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STAVEBNÉ POVOLENIE 

 

Obec Zemné, ako špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 3a  ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov(ďalej len „cestný 
zákon“), v nadväznosti na ustanovenia § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v 
stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú 
16.9.2019 podal 

Obec Zemné, 941 22 Zemné č. 268, IČO 00309371 

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona, § 16 
ods. 1 cestného zákona, § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona  

s t a v e b n é   p o v o l e n i e   

na stavbu 

"Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry k miestnym rómskym komunitám v obci 
Zemné"  

miesto stavby: Zemné (ďalej len "stavba") na pozemkoch registra "C" parc. č. 5571, 5505, 5560/8, 
5560/9, 5560/4, registra "E" parc. č. 5571 v katastrálnom území Zemné (ďalej len „stavebný 
pozemok“). 

 

Členenie stavby: 
SO 02 Novostavba účelovej komunikácie  
SO 02.1 Záhradnícka ulica 

 
Účel stavby: dopravné napojenie rómskej komunity na cestnú infraštruktúru obce 

Stručný popis stavby: Novostavba účelovej komunikácie je navrhnutá v južnej časti zastavaného 
územia obce, na Záhradníckej ulici. Celková dĺžka plánovanej novostavby komunikácie bude 
244,800 m a navrhuje sa vozovka šírky 3,5 m. Začiatok trasy je za križovatkou ulíc Záhradnícka 
a Krajná, koniec riešeného úseku je pri mostnom objekte nad Pasienkovým kanálom. Krajnice budú 
spevnené štrkodrvou na obidvoch stranách vozovky. Navrhovaná rýchlosť bude 30 km/h. Napojenie 
na existujúcu vozovku je navrhnuté vozovkou s konštrukčnou výškou 90 mm na začiatku riešenej 
trasy a vozovkou s konštrukčnou výškou 100 mm na konci riešenej trasy. Trasa je tvorená lomami 
a zloženým kružnicovým oblúkom v zmysle situácie. Priečny sklon je navrhnutý 2%, jednostranný, 
dostredný. Navrhovaná vozovka zodpovedá funkčnej triede 3, kategória MOK – jednopruhová 
obojsmerná MK s krajnicami. Odvodnenie komunikácie je navrhnuté do okolitého terénu, resp. do 
navrhovaných cestných rigolov s trojuholníkovým priečnym profilom. 
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A. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú 
vypracoval Ing. František Lužica, Gúgska 75, 940 02 Nové Zámky. Za správnosť, úplnosť 
a realizovateľnosť stavby je zodpovedný projektant.  

2. Overená projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka, 
ktorý je povinný ju archivovať spolu so stavebným povolením počas existencie stavby. 

3. Prípadné zmeny stavby, alebo zmeny v spôsobe užívania stavby, nie je možné uskutočniť bez 
predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu. 

4. Stavebník je povinný v súlade s § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona špeciálnemu 
stavebnému úradu oznámiť začatie stavby. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie 
nenadobudne právoplatnosť. Právoplatnosť sa vyznačí v záhlaví tohto rozhodnutia. 

5. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na 
to oprávnenou podľa § 75 stavebného zákona. 

6. Pred začiatkom stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných vedení na 
stavenisku. Pri styku s podzemnými i nadzemnými vedeniami a v ich ochranných pásmach treba 
zabezpečiť ich ochranu prostredníctvom správcov týchto zariadení a počas prác postupovať 
v súlade s ich podmienkami. 

7. Stavba bude uskutočnená zhotoviteľom. Zhotoviteľ musí mať oprávnenie na stavebnú činnosť. 
Stavebník v súlade s § 66 ods. 4 písm. h) stavebného zákona oznámi stavebnému úradu názov 
a adresu zhotoviteľa najneskôr do 15 dní po ukončení výberového konania..  

8. Stavenisko má byť vytvorené na stavebnom pozemku v súlade s ustanoveniami § 43i 
stavebného zákona a § 13 vyhlášky. 

9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a 
osôb na stavenisku. 

10. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané 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 orientácie a príslušné technické normy. 

11. Pri uskutočňovaní stavby môže dôjsť k odkrytiu archeologických nálezov. Ich nález je potrebné 
zahlásiť príslušnému orgánu pamiatkovej ochrany a stavebnému úradu. 

12. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli použité stavebné výrobky, 
vhodné na použitie v stavbe podľa osobitných predpisov. Doklady o preukázaní vhodnosti 
stavebných výrobkov predloží pri kolaudácii stavby. 

13. O priebehu realizácie stavby je potrebné viesť stavebný denník podľa § 46d stavebného zákona 
a v rozsahu § 28 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona. 

14. Na stavbe musí byť k dispozícií dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej 
stavby. 

15. Terén okolo stavby môže byť upravený iba tak, aby zrážkové vody zo stavby a stavebného 
pozemku neodtekali na susedné pozemky a aby nespôsobovali ich zamokrenie.  

16. Pri uskutočňovaní a užívaní stavby sa musí dbať na ochranu životného prostredia aj tým, že 
stavebník nesmie nadmernými negatívnymi vplyvmi obťažovať okolie stavby, napr. hlukom, 
prašnosťou, zápachmi, vibráciami a pod.  

17. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k znečisťovaniu komunikácií. 
18. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody na cudzích objektoch a zariadeniach, ktoré 

vzniknú počas realizácie stavby.  
19. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2021. 
20. Po dokončení stavby stavebník zabezpečí porealizačné zameranie stavby a požiada špeciálny 

stavebný úrad o kolaudáciu stavby.  
21. Stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 
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22. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať všetky podmienky a požiadavky, ktoré boli uplatnené 

k stavbe zo strany dotknutých orgánov. 

 

B. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov: 

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie orgánu štátnej 
správy odpadového hospodárstva č. OU-NZ-OSZP-2019/016451-02-Sl zo dňa 10.09.2019): 
Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o 
odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe 
nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby. 
Pôvodcom odpadov pri stavebných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, 
pre ktorú tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pri vykonávaní stavebných prác pre fyzické 
osoby (nepodnikateľa) je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva (dodávateľ stavby). 
Pôvodca odpadov je povinný v súlade so zákonom o odpadoch prednostne zabezpečiť recykláciu 
odpadov pred ich skládkovaním. 
 
Západoslovenská distribučná, a.s. (vyjadrenie zo dňa 27.08.2019): 
...na parcele reg. C č. 5571 a 5560/4 v k.ú. Zemné sa nachádzajú a na parc. reg. C č. 5505, 5560/8, 
1517/2, 1510/2, 5560/9, 5560/1 v k.ú. Zemné sa nenachádzajú podzemné vedenia v správe 
Západoslovenská distribučná, a.s. Vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu.  
 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nové Zámky (vyjadrenie č. 63550/2019 zo 
dňa 27.08.2019): 
1. V záujmovej lokalite je vybudovaný verejný vodovod a prípojky k jednotlivým 

nehnuteľnostiam. 
2. Pri realizácii cestného rigolu žiadame zachovať min. krytie vodovodných prípojok 0,9m. 
3. Rigol v km 0,17550-0,18425 žiadame situovať min. 1,5 m od verejného vodovodu. 
4. Ovládacie prvky vodovodu, ktoré sú dotknuté úpravou účelovej telesa štátnej cesty, žiadame v 

zmysle § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z.z. upraviť do výšky nivelety upraveného terénu. 
5. Pri realizácii prác žiadame dodržať súvisiace STN a zákon č. 442/2002 Z.z. 
6. Pred začatím výkopových zemných prác žiadame prizvať pracovníka VPS Nové Zámky Mgr. 

Dananaia, majstra p. Lukáča, ktorý Vám naše IS vytýči a určí podmienky práce v ochrannom 
pásme verejného vodovodu. 

7. Predmetný projekt stavby za splnenia podmienok nášho vyjadrenia odsúhlasujeme. 
 

Obec Zemné (záväzné stanovisko orgánu na úseku miestnej štátnej správy vo veciach miestnych a 
účelových komunikácií zo dňa 10.09.2019): 
Obec Zemné súhlasí s realizáciou investičnej činnosti na území obce Zemné vrátane novostavby 
účelovej komunikácie pri uskutočnení stavby "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry k 
miestnym rómskym komunitám v obci Zemné", SO 02.1 Záhradnícka ulica... 
 
Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor (záväzné stanovisko č. OÚ-NZ-PLO-
2019/017811-002 zo dňa 27.09.2019): 
Počas realizácie projektu je potrebné dodržať nasledovné podmienky: 
- nepoškodzovať okolitý lesný porast 
- minimálne vstupovať do lesných porastov 
- nevykonávať nelegálny výrub drevín 
- neznečisťovať lesný pozemok stavebným, ani iným odpadom 
- nevykonávať činnosti, pri ktorých hrozí riziko požiaru v lesných porastoch 
- zamedziť úniku ropných a iných znečisťujúcich látok do pôdy a spodnej vody 
- dodržiavať legislatívu na úseku lesného hospodárstva a odpadového hospodárstva  
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Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie 
vodohospodárskeho orgánu č. OU-NZ-OSZP-2019/016911-02-Pr zo dňa 19.09.2019):  
Navrhovaná stavba v zmysle predloženej projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie 
je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná. Na stavbu je potrebný súhlas podľa § 27 ods. l 
písm. b) vodného zákona. 
 
Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (súhlas  
vodohospodárskeho orgánu č. OU-NZ-OSZP-2019/017609-02-Pr zo dňa 24.09.2019):  
... súhlasí s realizáciou uvedenej stavby, ktorá pozostáva z novostavby asfaltobetónovej miestnej 
obslužnej komunikácie (MOK) funkčnej triedy C3. Odvodnenie je navrhnuté do okolitého terénu 
a do navrhovaných cestných rigolov. 
Stavba môže byť realizovaná za nasledovných podmienok: 
1. Stavbu je potrebné zrealizovať podľa predloženého projektu stavby. 
2. Stavebník zodpovedá za dodržiavame platných predpisov a podmienok tohto súhlasu. Stavebník 

zodpovedá aj za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s vykonávaním stavebných prác a 
prevádzkovaním stavby. 

3. Počas realizácie a užívania stavby budú dodržané príslušné   ustanovenia vodného zákona, 
právnych predpisov vydaných na jeho základe a príslušné technické predpisy. 

4. Všetky  zmeny  stavby  majú  byť  vopred     predložené   orgánu  štátnej   vodnej   správy  na 
odsúhlasenie. 

5. Tento súhlas, ktorý je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov zaniká, ak sa takéto 
konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu. 

6. Tento súhlas sa považuje podľa § 73 ods. 18 vodného zákona za záväzné stanovisko. 
7. V zmysle § 73 ods. 16 vodného zákona na úkony vykonávané podľa § 27 ods. l písm. a) až d) 

vodného zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem ustanovení 
o miestnej príslušnosti. 

 
Slovak Telekom, a.s. (vyjadrenie č. 6611924136 zo dňa 27.08.2019, platnosť vyjadrenia do 
27.02.2020): 
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených 
stavebným úradom 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 povinnosť podľa bodu 3. 
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý 
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  
 
alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (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 sietí: Mikuláš Prágay, mikulas.pragay@telekom.sk, +421 903559280 
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 splnenia 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 prekládky SEK. 
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6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a 
zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení zaradení.  
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu 
ochranného pásma. 
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 
zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a 
požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o 
vytýčenie polohy SEK 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. 
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti 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.  
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedené body dodržať pri 
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. 
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre 
účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený 
poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti 
Slovak Telekom, a.s. 
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj 
telekomunikačnú prípojku. 
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej 
forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 
15. Prílohy k vyjadreniu: 
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK 

- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 
Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických 
komunikáciách sa uvádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré 
prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov. na ktorých uskutočnenie je potrebné 
stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a 
prístupovým bodom k nej. 
 
Všeobecné podmienky ochrany SEK 
1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak 
Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je 
stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: 
- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 

Slovak Telekom, a.s., 
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia, 
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia, 
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V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí 
(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, 
zlievsky@zyry.sk, 0907 877907. 
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 
funkčnosťou. 
2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ 
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 
- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, 
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a 

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

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  30 cm 
skutočného uloženia 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 12129, 
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom, a.s. 

a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia 
vykonané bez ich vedomia). 

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je 
toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 
3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si 
podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 
4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 
rozsahu. 
 
SPP - distribúcia, a.s. (vyjadrenie č. TD/NS/0415/2019/An zo dňa 20.09.2019): 
V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú plynárenské zariadenie (technologický objekt): STL 
distribučné plynovody DN 80,100, PN 90kPa, oceľ a príslušné pripojovacie plynovody (PP) k 
odberným miestam, ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno, bezpečnostné pásmo 
plynárenského zariadenia: áno. Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia 
technologického objektu (ďalej len orientačné znázornenie) je prílohou tohto stanoviska. Orientačné 
znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia 
pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností...  
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich 
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.spp-distribúcia.sk), 

- v záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 
zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu, 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (...) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác, 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z 
dôvodu potreby prevádzkovateľa plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky,  
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- údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) 
plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú 
stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 
predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových 
mechanizmov, 

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktovať pred zásypom výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého 
plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok 
kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s 
nimi je prísne zakázaná pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti 
poškodeniu, 

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho 
doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 
zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 
ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727, 

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení 
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie 
povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa 
ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- €  až 150 000,- € , 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 
pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02, 

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

- stavebník je povinný pri súbehu alebo križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 
a TPP 906 01, 

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o 
energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. 

Osobitné podmienky:  
- Rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadeniav zmysle platnej legislatívy. 

Upozornenie: 
Orientačné znázornenie nie je možné samostatne použiť. Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu 
plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania. 
Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je 
stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene. 
Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie 
stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 19.9.2020, ak stavebník túto lehotu zmešká, je 
povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. 
SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak 
dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska 
vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých 
bolo toto stanovisko vydané.  
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Orange Slovensko, a.s. (vyjadrenie Michlovsky, s.r.o. č. BA-2404/2019 zo dňa 06.08.2019): 
...nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. 
Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, 
optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po 
zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a ustanovenia zákona o 
elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sieti, tesných 
súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, 
optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a 
prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na 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: 
1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ 
iných prevádzkovateľov  
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky k 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: 
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrch terénu 

objednať u správcu PTZ  /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo 
kolíkmi/ 

- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 
vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú 
polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, 
aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a 
bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. 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 HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie 
(zákrytové dosky, fólia, markery), 

- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. čísle 033 77 320 32, mob. 0907 
721 378, 

- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 
nezodpovedáme na zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), 

- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu o nepoškodení trasy. 
 
 
Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia (záväzné stanovisko č. OU-NZ-OKR-
2019/017731-2 zo dňa 25.09.2019):  
Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia po posúdení projektovej dokumentácie 
súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na uvedenú stavbu. 
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Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch (stanovisko na 
účely stavebného konania č: ORHZ-NZ2-2019/000832-002 zo dňa 23.08.2019):  
...s predloženou projektovou dokumentáciou súhlasí bez pripomienok. 

 

C. Účastníci konania:  

Obec Zemné, 941 22 Zemné č. 268; Ing. František Lužica, Gúgska 75, 940 02 Nové Zámky; 
vlastníci stavbou dotknutých pozemkov; vlastníci stavbou dotknutých stavieb; vlastníci susedných 
pozemkov a vlastníci susedných stavieb. 

 

D. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V konaní neboli uplatnené námietky 
účastníkov konania, preto nie je potrebné o nich rozhodovať. 

 

E. Platnosť rozhodnutia: V zmysle § 67 stavebného zákona toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa 
zo stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Právoplatnosť sa 
vyznačuje v záhlaví tohto rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov 
účastníkov konania. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

Dňa 16.9.2019 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto 
dňom bolo začaté stavebné konanie. Podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona sa rozhodnutie 
o umiestnení stavby nevyžaduje na stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich 
stavieb, ak sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, a preto 
stavebný úrad územné rozhodnutie na predmetnú stavbu nevydal. 

Stavebník v konaní predložil nasledovné doklady: projektovú dokumentáciu uvedenú v podmienke 
A/1 tohto rozhodnutia; záväzné stanovisko Obce Zemné zo dňa 10.9.2019 o overení dodržania 
podmienok platnej územnoplánovacej dokumentácie Obce Zemné, vrátane jej zmien a doplnkov č. 
1 ÚPN Obce Zemné; odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. č. 54701/4/2019; Zmluva 
o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorená 12.9.2019 medzi 
Poľnohospodárskym družstvom v Zemnom, družstvo, 941 22 Zemné, ZELSTAR, s.r.o., Orechová 
465, 941 22 Zemné a Obcou Zemné; súhlasy vlastníkov nehnuteľnosti  Poľnohospodárskeho 
družstva v Zemnom, družstvo, 941 22  Zemné a ZELSTAR, s.r.o., Orechová 465, 941 22 Zemné; 
čestné vyhlásenie Ing. Juraja Illésa za Poľnohospodárske družstvo v Zemnom, družstvo, 941 22  
Zemné  a doklady uvedené v časti B tohto rozhodnutia.  

Špeciálny stavebný úrad si elektronicky vyhotovil kópiu katastrálnej mapy a výpisy z listov 
vlastníctva č. 5026, 4833, 421 a 880 z informačných systémov verejnej správy. 

Špeciálny stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania 
a dotknutým orgánom a organizáciám. Špeciálny stavebný úrad podľa ustanovení § 61 ods. 2 
stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko pomery 
staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé 
posúdenie navrhovanej stavby. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, 
v ktorej môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a 
organizácie svoje stanoviská. Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 
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Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk 
uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a 
organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené 
stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Špeciálny stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a 
organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov 
a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do 
podmienok tohto rozhodnutia. 

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky 
územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Špeciálny stavebný úrad v priebehu 
stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. 
Špeciálny stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
  

 
 
 

P o u č e n i e 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní, v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia 
rozhodnutia na Obec Zemné, 941 22  Zemné č. 268. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho 
poriadku. 

 

  

 

 

 

 

Ing. János Bób 
starosta obce 

  

 

 

Poplatok: Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov sa nevyrubuje. 

 

Príloha pre stavebníka: overená projektová dokumentácia  

 

Doručí sa verejnou vyhláškou: stavebníkovi, projektantovi, vlastníkom stavbou dotknutých 
pozemkov, vlastníkom stavbou dotknutých stavieb, vlastníkom susedných pozemkov a vlastníkom 
susedných stavieb 
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Na vedomie: 
1. Obec Zemné, 941 22  Zemné 
 

Na vedomie cestou elektronickej schránky: 
1. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Ľanová 17, 940 02  Nové Zámky 
2. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 
3. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava 
4. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 
5. ZELSTAR, s.r.o., Orechová 465, 941 22  Zemné 
6. Poľnohospodárske družstvo v Zemnom, družstvo, 941 22  Zemné 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Verejná vyhláška 

Toto rozhodnutie sa vyhlási ako verejná vyhláška spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na 
úradnú tabuľu Obce Zemné a súčasne sa zverejní aj na www.zemne.sk na dobu 15 dní. Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
 
Vyvesené od ..........................................  do .......................................... 
 
Potvrdené dňa ..........................................  podpis .......................................... 

 

 

 

 


