
O B E C  V Y S O K Á  P R I  M O R A V E  
900 66  Vysoká pri Morave,  Hlavná 196 

č.j. SÚ/293/20/21/Krl                                       Vysoká pri Morave    08. 02. 2021          
   

 

 

R o z h o d n u t i e 
  

               Dňa 27. 04. 2020 podala spoločnosť SPP-Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b 825 11 
Bratislava  na Obec Vysoká pri Morave, stavebný úrad,  návrh na vydanie územného rozhodnutia o 

umiestnení stavby "rekonštrukcia plynovodov Vysoká pri Morave, Hlavná , 2.SC ÚO00033 " na 

pozemkoch parc.č. líniová stavba v k. ú. Vysoká pri  Morave v územnom konaní.          

 
      Projekt rieši rekonštrukciu nízkotlakových a stredotlakových  plynovodov a plynovodných prípojok 

v obci Vysoká pri Morave, na uliciach : Hraničiarska, Lúčna, záhradná, Továrenská, Veterná, Poľná, 

Nová, Spojná, Robotnícka, Nám. A. Kadnára, Krížna, Staničná. 

  

             Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.     

 
              Obec Vysoká pri Morave, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 

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

predpisov,  prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom 

podľa  § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zosúladil 

stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na 

základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona  a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. vydáva  

 

rozhodnutie o umiestnení  
 

stavby:                                       rekonštrukcia plynovodov Vysoká pri Morave, Hlavná, 2.SC  

na parcele číslo:        líniová stavba 

katastrálne územie:    Vysoká pri Morave 
stavebník:    SPP-Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

 
podľa podaného návrhu zo dňa 27. 04. 2020. Stavba bude umiestnená tak, ako je zakreslené a vyznačené 

v predloženej celkovej prehľadnej situácii stavby odsúhlasenej  a overenej v   územnom   konaní o 

umiestnení stavby,  ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 
 

Pre umiestnenie stavby určuje tunajší stavebný úrad tieto podmienky: 
 
A/ Urbanisticko – architektonické  podmienky: 
  

SO 01 PLYNOVODY 

VETVA „A“ – ul. Hraničiarska 

 

Navrhovaná trasa rekonštruovaného STL2 plynovodu dn 50 bude začínať v bode B1 napojením 

na jestvujúci STL2 oceľ DN 100 z roku 1981 navŕtaním cez uzáver guľový kohút dn 50 
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celoplastový, celopriechodzí s prechodkou d50/ DN100. Daný prepoj bude zrealizovaný v areáli 

regulač. stanice Vysoká pri Morave. Následne bude trasa vedená pri okraji miestnej komunikácie 

a striedavo v priľahlom chodníku ako aj v upravenom teréne. V bode B2 bude rekonštruovaný 

STL2 plynovod dn 50 napojený na pretlakovaný STL2 plynovod dn 90 pomocou kolmého 

prepoja d50/d50 s redukciou R d90/d50. Ďalej bude trasa pokračovať v teréne smerom k bodu 

B4, kde sa pomocou priameho prepoja napojí pretlakovávaná existujúca prekládka (Vetva A1, 

STL2 dn 40) na súkromných pozemkoch. 

Trasa bude od bodu B4 vedená pri okraji miestnej komunikácie smerom k B5, kde sa napojí na 
úsek Vetvy A medzi bodmi B6 - B8. V danom bode B5 sa pomocou kolmého prepoja v rámci 

etapizácie vysadia odbočky smerom k bodom B6 a B8. V bode B8 bude vetva ukončená 1m za 

poslednou prípojkou odvzdušňovačom. 

Odpoj existujúceho NTL plynovodu DN 200 sa urobí na začiatku Hraničiarskej ul. pred regulač. 

stanicou a z opačného smeru – v križovatke ulíc Záhradná/Hraničiarska. 

Trasa rekonštruovaného STL2 plynovodu dn  50 bude križovať podzemné siete. 

Celková dĺžka rekonštruovaného STL2 plynovodu dn 50 (vetva A) bude 525 m.  

 

VETVA „A1“ – ul. Hraničiarska 

 

Existujúca NTL prekládka bude zachovaná aj s prípojkou k parcele č. 3092/8 po navrhovaný 

odpoj na parcele č. 3092/18 v bode B4a a pretlakovaná na hladinu STL2 v dĺžke cca. 55m.  

V bode B4 bude zachovávaná časť tejto prekládky napojená pomocou priameho prepoja na 

navrhovanú Vetvu A.  

Pri realizácii pretlakovania exist. NTL prekládky dôjde k odstávke odberateľov.  

Pred realizáciou je potrebné preveriť dimenziu potrubia exist. prekládky - nie je možné zistiť 

existujúcu dimenziu potrubí (predbežne uvažované dn32). 

Celková dĺžka rekonštruovanej vetvy A1 bude 59 m. 

 

VETVA „B“ – ul. Lúčna 

 

Jestvujúci NTL PE plynovod dn 90 bude pretlakovaný v celej dĺžke na novú tlakovú hladinu 

STL2 a napojí sa v bode B2 na navrhovaný STL2 plynovod dn 50 na Hraničiarskej ulici 

pomocou kolmého prepoja d50/d50 s redukciou R d90/d50.  

Pri realizácii pretlakovania plynovodu STL2 dn 90 v časti úseku medzi B2 – B3 dôjde 

k odstávke odberateľov na prípojkách v  Lúčnej ulici. 

 

Celková dĺžka pretlakovaného STL2 plynovodu dn 90 (vetva B) bude 140 m. 

 

VETVA „C“ – ul. Hraničiarska 

 

Navrhovaná trasa rekonštruovaného STL2 plynovodu dn 50 bude začínať v bode B6 vysadením 
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odbočky pomocou elektrotvar. kolena d50. Následne bude trasa pokračovať v súkromnej 

príjazdovej komunikácií, za osadeným kolenom bude pokračovať v teréne k bodu B7, kde sa 

ukončí  odvzdušňovačom. 

Trasa rekonštruovaného STL2 plynovodu dn  50 nebude križovať podzemné siete. 

Dĺžka rekonštruovaného STL2 plynovodu dn 50 (vetva C) bude 60 m.   

 

 

VETVA „D“ – ul. Záhradná 
 

Trasa rekonštruovaného STL 2 plynovodu dn 50 bude začínať v bode B9, kde sa vysadí odbočka 

pomocou elektrotvar. kolena d50 s redukciou R d50/d63. Za kolenom sa osadí guľový kohút dn 

50 pre uzatvorenie celej vetvy. Trasa bude následne pokračovať striedavo v zeleni, betónových 

plochách a v zámkovej dlažbe tak, aby sa ryhou nezasahovalo do telesa vozovky. V križovatke 

s Veternou a Poľnou ulicou trasa pokračuje smerom k bodu B10, kde sa prepojí s existujúcim 

STL2 PE plynovodom dn 110 navŕtaním cez uzáver guľový kohút dn 50 celoplastový, 

celopriechodzí. Ďalej bude navrhovaný plynovod vedený v zeleni a zámkovej dlažbe smerom ku 

koncu svojej trasy v bode B11, kde sa ukončí odvzdušňovačom. 

Odpoj existujúceho NTL plynovodu DN 200 úseku na Poľnej ulici sa urobí za križovatkou ulíc 

Záhradná/Veterná v rastlej zeleni.  

Trasa rekonštruovaného STL2 plynovodu dn  50 bude križovať podzemné siete. 

Dĺžka rekonštruovaného STL2 plynovodu dn 50 (vetva D) bude 400 m.   

 

 

VETVA „E,“ – ul. Hraničiarska  

 
V B9 bude na rekonštruovanom STL2 plynovode vysadená odbočka pomocou elektrotvar. 

kolena d50 s redukciou R d50/d63, kde bude začínať trasa rekonštruovaného STL 2 plynovodu 

dn 63. Navrhovaný plynovod bude vedený v asfaltovom chodníku smerom k B12, kde bude 

vysadená odbočka pre napojenie vetvy F. Ďalej bude trasa križovať Hraničiarsku ul. 

technológiou neriadeného mikrotunelovania a prechádzať na druhú stranu, kde sa v bode B14 

vysadí odbočka pre napojenie vetvy G. Trasa navrhovaného STL2 plynovodu dn 63 bude od B14 

pokračovať v zeleni  smerom k bodu B16, kde bude osadená uličná regulačná zostava. 

Následne bude trasa opäť križovať Hraničiarsku ul. technológiou neriadeného mikrotunelovania 

a prechádzať na druhú stranu k bodu B17, kde bude vysadená odbočka pre napojenie vetvy H 

pomocou T-kusu d63/d63. Za križovatkou s Nám. A. Kadnára bude trasa pokračovať ku 

koncovému bodu B25, kde sa ukončí 1m za poslednou prípojkou odvzdušňovačom. 

 

 

URZ Q 40 Hraničiarska, Vetva E 

Dvojradová uličná regulačná zostava URZ Qmin 40 m3/h bude umiestnená v B16 v zeleni a v 

ochrannom pásme plynovodu, v typizovanej plastovej skrinke s kovovým rámom, s otvormi na 

odvetrávanie a pákovým mechanizmom otvárania. Skrinka URZ bude ukotvená na typizovanom 
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stojane, príp. betónovej doske.  

STL2 vstupné potrubie PE dn 63 dĺžky 3,5 m bude napojené na navrhovaný STL2 plynovod dn 

63 na Hraničiarskej ulici. 

NTL výstupné potrubie OCL DN 80 dĺžky 6,5 m + 1,5 m zvislej časti bude prepojené na 

existujúci NTL oceľ DN 100 z roku 1984 na Robotníckej ul. 

 

tech. parametre URZ Hraničiarska: 

p vstup min. = 300 kPa 
p výstup = 2,1 kPa 

Q min = 40 m3/h 

Odpoj existujúceho NTL plynovodu DN 100 sa urobí pred Uličnou regulačnou zostavou s tým, 

že zvyšok jestvujúceho NTL plynovodu DN100 za danou URZ ostáva živý. 

Odpoj existujúceho NTL plynovodu DN 200 na Hraničiarskej ul. sa urobí pri križovatke so 

Záhradnou ul. a na opačnom konci na Nám. A. Kadnára za bodom B18. 

Trasa rekonštruovaného STL2 plynovodu dn  63 bude križovať podzemné siete. 

Dĺžka rekonštruovaného STL2 plynovodu dn 63 (vetva E) bude 390 m.   

 

 

VETVA „F,“ – ul. Nová 

 

Navrhovaná trasa STL2 plynovodu dn 50 bude začínať v B13 napojením na existujúci  

STL2 PE plynovod dn 110 pomocou navŕtania cez uzáver guľový kohút dn 50 celoplastový, 

celopriechodzí. Ďalej bude trasa pokračovať v chodníku so zámkovou dlažbou až na svoj koniec 

(B12), kde sa osadí guľový kohút dn 50 pre uzatvorenie celej vetvy. V bode B 12 sa navrhovaný 

STL2 plynovodu dn 50 napojí na navrhovanú Vetvu E pomocou redukovaného T-kusu d63/d50. 
Odpoj existujúceho NTL plynovodu DN 80 sa urobí za križovatkou ulíc Nová/ Hraničiarska – 

v chodníku na Hraničiarskej ul. a na opačnom konci ulice v križovatke ulíc Nová/Poľná. 

Trasa rekonštruovaného STL2 plynovodu dn  50 bude križovať podzemné siete. 

Dĺžka rekonštruovaného STL2 plynovodu dn 50 (vetva F) bude 320 m.  

 

 

VETVA „G,“ – ul. Nová, Spojná 

 

Trasa rekonštruovaného STL2 plynovodu dn 50 bude začínať v B15 napojením na existujúci  

STL2 PE plynovod dn 90 (investič. akcia: Vysoká pri Morave, Robotnícka) pomocou navŕtania 

cez uzáver guľový kohút dn 50 celoplastový, celopriechodzí. Následne bude navrhovaný STL2 

plynovod dn 50 pokračovať pri okraji miestnej komunikácie na Spojnej ulici.  

Za staničením 0,200 trasa pokračuje po Novej ulici, kde bude vedená striedavo v chodníku so 

zámkovou dlažbou a v zeleni až ku koncu svojej trasy v bode B14, kde sa napojí na Vetvu E s 

redukciou R d50/d63.   
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Odpoj existujúceho NTL plynovodu DN 150 sa urobí v križovatke ulíc Hraničiarska/Nová a na 

opačnom konci sa urobí odpoj na Spojnej ulici v rámci investič. akcie Vysoká pri Morave – 

Robotnícka.  

Trasa rekonštruovaného STL2 plynovodu dn  50 bude križovať podzemné siete. 

Dĺžka rekonštruovaného STL2 plynovodu dn 50 (vetva G) bude 475 m.   

 

 

VETVA „H,“ – ul. Nám. A. Kadnára, Staničná, Krížna 
 

Navrhovaná trasa STL2 plynovodu dn 63 bude začínať v B17, kde sa vysadí odbočka pomocou 

T-kusu d63/d63 a za ktorou sa osadí guľový kohút dn 63. Ďalej bude trasa vedená v zeleni a pri 

okraji miestnej komunikácie smerom k bodu B18, kde sa vysadí odbočka. Za odbočkou sa bude 

trasa rozvetvovať smerom ku Krížnej ulici v dimenzii plynovodu dn 50 a smerom na Staničnú 

ulicu v dimenzii plynovodu dn 63.  

Časť Vetvy H od bodu B18 s navrhovaným STL2 plynovodom dn 50 bude vedená striedavo 

v chodníkoch so zámkovou dlažbou, betónových plochách a v zeleni smerom k bodu B22, kde sa 

napojí na existujúci STL2 PE plynovod dn 90 (investič. akcia: Vysoká pri Morave, Robotnícka) 

pomocou navŕtania cez uzáver guľový kohút dn 50 celoplastový, celopriechodzí.   

Časť Vetvy H od bodu B18 s navrhovaným STL2 plynovodom dn 63 bude vedená v telese 

miestnej komunikácie a v chodníku so zámkovou dlažbou. Krátko pred staničením 0,200 bude 

križovať Staničnú ul. a prechádzať na druhú stranu smerom k bodom B19 a B20, v ktorých sa 

bude navrhovaný plynovod napájať na existujúci STL2 PE plynovod dn 110 navŕtaním cez 

uzávery (guľové kohúty dn 50 a dn 63) celoplastové, celopriechodzie. Ďalej trasa pokračuje od 

bodu B20 v teréne po Staničnej ulici. Za prípojkou PR Staničná 37 sa trasa zalamuje cez 

súkromné parcely s vecným bremenom smerom ku koncovému bodu B21, v tomto úseku bude 
navrhovaný plynovod vťahovaný do exist. oceľového potrubia DN 100, kde bude osadený 

odvzdušňovač. 

Pri realizácii vťahovania plynovodu STL2 dn 50 dôjde k odstávke odberateľov na prípojkách 

Továrenská 19,20 a na parcele č.3107/9. 

Odpoj existujúceho NTL plynovodu DN 100 na Staničnej ul. sa vykoná na Nám. A. Kadnára, pri 

bode B18.   

Ďaľší odpoj v rámci etapizácie sa urobí v križovatke ulíc Hraničiarska/Nová (existujúci NTL 

plynovod DN 200 z roku 1961) s tým, že odpoj na Krížnej ul. (existujúci NTL plynovod DN 100 

z roku 1961) má byť zrealizovaný v rámci investič. akcie Vysoká pri Morave – Robotnícka. 

Trasa rekonštruovaného STL2 plynovodu dn  50, 63 bude križovať podzemné siete. 

Dĺžka rekonštruovaného STL2 plynovodu dn 50, 63 (vetva H) bude 670 m.   

 

 

VETVA „I,“ – ul. Továrenská 

 

Navrhovaná trasa STL2 plynovodu dn 50 bude začínať v bode B23 napojením na existujúci 
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STL2 PE plynovod dn 110 pomocou navŕtania cez uzáver guľový kohút dn 50 celoplastový, 

celopriechodzí. Následne trasa pokračuje v chodníku so zámkovou dlažbou, v úsekoch, kde je 

vzdialenosť menši ako 2m od objektov bude navrhovaný plynovod vedený v chráničke 

PE100RC d90x5,4 mm. Ku koncu svojej trasy bude plynovod vedený v zeleni smerom k bodu 

B24, kde bude ukončený 1m za poslednou prípojkou odvzdušňovačom.  

 

Trasa rekonštruovaného STL2 plynovodu dn  50 bude križovať podzemné siete. 

Dĺžka rekonštruovaného STL2 plynovodu dn 50 (vetva I) bude 90 m.   
 

 

SO 01.1  PRIPOJOVACIE  PLYNOVODY 

 

Pripojovací plynovod je časť plynárenského zariadenia určeného na pripojenie odberného 

plynového zariadenia na verejný rozvod plynu (distribučnú sieť), vrátane hlavného uzáveru 

plynu a domového regulátora plynu (pri STL). Pripojovací plynovod ostáva v majetku SPP - 

Distribúcia a.s. vrátane skrinky s HUP, regulátorom tlaku plynu (pri STL) a plynomerom. 

V rámci obnovy miestnych plynovodov budú obnovené aj všetky pripojovacie plynovody 

po existujúci HUP, vrátane: 

- výmeny existujúceho HUP, osadenia nového HUP do existujúcej skrinky RZ s 

prepojením na existujúci regulátor tlaku plynu – v kategórii „KBV“ a „Maloodber“ 

            - prepojenie existujúcej PE STL prípojky s navrhovanou PE STL prípojkou v zemi bez 

výmeny skrinky DRZ – v kategórii „Maloodber“ 

 

- osadenie skrinky DRZ k fasáde a do fasády bytového domu  komplet s HUP, RTP a DU a 

realizácia dopojenia nového OPZ po miesto pôvodného HUP - v kategórii „KBV“ 

- vymiestnenie merania -  osadenie skrinky DRZ do oplotenia, príp. fasády  komplet s HUP, 

RTP, plynomerom s teplotnou kompenzáciou a DU a realizácia dopojenia nového OPZ po 

miesto pôvodného HUP – v kategórii „Domácnosť“ a „Maloodber“. 

- dopojenie navrhovaných pripojovacích plynovodov do existujúcich skriniek DRZ a doplnenie 

HUP, RTP. 

- dopojenie existujúcich NTL PE prípojok na navrhované STL plynovody. Odberateľom budú 

doplnené do exist. skriniek DRZ regulátory tlaku plynu, príp. osadené nové skrinky DRZ s 

príslušenstvom. 

 - osadenie zemného modulu na miesta, kde je vylúčený trvalý prejazd vozidiel( v 

chodníku, príp. v zelenom  páse) vo vzdialenosti do 3m od objektu alebo hranice pozemku, pre 

ktorý bol zriadený komplet s HUP, RTP a DU a realizácia dopojenia nového OPZ po miesto 

pôvodného HUP. Plynomer ostáva na pôvodnom mieste. 

 

 

SO 01.2 DOPOJENIA OPZ 
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OPZ sa začína za HUP a končí sa spotrebičom, vrátane jeho príslušenstva. Súčasťou 

odberného plynového zariadenia nie je domový regulátor tlaku plynu a meracie zariadenie 

odberu plynu. 

Dopojenia OPZ budú realizované až po napustení plynu do nových pripojovacích plynovodov. 

 

 
SO 01.3 PREPOJE A ODPOJE 
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 - STL prepoj DN32/DN32 
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 - 1x odpoj PP DN 32 

 - 1x zaslepenie PP 

u
l. 

Zá
h

ra
d

n
á 

V
ET

V
A

 D
 

B9 

 - 2x odpoj DN 100 
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 - 2x odpoj DN 200 

 - balónovanie DN 200 (2 polohy) 
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B13   - STL prepoj d50/d110 
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 - 2x odpoj DN 80 

 - balónovanie DN 80 (2 polohy) 
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 - 2x odpoj DN 80 

 - balónovanie DN 80 (2 polohy) 
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B15  - STL prepoj d50/d90 

u
l. 

H
ra

n
ič

ia
rs

ka
 

V
ET

V
A

 E
 

B16 

 - nová URZ STL2/NTL, Qmin.h 40m3/h 

 - NTL prepoj DN100/DN100 

 - 1x NTL odpoj DN 100 

 - balónovanie DN 100 (2 polohy) 
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 - 2x odpoj DN 100 

 - balónovanie DN100 (2 polohy) 

u
l. 

St
an

ič
n

á 

V
ET

V
A

 H
 

B19 

 - STL prepoj d63/d110 

 - 2x odpoj DN 50 

 - balónovanie DN 50 (2 polohy) 

u
l. 

St
an

ič
n

á 

V
ET

V
A

 H
 

B20  - STL prepoj d50/d110 

u
l. 

To
vá

re
n

sk
á 

V
ET

V
A

 H
 

B22   - STL prepoj d50/d90 

u
l. 

To
vá

re
n

sk
á 

V
ET

V
A

 I 

B23   - STL prepoj d50/d110 
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ODPOJE MIMO UZĽOVÝCH BODOV 
u

l. 
P

o
ľn

á 

O
D

P
O

J 
P

R
I 

B
19

,2
0 

  
  - 2x odpoj DN 200 

 - balónovanie DN 200 (2 polohy) 

 

 

 
 

B/ Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem  
 

• Okresný úrad Malacky, OSoŽP, ochrana prírody a krajiny 
(stanovisko č. OU-MA-OSZP-2020/003775-002 zo dňa 17.01.2020) 

- pri realizovaní stavebných prác žiadame dodržať normu STN 837010 Ochrana prírody, Ošetrenie, 

udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 

- podľa § 47 ods. 1 zákona sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny. 

- ak sa na území stavby nachádzajú dreviny, ktoré nie je možné ponechať je na ich výrub podľa § 

47 ods. 3 zákona potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. 

 

• MDVSR, SŽDD, odbor dráhový stavebný úrad 
(stanovisko č. 12579/2020/SŽDD/19066  zo dňa 28.02.2020) 

- stavba bude realizovaná v súlade s projektom, vypracovaným spoločnosťou SPP-distribúcia, a.s., 

Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, overeným MDV SR, ktorý je prílohou tohto stanoviska. 

Prípadné zmeny stavby, týkajúce sa OPD, nesmú byť realizované bez predchádzajúceho súhlasu 

Železníc Slovenskej republiky a MDV SR. 

- stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia v správe ŽSR 

(súčasné aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom  území. 

- stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom. 

- stavebník je povinný v plnom rozsahu dodržať podmienky Železníc Slovenskej republiky dané 

v stanovisku 

- Odboru expertízy GR, Bratislava pod č. 26469/2020/O230-3 zo dňa 11.02.2020 

- Oblastného riaditeľstva Trnava pod č. 28.4/2020/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 31.01.2020. 

- Vlastník (užívateľ stavby je povinný stavbu v OPD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala 

prevádzku dráhy dráhu a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe 

a zároveň bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu 

- záväzné stanovisko je platné dva roky odo dňa jeho vydania. 

 

 

• ŽSR, GR, odbor expertízy  
(stanovisko č. 26469/2020/o230-3  zo dňa 11.02.2020) 

- Dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame predložiť na opätovné posúdenie cestou ŽSR 

Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava. S dokumentáciou požadujeme 

predložiť Jednotnú železničnú mapu /JŽM M=1:1000/ a snímku z katastrálnej mapy so 

zakreslením všetkých súčastí navrhovanej stavby, zasahujúcich do OPD (60m od osi koľaje), 

s okótovaním najmenšej vzdialenosti stavby od osi krajnej koľaje a s vyznačením kilometrickej 

polohy v staničení železničnej trate. JŽM je možné zakúpiť na Železničnej geodézii, 
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Železničiarska 1 Bratislava /tel.kontakt 02 2029 4298) 

- K stavebnému povoleniu požadujeme zabezpečiť i vyjadrenie ŽSR Správa majetku Bratislava, 

Oblastná správa majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava, 

- Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v ODP, s čím súspojené negatívne 

vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si 

v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie, 

vplyv trakcie a p.) 

- Stavba bude navrhovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení 

neskorších predpisov. 

- Stavba bude realizovaná podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie overenej MDV SR, 

Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 

Bratislava. 

 

 
C/  Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania: 

 

• Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa 
ochrany vôd 

(vyjadrenie č. OU-MA-OSZP-2020/004994/123 zo dňa 04.02.2020) 

- stavebník bude rešpektovať ochranné pásma vodných stavieb 

 

 

• Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa 
odpadového hospodárstva 

(vyjadrenie č. OU-MA-OSZP-2020/003793-002 zo dňa 14.01.2020) 

- pôvodca stavebných odpadov je povinný dodržiavať ustanovenia § 14 a § 77 zákona 

o odpadoch: 

- zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (príprava 

na opätovné použitie, recyklácia, zhodnotenie, zneškodnenie) 

- odovzdať odpady len osobe oprávnenej  nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, 

ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. 

- pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať 

v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia 

velkoobjemového kontajnera), následne sa musí odviesť k oprávnenému odberateľovi. 

- odpad, kat.č. 17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 a kat. č. 17 05 

06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 , použitý na terénne úpravy mimo 

miesta vzniku (t.j. mimo miesta stavby) bez súhlasu Okresného úradu v sídle kraja je 

v rozpore so zákonom o odpadoch. 

- pôvodca stavebných odpadov je následne v kolaudačnom konaní povinný Okresnému 

úradu v Malackách, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy 

odpadového hospodárstva dokladovať spôsob nakladania so vzniknutým stavebným 

odpadom (originál potvrdenia o odovzdaní odpadu z predmetnej stavby na skládku 

odpadu alebo zberný dvor). 

 
• Obec Vysoká pri Morave, ochrana zelene 

(stanovisko č. OcÚ/2020 zo dňa 31.03.2020 a zo dňa 02.02.2021) 
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- pri výrube stromov a odstraňovaní krovia nachádzajúcich sa v ochrannom pásme plynovou resp. 

prípojky ja potrebné postupovať v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, najmú ust. §47 ods. 4 písm.e). 

 

 

• Obec Vysoká pri Morave, cestný správny orgán 

(440/2019 zo dňa 12.07.2019) 

- Miesto rozkopávky musí byť v priebehu prác zabezpečené tak, aby neprišlo k úrazu. 

-  Pred začatím výkopových prác je potrebné previesť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí. 

- Žiadateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené zásahom na cudzích zariadeniach. V prípade, že 

ich poškodí, zabezpečí neodkladné opatrenia a oznámenie ich správcovi. 

- Miesto rozkopávky musí byť v priebehu prác zabezpečené  dopravným značením. 

- Žiadateľ musí práce na pretláčaní MK realizovať tak, aby nebola obmedzená premávka a ohrozená 

bezpečnosť. 

-  Rozkopávka sa prevedie v zmysle platných predpisov a technologických postupov a v dĺžkach ulíc 

a jednotlivých plôch. 

- Práce pri rozkopaní MK budú organizované tak, aby zemina z výkopu nebola  skladovaná na 

korune vozovky. Začatie výkopových prác ohláste na tunajšom úrade. 

- V termíne ukončenia prác uvediete miestnu komunikáciu, prícestný pozemok a chodníky do  

pôvodného stavu. Poruchy vozovky, chodníka aj keď sa prejavia dodatočne do 36 mesiacov 

bezodkladne odstránite na vlastné náklady.  

- V prípade havárie prác počas výstavby je nutné vykonať okamžité opatrenia na zaistenie 

bezpečnosti a bezodkladne o tom vyrozumieť Obecný úrad. 

- Postup prác koordinovať so starostom obce Vysoká pri Morave.  

- Za dodržanie  podmienok rozhodnutia  je  zodpovedný žiadateľ. 

- Ukončenie prác  ohlásite na tunajšom Obecnom úrade. 

- Za dodržanie  podmienok rozhodnutia  je  zodpovedný žiadateľ SPP-distribúcia, a.s., ,  Mlynské 

nivy 44/b, 825 11 Bratislava. 

-  Práce vykonávať podľa predloženej PD z 07/2019, zákazka č. SD/18016, vypracovanej Otom 

Bittnerom a overenej Ing. Annou Valovou, autorizovaným stavebným inžinierom (číslo 

oprávnenia 1622/Z/A2)  

 
 

• Krajský pamiatkový úrad Bratislava 
(stanovisko č. KPUBA-2020/7658-2/25710/KER zo dňa 18.03.2020) 

- stavebník oznámi KPÚ BA informáciu o zabezpečení právnickej osoby oprávnenej vykonať 

archeologický výskum. 

- konkrétny spôsob ochrany potencionálnych dosiaľ neznámych nálezov na mieste stavby určí 

KPÚ BA v samostatnom rozhodnutí o druhu, rozsahu, spôsobe vykonávania výskumu 

a nakladania s nálezmi č. KPUBA-2020/7658-3/25798/KER zo dňa 18.03.2020 podľa 

príslušných ustanovení pamiatkového zákona. 

  

 

• MV SR, ORPZ v MA, ODI 
(stanovisko č. ORPZ-MA-ODI-12-056/2020  zo dňa 31.01.2020) 
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- pred začatím stavebných prác zasahujúcich do dopravného priestoru priľahlých komunikácií, 

žiadame predložiť k schváleniu projekt organizácie dopravy počas výstavby – prenosné 

dopravné značenie na Okresný dopravný inšpektorát v Malackách. 

- pre zabezpečenie výkonu prác pri pokládke sietí a označení pracoviska žiadame použiť 

schémy (B2, resp. B5) z predpisu: TECHNICKÉ PODMEINKY 06/2013 – POUŽITIE 

DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ NA OZNAČOVANIE 

PRACOVNÝCH MIEST vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

SR. 

- Križovanie cestných komunikácií žiadame realizovať pretlakom, bez zásahu do povrchu 

vozovky. 

 

 

D/ Iné podmienky: 
 

• Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava 
(vyjadrenie zo dňa 19.08.2019) 

- Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 

Z. z. o energetike a jeho noviel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na 

tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č. 14, pre zariadenia VVN 

a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3. 

- Pred začatím zemných prác na zariadeniach budovaných v tejto stavbe je potrebné požiadať 

o presné vytýčenie a identifikovanie káblov patriacich ZSE a.s. 

- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. 

 

 

• BVS a.s. Bratislava 
(stanovisko č. 11896/2020/GJ zo dňa 04.05.2020 

- Nemá námietky, ak budú splnené nasledovné podmienky: 

- Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu, vrátane ich pásma ochrany, je 

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

distribúcie vody (ďalej len „DDV“), (p. Kolla, 0902969128)  

- Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s 

vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany 

vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách. 

- V trase vodovodu vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby 

a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo 

vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť 

ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a 

podobne. 

- Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu je 

potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich 

zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, 

odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na 

našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách ).  
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- K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť 

situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych 

zariadení v danej lokalite. 

- Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je 

potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej 

zmien a dodatkov. 

- Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme 

vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu 

rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, 

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

skontrolovať príslušný pracovník DDV. 

- Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému 

pracovníkovi DDV a DOOV. 

- Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme 

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

bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného 

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

Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo 

verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa. 

 

 

• SPP-distribúcia a.s. Bratislava 

(stanovisko č. TD/PS/0032/2020/Šč  zo dňa 24.02.2020) 

Všeobecné podmienky: 

- stavebník je povinný dodržať ochranne a bezpečnostne pásma existujúcich plynárenských zariadení v 

zmysle §79 a §80 Zákona o energetike, 

- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby 

nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich 

prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok 

vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom 

stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym 

orgánom. 

- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 

navrhovanými plynárenskými a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi 

sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050. 

- Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných 

činnosti zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých 

existujúcich podzemných vedení, 

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti, je stavebník 

povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presne vytýčenie existujúcich 

plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a. s., Mlynské 

Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formulára zverejneného na 

webovom sídle SPP-D (www.spp-distribúcia.sk), 

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

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

vzdialenosti 100m, 
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- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky c. 

508/2009 Z. z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich 

technických noriem a technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 01, 702 02 

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p.Peter Kristl, tel. č. +421 02 2040 2251) vstup na 

stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení, tiež je 

povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem, 

- stavebník je povinný odovzdať písomne Osvedčenie z výkonu kontroly, vyhotovené subjektom 

povereným SPP-D na výkon kontroly, bez uvedeného dokladu nebude možnú ukončiť preberacie 

konanie stavby.. 

Technické podmienky: 

- stavebník je povinný realizovať výkopové prace vo vzdialenosti menšej ako 1 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, 

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala iné vedenia s 

ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k 

vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, 

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim 

distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba – 

zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle 

projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D,  

- stavebník je zodpovedný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) boli vykonané v čase 

mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D,  

- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti 

všetkých spojov premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky 

tesnosti vyhotoviť o odovzdať Zápis, 

- stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, 

pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy. 

OSOBITNÉ PODMIENKY 

- Rekonštrukcia plynovodov Vyská pri Morave, Hlavná 2.SC ÚO00033 bola odsúhlasená technikom 

prevádzky p. Petrom Kristlom 19.02.2020.  

 

 

• Slovak Telekom a. s. Bratislava 
(vyjadrenie č. 6612010725) 

- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK)  

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

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

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny 

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

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

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

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

zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie 
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stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo 

preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: 

Marián Párovský, marian.parovsky@telekom.sk, +421 34 6512662 

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

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

projektant. 

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

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

Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

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

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

a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcej podzemných kábloch a projektovaných 

trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. 

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

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

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

pásma. 

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona 

č. 351/2011 Z. z. o elektrických komunikáciách v platnom znení. 

V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po 

tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie 

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

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

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

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

vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.  

Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s.  DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu 

vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na 

adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: 

Anton Hudek, anton.hudek@telekom.sk, +421 33 5442108, 0903725122 

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

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. 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

1. V prípade, že zámer stavebníka, 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 sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom,a.s. povinný 

zabezpečiť: 
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• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák 

Telekom,a.s. 

• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia 

• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia 

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

vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: 

Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474 

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

funkčnosťou. 

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

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

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

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

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

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

skutočného uloženia 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 číslo12129 

• 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 

vedomia ST) 

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. 

 

 

• Slovak Lines, a.s. 
(stanovisko č. 814/1000/19 zo dňa 09.09.2019) 

- žiadame Vás, aby v uvedenom úseku počas rekonštrukcie nebol narušený výkon spojov 

pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy a a by zastávky obsluhované našou dopravnou 

spoločnosťou spĺňali náležitosti Slovenskej technickej normy. 

 

 

• Obec Vysoká pri Morave,  
(stanovisko č. S 2019/438 zo dňa 12.07.2019) 

- Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať všetky platné príslušné normy, smernice a rešpektovať  

existujúce podzemné a nadzemné vedenia, ako aj okolité existujúce stavby tak, aby novou 

výstavbou neboli dotknuté.  

- Všetky IS a zariadenia je potrebné pred začatím výkopových prác bezpodmienečne, nutne 

vytýčiť. 
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- Stavebník musí práce realizovať tak, aby nebola obmedzená a ohrozená bezpečnosť premávky. 

- Stavebník, resp. investor stavby je povinný po uskutočnení stavebných prác uviesť pozemky do 

pôvodného stavu a prípadné spôsobené škody uhradiť vlastníkovi pozemku. 

- V prípade havárie prác počas výstavby je stavebník povinný vykonať okamžité opatrenia na 

zaistenie bezpečnosti cestnej premávky a bezodkladne o tom upovedomiť Obecný úrad Vysoká 

pri Morave, Hlavná 196, 900 66  Vysoká pri Morave, t.č. : 02/65967 120.  

- Zemné práce pri rekonštrukcii je stavebník povinný vykonávať ručne.  

 

 

• Slovenský pozemkový fond,  
(stanovisko č. SPFS76719/2020/RO-1, SPFZ54546/2020 zo dňa 30.04.2020) 

- Stavebník na dotknuté pozemky SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi 

vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech 

SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený 

geometrický plán, podľa skutočného vedenia a uloženia stavby. 

- K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF. 

- Po dokončení stavby budú pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané 

na doterajší účel. Prípadné škody spôsobené stavebníkom, odstráni tento na svoje náklady. 

- Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na 

základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, 

zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF. 

 

 

E/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

• V rámci konania neboli zo strany účastníkov vznesené  žiadne námietky a pripomienky. 

 

 

Toto   rozhodnutie   platí podľa ust. § 40 ods. 1   stavebného zákona dva roky odo dňa 
keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o 

vydanie stavebného povolenia. 
  

Toto rozhodnutie  je  záväzné v zmysle ust. § 40 ods. 4 stavebného zákona aj pre právnych 
nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov konania. 

 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

               Dňa 27. 04. 2020 podala spoločnosť SPP-Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava  

na Obec Vysoká pri Morave, stavebný úrad,  návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 

stavby "rekonštrukcia plynovodov Vysoká pri Morave, Hlavná , 2.SC ÚO00033 " na pozemkoch parc.č. 

líniová stavba v k. ú. Vysoká pri  Morave v územnom konaní.          

      Projekt rieši rekonštrukciu nízkotlakových a stredotlakových  plynovodov a plynovodných prípojok 

v obci Vysoká pri Morave, na uliciach : Hraničiarska, Lúčna, záhradná, Továrenská, Veterná, Poľná, 

Nová, Spojná, Robotnícka, Nám. A. Kadnára, Krížna, Staničná. 
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Podľa § 36, ods. 1 stavebného zákona: Stavebný úrad oznámi začatie územného konania dotknutým 
orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnym zisťovaním. 

Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, 
inak že sa na ne neprihliadne. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o 

územné rozhodnutie úplná. 
Podľa §36, ods. 3 stavebného zákona: Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v 

ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z orgánov potrebuje 
na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane 

predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej 
lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 

súhlasí. 
Podľa §37, ods. 1 stavebného zákona: Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí 

a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, podkladom na vydanie územného 
rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa § 7a; inak 

stavebný úrad obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti 
získané vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní. 

Podľa §37, ods. 2 stavebného zákona: Stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z 
hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov; preskúma 

návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje 
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne 
podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany 

prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a 
pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom. 

Podľa §37, ods. 3 stavebného zákona: Stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská dotknutých 
orgánov štátnej správy a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov a ich námietky. Stavebný úrad 

neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou 
Podľa § 42, ods. 1 stavebného zákona: Územné rozhodnutie sa účastníkom oznamuje doručením písomného 

vyhotovenia. 
Podľa § 42, ods. 2 stavebného zákona: Verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení 

líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom 
účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. 

Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň 
tejto lehoty je dňom doručenia. 

Podľa § 42, ods. 4 stavebného zákona: Odkladný účinok odvolania proti územnému rozhodnutiu nemožno 
vylúčiť. 

Podľa § 42, ods. 5 stavebného zákona: V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, 
ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Stavebný úrad je 

povinný účastníkov konania na to upozorniť v oznámení o začatí územného konania. 

            Obec Vysoká pri Morave, stavebný úrad, oznámil podľa § 36 stavebného zákona začatie  

územného konania o umiestnení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a 

vykonal dňa 25. augusta  2020 miestne šetrenie spojené s ústnym pojednávaním.  

 Návrh bol doložený prerokovanou projektovou dokumentáciou vypracovanou autorizovaným 

stavebným inžinierom Ing. Annou Valovou č. osv. 1622*Z*A2.  
Podľa ustanovenia § 39 stavebného zákona v územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na 

navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a 
zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a 

predovšetkým starostlivosť o životné prostredie včítane architektonických a urbanistických hodnôt v území a 
rozhodne o námietkach účastníkov konania. V rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených prípadoch 

stavebný úrad môže vyhradiť predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti; podľa 
nich môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia. 
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Podľa ustanovenia § 39a ods. 1 a 2 stavebného zákona rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný 
pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah 

projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. V podmienkach na umiestnenie stavby sa okrem požiadavky 
na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, 

najmä na výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, na 
výšku stavby, prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na napojenie na 

siete technického vybavenia, napojenie na pozemné komunikácie, na podiel zastavanej plochy a nezastavanej plochy 
zo stavebného pozemku vrátane požiadaviek na úpravu jeho nezastavaných plôch. 

Svoje stanoviská oznámili dotknuté orgány ( Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o žp, EIA, 

ochrana krajiny a prírody, odbor krízového riadenia, ochrana vôd, odpadové hospodárstvo, odbor 

pozemkový a lesný, Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, MV 

SR, ORPZ v Malackách, ODI, RÚVZ v Bratislave, ORHZ v Malackách, Obvodný banský úrad 

v Bratislave, Nafta a.s., RC Bratislava, MVSR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti 

MV SR, BVS a.s., Západoslovenská distribučná a.s., SPP –distribúcia a.s., EUSTREAM a.s., Krajský 

pamiatkový úrad Bratislava, MO SR, Agentúra správy majetku, Ministerstvo Dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Sitel s.r.o., 

BAT, a.s., Suptel s.r.o., TowerCOM, a.s., Transpetrol a.s., Slovanet, a.s. SEPS,a.s., Dial Telecoma.s., 

OTNS a.s., ELTODO SK a.s., SATRO s.r.o, NASES, Energotel,a.s., Slovak Telekom a.s., 

Michlovský s.r.o. (Orange),  ŽSR GR,odbor expertízy, obec Vysoká pri Morave) ich stanoviská a 

podmienky boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.  

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že 

umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám 

neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie vyhovuje aj technickým požiadavkám na 

výstavbu a na stavby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie určenými vo vyhláške č. 532/2002 

Z.z.. 

Umiestnenie stavby je v súlade so schválenými Územnými plánmi dotknutých obcí  – ich zmien 

a doplnkov, ktorých záväznosť vplýva z ustanovenia § 27 stavebného zákona.  

Vychádzajúc zo schválenej územnoplánovacej dokumentácie, ktorá je záväzným podkladom 

pre územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb a kladných stanovísk dotknutých 

orgánov k navrhovanej stavbe a posúdení zásahu práv účastníkov konania, stavebný úrad rozhodol 

tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.                

Správny poplatok bol zaplatený podľa zákona NR SR  č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v 

znení neskorších predpisov  v hodnote 100,-€ dňa 27. 04. 2020.   

 
 

 

P o u č e n i e 
 

         Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo 

dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na stavebný úrad – Obec Vysoká pri 

Morave, stavebný úrad, Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave.  

         Rozhodnutie  je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov (podľa 

ustanovenia § 247 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku). 

 

 

Toto rozhodnutie  má z dôvodu neznámych účastníkov konania podľa ustanovenia 26 ods. 1 

zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní (správny poriadok), ktorých vlastnícke alebo iné práva k 
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nehnuteľnostiam môžu byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté, povahu verejnej vyhlášky, preto 

musí byť podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Vysoká 

pri Morave. 

 

 Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, 

bude verejná vyhláška vrátená na obec Vysoká pri Morave - stavebný úrad, s vyznačeným dátumom 

vyvesenia a zvesenia 

  
 

 
                                                                                                    

 Dušan  D v o r a n  
 starosta obce     

 
  Účastníci konania: 

1. navrhovateľ: SPP-Distribúcia a.s., Ing. David Mezei,  Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 

2. SPF, Búdkova č.36,  817 15 Bratislava 

3. ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

4. verejnou vyhláškou pre všetkých účastníkov konania - vlastníkov nehnuteľností pozemky parc.č. 

prílohou, ktorých vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu byť vydaným rozhodnutím 

priamo dotknuté  

 

Dotknuté orgány: 

1. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o žp, EIA 
2. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o žp, ochrana krajiny a prírody 
3. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o žp, odbor krízového riadenia 
4. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o žp ochrana vôd 
5. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o žp, odpadové hospodárstvo 
6. Okresný úrad Malacky, odbor pozemkový a lesný 
7. Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii 
8. MV SR, ORPZ v Malackách, ODI, Zámocká 5, Malacky 
9. Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava 
10. RÚVZ v Bratislave, Ružinovská 8, Bratislava 
11. ORHZ v Malackách, Legionárska 6, 901 01 Malacky 
12. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
13. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 815 47 Bratislava 1 
14. SPP –distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava   
15. EUSTREAM a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava 
16. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
17. Sitel s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava (za prevádzkovateľov 28xHDPE s opt.kábl.) 
18. SVP,š.p. správa povodia Moravy, Pri Maline 1, Malacky 
19. Michlovský s.r.o. (Orange), Letná 796/9, 921 01 Piešťany 
20. MO SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 3 
21. KPU Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
22. MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor 

telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
23. SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava 
24. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava 
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25. Regionálne cesty a.s., Čučoriedkova 6, Bratislava 
26. ŽSR GO, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 

27. ŽSR OR Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava 

28. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbro 
dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

29. Slovak Lines a.s.. Mlynské nivy 31, 821 09 Bratislava 

30. SVP, š.p., Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky 

31. Obec Vysoká pri Morave 

 
 

 
Vyvesené dňa: ..............................................  
 

 
 
Zvesené dňa:............................................. 

 

 


