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S T A V E B N É    P O V O L E N I E 

(Verejná vyhláška) 

 

Mesto Dunajská Streda, stavebný úrad príslušný podľa §117 zákona č.50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom  poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov 

prerokoval žiadosť stavebníka zo dňa 25.08.2022 v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi 

štátnej správy a so známymi účastníkmi konania postupom podľa §§60,61 a §69 po preskúmaní 

podľa §62 stavebného zákona  rozhodol takto 

pre stavebníka:  Západoslovenská distribučná a.s., IČO: 36 361 518, 

so sídlom: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

v zastúpení na základe plnomocenstva zo dňa 23.03.2021: 

 Bc. Melinda Snoblová, rod. Lelkesová, 

bytom:          Malá 2076/5, 929 01 Dunajská Streda, 

v zastúpení na základe plnomocenstva zo dňa 10.11.2021: 

RiFo  s. r. o.   IČO: 50 060 759 

v zastúpení konateľom spol.: Richard Földes                                                    

so sídlom:  Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda                                

sa podľa § 66 ods.1, 2 a 3 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č.453/2000 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

p o v o ľ u j e 

stavbu:                                  

„ Skladová hala „ 

časť 

„ SO 05 – 1 kV rozvod “ 

 

ktorá pozostáva z:  

• SO 05 – 1 kV NN rozvod  

Napojenie navrhovaných objektov na verejnú sieť elektrickej energie sa zrealizuje pomocou 

1kV káblových vývodov z jestvujúcej TS 0715-201.  

Vyvedenie výkonu z  TS sa zabezpečí 1kV káblom NAYY-J 4x240 mm2 v celkovej dĺžke trasy 

400 m. Vývod bude chránený proti preťaženiu v TS výkonovými poistkami dim. 224 A . Káble 

budú ukončené pomocou rozdeľovacej hlavy HCZ4-185/240 v TS.  

Trasa káblového vedenia bude situovaná v zelenom páse. Uzemnenie SR sa zrealizuje do 5 

Ohmov. 

Vedľa SR sa umiestnia RE.P pre jednotlivé odbery.  

Z dôvodu bezpečnej prevádzky sa zrealizuje káblové vedenie od navrhovanej SR po jestvujúci 

p.b. č.8 káblom NAYY_J 4x240mm2 v celkovej dĺžke trasy 160m. Káblové vedenie sa ukončí 

na p.b. v istiacej skrini VRIS1/200+K. Priame napojenie na vzdušný rozvod NN bude 

zrealizované po konfigurácii NN siete špecialistom RSS na jeho pokyn/. 
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Na podpernom bode č. 30 zriadiť uzemnenie p.b. do 10 ohmov. Káblové vedenie bude chránené 

proti atmosférickému prepätiu obmedzovačmi prepätia. 

Uloženie káblov do zeme treba realizovať v súlade s STN 33 2000-5-52, pri súbehu a križovaní 

káblov s ostatnými podzemnými vedeniami treba dodržať normu STN 73 6005. Pred zahájením 

zemných prác treba vytýčiť všetky podzemné vedenia, zemné práce v ochrannom pásme 

podzemných vedení treba realizovať ručne! 

1kV káble budú uložené súbežne v spoločnej ryhe podľa situačného výkresu č.E02. 

1kV káble proti mechanickému poškodeniu sú chránené uložením do pieskového lôžka, 

zakryté tehlami resp. betónovými dlaždicami. Pri križovaní miestnej komunikácie, jestvujúcich 

IS a navrhovaných IS sa káble uložia do chráničky PE FXKVS 110x7,5.  

Križovanie komunikácie sa zrealizuje pretláčaním. Káblové vedenie v úseku jestvujúceho 

chodníku sa uloží do ochrannej rúry pomocou riadeného pretlaku v dĺžke 120m. Káblové 

vedenie bude chránené proti mechanickému poškodeniu uložením do ochrannej rúry FXKVS 

110*7,5, v hĺbke 1 m pod komunikáciou. Ochranná rúra prevyšuje komunikáciu o 1m. 

Situovanie káblové vedenia viď na výkrese č.E02. 

 

na pozemkoch parc. č: 198/4, 199/1, 199/2 (registra E), ktoré podľa LV č. 3512 sú vo 

vlastníctve: Mesto Dunajská Streda, so sídlom Hlavná 50/16, 929 01 

Dunajská Streda, 

  281/5, 284/9, ktoré podľa LV č. 3496 sú vo vlastníctve: Mesto 

Dunajská Streda, so sídlom Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, 

  279/21, ktorý podľa LV č. 3683 je vo vlastníctve: Andrea Hercegová, 

Nová Ves 2220/16, 929 01 Dunajská Streda, 

  276/12, ktorý podľa LV č. 3685 je vo vlastníctve: WINDOW GLASS 

s.r.o., so sídlom Mliečany č. 64, 929 01 Dunajská Streda, 

  200/1, 200/3, 224/1 (registra E), ktoré podľa LV č. 3505 sú vo 

vlastníctve: Slovenská republika, správca – Slovenský pozemkový 

fond, so sídlom Búdková cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11, 

  284/4, ktorý podľa LV č. 3762 je vo vlastníctve: Bc. Melinda 

Snoblová, bytom Malá 2076/5, 929 01 Dunajská Streda, 

v katastrálnom území:  Mliečany,  

mesta:                        Dunajská Streda. 

 

Na umiestnenie stavby bolo vydané územné rozhodnutie mestom Dunajská Streda pod č. 

8759/DS/8084/2021/033-NJ-004 zo dňa 08.11.2021 pre: Bc. Melinda Snoblová, bytom Malá 

2076/5, 929 01 Dunajská Streda. 

 

Iné právo navrhovateľa k týmto pozemkom v extraviláne je zabezpečené v zmysle §11 

ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

V zmysle §11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je spoločnosť Západoslovenská distribučná 

ako držiteľ povolenia na podnikanie v energetike zo zákona oprávnená zriaďovať Stavbu mimo 

zastavaného územia obce a jej oprávnenia k cudzím pozemkom mimo zastavaného územia 

obce predstavujú vecné bremená vznikajúce na základe zákona. Pokiaľ sa pozemky, ktoré majú 

byť dotknuté Stavbou nachádzajú mimo zastavaného územia obce, stavebný úrad nemá 

oprávnenie vyžadovať podklady preukazujúce majetkovoprávne vysporiadanie s vlastníkmi 

dotknutých pozemkov.  V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že spoločnosť 
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Západoslovenská distribučná pri výstavbe energetických zariadení koná vo verejnom záujme. 

Podľa §11 ods. 1 písm. f) Zákona o energetike môže „držiteľ povolenia alebo ním 

poverená osoba v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme ... f) 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...“. 

 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:  

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom  konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť prevedené bez predchádzajúceho 

súhlasu stavebného úradu. 

2. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať  predpisy týkajúce sa bezpečnosti  práce 

a technických  zariadení  a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 

3. Pri stavbe budú dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona v znení noviel 

upravujúce požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy. 

4. Stavbu bude uskutočňovať dodávateľsky na základe výberového konania, dodávateľa        

treba oznámiť na tunajší stavebný úrad do 15 dní po vyhodnotení výberového  

konania.  

5. Dodávateľ je povinný vypracovať a  pred zahájením stavebných prác predložiť na 

stavebný úrad POV stavby a v  prípade využitia cudzích pozemkov na účely POV 

projektovou dokumentáciou predložiť súhlas vlastníka pozemku.  

6. Stavba bude ukončená najneskoršie do dvoch rokov od právoplatnosti tohto 

rozhodnutia. 

7. V prípade nedodržania  termínu dokončenia  stavby je  stavebník povinný  požiadať       

stavebný  úrad  o jeho predĺženie pred uplynutím. 

8. Stavebník zabezpečí priestorové vytýčenie povoľovanej stavby orgánom alebo 

organizáciou na to oprávnenou. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží 

stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii. 

9. Investor  pred  zahájením  zemných prác je povinný  zabezpečiť vytýčenie   všetkých 

jestvujúcich podzemných zariadení na stavenisku v zmysle podmienok územného 

rozhodnutia pod. č. 8596/DS/7530/2021/033-NJ-004 zo dňa 17.08.2021 vydaného  

mestom Dunajská Streda a vyjadrení správcov podzemných vedení! 

10. So stavbou nesmie byť začaté, pokým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 

11. Stavbu možno užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, o ktoré je povinný podať  

návrh stavebník 15 dní pred dokončením stavby. 

12. Stavebník je povinný umožniť vstup na stavbu a pozemok orgánom na to oprávneným za 

účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. 

13. Stavebník je povinný  dbať o to, aby pri uskutočňovaní  stavby nedošlo k spôsobeniu škôd  

na cudzích  nehnuteľnostiach. 

14. Stavebník je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečistených 

komunikáciách a verejných priestranstvách, výstavbu zabezpečiť tak, aby neohrozoval  

plynulosť cestnej premávky, na skládku materiálu využívať v max. miere vlastný 

pozemok. 
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15. Ďalšie  podmienky vyplývajúce z rozhodnutí a stanovísk dotknutých orgánov štátnej 

správy a organizácii:  

● Mesto Dunajská Streda, oddelenie územného plánovania, výstavby a dopravy  

 Mestský úrad v Dunajskej Strede s predloženou projektovou dokumentáciou (projekt                     

pre územné rozhodnutie) súhlasí  za  nasledovných  podmienok: 

1. Po dokončení stavby ku kolaudácii je potrebné predložiť: 

a/ zameranie adresného bodu 

b/ geometrický plán na zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia s vyznačením 

odstupových vzdialenosti od hraníc susedných pozemkov 

c/ digitálne zameranie celej stavby vrátane inžinierskych sietí a komunikácií (formát .dgn alebo 

.dxf ). 

2. Žiadame stavbu označiť na viditeľnom mieste s týmito údajmi: označenie stavby, označenie 

stavebníka, zhotoviteľa stavby, číslo a dátum stavebného povolenia, kto stavbu povolil, termín 

začatia a ukončenia stavby, meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho a ponechať ho 

tam až do kolaudácie stavby. 

3. Kolaudácia stavebného objektu SO-01 Skladová hala v zmysle § 81b písm. c) zákona č. 

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

predpisov bude možná až po kolaudácii stavebných objektov SO-02 Komunikácia a 

parkoviska, SO-03 Vodovodná prípojka, SO-04 Kanalizačné prípojka, SO-05 Elektrická 

prípojka, SO-06 Oplotenie, SO-07 Odpadové hospodárstv, SO-08 Sadové úpravy. 

4. V prípade potreby vykonania rozkopávky verejného priestranstva (komunikácie) treba podať 

žiadosť na našom oddelení (zvláštne užívanie v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách). 

5. Pripojenie spevnených plôch na jestvujúcu komunikáciu je nutné vyhotoviť tak, aby sa 

zabránilo narušeniu jestvujúcich odtokových pomerov, t.j. zaplavovaniu vozovky na ktorú 

bude napojená nová spevnená plocha resp. zaplavovaniu susedných pozemkov. 

6. Spevnené plochy musia byť vyspádované výhradne na pozemok stavebníka a likvidácia 

povrchových vôd z nich bude realizovaná rovnako výlučne na pozemku stavebníka. 

7. Je nutné podať na našom oddelení žiadosť o určenie dočasného a trvalého dopravného 

značenia v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov. 

8. Minimálne výmery plôch zelene, stanovené v územnom pláne mesta koeficientom zelene, 

majú byť v prevažnej miere pokryté súvislou vegetáciou, trvale udržiavanou tak, aby plnila 

funkcie zadržiavania vody, priepustnosti vody do podložia a zároveň pozitívne ovplyvňovala 

mikroklímu obytného prostredia znižovaním teploty okolia a optimalizáciou vlhkosti ovzdušia. 

Dôvodom na takéto požiadavky sú aj povinnosti vyplývajúce zo stratégií adaptácie miest na 

zmenu klímy. V uličných priestoroch (v rámci dopravného priestoru) komponovať súvislé pásy 

zelene (tráva) a riešiť bodovú výsadbu zelene a plochy zelene komponovať tak, aby priemet 

korún stromov bol na úrovni 30% plochy, pokryvnosť plôch zelene korunami stromov bude 

min. 30%. Trávu nie je možné nahradiť kamenivom. 

9. Ďalšie podmienky vyplývajúce zo stanovísk Okresného riaditeľstva PZ v DS, Okresný 

dopravný inšpektorát, Múzejná 231/6, 929 01 Dunajská Streda. 

a) Z hľadiska dopravného riešenia k pripojeniu a zriadeniu vjazdu z miestnej cesty ODI súhlasí 

splnením nasledovných pripomienok: 

- z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky (ďalej len CP) stavebné objekty musia byť 

umiestnené a použité tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na 

miestnej ceste, 

- z hľadiska bezpečnosti CP nie je prípustné, aby na voľnom úseku miestnej cesty bol 
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skladovaný stavebný materiál, výkopová zemina, odstavné pracovné stroje a pod., 

- z hľadiska bezpečnosti CP celý pracovný priestor musí byť zabezpečený tak, aby bola čo 

najväčšej miere eliminovaná možnosť zranenia iných osôb, 

- počas výstavby/prác nesmie dochádzať k znečisťovaniu, poškodzovaniu vozovky miestnej 

cesty, ak príde k poškodeniu majetku MsÚ Dunajská Streda je realizátor stavby povinný 

bezodkladne zabezpečiť odstránenie škody na vlastné náklady, prípadne prekonzultovať 

spôsob a postup pri odstránení škody, v prípade znečistenia cesty je potrebné zabezpečiť jej 

okamžité očistenie!, 

- v zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 cestného zákona pri znečistení cesty alebo miestnej 

komumkácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti, je povinný ten, kto 

znečistenie s pôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu; 

ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením 

znečistenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu, 

- v zmysle ustanovenia § 9 ods. 5 cestného zákona pri poškodení cesty alebo miestnej 

komumkácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti, je povinný ten, kto 

znečistenie s pôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu; 

ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením 

znečistenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu, 

- upozorňujeme, že za znečistenie alebo poškodenie miestnej pozemnej komunikácie, ktorá 

spôsobí alebo môže spôsobiť chybu v jej zjazdnosti alebo v schodnosti, obec v rozsahu svojej 

pôsobnosti uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 

33 190 €, fyzickej osobe možno za vyššie uvedené uložiť pokutu do 660 €, 

- ak pri realizácii predmetných prác dôjde k obmedzeniu premávky, pracovisko sa označí 

dopravnými značkami v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o 

cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- v zmysle ustanovenia § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. cestného zákona vyplýva, že cestný 

správny orgán a obec určujú používanie dopravných značiek, dopravných zariadení podľa 

odseku 2 a odseku 5 písm. f) na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a 

záväzného stanoviska príslušného dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho 

pôsobnosti podľa osobitných predpisov, 

- projektová dokumentácia (ďalej len POD) dočasného dopravného značenia (organizácia 

dopravy počas výstavby) bola predložená na vyjadrenie pod č.: ORPZ-DS-ODI1-

2022/001439-011 spolu s POD trvalého dopravného značenia (organizácie dopravy po 

výstavbe) pod č.: ORPZ-DS-ODI1-2022/001441-013), spracovaný v zmysle vyhlášky MV SR 

č. 30/2020 Z. z., pričom počas výstavby a počas umiestňovania trvalého dopravného značenia 

sa riadiť nami schválenými stanoviskami, 

- POD dočasného dopravného značenia ako aj POD trvalého dopravného značenia spracováva 

odborne spôsobilá osoba v zmysle STN, ktorá zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania 

dokumentácie a overrí ju pečiatkou a podpisom v zmysle zákona SNR č.138/92 Zb. o 

autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžineroch a zákona NR SR 

č.136/95 Zz. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe, a o zmene a doplnení 

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

neskorších predpisov, 

- žiadame dodržať všetky podmienky uvedené v stanoviskách ostatných dotknutých orgánov 

štátnej správy a organizácí. 

b) Z hľadiska dopravného riešenia k vydaniu určenia na použitie prenosného dopravného 

značenia a dopravného zariadenia pri miestnej ceste ODI súhlasí splnením nasledovných 
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pripomienok: 

- realizátor vykoná opatrenia, aby počas vykonaných stavebných prác na miestnej ceste nedošlo 

k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, 

- trvalé dopravné značenie, ktoré bude v zásadnom rozpore s pokynmi prenosného dopravného 

značenia a ktoré by ohrozovalo bezpečnosť cestnej premávky, musí byť odstránené alebo 

prekryté, 

- presný termín predmetných stavebných prác musí byť vopred, v dostatočnom časovom 

predstihu oznámený na ODI OR PZ v DS, 

- realizátor vykoná všetky opatrenia, aby bola doba výstavby dodržaná, resp. skrátená, za týmto 

účelom požadujeme práce vykonávať v predĺžených pracovných zmenách, v dvojzmennom 

pracovnom režime, počas víkendov tak, aby sa skrátila dĺžka konania dopravných obmedzení 

a zvýšila priepustnosť cestnej premávky, 

- počas výstavby nesmie dochádzať k poškodeniu a k znečisťovaniu miestnej cesty v prípade, 

ak by došlo k poškodeniu majetku MsÚ Dunajská Streda je žiadateľ povinný bezodkladne 

zabezpečiť odstránenie škody na vlastné náklady, prípadne prekonzultovať spôsob a postup pri 

odstránení škody, 

- použité DZ či už zvislé, alebo vodorovné bude vyhotovené, vyznačené a upravené tak, aby 

zodpovedalo reálnej situácii a postupu prác!!!; 

- prenosné dopravné značenie a zariadenia, ktoré majú význam len v obmedzenom čase (napr. 

len v pracovnom čase), musia byť mimo tohto času (napr. v mimopracovnom čase) zrušené 

zakrytím, preškrtnutím, alebo odstránením, 

- žiadateľ zabezpečí, aby osadené prenosné dopravné značenie po celú dobu trvania výstavby 

plnili svoju funkciu a zároveň žiadateľ zabezpečí pravidelnú kontrolu a údržbu prenosného 

dopravného značenia a dopravného zariadenia v zmysle určenia prenosného dopravného 

značenia, 

- prenosné dopravné značky budú umiestnené v jednotlivých lokalitách podľa schválenej 

situácie, v zmysle „Zásad pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných 

komunikáciách“ schválených MDP a T SR 14.10.1998 a budú osadené na červeno – bielo 

pruhovaných stĺpikoch, pre obidva smery jazdy, 

- dodržať zásady pre umiestňovanie dopravných značiek podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej 

premávke a vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- použitá zvislá dopravná značka a dopravné zariadenie bude vyrobené a použité v súlade s 

STN 01 8020 (dopravné značky na pozemných komunikáciách), 

- použité dopravné značenie a zariadenie bude spĺňať podmienky zákona 133/2013 Z. z. o 

stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MDVRR SR č. 

162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy 

posudzovania parametrov, 

- prenosné dopravné značenie musí byť v priečnom profile osadené tak, aby nezasahovalo do 

prejazdného profilu vozovky, od asfaltového okraja vozovky bude umiestnené v min. 

vzdialenosti 0,50 m a v max. vzdialenosti 2,0 m; spodný okraj dopravných značiek bude vo 

výške najmenej 0,60 m nad úrovňou vozovky bez chodníka a nad chodníkom vo výške min. 

2,00 m, 

- minimálna vzájomná vzdialenosť dopravných značiek a dopravných zariadení v extraviláne 

bude 100-50 m, výnimočne 30 m, minimálna vzájomná vzdialenosť dopravných značiek v obci 

intraviláne bude 50-20 m, výnimočne 10 m, 

- prenosné dopravné značenie bude osadené odborne spôsobilou osobou podľa § 45 zákona č. 

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

- s prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých DZ, 

- v prípade, že prekážka v cestnej premávke zostane aj počas nočnej doby alebo za zníženej 

viditeľnosti, je potrebné, aby bola náležite osvetlená, podľa platných noriem, 

- montáž značiek bude postupovať v smere jazdy, demontáž značiek proti smeru jazdy. Značky 

musia byť počas celého obdobia realizácie prác v bezchybnom stave, nesmú byť poškodené a 

musia byť udržiavané v čistote. Značky musia byť upevnené tak, aby vplyvom poveternostných 

podmienok a cestnej premávky nedochádzalo k ich posunutiu, pootočeniu, resp. spadnutiu, 

- dopravné značky budú použité len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne 

vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a budú umiestnené len na nevyhnutne 

potrebnú dobu, 

- v prípade vytvárania sa kolón v čase dopravných špičiek zabezpečiť riadenie dopravy 

oprávnenými osobami tak, aby zvýšila priepustnosť dopravy, 

- osoby, ktoré budú určené na zastavovanie vozidiel zmysle § 63 ods. 2 písm. c) zákona č. 

8/2009 Z. z. budú patrične poučené, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť dopravy, 

musia byť vybavené reflexnými doplnkami. Regulovčíci musia mať min. vodičské oprávnenie 

skupiny „B“, nesmú byť pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, 

- v zmysle § 27 ods. 1 vyhlášky č. 30/2020 Z.z. označenie osoby, ktorá vykonáva prácu na 

ceste, tvorí viditeľný bezpečnostný odev, ktorého predná a zadná strana má plochu najmenej 1 

500 cm2, napríklad bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka 

oranžovej fluorescenčnej farby, 

- v zmysle § 27 ods. 2 vyhlášky č. 30/2020 Z.z. bezpečnostný odev podľa odseku 1 musí byť 

vyhotovený z fluorescenčného materiálu, spredu a zozadu opatrený dvoma vodorovnými pásmi 

široký 5cm až 10cm, dlhými najmenej 25cm, vzdialenými od seba 5cm až 10cm a 

umiestnenými súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha žiadaného z pásov na 

hornej časti odevu na stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90cm nad úrovňou cesty. Pásy 

musia byť vyhotovené z bielej retroreflexnej fólie alebo z bielych odrazových skiel, 

- o umiestňovaní dopravných značiek bude včas informovaný ODI ORPZ DS -dopravný 

inžinier, ktorý podľa možnosti bude včas prizvaný na kontrolu, formou elektronickej pošty na 

adresu frederika.sookyova@minv.sk žiadame zaslať informáciu o umiestnení prenosného 

dopravného značenia a zároveň žiadame zaslať na vyššie uvedenú e-mailovú adresu informáciu 

o odstránení prenosného dopravného značenia, 

- k použitiu nami odsúhlaseného dopravného značenia je potrebné v zmysle zákona č. 8/2009 

Z. z. jeho určenie, príslušnými orgánmi kam predmetné schválenie dočasného dopravného 

značenia postúpime a zároveň žiadame určenie DZ zaslať k horeuvedenému číslu, 

- o všetkých okolnostiach počas celej realizácie prác, ktoré môžu mať negatívny dopad na 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, bezodkladne informovať Okresný dopravný 

inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru (riaditeľ ODI OR PZ Dunajská Streda 

plk. Mgr. Ivan Vörös na tel. č.: 0961 11 3500), 

- po ukončení prác na danom úseku v miestach porušenia povrchu vozovky dobudovať povrch 

asfaltom, pracovné mechanizmy, materiál a prenosné dopravné značenie budú odstránené a 

cestná premávka bude obnovená v plnom profile cesty. 

c) Z hľadiska dopravného riešenia k vydaniu určenia na použitie trvalého dopravného značenia 

a dopravného zariadenia pri miestnej ceste ODI súhlasí splnením nasledovných pripomienok: 

- dodržať zásady pre umiestňovanie dopravných značiek podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade 

vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

mailto:frederika.sookyova@minv.sk
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- použité dopravné značenie bude vyrobené a použité v súlade STN 01 8020 (dopravné značky 

na pozemných komunikáciách) – typ v základnom formáte a v príslušnej reflexnej úprave, 

- trvalé dopravné značenie bude umiestnené na samostatnej konštrukcii (stĺpiku), nesmie 

zasahovať do prejazdného priestoru komunikácie. Najmenšia vzdialenosť bližšieho okraja 

dopravnej značky od okraja komunikácie bude 0,50 m, najväčšia prípustná vzdialenosť 2,00 

m. Spodný okraj dopravného značenia musí byť nad krytom vozovky vo výške mimo obce 

min. 1,2 m a v obci min. 2,00 m, 

- trvalé dopravné značenie bude osadené odborne spôsobilou osobou podľa § 45 zákona č. 

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

neskorších predpisov, 

- minimálna vzájomná vzdialenosť dopravných značiek a dopravných zariadení v extraviláne 

bude 100-50 m, výnimočne 30 m, minimálna vzájomná vzdialenosť dopravných značiek v obci 

intraviláne bude 50-20 m, výnimočne 10 m, 

- trvalé dopravné značenie bude umiestnené zvisle na konštrukcii pevne spojenej so zemou a 

pripevnené tak, aby odolávalo bežným poveternostným podmienkam a vplyvom cestnej 

premávky, pričom nesmie prísť k deformácii, pootočeniu, alebo spadnutiu značiek, dopravného 

zariadenia a pod., 

- trvalé dopravné zariadenie ako aj zvislá dopravná značka musí byť po celé obdobie funkčné, 

správne aplikované, umiestnené v bezpečnej vzdialenosti kolmo na smer jazdy vozidiel tak, 

aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, nesmie byť poškodené a musí sa udržiavať 

v čistote, 

- vodorovné trvalé dopravné značenie na povrchu vozovky/parkoviska bude vyhotovené 

aplikovaním náterových látok, termoplastických materiálov, materiálov tvrdnúcich za studena, 

vopred pripravených materiálov, dobre viditeľným a zrozumiteľným spôsobom, 

- na spoločnom stĺpiku možno kombinovať viac rôznych značiek nad sebou alebo vedľa seba, 

avšak max. možno spolu umiestniť 4 značky, z toho najviac 3 značky iné ako dodatkové 

tabuľky, a najviac 3 dodatkové tabuľky, 

- kombinovať možno najviac 2 regulačné značky umiestnené kolmo na os vozovky, spolu 

možno kombinovať len také značky, ktoré spolu súvisia, významovo nesúvisiace značky sa 

umiestňujú do rôznych priečnych rezov, ak to však výnimočne nie je možné alebo vhodné 

môžu sa nesúvisiace značky umiestniť spoločne, avšak medzi nesúvisiacimi značkami musí 

byť medzera min. 10cm, 

- k použitiu nami odsúhlaseného dopravného značenia je potrebné v zmysle zákona č. 8/2009 

Z.z. jeho určenie, príslušnými orgánmi kam predmetné schválenie trvalého dopravného 

značenia postúpime, a zároveň žiadame určenie DZ zaslať k hore uvedenému číslu, 

- správca komunikácie po určení použitia dopravných značiek cestným správnym orgánom 

zabezpečí zakreslenie uvedenej zmeny do pasportu s vyznačením dátumu realizácie, 

- o umiestňovaní DZ bude včas informovaný Okresný dopravný inšpektorát-dopravný inžinier 

(formou elektronickej pošty na adresu frederika.sookyova@minv.sk žiadame zaslať 

informáciu o umiestnení trvalého dopravného značenia), ktorý bude zároveň včas prizvaný na 

kontrolu správnosti osadenia dopravných značení. ODI v súlade so zákonom NR SR č. 

171/1993 Z.z. o Policajnom zbore 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. 

Funkčné využitie je v súlade s platným územným plánom mesta, lokalita H18 - polyfunkčné 

územie výroby a služieb (PVS). 
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• Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odšt. závod Dunajská Streda, 

Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda 

Na vyššie uvedených pozemkoch v kat. ú. Dunajská Streda nachádzajú podzemné vedenia 

v správe nášho závodu. Žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2022 § 19 

a STN 73 6005. 

 

• Západoslovenská distribučná, a.s.,  Čulenová 6,  816 47 Bratislava 

Na vyššie uvedených pozemkoch v kat. ú. Dunajská Streda nachádzajú podzemné vedenia 

v správe nášho závodu. 

S návrhom predloženej projektovej dokumentácie spoločnosť súhlasí s podmienkami: 

- Pri vybudovaní plánovaných distribučných rozvodov elektriny žiadame dodržať 

ustanovenia „Zmluvy o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do 

distribučnej sústavy č. 170000810. 

- Celá trasa plánovaného distribučného podzemného VN a NN káblového vedenia musí byť 

situovaná vo voľnom priestranstve a podľa možnosti v zelenom páse. 

- Deliacim miestom medzi zariadeniami Žiadateľa a zariadením Prevádzkovateľa budú 

poistkové spodky v plánovaných istiacich a rozpojovacej skríň SR7. 

- Žiadame zabezpečiť plombovateľnosť nemeraných častí v elektromerových rozvádzačoch. 

- Meranie spotreby el. energie žiadame umiestniť na verejne prístupné miesto 

a doporučujeme použiť celoplastové elektromerové rozvádzače podľa platných štandardov 

ZSD a.s.. 

- V prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame 

postupovať podľa ustanovení zákona č. 251 o energetike § 45. 

- Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma 

v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

- V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú 

sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými 

prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 

251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať 

poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia. 

- Zabezpečenie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity a zabezpečenie možnosti 

pripojenia do siete energetiky pre jednotlivé miesta spotreby bude zmluve riešené s našou 

a. s. uzatvorením zmluvy o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej 

sústavy. 

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

 

• Trnavský samosprávny kraj, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 

10, P. O. BOX 128, 917 01 Trnava 

Trnavský samosprávny kraj, ako vlastník cesty č. II/507, dáva k predloženej žiadosti 

nasledovné stanovisko: 

- Pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č. II/507 boli vykonané v zmysle 

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

predpisov. 

- Rešpektovať ochranné pásmo cesty II. triedy 25 m od osi vozovky na obidve strany mimo 

zastavané územie obce v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 

- Pred akýmkoľvek zásahom do cesty č. II/507 je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá 

Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán 
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štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania ciest II. a III. triedy a určenie dočasného 

dopravného značenia. 

- Technické podmienky týkajúce sa vedenia trasy káblového 1 kV rozvodu v súbehu s cestou 

II. triedy 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. 

- Prípadné križovanie navrhovanej káblovej trasy s cestou č. II/507 požadujeme vykonať 

pretláčaním a uložením do chráničky kolmo na os komunikácie tak, aby chránička 

prečnievala min. 1 m od okraja krajnice vozovky. Štartovacie jamy vykopať tak, aby 

nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky. Pri spätných úpravách štartovacích jám 

žiadame klásť dôraz na riadne zhutnenie jednotlivých zásypových vrstiev. 

- 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. 

- Pred výjazdom vozidiel a stavebných mechanizmov zo staveniska je stavebník povinný 

zabezpečiť ich očistenie ako aj priebežne vykonávať čistenie príslušnej cesty II. triedy v 

úseku dotknutom predmetnou stavbou. 

- Stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK 

z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov. 

- V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu, 

počas realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do pôvodného stavu. 

- Obmedzenie cestnej premávky na ceste II. 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. 

- Trnavský samosprávny kraj súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu: „Skladová 

hala - 1 kV NN rozvod“ v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, pri dodržaní 

podmienok tohto stanoviska. 

 

• Trnavský samosprávny kraj, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, ako správca cesty II/507 dáva k 

žiadosti nasledovné stanovisko: 

- S umiestnením stavby a s výnimkou z činnosti v ochrannom pásme cesty II/507 súhlasíme 

za podmienky, že pripomienky uvedené v tomto vyjadrení musia byť dodržané a 

zapracované do DSP, ktorú žiadame predložiť na vyjadrenie. 

- Súbeh 1kV rozvodov s cestou II/507 musí byť vo vzdialenosti min. 3,0m od asfaltového 

okraja cesty. Kábel musí byť uložení po celej trase v oceľovej chráničke. 

- Pred samotnou realizáciou stavby je potrebné kontaktovať našu organizáciu resp. stredisko 

Dunajská Streda, č.tel. 031/552 24 21, aby bola možná kontrola počas výkopových prác. 

- V prípade použitia PDZ na ceste II/507 žiadame projekt predložiť na vyjadrenie. 

- Žiadame, aby ste brali do úvahy aj existujúce siete uložené v súbehu s cestou II/507 a pri 

tom bola dodržaná podmienka minimálnej vzdialenosti od asfaltového okraja t.j. s bližším 

umiestnením kábla nesúhlasíme. 

- Nakoľko každý rok v čase od 15.11. - 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe 

zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty II/507 vykonávané 

mimo uvedený termín. 

- Začatie prác v dotyku s cestou II/507 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Dunajská 
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Streda, č.tel. 031/552 24 21. Premávka na ceste II/507 nesmie byť počas prác ohrozená, 

prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. 

Na vozovke cesty II/507 nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina výkopov. 

Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty II/507 žiadame uviesť do 

pôvodného stavu. 

- Akékoľvek zmeny týkajúce sa cesty II/507, ktoré by sa počas výstavby ukázali, ako 

nevyhnutné, ešte pred ich realizáciou žiadame konzultovať so správcom. 

 

• Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

K. B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (v 

ďalšom len „okresný úrad“), ako príslušný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie 

(cestný správny orgán) podľa čl. I § 2 ods. 1 a 3 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii 

miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 1 písm. c) a 

podľa § 3 ods. 5 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších 

predpisov (v ďalšom len „cestný zákon“), dáva na základe žiadosti, ktorú podala právnická 

osoba: Be. Melinda Snoblová, Malá 2076/5, 929 01 Dunajská Streda v zastúpení RiFo, s.r.o., 

Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda vo veci vyjadrenia k projektu: „Skladová hala - 

1 kV NN rozvod“ v k. ú. Mliečany mesta Dunajská Streda nasledovné vyjadrenie: 

- Nakoľko určitá časť stavby (podzemné káblové vedenie) bude zasahovať do ochranného 

pásma cesty II/507 (25 m od osi cesty - platí mimo zastavaného územia obce vymedzeného 

platným územným plánom; ak ide o obec, ktorá nie je povinná mať územný plán podľa 

osobitného predpisu, cestné ochranné pásmo vzniká mimo skutočne zastavaného územia 

obce), je potrebné podať žiadosť v štádiu prípravnej dokumentácie na okresný úrad pre 

vydanie záväzného stanoviska, ktorým sa povolí výnimka zo zákazu činnosti v ochrannom 

pásme cesty pred vydaním územného rozhodnutia. K vydaniu záväzného stanoviska je 

potrebné stanovisko Okresného riaditeľstva PZ, ODI Dunajská Streda a stanovisko Správy 

a údržby ciest TTSK, oblasť Dunajská Streda. 

- Ak sa cesta II/507 bude užívať iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na 

ktoré je určená (umiestnenie inžinierskych sietí do telesa cesty a do zeleného pásu vedľa 

cesty, t.j. do priekopy), je potrebné povolenie na zvláštne užívanie cesty od cestného 

správneho orgánu t. j. okresného úradu pred realizáciou stavby. K vydaniu povolenia je 

potrebné stanovisko Okresného riaditeľstva PZ, ODI Dunajská Streda a stanovisko Správy 

a údržby ciest TTSK, oblasť Dunajská Streda. 

- Ak pri realizácií predmetnej stavby dôjde k obmedzeniu premávky na ceste II/507, 

pracovisko sa označí dopravnými značkami v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o 

dopravnom značení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Určenie dočasného 

dopravného značenia na cestu II/507 vydá okresný úrad na základe stanoviska Okresného 

riaditeľstva PZ, ODI Dunajská Streda, stanoviska Správy a údržby ciest TTSK, oblasť 

Dunajská Streda, situácií umiestnenia dočasného dopravného značenia a Vašej žiadosti pred 

realizáciou stavby. 

 

• Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. 

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za 

dodržania nasledujúcich podmienok: 
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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-D www.sop-

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 středotlakého (ďalej ako 

„STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej 

ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčeni 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 vzdialenosť menšej ako 1,50 m od 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 

plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou 

sondou 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 vzdialenosť menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané. 

- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: 

ivan.hybela@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. 
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- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s 

nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D. 

- 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 kryhe a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 

požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne 

terénu. 

- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď 

ohlásené SPP-D na tel: č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosť môže viesť k vážnemu 

ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti. 

- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení 

podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie 

povinnosť 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 energetíke, 

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 STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 07, TPP 

935 02, STN 38 6442, TPP 934 01, TPP 906 01. 

- 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 činnosť 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. 

Osobitné podmienky: 

- Upozorňujeme, že k parc. č. 279/20 je privedený existujúci STL pripojovací plynovod, ktorý 

nie je v PD zakreslený. Žiadame ho doplniť do realizačnej PD stavby a riešiť v zmysle 

platnej legislatívy. 

- Pri krížení existujúcich plynárenských zariadení navrhovanými elektrickými rozvodmi 

požadujeme, aby bol kábel uložený v chráničke presahujúcej plynovod na každú stranu 1 

m. 

 

• Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Trnava, oddelenie 

telekomunikácií a informatiky, Kollárova 31, 917 02 Trnava 

V záujmovom území neprichádza k styku s podzemnými vedeniami a zariadeniami 

spoločnosti. 
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• Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 

Bratislava 

V záujmovom území neprichádza k styku s podzemnými vedeniami a zariadeniami 

spoločnosti. 

 

• Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava  

-  v záujmovom území nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.. 

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE 

trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE 

poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 

    Upozorňujeme, že:  

- vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s. sa môžu nachádzať    

PTZ iných prevádzkovateľov 

- Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a. s  a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom 

toho vyjadrenia. 

 Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste 

povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:  

- Zabezpečíte pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na 

povrchu terénu 

- Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou 

a vyznačenou polohou tohto PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce 

na možnú polohovú odchýlku +,- 30cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy 

na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s 

najväčšou opatrnosťou a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1m (v 

ochrannom pásme 1,5m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ. 

- Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu 

- Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení,  ktoré by 

znemožňovali prístup k PTZ 

- Súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou 

- Aby odkryté TKZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou.  

- Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, káblami, obnoviť krytie 

a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery). 

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia PTZ na tel.č. 033/7732032, 0907/721 378. 

- Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami. 

- Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude 

vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa 

a správcu PTZ. 

 

• Heizer Optik spol. s.r.o., Prevádzka pre výstavbu a údržbu, Hraničná 18, 821 05 

Bratislava 

V záujmovom území neprichádza k styku s podzemnými vedeniami a zariadeniami 

spoločnosti. 

 

• Heizer – MINI SERVIS, s.r.o., 930 13 Horné Mýto č. 110 

V záujmovom území neprichádza k styku s podzemnými vedeniami a zariadeniami 

spoločnosti. 



15 

 

 

• Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

Slovak Telekom, a.s, dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.  

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

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

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

stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia 

všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. 

Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:  

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

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona Č. 351/2011 Z, z, o ochrane proti 

rušeniu.  

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

zmeny vyznačeného polyg6nu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené 

parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní 

povinnosť podľa bodu 3.  

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

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

s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním 

projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie 

konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 

spoločnosti povereného správou sieti: Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 

258829621.  

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 

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

povinnosti zodpovedá projektant.  

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

potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s 

vlastníkom dotknutých SEK .. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 

prekládku SEK.  

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

podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze 

zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zaradení.  

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

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DI GI 

SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti 

poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.  

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa 

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

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce 

a požiadať o nové vyjadrenie.  

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

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom 

k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných 

prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové 

mailto:juraj.csiba@telekom.sk,
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rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení.  

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

povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú 

aplikáciu na stránke: https:/Iwww.telekom.sklvyjadrenia 

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.  

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto 

vyjadrenia.  

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia 

pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je 

oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez 

súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú 

elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 

rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.  

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v 

elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.  

15. Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK, Situačný výkres obsahujúci 

záujmové územie žiadateľa . 

Všeobecné podmienky ochrany SEK  

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak 

Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 

sieti, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:  

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom 

Slovak Telekom,a.s.  

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia.  

- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného 

vedenia.  

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

(alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Julius Varga, 

julius.varga@nevitel.sk, 0903455788.  

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

funkčnosťou.  

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

žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečiť:  

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu 

terénu. 

- Preukázateľne oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s 

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

ochranu stanovené. 

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 

30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu 

terénu.  

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 

pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. 

hĺbiace stroje). 

http://https/Iwww.telekom.sklvyjadrenia
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- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a 

poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.  

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)  

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo12129  

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak 

Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia 

zariadenia vykonané bez ich vedomia)  

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. 

káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.  

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je 

potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).  

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 

rozsahu. 

 

• UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 

V záujmovom území neprichádza k styku s podzemnými vedeniami a zariadeniami 

spoločnosti. 

 

• SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava 

V záujmovom území neprichádza k styku s podzemnými vedeniami a zariadeniami 

spoločnosti. 

 

• OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 

V záujmovom území neprichádza k styku s podzemnými vedeniami a zariadeniami 

spoločnosti. 

 

• Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 

Dunajská Streda 

V záujmovom území neprichádza k styku s podzemnými vedeniami a zariadeniami 

spoločnosti. 

 

• MadNet Services, s.r.o., Bratislavská cesta 1863/8, 929 01 Dunajská Streda 

V záujmovom území neprichádza k styku s podzemnými vedeniami a zariadeniami 

spoločnosti. 

 

• Energotel, a.s., Miletičova č. 7, 821 08 Bratislava 

V záujmovom území neprichádza k styku s podzemnými vedeniami a zariadeniami 

spoločnosti. 

 

16. Stavebník  všetky  podmienky,  za  ktorých  mu  je stavba  povolená,  je povinný plniť a 

po  doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje. 

 

Námietky zo strany účastníkov konania: neboli vznesené 

Stavebné povolenie podľa ust. §67 ods.2, stavebného zákona stráca platnosť, ak sa so 

stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť. Nestratí 

platnosť, ak sa so stavbou v tejto lehote začalo.   
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O d ô v o d n e n i e 

 

 Stavebník Západoslovenská distribučná a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 

816 47 Bratislava, v zastúpení na základe plnomocenstva zo dňa 23.03.2021: Bc. Melinda 

Snoblová, bytom Malá 2076/5, 929 01 Dunajská Streda, v zastúpení na základe plnomocenstva 

zo dňa 10.11.2021: RiFo  s. r. o.   IČO: 50 060 759, v zastúpení konateľom spol.: Richard 

Földes, so sídlom Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda podali dňa 25.08.2022 návrh 

na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Skladová hala„ časť „SO 05 – 1 kV rozvod“ na 

pozemkoch parc. č: 198/4, 199/1, 199/2 (registra E), 281/5, 284/9, 279/21, 276/12, 200/1, 

200/3, 224/1 (registra E), 284/4 v katastrálnom území: Mliečany, mesta: Dunajská Streda. 

 Oznámením pod č. 11210/DS/13034/2022/033-NJ-002 zo dňa 07.11.2022 stavebný úrad 

oznámil zahájenie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym 

účastníkom konania verejnou vyhláškou. 

 Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť  

o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stav. zákona a zistil, 

že uskutočnením  (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy  spoločnosti ani 

neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  

         Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu ako aj 

podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Spracovali ju osoby odborne 

spôsobilé: 

• Ing. Tomáš Szakál, e-Innovation s.r.o., so sídlom 930 03 Kostolné Kračany č. 461, Ev. 

č.: 056/4/2020, EZ-P-E1-A,B. 

 K návrhu sa vyjadrili: Mesto Dunajská Streda, oddelenie územného plánovania, 

výstavby a dopravy, Západoslovenská distribučná a.s., SPP – distribúcia a.s., Západoslovenská 

vodárenská spol. a.s., Slovak Telekom, a.s, Michlovský s.r.o., I. Heizer – MINI SERVIS, s.r.o., 

Heizer Optik spol. s.r.o., MadNet Services, s.r.o., UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o., 

Energotel a.s., MadNet Services, s.r.o., Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., OTNS, 

a. s., SITEL s.r.o., Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Ministerstvo 

vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Trnava, oddelenie telekomunikácií 

a informatiky, Trnavský samosprávny kraj, Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií, Trnavský samosprávny kraj, Úrad Trnavského 

samosprávneho kraja. 

Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 

Nakoľko sa jedná o rozsiahlu stavbu s veľkým počtom účastníkov konania v zmysle §69 

stavebného zákona a §26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní doručenie sa uskutoční 

verejnou vyhláškou  t.j. vyvesením rozhodnutia na úradnú verejnú tabuľu po dobu 15 dní mesta 

Dunajská Streda. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.  

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 
Žiadateľ zaplatil  v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o poplatkoch, položky 60 písm. g), za vydanie tohto 

rozhodnutia správny poplatok v hodnote 100,00 € bankovým prevodom na účet mesta Dunajská Streda.               
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P o u č e n i e 

  

 Podľa §54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno 

podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na mesto Dunajská 

Streda, so sídlom Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda. 

Toto rozhodnutie možno preskúmať príslušným súdom po vyčerpaní riadneho opravného 

prostriedku a nadobudnutí právoplatnosti. 

           

 

 

 

 

                                                  JUDr. Zoltán Hájos                     

                                                                                         primátor mesta             
 

 
 

 

Doručí sa: 

1. Všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou 

Na vedomie: 

2. RiFo  s. r. o., Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda 

3. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava 

4. SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava   

5. Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Kračanská cesta 1233, 929 01 Dun. Streda 

6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  

7. Okresné riaditeľstvo Hasič. a záchr. Zboru, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dun. Streda  

8. Regionálny úrad verejného zdrav., Veľkoblahovská cesta 1067,929 01 Dun. Streda  

9. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava, odd. telekomunikačných služieb, Kollárova 31, 917 02 

Trnava 

10. Okresné riaditeľstvo policajného zboru, ODI Dun. Streda, Muzejná 6, 929 01 Dun. Streda 

11. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o ŽP, K.B.Bartóka 789/3,929 01 DS   

12. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, K.B.Bartóka 789/3,929 01 DS  

13. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, K.B.Bartóka 789/3, 929 01 

Dunajská Streda  

14. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 

15. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Oblasť Dunajská Streda, Bratislavská 10, 929 01 

Dunajská Streda 

16. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

17. Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, (Orange Slovensko) 

18. UPC Broadband Slovakia s.r.o., , Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 

19. Telemont a.s., Trnavská cesta 102, P.O.Box 88, 820 09 Bratislava 29 

20. Energotel a.s., , Miletičova 7, 821 08 Bratislava 

21. Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava, Borská 6 

22. SITEL s.r.o. Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava 

23. Mad Net, a.s. Kúpeľná 3318, 932 01 Veľký Meder 

24. Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dun. Streda 

25. FibreNet, s.r.o., Topoľnícka cesta 189, 930 13 Trhová Hradská 

26. I. Heizer Mini servis s.r.o., 930 13 Horné Mýto č. 110  

27. a/a – Mesto Dunajská Streda, Spoločný stavebný  úrad     

28. a/a  - Mesto Dunajská Streda, ÚP a VaD 

 

Vybavuje:  Ing. Júlia Németh   

             Mestský úrad v Dunajskej Strede, Spoločný stavebný  úrad 

                    Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, prízemie č.dv.117  č.t. 031/590 39 37  
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §69 stavebného zákona a má byť 

zverejnené podľa ustanovenia §26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po zvesení mestský úrad zašle jednu potvrdenú 

kópiu stavebnému úradu späť. 
 

 

                                                                                         
 

 

 

      10.3.2022 

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

 

 

 

 

 

                                  v. r. 

Potvrdenie mesta: .....................................    Potvrdenie mesta: ........................................... 

           

   prednostka MsÚ:  Ing. Júlia Bubniaková                  prednostka MsÚ:  Ing. Júlia Bubniaková            

 

 

 

 


