
OBEC ZÁVOD 
Sokolská č.243 
908 72 Závod 

Závod 31.08.2022 

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 

,. Vodovod Kerchov obec Studienka" 

(líniová stavba) na pozemku par. č.: KN-C: 973; 974/3 a 1865/2; KN-E: 655/20 v k.ú. Studienka 
pre navrhovateľa: obec Studienka, 908 75 Studienka 364. Návrh na vydanie rozhodnutia 
o umiestnení stavby podal Dušan pavlík- ŠANY s.r.o., Rastislavova 2527/7, Malacky návrh 
v zastúpení navrhovateľ dňa 09.03.2022. 

Stavba bude umiestnená podľa predloženej „dokumentácie pre územné rozhodnutie", ktorú 
vypracoval 5.11.2021 autorizovaný stavebný inžinier Ing. Miroslav Štajer, autorizačné číslo 
6245* 12 a „situácia" č. výkresu, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto rozhodnutia. 

A) Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby určuje tunajší stavebný úrad tieto 
podmienky: 
Stavba: ,,Vodovod Kerchov obec Studienka (ďalej len stavba) - líniová stavba bude umiestnená 
podľa „dokumentácie pre územné rozhodnutie", ktorú vypracoval 5.11.2021 autorizovaný 
stavebný inžinier Ing. Miroslav Štajer na pozemku par. č.: KN-C: 973; 974/3 a 1865/2; KN-E: 
655/20 v k.ú. Studienka nasledovne: 
Účel a umiestnenie stavby: 
Účelom je pripojenie 7 pozemkov parciel s RD, lokalita Kerchov a s tým spojená potreba 
napojenia na existujúci rozvod vodovodu s alternatívnym rozšírením vodovodu v budúcnosti. 
Ide o lokalitu na juhovýchodnom okraji obce Studienka. 
V súčasnosti sa v danej lokalite nachádza verejný vodovod PVC-U Dl 1 O, prevádzkovateľ BVS, 
a.s. Pripojenie predmetných nehnuteľností na vodovod bude mať charakter rozšírenia verejného 
vodovodu v predmetnej lokalite. 
Návrh PD predstavuie rozšírenie vereiného vodovodu v nasledovnom rozsahu: 
- VETVA V-1 HDPE PEIO0 SDRl 7 Dl 10 -195,5 bm 
-ZEMNÝ UZÁVER ŠUPÁTKO DN100-2ks 
- HYDRANT PODZEMNÝ DN80 H-VK - 2ks 
8x VODOVODNÁ PRÍPOJKA LDPE D32-50 SDR7,4 
(8x8,0bm, CELKOM 64,0bm). 
Uloženie potrubia je navrhnuté do otvorenej ryhy na zhutnené dno s vykonaním nutného obsypu 
potrubia. Na vodovodnom potrubí bude osadený vyhľadávací CU vodič 4-6 mm2 voľne ukončený 
v poklopoch pre uzávery Š. 
B) Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem: zasahuje do prvého 
stupňa ochrany prírody. 
OÚ Malacky, OSŽP - záväzné stanovisko č. OÚ-MA-OSZP-2022/011921/GAM zo dňa 
24.02.2022: 
Podľa § 47 ods. 1 zákona sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny. Ak sa na území stavby 
nachádzajú dreviny, ktoré nie je možné z dôvodu stavby ponechať je na ich výrub podľa§ 47 ods. 3 
zákona potrebný súhlas orgánu ochrany prírody. 
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Pri stavebných činnostiach je potrebné dodržiavať normu STN 83 701 Ošetrovanie, udržovanie 
ochrana stromovej vegetácie. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemá Okresný úrad Malacky." 
odbor starostlivosti o životné prostredie ďalšie pripomienky k predmetnej stavbe. -,,,. 
V zmysle§ 103 ods. 7 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 479/2005 
Z.z. ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( 
stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 140b zák. č. 4 79/2005 Z.z. sa toto 
vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko. Jeho obsah je pre správny orgán záväzný a bez 
zosúladenia s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci. 
C) Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov 
konania: 
OÚ Malacky, OSŽP-vyjadrenie č. OÚ-MA-OSZP-2022/011053-003 zo dňa 10.02.2022: 
Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie nemá námietky k vydaniu 
územného rozhodnutia na stavbu za dodržania nasledovných podmienok: 1. Počas výstavby sa 
predpokladá vznik nasledovných stavebných odpadov, zaradených podľa Katalógu odpadov 
(Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov): Kat.číslo Názov 
odpadu Kategória/množstvo 15 O 1 O 1 Obaly z papiera a lepenky 0/0,036 t 15 O 1 02 Obaly z plastov 
0/0,053 t 17 01 01 Betón 0/0,295 t 17 04 05 Železo a oceľ 0/0,065 t 17 05 04 Zemina a kamenivo 
iné ako uvedené v 1705 03 0/0,521 t 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 0/* - 
* množstvo neuvedené ~ v ďalšom stupni PD je potrebné upresniť bilanciu stavebných odpadov 2. 
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. 3. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad 
zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba nevyhnutný čas (napr. do naplnenia 
veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí odviesť k oprávnenému odberateľovi. 4. 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. 5. 
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 do zariadenia na zhodnocovanie alebo 
zneškodňovanie stavebného odpadu). 
V znení § 99 ods. (2) zákona o odpadoch a v súlade s § 140 b zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa 
mení a dopÍňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov, sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko. Jeho obsah 
je_pre správny orgán záväzný Bez jeho zosúladenia s inými záväznými stanoviskami, správny 
orgán nemôže vo veci rozhodnúť. 
OÚ Malacky, OSŽP - vyjadrenie č. OÚ-MA-OSZP-2022/011051/165 zo dňa 07.03.2022: 
navrhovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná pri splnení 
podmienok: 
• stavebné práce musia byť zrealizované v súlade s vodným zákonom a počas nich nesmie 
prísť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd, 
• k napojeniu sa na verejný vodovod je potrebné súhlasné stanovisko ich vlastníka 
(prevádzkovateľa), 
• na vodovod, na ktorý sa bude napájať navrhovaný vodovod, musí byť vydané právoplatné 
stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie (vodoprávne povolenia), 
• podľa § 3 ods. 2 zákona č, 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií môže byt' z dôvodu 
verejného záujmu len subjekt verejného práva, ak výstavbu verejných vodovodov 
a verených kanalizácií zabezpečujú právnické osoby, ktoré nie sú subjektmi verejného 
práva, podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia je zmluva o prevode vlastníctva 
verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie medzi vlastníkom stavby a subjektom verejného 
práva, na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizácii nemôže vzniknúť vecné bremeno, záložné 
právo ani práva s podobným obsahom a účinkami v prospech iného ako subjektu verejného práva, 
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súvisle zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavanie (ďalej len 
.rvané územie") sa pásma ochrany vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách 

..,dovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie 
vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej 
kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane, pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese 
pozemných komunikácií sa nevymedzuje, 
• pozemky, cez ktoré bude vedený verejný vodovod musia byť k vodoprávnemu konaniu 
vysporiadané ( doriešené iné práva k pozemkom - § 139 stavebného zákona), 
• navrhovaný vodovod je vodnou stavbou, na ktorý je potrebné vodoprávne povolenie. 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava - záväzné stanovisko č. KPUBA-2022/2858-2/8162/KER 
zo dňa 14.02.2022: 

Investor/stavebník oznámi písomne KPÚ BA 10 dní vopred začiatok zemných prác. 
Obhliadku na stavbe vykoná pracovník KPÚ BA, vo fáze zrealizovania zemných prác, za 
účelom obhliadky stratigrafie a možných archeologických nálezov. 
V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác 
podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález 
ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou 
osobou. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava -záväzné stanovisko č. HŽP/5750/2022 zo 
dňa 01.04.2022): súhlasí sa s návrhom žiadateľa. Zároveň sa stanovuje nasledovná podmienka: 
- ku kolaudácii stavby predložiť laboratórny rozbor vody z verejného vodovodu, ktorý preukáže, že 
kvalita vody z predmetnej stavby vyhovuje kritériám vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe 
monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov. 
SPP-distribúcia a.s. -vyjadrenie č. TD/NS/0118/2022/Pe zo dňa 17.2.2022: súhlasí s vydaním 
stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok: 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník 
povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom 
online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-O www.spp-distribucia.sk (časť E 
služby), 

• v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky 
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do 
rozsahu 100 m bezplatne, 
stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp 
distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V 
prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú 
obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 
bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike 
pokutu vo výške 300,- € až 150 000,-€, 
stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností 
z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, 
údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) 
plynárenských zariadení, 

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

• stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú 
stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL") 
plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL") 
plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne 
ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 
3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, 
pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od 
obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 mod obrysu VTL 
plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s 
plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k 
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plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopancu kontrolnou son., 
pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy 
vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú 
neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, 
v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej. ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL 
plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou 
metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D 
realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na 
vykonávanie takýchto prác, 

• vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo 
vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, 

0 ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Matúš Tomášek, email: 
matus.tomasek@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského 
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude 
zaznamenaný do stavebného denníka, 

, prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-O nie je povolený a manipulácia s nimi 
je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 
stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej 
doby ich odkrytia proti poškodeniu, 
stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, 
ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hlbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 
požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne 
terénu, 
každé poškodenie zariadenia SPP-O, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 
ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu 
ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, 

0 upozorňujeme, že SPP-O môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení 
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie 
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa 
ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 
150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu 
všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania 
a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa§ 286, alebo§ 288 zákona č. 
300/2005 Z.z. Trestný zákon, 
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 
pravidiel pre plyn (TPP) najmä 700 02, 
stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

, stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 
v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej 
siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať 
stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., 
v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej 
siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby, 

Západoslovenská distribučná a.s. - stanovisko zo dňa 21.06.2022: 
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. súhlasí s vydaním územného rozhodnutia pre 
stavbu: Vodovod kerchov obec Studienka - SO - rozšírenie verejného vodovodu, v katastrálnom 
území Studienka { ďalej len „Stavba,"), podľa predloženej projektovej dokumentácie od Projects 
VKP, zo dňa 11/2021 (ďalej len „Projektová dokumentácia"), za týchto podmienok: 
1. V záujmovom území stavby sa nenachádzajú podzemné vedenia distribučnej siete energetiky, 
ktoré sú v správe ZSD. 
2. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej 
dokumentácie. 
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.ebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti 
.roslovenská distribučná, a.s, a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení š 43 Ochranné pásma 

_.akona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických 
zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná; 
4. Pred realizáciou zemných prác je Stavebnik povinný požiadať o yytýčenie existujúcich 
Elektroenergetických zariadení to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou 
prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. 
O. BOX. 292, 81 O 00 Bratislava 1 [služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka 
služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.): 
5. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb 
vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na Stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti 
VVN, VN a NN vedení. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú 
vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou. 
6. V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia 
z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, 
prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdis.sk. alebo 
poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 81 O 00 Bratislava 1 (služba je 
spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská 
distribučná, a.s.). 
7. V prípade, že pri umiestnení Vašej stavbv príde ku styku so zariadením distribučnej siete 
energetiky v správe ZSD, ktorý vyvolá požiadavku preložky, požadujeme v ďalšom postupovať 
podľa § 45 Zákona o energetíke č. 251/2012 z. z., preložka elektroenergetického zariadenia. 
Preložka bude realizovaná na základe uzatvorenej Zmluvy o vykonaní preložky 
elektroenergetickéno zariadenia. 
8. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie spracovanej odborne spôsobilým projektantom 
požadujeme predložiť na vyjadrenie. 
9. Požadujeme dodržať priestorovú normu STN 736005, ktorá riešia súbehy a križovania silových 
el. vedení a ustanovenie§ 44 Zákona o energetike č. 251/2012 Z, z. 
Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné 12 mesiacov od jeho vydania alebo do 
zániku Zmluvy o pripojení, podľa toho, ktorá zo situácií nastane skôr. 
BVS a.s. -vyjadrenie č. 22914/2022/40201/Šp zo dňa 04.04.2022: 
K predloženej DSR Vám v zmysle zákona č 442/2002 Z z o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách dávame nasledovné vyjadrenie. 
Z hľadiska situovania navrhovanej stavby: 
l .V riešenom území sa nenachádza verejná kanalizácia BYS. 
2. Existujúci verejný vodovod DN 100 žiadame rešpektovať vrátane pásma ochrany v zmysle § 19 
Zákona č. 442/2002 Z.z. 
3. Vytýčenie vodovodu BYS v teréne je potrebné objednať cez podateľňu BYS na základe 
objednávky na práce (tlačivo na webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách). 
Súčasťou objednávky musí byť situácia z GIS-u BYS, ktorú je možné získať na ktoromkoľvek 
kontaktnom centre BYS. Pásmo ochrany navrhovaného vodovodu žiadame zakresliť do 
koordinačnej situácie. 
4. V trase vodovodu vrátane pásma ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať 
stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať reklamné tabule, billboardy, konštrukcie alebo 
iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu 
alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, 
umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne. 
5. Pri 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. 
II. Z hľadiska zásobovania pitnou vodou 
1. Z bilančného hľadiska je zásobovanie navrhovaných rodinných domov pitnou vodou z verejného 
vodovodu BYS možné. Verejný vodovod môže mať funkciu zdroja požiarnej vody, nenahrádza 
však požiarny vodovod. 
2. Z hľadiska majetkovoprávnych vzťahov uvádzame, že existujúci verejný vodovod DN 100, na 
ktorý sa navrhovaný verejný vodovod pripája je v majetku BYS, 
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3. Z hľadiska koncepcie návrh zohľadňuje možnosť výhľadového predÍženia a zokruhov., 
verejného vodovodu. 
4. Z hľadiska technického riešenia verejného vodovodu máme nasledujúce pripomienky: 
a) Verejný vodovod vrátane pásma ochrany umiestniť vo verejnej komunikácii šírky a únosnosti 
(20t) pre vjazd servisných vozidiel. 
b) Verejný vodovod je nutné navrhovať v súlade s platnými normami najmä STN 73 6005, STN 
755401, OTN 755411 a ostatnými súvisiacimi normami a štandardami vodovodnej siete v 
podmienkach BYS, ktoré sú zverejnené na internetovom sídle BYS. 
c) Návrh prípojok vrátane VŠ riešiť v súlade s materiálom „Technické podmienky pripojenia, . 
v podmienkach BYS, a.s.", dostupným na internetovom sídle BYS www.bvsas.sk. 
IIl. Z hľadiska budúcej prevádzky 
V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejnýchkanalizáciách a 
o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 442/2002 Z. z.") môže byť vlastníkom verejného vodovodu len 
subjekt verejného práva, pričom podmienkou vydania územného rozhodnutia je zmluva o budúcej 
zmluve o prevode vlastníckeho práva dotknutej stavby medzi jej vlastníkom a subjektom verejného 
práva (obec, združenie obcí, právnická osoba s majetkovou účasťou obce). 
V prípade prevodu vlastníckych práv k VHS na BYS, a.s. žiadame pred vydaním stavebného 
povolenia predložiť na Oddelenie koordinácie vodohospodárskych stavieb BYS, a.s. spolu so 
žiadosťou o uzatvorenie zmluvy o prevode vlastníctva k VHS aj písomné súhlasy/dohody/budúce 
zmluvy, preukazujúce súhlas vlastníkov pozemkov, dotknutých verejným vodovodom so zriadením 
vecného bremena na týchto pozemkoch po zrealizovaní a skolaudovaní verejného vodovodu. 
V prípade, že zmluva o prevode vlastníctva k VHS bude uzavretá s iným subjektom verejného 
práva odlišným od BYS, a.s. (obec, združenie obcf), je tento subjekt verejného práva povinný pred 
vydaním stavebného povolenia uzavrieť s BYS, a.s. budúcu zmluvu o odbornom výkone prevádzky 
verejného vodovodu. Nevyhnutnou podmienkou prevzatia verejného vodovodu do zmluvnej 
prevádzky prípadne do majetku je splnenie vyššie uvedených technických podmienok. 
Upozorňujeme, že nedodržanie štandardov vodovodnej siete v podmienkach BYS pri návrhu 
projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu, môže byť dôvodom na vydanie nesúhlasného 
stanoviska k dokumentácii pre vydanie stavebného povolenia. 
Ďalší stupeň dokumentácie žiadame zaslať na posúdenie. Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky do 
vydania územného rozhodnutia 
D) Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V rámci konania neboli vznesené námietky 
E)Čas platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 

Toto rozhodnutie o umiestnení stavby je podľa § 40 ods. (1) stavebného zákona platné tri 
roky, odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. 

PredÍžiť platnosť tohto rozhodnutia podľa § 40 ods. (3) stavebného zákona, môže stavebný 
úrad na žiadosť navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty, avšak o žiadosti na predÍženie 
jeho platnosti musí byť právoplatne rozhodnuté pred uplynutím trojročnej zákonnej lehoty vrátane 
odvolacieho konania. Čas platnosti územného rozhodnutia nemožno predÍžiť, ak bol na to isté 
územie schválený územný plán zóny, ktorý rieši predmet územného rozhodnutia. 

Podľa § 40 ods. ( 4) stavebného zákona toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov 
navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

Podľa § 41 ods. (1) stavebného zákona môže stavebný úrad z podnetu navrhovateľa nahradiť 
územné rozhodnutie, ktoré je právoplatné, novým územným rozhodnutím, ak to umožňuje 
územnoplánovacia dokumentácia alebo iné podklady pre územné rozhodnutie alebo podmienky 
v území. 

Odôvodnenie 
Dňa 09.03.2022 podal Dušan pavlík- ŠANY s.r.o., Rastislavova 2527/7, Malacky v zastúpení 
navrhovateľa: obec Studienka, 908 75 Studienka 364 návrh na vydanie územného rozhodnutia 
o umiestnení stavby: ,,Vodovod Kerchov obec Studienka"- líniová stavba na pozemku: par. č.: KN 
C: 973; 974/3 a 1865/2; KN-E: 655/20 v k.ú. Studienka. Dňa 22.02.2022 vydal OÚ Bratislava pod 
č. OU-Ba-OVBP2-2022/059423-002 „určenie stavebného úradu príslušného na konanie", kde 
uviedol, že nakoľko navrhovateľom je obec Studienka podľa §119 ods. 3 stavebného zákona je 
príslušným stavebným úradom obec Závod. Podanie neposkytovalo dostatočný podklad v zmysle § 
3 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, preto 
stavebný úrad vyzval navrhovateľa na doplnenie podania a dňa 11.05.2022 prerušil. 
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.rodľa § 36, ods. 1 stavebného zákona: Stavebný úrad oznámi začatie územného konania 
.utym orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené 

ravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky 
rÍ1ôžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Stavebný úrad 
oznámi začatie územného konania do 7 dní odo dňa, keďje 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 predlži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol 
vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predÍženej 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 vylúčit'. 

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 byt'. Stavebný úrad je povinný účastníkov konania na to upozorniť v oznámení o začatí 
územného konania. 

Dňa 20.07.2022 oznámila obec Závod ako príslušný stavebný úrad listom 
č. S-84/2022/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 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. 
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Podľa § 26, ods. 2 zákona o správnom konani: Doručenie verejnou vyhláškou sa vy,__ 
tak, že sa písomnosť vyvesl po dobu 15 dni na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň teji; 
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. 

Stavba sa umiestňuje na pozemku par. č.: KN-C: 973; 974/3 a 1865/2; KN-E: 655/20 v k.ú. 
Studienka. Pozemky KN-C.par. č. 973 a 974/3 sú podľa výpisu z LV č. 905 vo vlastníctve obce 
Studienka v spoluvlastníckom podiele 1/1. Pozemok KN-E par. č. 655/20 je podľa výpisu z LV č. 
1991 vo vlastníctve obce Studnienka v spoluvlastníckom podiele 1/1. Pozemok KN-C par. č. 
1865/2 je podľa výpisu z LV č. 3295 vo vlastníctve Ing. Jozef Drinka, v spoluvlastníckom podiele 
1/1, ktorý vydal súhlas so stavbou 
Navrhovarteľ predložil nasledovné vyjadrenia, stanoviská dotknutých orgánov 'štátnej správ a 
dotknutých orgánov: 

• Návrh na vydanie územného rozhodnutia; 
• Splnomocnenie; 
• DUR 
• Vyjadrenia, stanoviská a záväzné stanoviská: 

OÚ Malacky OSOŽP 
OÚ Malacky OCO 
KPÚ Bratislava; 
RÚVZ Bratislava 
ORHaZZ Malacky (stanovisko č. ORHZ-MAI-2022/000305-002 zo dňa 13.04.2022- s riešením stavby súhlasí 
bez pripomienok) 
SPP- distribúcia a.s., 
ST a.s., (č. 6612216001 nedôjde do styku) 
ZDa.s; 
BYS a.s., 
SEPS 
MOSR. 

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 urči podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v územi, 
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, pristup 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 spÍňa 
kritériá všeobecných požiadaviek na výstavbu, podmienky z. hľadiska hygienického, požiarneho, 
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Jstného, dopravného a ochrany prírody, o čom svedčia kladné stanoviská, odborné 
.renia a súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy, ich prípadné podmienky a pripomienky 

.;íl 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. 
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov nebol vybraný. 

Podľa ustanovenia §4, ods. 2 vyhl. č. 453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona k územnému rozhodnutiu pripojí stavebný úrad overený situačný výkres so 
zakreslením predmetu územného rozhodnutia na podklade katastrálnej mapy alebo mapový 
podklad vypracovaný podľa §3, ods. 3 písm. a) vyhlášky. Na základe uvedeného je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto rozhodnutia grafická príloha so zakreslením predmetu územného rozhodnutia na 
poklade katastrálnej mapy ako aj na podklade mapy určeného operátu. 

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, Sokolská 243, Záv.od 90872. 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych. opravný-ch prostrie~kov pres ' teľné 
príslušným súdom. ~ 

1 

I g. Peter Vrabl 
starosta obe 

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 dni na úradnej tabuli na Obecnom úrade 
v obci Závode; na Obecnom úrade v obci Studienka a na internetovej stránke obcí. Posledný deň tejto lehoty 
sa považuje za deň doručenia 

Rozhodnutie bolo vyvesené dňa na 

Rozhodnutie bolo zvesené dňa na . 
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Prílohy: situácia 

Doručuje sa: 
1. Obec Studienka - doručenie verejnou vyhláškou 
2. Obec Závod- so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia 
3. Obec Studienka- so žiadosťou o vyvesenie tohto rozhodnutia 
4. Osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich 

pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť 
stavebným povolením priamo dotknuté: 

5. vlastníci pozemkov par. č. : KN-C: 973; 974/3; 1865/2; KN-E: 655/20- doručenie verejnou vyhláškou 
6. vlastníci susedných pozemkov: -doručenie verejnou vyhláškou 

ostatní: 
7. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana prírody a krajiny; Záhorácka 2942/60A,Malacky 
8. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP odpadové hospodárstvo, Záhorácka 2942/60A, Malacky 
9. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP ochrana vôd; Záhorácka 2942/60A, Malacky 
1 O. Okresný úrad Malacky, odbor pozemkový a lesný, Záhorácka 2942/60A, Malacky 
11. RÚVZ, Ružinovská 8, Bratislava 
12. ORHaZZ, Legionárska 882, Malacky 
13. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17,811 04 Bratislava 
14. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6,816 47 Bratislava 1 
15. ZSE, a.s. Čulenová č. 6, Bratislava 816 4 7 
16. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
17. Slovak Telekom a.s. Bajkalská č. 28, Bratislava 814 62, 
18. SYP š. p., Správa povodia Moravy, Pri Malinel, 901 01 Malacky 
19. Hydromeliorácie, š. p., Vrakunská cesta 29,825 63 Bratislava 
20. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 46, 826 46 Bratislava 
21. tu 
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stodola 985/14 

1001 

B- 
985/17 

II 
1867/1 

B- 
985/1 

SO-ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU · 
- VETVA V-1 HDPE PE100 SDR17 D110 -195,5 bm 
- ZEMNÝ UZÁVER ŠUPÁTKO DN100 - 2ks 
- HYDRANT PODZEMNÝ DNB0 H-VK - 2ks 
- 7x VODOVODNÁ PRIPOJKA LDPE D32-50 SDR7,4 

(8x8,0bm, CELKOM 64,0bm) 

B- 

II 
186 7 /8 

I 
II 

1867/i 

stodole 

1866 

II 
1867/6 

II 
186 7/5 

d 
186 7/4 

551 

LEGENDA: 

_ ... _.,._.,._ 
VŠ 

H1-2VK 

EL. VEDENIE VZDUŠNÉ 

TELEKOM. VEDENIE VZDUŠNÉ 

OPLOTENIE - HRANICA POZEMKU 

MUROVANÉ OPLOTENIE 
EXISTUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD PVC-U 0110 
OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU DN100 - 1,Sm 

NAVRHOVANÉ ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU 

VODOMERNÁ ŠACHTA VODOVODNEJ PRÍPOJKY 

PODZEMNÝ HYDRANT ON 80 (VZDUŠNÍK, KALNÍK) 

UVP ULIČNÝ UZÁVER VODOVODNEJ PRÍPOJKY HOD DN100/1" 

Š1-2 UZÁVER VODY DN100 - ŠUPÁTKO 

1/, ZELEŇ 

' ' ' ',•,, , \«' KOMUNIKÁCIA 

~>._.,:_}:-·(B~::.. HYDRANT PODZEMNÝ ONBO 
•• :-: ·"',\(OS ov S7: ···:: .. 
/,. . -~~, ·,tHebn/l Af✓, · •'.·. 

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, KOPÍROVANIE B?,:f~ť~.ujť_o ".a.%~~STNÉ v zmyske §2~ •• ods. ~. Z. č. ?18/2003 Z.z. 
±0,00=196,75 m.n.m. :- 1.:J I :: VYSKOVY SYSTEM : BALT p.v. 
KATASTRÁLNE ÚZEMIE STUDIENKA r t :] SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S - JTSK .· .. 

Q_ ZÁHRADA 

POZNÁMKY: 
- PROJEKTOVANÉ INŽINIERSKE SIETE REŠPEKTUJÚ STN 73 6005-PRIESTOROVÁ ÚPRAVA VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENIA A SÚČASNE 
NORMY STN PRE VZDIALENOSTI JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ OD STAVEBNÉHO OBJEKTU, KRESLENÉ PODĽA STN 34 1050 elektro, STN 01 
3462 vodovod, STN 15 5101 kanalizácia, STN EN 12001-2, STN 01 3464 plynovody 

- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ ZISTIŤ SKUTOČNÚ POLOHU PODZEMNÝCH VEDENÍ, PRÍPADNE ZAISTIŤ U ICH SPRÁVCOV 
DOZOR POČAS VÝKOPOVÝCH PRÁC ( INŽINIERSKE SIETE SÚ ZAKRESLENÉ ORIENTAČNE) 

ING. MIROSLAV ŠTAJER INé;:;;. 
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