TT podľa § 36 ods. 1 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce podmienky 

vykonávania tohto výskumu: 

a) druh výskumu: archeologický, 

b| rozsah výskumu: na celej ploche líniovej stavby „Hviezdoslavov - vodovod a kanalizácia" v 

katastrálnom území Hviezdoslavov obce Hviezdoslavov, v katastrálnom území Kvetoslavov obce 

Kvetoslavov a v katastrálnom území Mierovo obce Mierovo, 

c) spôsob výskumu: 

Archeologický výskum bude pozostávať zo sledovania všetkých výkopových prác predmetnej stavby, 

dočistenia, odkrývania a záchrany archeologických nálezov a dokumentácie archeologických situácií. 

V mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať metódami archeologického výskumu podľa 

pokynov oprávnenej osoby. Pri skúmaní zistených archeologických situácií sa bude používať aj 

detektor kovov 

http://www.sppp-distribucia.sk/


1. Pri zabezpečení archeologického výskumu je vlastník/stavebník povinný: 

a) Podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum, 

b) V zmysle § 39 ods. 3 zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou 

osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy v zmysle § 36 ods. 4 

pamiatkového zákona (ďalej „oprávnená osoba“), s ktorou uzatvorí pred začatím 

výskumu dohodu, obsahujúcu okrem iného podmienky vykonávania archeologického 

výskumu, určené týmto rozhodnutím,  

c) O uzavretí dohody s oprávnenou osobou písomne upovedomiť KPÚ TT,  

d) Doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, 

ktorá bude vykonávať archeologický výskum, 

e) Odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej 

oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 vyhlášky 

Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane 

pamiatkového fondu, na KPÚ TT a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie 

vied v Nitre, 

f) Výskumná dokumentácia bude v zmysle § 39 ods. 11 pamiatkového zákona 

odovzdaná do 90 dní od ukončenia terénnej časti výskumu. 

2. Oprávnená osoba výskumom získané odborné poznatky spracuje vo výskumnej dokumentácii 

v zmysle § 7 a 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon o ochrane pamiatkového fondu. 

3. Hnuteľné archeologické nálezy je oprávnená osoba povinná držať a chrániť až do ich 

odovzdania alebo až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy. Odovzdávací protokol bude 

o. i. obsahovať zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov archeologických nálezov.  

4. K objavu nehnuteľných archeologických nálezov (napr. nálezy architektúr a hrobov) bude 

prizvaný pracovník KPÚ TT.  

5. Správcu archeologického nálezu určuje § 40 ods. 6 pamiatkového zákona. Správca ďalej 

s archeologickým nálezom naloží v zmysle § 40 ods. 7, 8 a 9 pamiatkového zákona. 

6. Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany archeologických nálezov a archeologických 

nálezísk budú vykonávať pracovníci KPÚ TT. 

7. Toto rozhodnutie platí pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby. Podmienky 

tohto rozhodnutia žiadame zapracovať do územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre 

danú stavbu. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dunajská Streda, č. RH/2020/00414/002-BM5 zo dňa 

14.02.2020: 

Záväzné stanovisko: 

S návrhom sa súhlasí 

Slovak Telekom a. s., Bratislava, č. 6612011967 zo dňa 14.05.2020. 

Vyjadrenie: 

- dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telecom a. s. 

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

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

stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia 

Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je 

stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 

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

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

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

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

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

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

uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák 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 Slovák Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany 

alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: 

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



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

zodpovedá projektant. 

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

uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. 

Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

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

spoločnosti Slovák 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 Slovák Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., 

je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu 

ochranného pásma. 

7. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa 

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

8. 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 

Slovák 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 Slovák Telekom a .s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu 

terénu vykoná Slovák Telekom, a. s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: 

https://www.telekom.sk/vviadrenia 

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. 

Prílohy k vyjadreniu: 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 

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

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

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

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

Obec Hviezdoslavov, stanovisko obce k projektu stavby č. OU-HV-S2020-00106 zo dňa 

20.03.2020: 

Obec Hviezdoslavov súhlasí s návrhom výstavby 

Námietky a pripomienky účastníkov konania: 

Neboli vznesené. 

 

 

 

 

https://www.telekom.sk/vviadrenia


Odôvodnenie. 
 

 

 

 

            Navrhovateľ Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov 8, 930 41 Hviezdoslavov v zastúpení 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Ing. Marian Klučka, Nábrežie za hydrocentrálou 

4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 podal dňa 11.05.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia 

o umiestnení stavby „Hviezdoslavov –vodovod a kanalizácia“, 

na pozemku v katastrálnom území Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov. K návrhu bolo predložené 

zadanie stavby s vyjadreniami zainteresovaných orgánov štátnej správy a podklady z evidencie 

nehnuteľností. 

         Stavebný úrad Kvetoslavov oznámil listom formou verejnej vyhlášky č. S-20/561-02 dňa 

25.05.2020 začatie konania podľa § 36 stavebného zákona vo veci vydania územného rozhodnutia 

všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a právnickým osobám. 

Oznámenie o začatí konania bolo z verejnej vyhlášky zvesené dňa 16.6.2020. 

         Návrh bol posúdený podľa § 37 stavebného zákona, pričom bolo zistené, že navrhované 

umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, nie je v rozpore s verejnými 

záujmami a nebude neprimerane ohrozovať alebo obmedzovať záujmy vlastníkov susedných 

pozemkov. Navrhované umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na 

výstavbu určenými príslušnými ustanoveniami vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a § 43d, 43e a 47 

stavebného zákona . 

 

 

Stanoviská a podmienky orgánov štátnej správy:   

        K návrhu sa vyjadrili: Obec Kvetoslavov, OÚŽP Dunajská Streda, Krajský pamiatkový úrad 

Trnava, ZSD a. s. Bratislava, ZsVS a. s. Dunajská Streda, SPP-D, a. s. Bratislava, Okresný úrad 

Dunajská Streda, Odbor krízového riadenia, Krajský pamiatkový úrad Trnava, Slovak Telekom a. s., 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dunajská Streda, Hydromeliorácie, š. p., Obec 

Hviezdoslavov   

 

Účastníci konania sa vyjadrili kladne. Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok 

tohto rozhodnutia. 

Stavebník je povinný akceptovať pripomienky a podmienky uvedené vo výroku rozhodnutia. 

Umiestnenie stavby je v súlade so schváleným ÚP Obce Hviezdoslavov.   

        Po preskúmaní návrhu tunajší stavebný úrad dospel k záveru, že využitím územia a umiestnením 

stavieb nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy 

účastníkov konania, dokumentácia spĺňa požiadavky starostlivosti o životné  prostredie a  vyhovuje 

predpisom, ktoré ustanovujú  dopravné, hygienické , protipožiarne, bezpečnostné  podmienky a 

vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.        

       Vzhľadom k uvedenému bolo rozhodnuté tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohoto 

rozhodnutia . 

               Rozhodnutie o umiestnení stavby je podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platné 2 roky odo 

dňa keď nadobudlo právoplatnosť, nestratí však platnosť ak budú v tejto lehote podané žiadosti o 

stavebné povolenie. 

               Účastníci územného konania s umiestnením stavby a stanoviskami orgánov štátnej správy 

súhlasili, v rámci konania neboli z ich strany uplatnené žiadne iné námietky.  

               Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení 

stavby podľa dokumentácie pre ÚR, v súlade s platnými predpismi, za podmienok stanovených 

v tomto rozhodnutí. 

 

 

 

 



Poučenie. 
 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na Okresnom úrade 

v Trnave, prostredníctvom tunajšieho úradu, podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné príslušným súdom, po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov, podľa správneho poriadku. 

 

 

 

 

 

................................. 

Zoltán Sojka 

                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

 

Oznámenie sa doručí: 

1. Verejnou vyhláškou všetkým známym aj neznámym účastníkom konania: 

2. Ing. Marian Klučka, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 

3. Obec Hviezdoslavov, 930 41 Hviezdoslavov 8 

4. Obec Kvetoslavov 

Dotknutým orgánom doporučene: 

1. Obec Mierovo 

2. OÚ ŽP Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 

3. OÚ Dunajská Streda, Odbor krízového riadenia, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská 

Streda   

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská cesta 1067,   

929 01 Dunajská Streda 

5. KPÚ Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 

6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda 

7. Hydromeliorácie š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava   

8. ZSD a. s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava 

9. Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/b, 829 08 Bratislava 

10. Slovak Telecom a. s., Karadžičova 10, 825 03 Bratislava 

11. a/a  

 

 

 

Vybavuje: Ing. Marián Švec 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa:                                                                                 Zvesené dňa: 

 

 

Podpis, pečiatka: 
 

 


