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O B E C  Z Á V O D 
Sokolská č.243 

908 72  Závod 

č.j.S-1459/2019/UR                                                                                      Závod 18.11.2020 

 

 

                                      ROZHODNUTIE  
 

Obec Závod, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 
50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v platnom znení (ďalej len stavebný zákon) 
v súvislosti s nadobudnutím účinnosti § 2 písm. e)  zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. ,,O prechode 
niektorých pôsobností o organizácii miestnej štátnej správy na obce a vyššie územné celky“, v súlade 
s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní , podľa  §§ 39 a 39a stavebného zákona vydáva 

   rozhodnutie o umiestnení stavby    
,, TA_A1_Závod, VN 214, VNK, TS, NNK", 

 (líniová stavba) na pozemku par. č.:  
reg. ,,C“ 962/4; (reg. ,,E“ 849/1; 848/2; 847); 791 (reg. ,,E“ 786); 8916/2; (reg. ,,E“ 8978/2; 8979); 
902/1; (reg. ,,E“ 9020/2; 9020/3; 9020/4); 785; 779/3; 781/18 (reg. ,,E“ 781/1); 781/17; 781/8; 
781/77; 780/3 a 8216/2 v k.ú. Závod a  
reg. ,,C“ 9023/1 (reg. ,,E“ 9020/1; 9021/1; 9023/1); 9006/10 (reg. ,,E“ 9030; 9024/8); v k.ú. 
Moravský Svätý Ján.  

pre navrhovateľa: Západoslovenská distribučná a.s. Čulenová č. 6, Bratislava. Návrh na vydanie 

rozhodnutia o umiestnení stavby podala dňa 11.12.2019 LiV-EPI s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava, 

ktorá navrhovateľa v konaní zastupuje. 

Stavba bude umiestnená podľa predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, 

a stavebné povolenie, ktorú vypracoval 10/2018 autorizovaný stavebný inžinier Ing. Dušan Držík, 

autorizačné číslo 5747*A2  a ,,situácia časť1, situácia časť2“, ktoré tvoria neoddeliteľnú časť tohto 

rozhodnutia.  

 

Objektová skladba:  

SO 01 – VN rozvody 

SO 02 – NN rozvody 

SO 26 – HDPE chránička pre optický kábel 

PS 01 – Transformačná stanica 

 

A) Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby určuje tunajší stavebný úrad tieto 

podmienky: 
Stavba: ,, TA_A1_Závod, VN 214, VNK, TS, NNK", (líniová stavba) bude umiestnená podľa 
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval 08/2019 autorizovaný stavebný 
inžinier Ing. Dušan Držík, na pozemku par. č.: reg. ,,C“ 962/4; (reg. ,,E“ 849/1; 848/2; 847); 791 (reg. 
,,E“ 786); 8916/2; (reg. ,,E“ 8978/2; 8979); 902/1; (reg. ,,E“ 9020/2; 9020/3; 9020/4); 785; 779/3; 
781/18 (reg. ,,E“ 781/1); 781/17; 781/8; 781/77; 780/3 a 8216/2 v k.ú. Závod a  
reg. ,,C“ 9023/1 (reg. ,,E“ 9020/1; 9021/1; 9023/1); 9006/10 (reg. ,,E“ 9030; 9024/8); v k.ú. Moravský 
Svätý Ján.  

Účel a umiestnenie stavby: 

Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej energie v požadovanom množstve a kvalite. 

Existujúci stav: V lokalite sa nachádza VN vzdušné vedenie linky č.214.   

SO 01 – VN rozvody: Predmetom stavebného objektu je zakabelizovanie VN vzdušného vedenia 

v úseku od prechodového PB č.1 po č.2, ktoré sa vložia do vedenia a na ktorých sa zrealizuje prechod 

vzdušného vedenia do kábla. Na každom  prechodovom PB sa osadí úsekový odpínač, káblová 

konzola a obmedzovače prepätia. Navrhovaný kábel bude slučkovaný do novej transformačnej stanice 

ktorá nahradí pôvodnú jednostĺpovú TS 0073-003. 

Napojenie TS 0073-005-Z navrhovanej transformačnej stanice bude zrealizovaná VN prepoj pre 

existujúcu TS 0073-005. Prepoj bude realizovaná VN káblom typu  uloženom prevažne v chodníku 

popri miestnej komunikácií, ktorý sa naspojkuje na existujúci VN kábel. Káble budú uložené 

prevažne v zelenom páse, v ryhe 120x50 cm v pieskovom lôžku. Uloženie navrhovaného kábla, 
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križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN. Pri križovaní 

komunikácie a podzemných inžinierskych sietí bude kábel uložený v korugovanej ochrannej rúre 

FXKV ø200mm, resp. PE ø200mm. Existujúce vzdušné vedenie linky č.214 vrátane podperných bodov 

zdemontuje.  

Navrhované VN káblové vedenie je trasované cez a popri ceste III. triedy č. III/1100 v úseku 

od obce Závod smerom do obce Moravský Svätý Ján(cca 6,777 – 7,44 km). Trasa káblového 

vedenia v súbehu s dotknutou cestou je navrhovaná v odstupe min. 2m od násypu 

komunikácie. 
Križovanie VN vedenia s potrubiami VTL plynovodu bude riešené v zmysle TPP 906 01. Minimálna 

odstupová vzdialenosť pri križovaní musí byť aspoň 0,5m za predpokladu uloženia VN vedenia do 

chráničky zaliatej asfaltom/betónom na jej oboch koncoch(alebo uloženie kábla do tvárnicovej 

chráničky alebo korýtka) a presahom minimálne 3m na obe strany. 

SO 02 – NN rozvody: Z novej kioskovej transformačnej stanici sa vyvedú nové NN káble v smeroch: 

Smer č.1 – 2x NN kábel smer exist. SR č.73-01 PB č.3 na ktorom sa osadí VRIS2+K do ktorej sa 

pripoja exist. NN kábel smer PB č.4 a nový kábel (náhrada pôvodného) v smere k PB č.2kde sa zaústi 

do exist.VRIS2. 

Smer č.2 – NN kábel smer PB č.360 na ktorom sa cez VRIS2+K zrealizuje prepoj na exist. vzdušné 

vedenie. 

Smer č.3 - NN kábel smer nový rozvádzač RE.P fakturačného merania pre spoločnosť 

DAMON(pilierový rozvádzač voľne stojaci s istením 160A, MTP 200/5A). 

Domové prípojky: Do nového rozvádzača RE.P sa naspojkuje NN prívod pre objekt DAMON. 

Pôvodné meranie bolo osadené v NN rozvádzači rušiacej TS 73-3. 

SO 26 – HDPE chránička pre optický kábel: V koridore nového VN káblového vedenia – 

v spoločnej ryhe je navrhované uloženie novej trubky HDPE 40 – červená farba s označením ZSDIS. 

Na lomoch trasy, v mieste spojenia dvoch HDPE trubiek, a v mieste križovania trubky 

s komunikáciou budú použité ID markery. 

PS 01 – Transformačná stanica: Predmetom prevádzkového súboru je vybudovanie resp. výmena 

existujúcej jednostĺpovej TS 0073-003 za novú kioskovú transformačnú stanicu od výrobcu 

HARAMIA typ EH1. Do navrhovanej TS budú prespojkované existujúce NN vývody z TS 0073-003. 

Betónová transformačná stanica polozapustená, obsluhovateľná z vnútra typu EH1, výrobca 

ELEKTROHARAMIA Lozorno, je nízka, kompaktná železobetónová bunka, čiastočne zapustená do 

terénu. 
Základné technické údaje:   

Prístup pre obsluhu a ovládanie trafostanice:  z vnútorného priestoru   

Vonkajšia dĺžka:      4910 mm 

Vonkajšia šírka:      2830 mm 

Zastavaná plocha:     13,9 m2 

Celková výška so strechou:    3500 mm 

Výška (nad terénom):     cca 2800 mm 

Hĺbka zapustenia do zeme:    700 mm 

Max. veľkosť transformátora:    do 1250 kVA 

2 kusy celohliníkových dverí                                       s vetracou mrežou po celej ploche dverí  

B) Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem: 

Stavba zasahuje do prvého stupňa ochrany prírody. 

C) Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a  účastníkov 

konania: 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava – záväzné stanovisko č. KPUBA-2019/26538-2/101723/KER 

zo dňa 20.12.2019:  

 Stavebník oznámi písomne 10 kalendárnych dní vopred KPÚ BA začiatok zemných prác na 

stavbe; 

 v prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa § 

40 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález bez zmeny až do obhliadky 

KPÚ BA alebo ním poverenou osobou;   

Krajský pamiatkový úrad Trnava – záväzné stanovisko č. KPUTT-2019/23063-2/84960/Sl zo dňa 

18.12.2019:  

 Termín zahájenia a ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme 

písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. 
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V ohlásení uveďte telefonický kontakt. Nedodržanie ohlasovacej povinnosti môže byť 

sankcionované. 

 V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nálezu počas stavby musí nálezca alebo osoba 

zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení ohlásiť nález 

Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí 

ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou 

odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do 

obhliadky krajským pamiatkovým úradom Je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné 

opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť' ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a 

odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z 

nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Na nálezy, ktoré 

sa nájdu počas stavby sa vzťahuje aj §127 stavebného zákona. 

HYDROMELIORÁCIE š.p. – vyjadrenie č. 5583-2/120/2019 zo dňa 30.09.2019:  

Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky: 

 križovanie SO O 1 VN rozvodov, SO 02 - NN rozvodov, demontáže vzdušného VN vedenia so 

závlahovým potrubím a súbeh SO 01- VN rozvodov, navrhovanej NN domovej prípojky a 

demontáže vzdušného VN vedenia so závlahovým potrubím navrhnúť a realizovať v zmysle 

ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a 

vedeniami" zr. 1983 

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

potrubia zástupcu Hydromeliorácie, š.p. - kontaktná osoba Mgr. Brúsik, č.t, 0911 239 380 alebo p. 

Františáková, č.t. 0903 997 972 

 výkopy v mieste križovania VN a NN káblových rozvodov so závlahovým potrubím vykonať ručne 

 v mieste križovania VN a NN káblových rozvodov so závlahovým potrubím dodržať min. zvislú 

vzdialenosť 0,40 m 

 VN a NN káblové rozvody v mieste križovania so závlahovým potrubím uložiť do chráničky 

 prizvať nášho pracovníka k obhliadke pred zasypaním križovania, ktorý protokolárne (zápisom do 

stavebného denníka) odsúhlasí vykonanie križovania) 

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

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

Projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu žiadame predložiť na odsúhlasenie, vrátane 

vzorového detailu križovania VN a NN káblových rozvodov so závlahovým potrubím a zákresom 

závlahového potrubia do situácie navrhovanej stavby. 

OÚ Senica, PaLO - vyjadrenie č. OÚ-SE-PLO-2019/015521-002 zo dňa 28.11.2019 a závázné 

stanovisko č. OU-SE-PLO-2020/004867-004 zo dňa 21.07.2020: 

V prípade nutnosti vykonávania činností, ktoré sú na lesných pozemkoch zakázané je potrebné 

požiadať tunajší odbor o povolenie výnimky zo zákazu uvedený v § 31 ods. 1 zák. č. 326/2005 Z. z. 

Ďalej Vám tunajší odbor oznamuje, že vo veci vyňatia lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov 

podľa § 7 ods. 1. 

Pri realizácii stavby je investor povinný: 

1. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku od Lesov SR, š. p. Odštepný závod Šaštín pod č. 

17338/2020 zo dňa 17. 06. 2020. 

2. Dodržiavať ustanovenia § 31 ods. 1 zák. č. 326/2005 Z. z. 

OÚ Senica, OSOŽP - vyjadrenie č. OÚ-SE-OSŽP-2019/012881-002 zo dňa 18.10.2019: 

 Práce je potrebné realizovať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách. 

 Pred zahájením zemných prác zabezpečí investor vytýčenie jestvujúcich vodohospodárskych sietí. 

 Počas realizácie stavby je potrebné rešpektovať podmienky, požiadavky a pripomienky vlastníkov 

a správcov vodných stavieb, s ktorými dôjde ku stretu, súbehu a kríženiu. 

 V prípade, že realizáciou stavby príde k poškodeniu vodných stavieb je potrebné ich uviesť do 

pôvodného prevádzky schopného stavu podľa požiadaviek správcu. 

 Pri realizácii a užívaní stavby nesmie dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do podzemných alebo do 

povrchových vôd alebo k zhoršeniu kvality vôd, preto je potrebné rešpektovať ustanovenia § 39 

vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o  

zaobchádzani so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení 

mimoriadneho zhoršenia vôd. 

 Nakoľko časť stavby sa nachádza -v k. ú. Závod v okrese Malacky je potrebné k vydaniu 

územného rozhodnutia a stavebného povolenia požiadať Okresný úrad Malacky, odbor 
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starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy o vyjadrenie k stavebným objektom 

umiestnených v ich územnej pôsobnosti. 

OÚ Senica, OSOŽP - vyjadrenie č. OÚ-SE-OSŽP-2019/012845-02 zo dňa 23.09.2019: 
Upozorňujeme na ustanovenie § 47 ods. l zákona a zákaz poškodzovať a ničiť dreviny v nadväznosti na 

ustanovenie § 17 ods. 2 vyhlášky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon. Poškodzovanie drevín je každé 

konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne a trvalo znížiť 

ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapričiniť ich odumretie. 

Podľa ustanovenia § 17 ods. 1 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny 

ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcii v prírode a krajine a v 

urbárnom priestore a na predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu. 

Výrub stromov na lesných pozemkoch nepodlieha schvaľovaciemu oprávneniu orgánu ochrany prírody ani 

oznamovacej povinnosti podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov. 

Na orezy drevín sa nevyžaduje osobitný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny. . Upozorňujeme na § 3 ods. 1 

zákona, podľa ktorého každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením 

a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu 

životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability. 

Upozorňujeme na § 4 zákona, podľa ktorého je každý, kto vykonáva činnosť, ktorou môže ohroziť, poškodiť 

alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich 

zbytočnému úhynu, poškodzovaniu a ničeniu. 

Upozorňujeme zároveň týmto kompetentné orgány štátnej správy rozhodujúce vo veci, že podľa zákona: 

Orgán štátnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny 

podľa § 103 ods. 6 zákona môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu 

ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné 

stanovisko alebo vyjadrenie, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú. Orgán ochrany prírody má v konaniach 

uvedených v § 9 ods. 1 písm. a) až t) postavenie dotknutého orgánu v konaniach podľa osobitných predpisov vo 

veciach ochrany prírody a krajiny.  

Vyjadrenie orgánu ochrany prírody uplatnené v týchto konaniach sa považuje za záväzné stanovisko, ak sa týka 

územia s tretím, štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, ako aj územia s prvým alebo druhým stupňom 

ochrany, ak nejde o zastavané plochy a nádvoria, záhrady a vinice. 

Rozhodnutím o vydaní súhlasu, povolení výnimky, nevydaní súhlasu alebo nepovolení výnimky podľa tohto 

zákona, odborným stanoviskom a vyjadrením je orgán štátnej správy viazaný. 

OÚ Senica, OSOŽP - vyjadrenie č. OÚ-SE-OSŽP-2019/012893/02 zo dňa 01.10.2019: 

Držiteľ odpadu je povinný nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov 

vydaných na jeho základe. 

Držiteľ odpadu je· povinný zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov, zabezpečené pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

S nebezpečnými odpadmi je povinný nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými 

predpismi. 

So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií je povinný nakladať v súlade s § 77 zák. o odpadoch. 

Držiteľ je povinný zabezpečiť spracovanie odpadov v zmysle hierarchie odpadov hospodárstva a 

odovzdať odpady len osobe oprávnenej podľa zákona o odpadoch. 

O druhoch, množstve odpadov a o nakladaní s nimi je povinný viesť evidenciu a údaje z ohlasovať 

orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s vyhláškou MŽP č. 366/2015 Z. z. o 

evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.  

Okresný úrad Senica - odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej správy odpadového 

hospodárstva nemá námietky k vydaniu územného a stavebného povolenie pre predmetnú . stavbu za 

dodržania požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva. · 

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva sa vyjadruje podľa§ 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona o 

odpadoch k dokumentácii v kolaudačnom konaní. 

Súčasťou dokumentácie je toto vyjadrenie a doklady preukazujúce množstvo jednotlivých druhov 

odpadov z realizácie stavby a spôsob nakladania s nimi (vážne lístky, protokoly o odbere odpadov, 

faktúry a podobne). 

OÚ Senica, OCDaPK - stanovisko č. OÚ-SE-OCDPK-2019/012898-KOA zo dňa 27.09.2019:  

1. Na umiestnenie navrhovanej stavby do cestného ochranného pásma (COP) cesty IIl/1100 Závod - Moravský 

Svätý Ján, v úseku od km cca 6,982 po km 7,440 - vľavo a vpravo v smere staničenia, mimo sídelný útvar obce 

Moravský Svätý Ján ohraničený dopravnou značkou začiatok a koniec obce je potrebné povolenie výnimky zo 

zákazu činnosti v COP. Hranicu cestného ochranného pásma cesty III. triedy určujú zvislé plochy vedené po 

oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 20 m od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou. 



 - 5 - 

2. Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. "V cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená 

činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich; príslušný 

cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným 

stanoviskom." 

3. Žiadosť o povolenie výnimky podľa § 11 odseku 2 cestného zákona sa podáva v štádiu prípravnej 

dokumentácie. Výnimky možno povoliť len v odôvodnených prípadoch, ak tým nebudú dotknuté verejné záujmy, 

najmä dopravné záujmy a záujmy správy dotknutej komunikácie. Povolením výnimiek nesmie dôjsť k rozšíreniu 

súvislej zástavby obcí obstavovaním komunikácie. Povolenie výnimky možno viazať na podmienky. Na 

povolenie výnimky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 
4. Na umiestenie trasy elektrického vedenia v COP cesty č. 111/1100 je stavebník povinný požiadať o povolenie 

výnimky zo zákazu činnosti v COP v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. príslušný cestný správny orgán 

(Okresný úrad Senica, odbor CDPK ) pred vydaním územného rozhodnutia. 

5. Trasa VN kábla v súbehu s cestou č. III/1100 v cestnom ochrannom pásme cesty bude umiestnená v 

súlade s ust. § 18 zákona č. 135/1961 Zb. až za hranicou cestného pomocného pozemku cesty č. 

111/1100.  
 § 1 ods. 3 cestného zákona „ Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a 

zárezov svahov, zárubnych a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol 

metra za zvýšenými obrubami chodnlkov alebo zelených pásov. ",  

§ 17 ods. 1 vyhl. č. 35/1984 Zb! "Cestné pomocné pozemky sú pozd{ž všetkých diaľnic, ciest a miestnych 

komunikácii J. až III. triedy mimo súvisle zastavaného územia. Cestným pomocným pozemkom môže byť aj iné 

vymedzené priľahlé územie 

§ 17 ods. 3 vyhl. č. 35/1984 Zb. ,,Šírka pruhu cestnéhopomocnéhopozemku má byť 60 centimetrovpo oboch 

stranách vonkajšieho okraja telesa diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie; väčšia šírka sa môže určiť, ak je 

výnimočne potrebná na dôležité účely správy alebo údržby komunikácie a ak sa tým neohrozia záujmy 

poľnohospodárskej vyroby." 

6. Navrhované križovanie elektrického vedenia s cestou č. III/1100 v km 7,033 je zvláštnym užívaním 

pozemnej komunikácie, ktoré podlieha vydaniu povolenia. Pred realizáciou križovania elektrického vedenia s 

cestou č. III/1100 je stavebník povinný požiadať v dostatočnom predstihu Okresný úrad Senica, odbor CDPK o 

povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 35/1984 Zb.• 

ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 

7. Ak realizáciou stavby dôjde k obmedzeniu cestnej premávky na ceste č. III/1100 bude ďalší stupeň PD 

doplnený o projekt organizácie výstavby, ktorého súčasťou bude návrh prenosného dopravného značenia na 

pozemnej komunikácií. 

8. Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste Ill/1100 určí podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona 

č. 135/1961 Zb. Okresný úrad Senica, odbor CDPK na základe záväzného stanoviska ODi v Senici a stanoviska 

správcu cesty Správy a údržby ciest TISK. 

9. Cesta III 100 nesmie byť počas realizácie stavby znečisťovaná. Prípadné znečistenie musí byť okamžite 

odstránené. 

10. Všetky škody spôsobené na ceste III/100 z dôvodu realizácie predmetnej stavby je investor stavby povinný 

opraviť a uhradiť na vlastné náklady. 

A dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí č. OU-SE-OCDPK-2020/001334-004. 

ORPZ v Senici, ODI, - záväzné stanovisko č. ORPZ-SE-ODI-2019/000872-089 zo dňa 18.11.2019: 

V ďalšom stupni povoľovacieho konania žiadame spracovať a predložiť projektovú dokumentáciu 

pre stavebné povolenie nasledovne: 

 Predložiť žiadosť o záväzné stanovisko v zmysle § 3 ods. 9) a § 8 ods. ods. 1) Zákona č. 135/1961 

Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení k povoleniu na zvláštne užívanie 

cesty - vedením trasy VN vedenia, NN rozvodov a stavbou TS v telese cesty (križovaním, 

podtláčaním) alebo pri ceste (v jej súbehu) v zmysle ustanovení § 18 Zákona č. 135/1961 Zb. 

zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení. 

      Predložiť žiadosť o záväzné stanovisko v zmysle § 11 ods. ods. 6) Zákona č. 135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení k povoleniu na výnimku zo zákazu 

činnosti v ochrannom pásme cesty vedením trasy VN vedenia resp. rozvodov v ochrannom pásme 

cesty č. IIl/1100. 

 Technickú správu, sprievodnú správu a výkresovú dokumentáciu nového vedene trasy v súbehu 

s komunikáciami resp. križovaním. 

 V zmysle § 3 ods. 7) a § 8 ods. ods. 1) Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) žiadame predložiť projekt organizácie dopravy počas realizácie stavby, ktorý 

bude riešiť obmedzenie cestnej premávky na dotknutých komunikáciách počas demontáže a 

likvidácie jestvujúceho vzdušného vedenia VN resp. NN a ktorý bude riešiť obmedzenie cestnej 
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premávky počas realizácie stavby nového podzemného vedenia na dotknutých cestných 

komunikáciách (výkresovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia). 

 Vedenie trasy a prípojok VN, NN a realizáciu stavby žiadame upraviť tak, aby prišlo v čo 

najmenšej miere k obmedzeniu cestnej premávky, zásahu do telesa cesty a výkopu vozovky. 

 Okresný dopravný inšpektorát v Senici si vyhradzuje právo dodatočne zmeniť toto 

vydané stanovisko alebo podmienky, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej 

 premávky alebo dôležitý verejný záujem 

OÚ Malacky, OCDaPOK - stanovisko č. OÚ-MA-OCDPK-2019/014812 zo dňa 14.10.2019: 

1.Výkop v súbehu s cestou III/1100 realizovať za cestným pozemkom cesty (vozovky, nespevnenej 

krajnice, päty násypu). 

2. V zmysle § 15 vyhlášky 35/1984 Zb. je ochranné pásmo cesty III. triedy 20 m od osi komunikácie a 

z uvedeného dôvodu je povinný investor požiadať tunajší odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií podľa § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o povolenie výnimky na práce v ochrannom pásme 

cesty v štádiu prípravnej dokumentácie. 

3. Križovanie káblového rozvodu s cestou IIl/1100 je možné výlučne pretláčaním. Pred začatím 

stavebných prác požiada investor tunajší odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o 

povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa § 8 ods. 1) zákona č. 13 5/ 1961Zb. o pozemných 

komunikáciách v znení neskorších predpisov. 

4. Pred začiatkom stavebných prác požiada investor tunajší odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií o určenie dopravného značenia počas výstavby, ktoré musí odsúhlasiť OR PZ ODI 

Malacky a správca cesty. 

5. Počas prevádzania stavebných prác nesmie byť na ceste Ill/1100 skladovaný žiaden materiál a ani 

mechanizmy slúžiace na výstavbu. Stavebnými mechanizmami nesmie prísť k poškodeniu a 

znečisteniu vozovky. 

6. Dodrží technické podmienky správcu cesty Regionálnych ciest Bratislava, a.s., Čučoriedková 6, 

827 12 Bratislava. 

OÚ Malacky, OSŽP - vyjadrenie č. OÚ-MA-OSZP-2019/015790/420 zo dňa 13.11.2019: 

navrhovaná investícia je z hl'adiska ochrany vodných pomerov možná pri splnení podmienok: 

 stavebné práce musia byť zrealizované v súlade s vodným zákonom a počas prác nesmie prísť k 

znečisteniu povrchových a podzemných vôd,  

 v zmysle § 27 vodného zákona je na olejový transformátor potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej 

správy. 

OÚ Malacky, PaLO – záväzné stanovisko č. OÚ-MA-PLO/2018/014508/Pk-2 zo dňa 18.10.2019:  

1.Realizáciou uvedenej stavby dôjde k trvalému záberu PP pre TS ( nad 25 ni2) a k použitiu PP pre 

nepoľnohospodárske účely do jedného roku VN káblové vedenie (parc.č. 962/4 reg. ,,C"). 

2. Pred vydaním stavebného povolenia požiada investor tunajší úrad o vydanie rozhodnutia podľa § 

17 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2004 Z.z. k trvalému odňatiu PP parc.č. 962/4 o výmere nad 25 m2 

pre trafostanicu. 

3. Po vydaní stavebného povolenia pred realizáciou stavebných prác požiada investor tunajší úrad o 

vydanie stanoviska podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z.z. k použitiu poľnohospodárskej pôdy na 

nepoľnohospodárske účely pre podzemné VN vedenie. K žiadosti je potrebné doložiť požadované 

doklady v zmysle zákona o ochrane PP (zoznam dotknutých pozemkov (reg. ,,C"), stanovisko 

vlastníka-užívateľa pozemku; situáciu osadenia podzemného vedenia; stanovisko obce k realizácii 

stavby; termín realizácie stavby; kolok v hodnote 3 €). 

4. Uvedené podmienky žiadame uviesť vo vydanom územnom rozhodnutí a stavebnom povolení.  

OÚ Malacky, OSŽP - vyjadrenie č. OÚ-MA-OSZP-2020/015663/GAM zo dňa 04.02.2020:  

Navrhovaná činnosť sa nachádza v k.ú. obce Závod. Podľa regionálneho geomorfologického členenia 

Slovenska sa nachádza v provincii Západopanónska panva, subprovincii Viedenská kotlina, oblasti 

Záhorská nížina, celok Borská nížina. Predmetom činnosťou je vybudovanie VN rozvodov, NN 

rozvodov, HDPE chráničku pre optický kábel a transformačnú stanicu za účelom zabezpečenia 

dodávky elektrickej energie v požadovanom množstve a kvalite. 

Riešené pozemky sú umiestnené v zastavanom a mimo zastavaného územia obce, kde v zmysle 

zákona platí prvý stupeň územnej ochrany - všeobecná ochrana. 

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemá Okresný úradMalacky, odbor starostlivosti o 

životnéprostredie zásadnejšie pripomienky k predmetnej stavbe. 

V zmysle § 103 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 

479/2005 Z.z., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s§ 140b zákona č. 479/2005 Z.z. sa 
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toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko. Jeho obsah je pre správny orgán záväzný a bez 

zosúladenia s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci.  

OÚ Malacky, OSŽP - vyjadrenie č. OÚ-MA-OSZP-2019/014920 zo dňa 02.10.2019: 

 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 ie následne v kolaudačnom konaní povinný Okresnému úradu v 

Malackách, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnei správy odpadového 

hospodárstva dolkladovat' spôsob nakladania so vzniknutým stavebným odpadom ( originál 

potvrdenia o odovzdaní odpadu z predmetnej stavby na skládku odpadu alebo zberný dvor).  

 Vzniknuté nebezpečné odpady počas stavby možno odovzdať Jen osobe oprávnenej na 

nakladanie s nebezpečnými odpadmi a dokladovať sprievodným listom nebezpečného odpadu. 

ORPZ v Malackách, ODI, - stanovisko č. ORPZ-MA-ODI-26-503/2019 zo dňa 30.09.2019: 

1. 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. 

2. Pre zabezpečenie výkonu prác pri pokládke sietí a označení pracoviska žiadame použiť schémy 

(B2, resp. 85) z predpisu: TECHNICKÉ PODMIENKY 06/2013 - POUŽITlE DOPRAVNÝCH 

ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ NA OZNAČOVANIE PRACOVNÝCH MIEST 

vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

3. Križovanie cestných komunikácii žiadame realizovať pretlakom, bez zásahu do povrchu vozovky. 

4. Umiestnenie všetkých elektrorozvodných zariadení žiadame mimo rozhľadových trojuholníkov 

potrebných na bezpečné vychádzanie vozidiel a pohyb chodcov po chodníku (voľná šírka chodníka 

min. 1,5 m). 

5. Žiadame stavebný úrad, aby pri povoľovaní stavieb oplotení striktne zabezpečoval dodržiavanie 

minimálnej šírky 2,0 m od kraja priľahlej vozovkv. 

ODi OR PZ MA v súlade so zákonom NR SR č.171/1993 Z.z. o PZ v znení neskorších predpisov, si 

vyhradzuje záväzné právo na zmeny svojho stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené 

zmeniť v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky, ako aj v prípade verejného záujmu. 

Obvodný banský úrad v Bratislave- záväzné stanovisko č. 879-2664/2019 zo 18.11.2019:  

Tunajší úrad k umiestneniu a povoleniu stavby nemá námietky, pri dodržaní podmienky zaistenia 

trvalého bezpečného prejazdu osobných a nákladných vozidiel organizácie k plynárenským 

zariadeniam organizácie počas realizácie prác na stavbe po prístupovej komunikácie na pozemku s 

pare. č. 8915/2 (Reg. E-KN) v k.ú. Moravský Svätý Ján.  

RÚVZ Bratislava- záväzné stanovisko č. HŽP/15061/2019 zo 16.10.2019:  

V rámci kolaudačného konania stavby protokolom z merania hluku z novej kioskovej trafostanice 

preukázať, že jej prevádzka nebude zdrojom nadmerného hluku pre súvisiace obytné prostredie podľa 

vyhlášky MZ SR č.549/2007Z.z.  

BSK – záväzné stanovisko č. 03276/2019/PK-96 zo dňa 30.10.2019: 

- Realizácia siete v súbehu s cestou 111/1100 v rámci Bratislavského kraja bude mimo cestného 

pozemku (vozovka, krajnica, cestná priekopa/päta násypu). Podľa predloženej projektovej 

dokumentácie min. 2 metre od cestného pozemku. 

- Realizáciou a spätným zásypom sa nezmenia odtokové pomery cesty III.triedy. 

- Uloženie káblov v mieste križovania (3 x) s cestou III. triedy realizovať pretláčaním a uložením do 

chráničky. Manipulačné jamy umiestniť mimo cestné teleso. 

- Počas realizácie nesmie dôjsť k obmedzeniu premávky na ceste III. triedy. 

- Na cestách pri realizácii nesmie byť ukladaný žiadny materiál a výkopom sa nenaruší cestné teleso. 

- Investor zabezpečí bezpečnosť práce a cestnej premávky počas realizácie. 
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- Technické podmienky pre realizáciu výkopu je potrebné žiadať od Regionálnych ciest Bratislava, 

a.s., Čučoriedková 6 v Bratislave, ako správcu cesty. 

- V prípade potreby umiestnenia dočasného dopravného značenia žiadame pred realizáciou predložiť 

na tunajší úrad. 

- Povolenie na zvláštne užívanie cesty vydá Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a 

pozemných komunikácií 

- Vyjadrenie má platnosť jeden rok odo dňa vydania a nenahrádza stanovisko v ďalšom stupni 

stavebného konania. 

BSK – súhlas č. 05551/2020/PRA-5 zo dňa 21.04.2020: 

Po realizácií stavby sa uskutoční vzájomné majetkovoprávne vysporiadanie k dotknutému pozemku 

formou uzatvorenia zmluvy o zriadení odplatného vecného bremena, ktorá podlieha schváleniu 

Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja. Uzatvorenie tejto zmluvy o zriadení vecného 

bremena bude aj podmienkou pre kolaudáciu stavby: Pre potreby zriadenia vecného bremena 

bude z Vašej strany nutné doložiť geometrický plán rozsahu zaťaženia predmetu nášho vlastníctva, 

vrátane započítania šírky ochranného pásma, znalecký posudok na ocenenie hodnoty VB odplatnou 

formou v prospech BSK a návrh zmluvy. 

TSK- stanovisko č. 12802/2019/OI-3 zo dňa 02.10.2019: 

• pri realizácii stavby VN rozvodov žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č. 111/1100 boli vykonané v 

zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov 

• pred realizáciou stavby je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá Okresný úrad Senica, Odbor 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania 

ciest II. a III. triedy a určenie dočasného dopravného značenia 

• križovanie trasy VN kábla s cestou č. 111/1100 požadujeme vykonať pretláčaním a uložením do 

chráničky kolmo na os komunikácie. štartovacie jamy vykopať tak, aby nedošlo k zosuvu 

konštrukčných vrstiev vozovky. Smerové vedenie trasy viesť mimo konštrukciu cesty III. triedy. 

• stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK z hľadiska 

svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov 

• prípadné obmedzenie cestnej premávky na ceste III. triedy žiadame navrhnúť len v nevyhnutnom 

rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia 

príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o 

určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných predpisov. 

• výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestné teleso a jej prebytočná časť musí byť odvezená 

na skládku. V prípade nutnosti zabezpečiť ryhu pažením, aby sa zabránilo zosuvu podložia a vozovky. 

• v prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu, počas 

realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do pôvodného stavu 

• pred výjazdom vozidiel a stavebných mechanizmov zo staveniska je stavebník povinný zabezpečiť 

ich očistenie ako aj priebežne vykonávať čistenie príslušnej cesty III. triedy v úseku dotknutom 

predmetnou stavbou. 

• všetky škody na ceste III. triedy vrátane poškodenia trvalého zvislého, resp. vodorovného 

dopravného značenia, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie stavby, je stavebník povinný 

neodkladne odstrániť na vlastné náklady 

• technické podmienky týkajúce sa vedenia VN kábla v súvislosti s cestou č. 111/1100 je stavebník 

povinný konzultovať so Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja. Stavebník je 

povinný predložiť tejto organizácii projektovú dokumentáciu na vyjadrenie a rešpektovať ich 

podmienky. 

• v prípade, že trasa VN kábla bude realizovaná i na pozemkoch vo vlastníctve Trnavského 

samosprávneho kraja, požadujeme túto skutočnosť zmluvne ošetriť - zriadením vecného bremena - do 

6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. TTSK si nárok na odplatu za 

nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti uplatňuje v zmysle ustanovení§ 11 zákona č. 251/2012 

Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výšku tejto odplaty vyžaduje TTSK 

stanoviť znaleckým posudkom, na základe porealizačného · zamerania geometrickým plánom, pred 

uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného bremena.  

Správa a údržba ciest TTSK- stanovisko č. 04262/20/9/SÚCTZ-95/6095 zo dňa 01.10.2019: 

Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa vyššie uvedenej cesty boli vykonané v zmysle 

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a 

doplnkov. 
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Križovanie cesty č. III/1 100 novými inžinierskymi sieťami žiadame realizovať pretlačením v 

hráničke, ktorej krytie bude min. 1,20 m pod niveletou vozovky. Montážne jamy pre pretláčanie musia 

byť za cestným telesom, min. však 2,00 m od spevnenej krajnice. Káblové vedenie trasované popri 

ceste IIl/1100 musí byť uložené vo vzdialenosti 2 m od spevneného okraja cesty. Minimálnu 

vzdialenosť 2 m od spevnenej časti cesty žiadame dodržať aj pri realizácií základu pod kioskovú 

transformačnú stanicu. 

Priekopa vedená pozdÍž cesty IIl/1100 nesmie byť žiadnymi zemnými prácami narušená. V prípade 

nepredvídaných zásahov . do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu počas realizácie 

stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady. 

Premávka na ceste č. III/1 100 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí 

byť zabezpečené schváleným dopravným značením. 

Pred realizáciou stavby je potrebné si vyžiadať Povolenie, ktoré vydá Okresný úrad Senica, odbor 

cestnej dopravy a pozemných komunikácii. 

Na základe Metodického usmernenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, je 

potrebné, v prípade uloženia vedenia do cestného pozemku. vykonať záznam o vzniku vecného 

bremena na príslušnom katastri nehnuteľnosti. 

Nakoľko umiestnenie stavby je navrhované aj v extraviláne, Správa a údržba ciest TTSK, v prípade 

dodržania všetkých podmienok, súhlasí s vydaním výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme 

cesty č. III/1100, ktorú vydá Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 

Pre stavebné povolenie žiadame predložiť PD aj so zapracovanými našimi požiadavkami. 

Poučenie: Stanovisko, resp. vyjadrenie a podmienky v ňom stanovené, sú platné jeden rok odo dňa 

vyhotovenia, po uplynutí tejto doby stanovisko, resp. vyjadrenie stráca platnosť. Každú zmenu 

dokumentácie / umiestnenia stavby, ku ktorej príde po vydaní stanoviska resp. vyjadrenia, je 

stavebník povinný prerokovať so SÚC TISK a požiadať o vyjadrenie k navrhovanej zmene. 

Západoslovenská distribučná a.s. – stanovisko zo dňa 12.12.2018, súhlasíme: 

1. SO O 1 - VN káblové rozvody: 

- Kabelizácia VN linky č. 214, od prechodového PB č. 1 ktorá sa nachádza na parcele číslo 9006/10, 

na ktorý sa osadí úsekový odpínač číslo 51/214, po prechodový PB na parcele číslo 962/4 kde sa osadí 

nový úsekový odpínač 117/214. Navrhovaný kábel bude slučkovaný do novej transformačnej stanice, 

ktorá nahradí pôvodnú stožiarovú TS 0073-003. VN káblový rozvod sa bude realizovať káblom 

3xNA2XS2Y lx240mm2. 

- Z navrhovanej transformačnej stanice bude realizovaný prepoj pre existujúcu TS 0073- 005. Prepoj 

bude realizovaný VN káblom 3xNA2XS2Ylx95 uložením prevažne v chodníku popri miestnej 

komunikácii, ktorý sa nadspojkuje na existujúci VN kábel 3xNA2XS(F)2Y lx70 napájajúci TS 0073-

005. VN káblový rozvod sa bude realizovať káblom 3xNA2XS2Y lx95mm2 

-V koridore VN káblového vedenia v spoločnej ryhe sa priloží trubka HDPE 40-červenej farby s 

označením ZSDIS. V mieste križovania trubky s komunikáciou budú použité IO markery. 

2. SO 02 - NN káblové rozvody: 

-Z novej kioskovej transformačnej stanice sa vyvedú nové NN káble v smeroch: 

-Smer č. l vývod 1 a 2 - 2x kábel NAYY-J 4x240 smer existujúca SR 73-01, ktorá sa vymení za novú. 

-Smer č. 2 vývod 3 lx kábel NAYY-J 4x240 smer nová VRIS+K 73-54 na podpernom bode číslo 359. 

- Smer č.3 vývod 4 lx kábel NAYY-J 4x240 smer nový RE.P fakturačného merania pre spoločnosť 

DAMON (pilierový rozvádzač s istením 160A, MTP 200/5). 

3. Demontáž VN, existujúce vzdušné vedenie linky 214 je prevedené na betónových p.b.. Po 

zrealizovaní nového VN rozvodu sa existujúce VN vzdušné vedenie prevedené lanami AIFe6 3x95, 

Alfe 3x35 vrátane p.b. a stožiarovej TS 0073-003 zdemontuje.  

4. Postup zakabelizovania požadujeme pred jej začatím prekonzultovať so špecialistom SEZ Západ. 

5. Požiadavky na odstávky požadujeme predložiť v dostatočnom časovom predstihu t.j. 25 dní pred 

požadovanou odstávkou. 

6. Stavba elektroenergetických zariadení tvoriacich súčasť distribučného rozvodu musí byť 

zrealizovaná materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v katalógu výrobkov 

Západoslovenská distribučná a.s. 

7. Značku a dátum týchto technických podmienok požadujeme uviesť pri rozhodnutiach stavebného 

úradu. CD 74542/2019 

8. Platnosť tohto stanoviska je 2 roky od dátumu vystavenia. 

SEPS a.s. – stanovisko č. PS/2019/011997zo dňa 23.09.2019: 



 - 10 - 

- výkopovými prácami nesmie byť narušená stabilita podperných bodov vedenia ani porušené 

uzemnenia podperných bodov - požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť výkopu 15m od 

najbližšej hrany základu stožiarov vedenia,  

- skladovať vykopanú zeminu mimo ochranné pásmo vedenia, 

- všetky kovové časti pri prácach v ochrannom pásme je potrebné uzemniť v zmysle príslušných 

STN, 

- pri prácach v ochrannom pásme vedenia musí byť zabezpečený dozor oprávnenou osobou, resp. 

musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického 

zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme, 

- počas prác musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a 

zdravia osôb a majetku ani k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia 

a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné 

opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť 

menšiu ako 5m od elektrického zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa 

vedenie vvn, zvn vypnúť a uzemniť. 

- práce v ochrannom pásme žiadame vykonať v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. energetike a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci, Vyhlášky č.14712013 Zb. bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 

prácach s nimi súvisiacich, noriem STN EN 50341 - 1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, 

STN 34 3108, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich 

noriem, 

- žiadame oznámiť termín začatia prác v ochrannom pásme vedenia min. 14 dní pred začiatkom prác 

na SEPS, a. s., Prevádzková správa Západ, kontaktná osoba Ján Sekereš - tel. č. +421 908 935 863. 

- ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti; pri kolaudácii stavby budeme 

žiadať predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby so zameraním stavby - objektov vo vzťahu 

k vedeniu 400kV (os vedenia, krajné vodiče, ochranné pásmo, .. .) v papierovej a digit. forme na 

CD,DVD nosičoch a revíznu správu na uzemnenie kovových častí stavby zasahujúcich do 

ochranného pásma vedenia 400kV. 

NAFTA a.s. – stanovisko č. 3-10859/OSP/2019/KP zo dňa 24.10.2020: stavebník je povinný počas 

realizácie prác počínať si tak, aby nebol znemožnený alebo sťažený prístup k plynárenským 

zariadeniam spoločnosti pre nákladné a osobné vozidlá a teda, aby bola prístupová komunikácia (KN-

E pare. č. 8915/2 v k. ú. Moravský Svätý Ján) trvale prejazdná. 

Zároveň upozorňujeme na povinnosť dodržať zákonné podmienky tak, ako sú uvedené v bode 1. 

tohto stanoviska vyššie, t. j. vyžiadanie si záväzného stanoviska OBÚ v Bratislave k predmetnej 

stavbe. 

Toto stanovisko je platné po dobu 6 mesiacov od jeho vydania a možno ho použiť len pre účely 

územného a stavebného konania vyššie uvedenej stavby umiestnenej na pozemkoch podľa predloženej 

dokumentácie a všetky podmienky v ňou uvedené žiadame zapracovať do územného rozhodnutia a 

stavebného povolenia. 

SPF – stanovisko č. SPFS72099/2020/RO-I zo dňa 11.02.2020:  

- Stavebník na dotknutý pozemok, SPfnajneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecne 

bremeno, ktoré bude- zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF.  
Súčasťou zmluvy o zriadenie vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán, 

podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, 

-    k realiziácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF, 
- po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný 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 dotknutým pozemkom SPF. 
D) Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  V rámci konania neboli vznesené námietky 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia.  

Odôvodnenie 
Dňa 11.12.2019 podal LiV-EPI s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava v zastúpení navrhovateľa: 
Západoslovenská distribučná.s. Čulenová č. 6, Bratislava návrh na vydanie územného rozhodnutia 
o umiestnení stavby: ,, TA_A1_Závod, VN 214, VNK, TS, NNK", na pozemku (líniová stavba) reg. ,,C“ 
962/4; (reg. ,,E“ 849/1; 848/2; 847); 791 (reg. ,,E“ 786); 8916/2; (reg. ,,E“ 8978/2; 8979); 902/1; (reg. 
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,,E“ 9020/2; 9020/3; 9020/4); 785; 779/3; 781/18 (reg. ,,E“ 781/1); 781/17; 781/8; 781/77; 780/3 
a 8216/2 v k.ú. Závod a reg. ,,C“ 9023/1 (reg. ,,E“ 9020/1; 9021/1; 9023/1); 9006/10 (reg. ,,E“ 9030; 
9024/8); v k.ú. Moravský Svätý Ján. :  
MDaVSR určilo listom pod č. 2664/2019/SV/73041 ako príslušný úrad na konanie v uvedenej veci 
obec Závod, nakoľko stavba bude v územnom obvode obce Závod a obce Moravský Svätý Ján. 
Navrhovateľ spolu s návrhom nepredložil všetky náležitosti v zmysle §3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. 
a preto ho stavebný úrad dňa 19.02.2019 vyzval na doplnenie podanie a konanie rozhodnutím pod č. 
S-60/2019/P+V prerušil. Navrhovateľ podanie doplnil.         

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. 

Dňa 23.09.2020 oznámila obec Závod ako príslušný stavebný úrad listom  

č. S-1459/2016/UR-o začatie územného konania o umiestnení predmetnej stavby všetkým účastníkom 

konania, dotknutým orgánom a správcom inžinierskych sietí. Doručovanie bolo v zmysle § 36, ods. 4 

stavebného zákona a podľa §26 správneho poriadku oznámené účastníkom konania verejnou 

vyhláškou. Zároveň stavebný úrad nariadil k prerokovaniu žiadosti ústne konanie.  

Podľa § 36, ods. 4 stavebného zákona: Začatie územného konania o umiestnení líniovej 
stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom 
účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom 
pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou 
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vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu 
účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi. 

Podľa § 26, ods. 1 zákona o správnom konaní: Doručenie verejnou vyhláškou použije správny 
orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje 
osobitný zákon. 

Podľa § 26, ods. 2 zákona o správnom konaní: Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, 

že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty 

je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, 

najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, 

ktorého sa konanie týka. 

Navrhovatel predložil zoznam parciel pozemkov, na ktorých sa liniová stavba umiestňuje. 

Väčšina pozemkov sa nachádza v extraviláne obce. Stavebný úrad postupoval pri umiestňovaní  

stavby na pozemkoch podľa § 139 ods. 1 písm.c)  stavebného zákona a § 11 ods.1) písm. f) zákona č. 

251/2012 o energetike: práva a povinnosti držiteľa povolenia:,,  zriaďovať na cudzích pozemkoch 

mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy 

a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, 

zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na 

zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri 

povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a 

prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú 

nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia,  

Pozemky par. č. 781/77; 779/3; 781/1 a 785 sa nachádzjú v intraviláne obce a vlastník pozemku vydal 

súhlas s umiestnením stavby. Vlastník pozemku SPF a BSK súhlasili s umiestnením stavby 

s podmienkou uvedenou vo výroku tohoto rozhodnutia v časti C.       

Navrhovarteľ predložil nasledovné vyjadrenia, stanoviská dotknutých orgánov štátnej správ a 

dotknutých orgánov:  
 Návrh na vydanie územného rozhodnutia; 

 Dokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie; 

 Poverenie; 

 Určenie stavebného úradu 

 Vyjadrenia, stanoviská a zaáväzné stanoviská: 

 KPÚ Bratislava; 

 OÚ Malacky, odboru SOŽP, PaLO, cestnej dopravy a pozemných komunikácií (nezasahuje do ciest II. a III. 

Triedy) a odbor CO; 

 RÚVZ Bratislava; 

 Obec Závod; 

 Obec Moravský Svätý Ján; 

 KPÚ Trnava; 

 OÚ Senica, odboru SOŽP, PaLO a odbor CO; 

 ORPZ v Senici, ODI; 

 Trnavský samosprávny kraj  

 ORHaZZ v Senici; 

 RÚVZ v Senici; 

 SPP- distribúcia a.s., 

 ST a.s., 

 ZD a.s; 

 Hydromelioácie š.p.,  

 MOSR agentura správy majetku (spojovacie káble ani IS vo vlastníctve nie sú v priestore evidované); 

 MVSR sekcia informatiky; 

 Nafta a.s.,  

 Obvodný banský úrad v Bratislave; 

 BVS a.s., 

 Eustream a.s.   

 Energotel a.s., 

 Orange Slovensko a.s.; 

 O2 slovakia s.r.o., 

 Sitel s.r.o.,  

 SVP š.p., 

 OTNS a.s.,  

 SUP-TECHNIK; 

 Transpetrol a.s.,  

 ŠGÚ Dionýza Štúra 
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Všetky pripomienky od orgánov štátnej správy a organizácií, ktoré boli vznesené v územnom konaní 

stavebný úrad zohľadnil v podmienkach tohto rozhodnutia. Stavebný úrad nezistil žiadne iné dôvody, 

ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia. Ich podmienky sú zahrnuté vo výroku tohto rozhodnutia 

a navrhovateľ je povinný ich zohľadniť v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Z vyjadrení 

a stanovísk dotknutých orgánov nevyplynula žiadna pochybnosť o nepriaznivom vplyve stavby a ani 

o tom, že by navrhovaná stavba bola v území nevhodnou.  

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. 

 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. 

V územnom konaní sa stavebný úrad sústredil na posúdenie návrhu najmä z hľadísk 

uvedených v ustanovení § 37 ods. 2 stavebného zákona, predloženú projektovú dokumentáciu 

preskúmal aj z hľadiska záujmov, ktoré chránia orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov. 

Stavebný úrad preskúmal podklady vydaného rozhodnutia a zistil, že predmetná stavba spĺňa kritériá 

všeobecných požiadaviek na výstavbu, podmienky z hľadiska hygienického, požiarneho, 

bezpečnostného, dopravného a ochrany prírody, o čom svedčia kladné stanoviská, odborné vyjadrenia 

a súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy, ich prípadné podmienky a pripomienky určil stavebný 

úrad ako podmienky umiestnenia a ich splnenie bude skúmať v stavenom konaní.  

Podmienky na umiestnenie stavby sú výsledkom zosúladenia rôznych záujmov v území 

a s prihliadnutím na budúce účinky stavby v území, najmä z hľadiska ochrany životného prostredia, 

súladu urbanisticko–architektonického riešenia stavby s okolím, určenia polohy stavby na pozemku aj 

vo vzťahu k susedným stavbám. 

Stavebný úrad sa zaoberal navrhovanou stavbou aj z hľadiska ochrany životného prostredia, 

zohľadnil kladné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a po zvážení všetkých 

skutočností a podmienok, ktoré vymedzili umiestnenie navrhovanej stavy konštatuje, že umiestnenie 

stavby je v súlade s hygienickými požiadavkami ochrany životného prostredia, stavba je 

a urbanisticky začlenená do územia a jej umiestením nedôjde k zhoršeniu životného prostredia nad 

prípustnú mieru. 

 Po preskúmaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebný úrad 

dospel k záveru, že návrh poskytoval dostatočný podklad pre konanie a rozhodnutie vo veci, návrh 

posúdil z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho 

dôsledkov, preskúmal jeho súlad s príslušným územnoplánovacím podkladom, zabezpečil procesné 

práva účastníkov konania, dostatočne zistil skutkový stav veci, a preto nie je dôvod  na nevydanie 

predmetného územného rozhodnutia.    

 Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov 

a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov 

a správcov sietí technického vybavenia a tieto stanoviská zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.        

 Obec Závod, ako príslušný stavebný úrad, podrobne a v celom rozsahu preskúmala návrh na 

začatie územného konania o umiestnení stavby spolu s projektovou dokumentáciou a spisovým 

materiálom, posúdila návrh s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, 

predovšetkým so zákonom o správnom konaní a stavebným zákonom, ako aj príslušnými vyhláškami 

a na základe skutkového stavu rozhodla tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
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            Správny poplatok vo výške 800; - € podľa zákona č. 145/1995 Zz. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov bol zaplatený pri podaní žiadosti. 

Poučenie 
Proti tomuto rozhodnutiu sa v zmysle §§ 53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  môžu 

účastníci konania odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Bratislava, odbor 
výstavby a bytovej politiky, Bratislava. Odvolanie sa podáva písomne na tunajší stavebný úrad 
(podateľňa Obecného úradu v Závode). 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné príslušným 
súdom. 
 

                   

 

 

         Ing. Peter Vrablec 

              starosta obce 
 

Toto rozhodnutie je v zmysle § 42 stavebného zákona doručené verejnou vyhláškou, preto musí byť podľa § 26 

zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli na Obecnom úrade v  obci 

Závod a na obecnom úrade v obci Moravský Svätý Ján a na internetových stránkach těchto obcí. Posledný deň 

tejto lehoty sa považuje za deň doručenia 
 

 
Rozhodnutie bolo vyvesené dňa  ................................. na  ........................................  
 
 
 
Rozhodnutie bolo zvesené dňa .................................... na .........................................  

 

Prílohy: situácia časť.1 a situácia časť.2  

Doručuje sa: 

1. Obec Závod – so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia 

2. Obec Moravský Svätý Ján- so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia 

3. LiV-EPI s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava – doručenie verejnou vyhláškou 

4. Organizácie alebo občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám môžu byť navrhovanou 

stavbou priamo dotknuté: 

5. vlastníci pozemkov – reg. ,,C“ 962/4; (reg. ,,E“ 849/1; 848/2; 847); 791 (reg. ,,E“ 786); 8916/2; (reg. ,,E“ 8978/2; 8979); 902/1; 
(reg. ,,E“ 9020/2; 9020/3; 9020/4); 785; 779/3; 781/18 (reg. ,,E“ 781/1); 781/17; 781/8; 781/77; 780/3 a  8216/2 v k.ú. Závod a  
reg. ,,C“ 9023/1 (reg. ,,E“ 9020/1; 9021/1; 9023/1); 9006/10 (reg. ,,E“ 9030; 9024/8); v k.ú. Moravský Svätý Ján - doručenie 
verejnou vyhláškou 

6.     vlastníci susedných pozemkov –doručenie verejnou vyhláškou 

ostatní: 

7. 3 x Okresný úrad Malacky, odbor star. o ŽP, ochr. prírody a krajiny; odp. hospodárstvo, och. vôd; Záhorácka 2942/60A, Malacky 

8. Okresný úrad Malacky, odbor pozemkový a lesný, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky  

9. Okresný úrad Malacky, odbor COO, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky  

10. Okresný úrad Malacky, OCDaPK, Záhorácka 2942, Malacky 

11. 3 x Okresný úrad Senica, odbor star. o ŽP, ochrana prírody a krajiny; odpadové hospodárstvo, och. vôd; Vajanského 17, Senica 

12. Okresný úrad Senica, odbor COO, Vajanského 17, Senica 

13. Okresný úrad Senica, odbor pozemkový a lesný, Hollého 750, Senica  

14. Okresný úrad Senica, odbor CDaPK, Vajanského 17, Senica  

15. Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, Bratislava 

16. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava 

17. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová1, Trnava 

18. RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8, Bratislava 

19. RÚVZ v Senici, Kolonia 557, Senica 

20. ORHaZZ, Legionárska 882, Malacky 

21. ORHaZZ, Priemyselná 282/22, Senica 

22. ORPZ v Senici, ODI, Moyzesova 1, Senica 

23. ORPZ v Malackách, ODI, Zámocká 1, Malacky 

24. BSK, Sabinovská 16, Bratislava 

25. TSK, odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, Trnava 

26. Ministerstvo obrany SR, SNM a V, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

27. SEPS a.s., Mlynské Nivy 59/A, Bratislava 

28. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1  

29. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

30. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava 

31. BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava 826 46 

32. Hydromeliorácie, š. p., Vrakuňská 29, 825 63 Bratislava; 33.Nafta a.s.; Prevádzka Plavecký Štvrtok č.900; 900 68; 34. spis   
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