
   

 

MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROS 

MESTSKÝ ÚRAD  – VÁROSI HIVATAL 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

Číslo: 7282/DS/9280/2022/033-HJ-003                                      Dunajská Streda,  09.02.2022 
             k spisu č. 8862/2020, 5006/2021 

 

 

 

 

 

 

 S T A V E B N É    P O V O L E N I E 

verejná vyhláška 

 

Mesto Dunajská Streda, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie 

a účelové komunikácie podľa §3a ods.4/ zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon), v znení neskorších predpisov a podľa § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom 

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

zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce 

a na vyššie územné celky, v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť   

 

stavebníka:    Mesto  Dunajská Streda          IČO: 00 305 383 

v zastúpení primátorom mesta:  JUDr. Zoltán  Hájos  

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

 

zo dňa 22.05.2020 v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi 

účastníkmi konania postupom podľa §60 a §61 a po preskúmaní podľa § 62 stavebného 

zákona a § 10 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona  sa      

                                                            

p o v o ľ u j e 

 

stavbu: 

„Prepojovacia komunikácia medzi Športovou a Malodvorníckou ulicou 

v Dunajskej Strede“ 
časť: 

SO 101 Komunikácia 

 

- verejná pozemná komunikácia - podľa dopravného významu v zmysle §22 zákona č. 

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

 

ktorá pozostáva z nasledovného stavebného objektu: 

SO 101 Komunikácia 
Prepojovacia komunikácia je miestna obslužná komunikácia, spájajúca Športovú a 

Malodvornícku ulicu, nachádzajúcu sa v okrese Dunajská Streda, v katastrálnom území 

Dunajská Streda. Celková dlžka komunikácie je 466,053 m. 
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Začiatok úseku je v novovzniknutej križovatke so Športovou ulicou a koniec je v križovatke 

č.III/1425 „Malodvornícka s prepojovacou komunikáciou - časť B“. 

Projektová dokumentácia prepojovacej komunikácie rieši nielen motoristické prepojenie 

komunikácií, ale taktiež sa v križovatke č. III/1425 pripája na existujúcu cyklotrasu 

smerujúcu do Malých Dvorníkov. Spolu s chodníkom pre peších tvoria cyklochodník, ktorý 

vedie pozdĺž celej dĺžky prepojovacej komunikácie. Na začiatku trasy cyklochodník vzniká a 

zároveň zaniká. Cyklisti sa napoja do hlavného dopravného priestoru a pre chodcov je 

plánovaný priechod pre chodcov, ktorý má prechádzať cez dnešnú oblasť určenú na 

parkovanie, z dôvodu napojenia sa na existujúci chodník. 

Smerové a výškové vedenie je závislé na začiatku úseku od jestvujúceho aktuálneho stavu 

Športovej ulice a na konci od existujúcej križovatky č. III/1425 a taktiež od priľahlej 

konfigurácie terénu. 

Súčasťou smerového vedenia sú priame úseky a dva protismerné oblúky bez prechodníc s 

polomerom VBl 120m a VB2 30m. Komunikácia má po celej svojej dlžke jednostranný 

priečny sklon 2,5%. Odvodnenie je riešené jednostrannou vsakovacou priekopou. 

Výškové vedenie sa skladá z dvoch výškových údolnícových oblúkov s polomerom Rl 

3000m a R2 5000m. Sklon nivelety sa pohybuje od -1,3% na začiatku úseku po 0,15% na 

konci úseku. 

 

Základné šírkové usporiadanie zodpovedá modifikovanej kategórii MO 7,5/40 

 

Jazdný pruh   2x2,75m  

Spevnená krajnica  2x0,5m  

Nespevnená krajnica  1x0,5m 

    1x0,25m 

Cyklochodník   1x4,9m 

Spolu    12,12m 

 

Základný jednostranný priečny sklon vozovky je 2,50%, ktorý sa v oblúkoch nemení. Sklon 

pláne vozovky má sklon 3%. Priečny sklon nespevnených krajníc je 8%. 

 

 Konštrukcia vozovky 

Vzhľadom na predpokladané dopravné zaťaženie a životnosť vozovky je navrhovaná 

konštrukcia vozovky v nasledovnom zložení:  

    

Konštrukcia vozovky:  

asfaltový koberec mastixový SMA 11 O, I, PMB 45/80-75     50 mm     STN EN 13108-5 

spojovací postrek emulzný PSE, PMB, 0,5 kg/m2                                 STN 73 6129   

asfaltový betón  AC 16 L, I, PMB 45/80-75    50 mm      STN EN 13108-1 

spojovací postrek emulzný PSE, PMB, 0,5 kg/m2                                 STN 73 6129  

asfaltový betón  AC 16 P, I, PMB 25/55-65    80 mm      STN EN 13108-1 

infiltračný postrek  PI, 1kg/m2            STN 73 6129    

cementom stmelená zmes CBGM C12/15 CEM III/B 32,5N   80 mm  STN 73 6124-1 

štrkodrva (fr.0/45)  ŠD,  0/45 Gc                             220 mm STN 73 6126 

 

STL distribučné plynárenské zariadenia (PZ) – Preložka STL plynovodu 
Navrhovaný nový STL plynovod bude pripojený na existujúci miestny rozvod ZP v dvoch 

bodoch na potrubie STL-DN80-oceľ, PN 100kPa. STL plynovod sa navrhuje vyhotoviť bez 

uzatváracej armatúry. Na navrhovaný plynovod (preložku) nebudú prepojené žiadne STL 

pripojovacie plynovody rodinných domov. 

Celkový rozsah preložky plynovodu: 
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STL plynovod D90/5,4 PE100(RC) SDR17 – preložka  449,5 bm 

STL plynovod D80 (D80/4,5), mat. 11 353.1 – demontáž  449,6 bm 

 

Ochrana existujúcej metalickej a optickej siete Slovak Telekom a.s. 
Účelom stavby je ochrana existujúcej metalickej a optickej siete z dôvodu vybudovania 

prepojovacej cesty. Všetky vedenia budú uložené do chráničiek s priemerom 120mm a budú 

preložené, tak aby spojky nezostávali pod budúcou cestou. 

Pri novobudovanej ceste sa nachádzajú 2 káblové ryhy. Jedna ryha je mimo riešeného úseku 

až po parc.č. 1883/3. Pri parcele č. 1883/3 ryha odbočuje do riešeného úseku. Druhá ryha je v 

celom úseku pod budúcou cestou a v celkom úseku bude preložená pod cyklistický chodník 

do betónového žľabu s šírkou 80cm. Ryha, ktorá je mimo riešeného úseku bude preložená do 

toho istého betónového žľabu od bodu, kde trasa odbočuje do riešeného územia (pri parc. č. 

1883/3).  

 

na pozemkoch parc.č.: 1880/234, 1880/235, 1880/38, 1880/39, 1883/9, 1884/4, 1886/291, 

1886/292 (reg. „C“), 1695/2, 1695/3, 1697, 1698 a 1699 (reg. „E“), 

ktoré podľa LV č. 3251 sú vo vlastníctve mesta Dunajská Streda 

 1879/33 a 1885/1 (reg. „C“), ktorý podľa LV č. 5441 je vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda 

v katastrálnom území: Dunajská Streda  

mesta:                           Dunajská Streda. 
 

Na umiestnenie stavby bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby „Prepojovacia 

komunikácia medzi Športovou a Malodvorníckou ulicou v Dunajskej Strede“ pod. č. 

5062/VR/141/2019/033-HJ/003 zo dňa 25.02.2020 obcou Vrakúň, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 30.03.2020. 

 

Pre umiestnenie a 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. Stavba bude ukončená najneskoršie do troch rokov odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

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

stavebný  úrad  o jeho predĺženie pred uplynutím. 

6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude určený na základe 

výberového konania – Investor je povinný najneskôr do 15 dní po ukončení 

výberového konania oznámiť stavebnému úradu názov a sídlo vybraného 

dodávateľa, ako aj doklad (výpis z obchodného registra, živnostenský list.....) 

o spôsobilosti dodávateľa. 

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

jestvujúcich podzemných zariadení na stavenisku. 

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

9. Napojenie stavby na verejné siete je potrebné previesť podľa pokynov príslušných ve-

rejnoprávnych orgánov a dotknutých organizácii. 

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

návrh stavebník 15 dní pred dokončením stavby. 
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11. Stavebník je povinný umožniť vstup na stavbu a pozemok orgánom na to oprávneným za 

účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. 

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

na cudzích  nehnuteľnostiach. 

13. 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. 

14. 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. 

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 po preštudovaní projektovej dokumentácie (projekt pre stavebné povolenie) 

v  zmysle zákona č.369/90 Zb. § 4 ods.3 písm. d) o obecnom zriadení a stavebného zákona                         

č. 50/1976 Zb. § 140b dáva nasledovné záväzné stanovisko: 

 Mestský úrad v Dunajskej Strede s predloženou projektovou dokumentáciou (projekt                           

pre stavebné povolenie) súhlasí  za  nasledovných  podmienok:  

- Po dokončení stavby ku kolaudácii je potrebné predložiť digitálne zameranie celej 

stavby (formát .dgn alebo .dxf ). 

- 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). 

- 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. 

- V prípade križovania miestnych komunikácií žiadame použiť technológiu podtláčania  

spevnených plôch. 

- 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. 

- K stavebnému povoleniu je nutné zabezpečiť doklad, ktorým žiadateľ preukazuje 

v zmysle § 58 ods. 2 a § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, že má k pozemku 

parc.č. 1695/2, -/3, 1697, 1699, 1777/280, 1884/8 v k.ú. Dunajská Streda zabezpečené 

iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom predmetnú stavbu. 

Predložená projektová dokumentácia (projekt pre stavebné povolenie) je v súlade 

s platným územným plánom mesta. 

Ak počas platnosti tohto stanoviska budú schválené zmeny a doplnky územného plánu 

mesta Dunajská Streda, ktoré menia reguláciu funkčného a priestorového usporiadania 

predmetného pozemku, stanovisko stráca platnosť dňom schválenia zmien a doplnkov 

územného plánu mesta Dunajská Streda. 

 Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, K. 

B.Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 
 Realizácia akcie z hľadiska odpadového hospodárstva je možná za nasledovných 

podmienok: 

- počas stavebných prác nakladať s odpadmi podľa §14 ods. 1 a §77 platného zákona č. 

79/2015 Z.z. o odpadoch, 

- držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpady vznikajúce počas výstavby podľa 

platnej vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a v zmysle 
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vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti viesť 

evidenciu o vzniknutých odpadoch, 

- držiteľ odpadu povinný odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s ním v súlade s 

§ 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch, 

- tunajší úrad dáva v súlade so zákonom o odpadoch vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) 

bod 5 k dokumentácii v kolaudačnom konaní, 

- ku kolaudačnému konaniu žiadame predložiť evidenciu odpadov vzniknutých pri 

výstavbe a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia. 

 Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti  o životné prostredie  ako orgán 

štátnej vodnej správy  príslušný podľa ust. § 61 písm. a) zák.č.364/2004 Z.z. o vodách a o 

zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 

zákon),  v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) vydáva súhlas podľa § 

27 ods. 1, písm. b) vodného zákona na stavbu s názvom „Prepojovacia komunikácia 

medzi Športovou a Malodvorníckou ulicou v Dunajskej Strede“ na pozemkoch v reg. 

„C“ p.č. 1880/234, 1880/235, 1885/1, 1883/9, 1884/4, 1884/8, v reg. „E“ p.č. 1695/2, 

1695/3, 1697, 1698, 1699 v k.ú. mesta Dunajská Streda stavebníkovi. 

Podmienky súhlasu: 

- v chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa 

zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich 

tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných 

vôd v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej 

akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- pred zahájením zemných prác je potrebné existujúce inžinierske siete vytýčiť. 

 Realizácia uvedenej činnosti je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možná za 

nasledovných podmienok: 

- v prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu si vyžiadať 

súhlas príslušného orgánu ochrany prírody – Okresný úrad Dunajská Streda - 

podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov.  

- pri výkopových prácach dbať na minimálnu možnú mieru poškodzovania koreňovej 

sústavy stromov a kríkov a minimalizovať nutný výrub stromov. 

- pri stavebných alebo iných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcej zelene. Ak 

nie je možné tomu zabrániť, je povinný ten, kto práce vykonáva zabezpečiť úpravu 

plochy do pôvodného stavu alebo zabezpečiť náhradnú výsadbu, 

- ak navrhovanou činnosťou dôjde k zasahovaniu do biotopu európskeho významu 

alebo biotopu národného významu okrem činností uvedených v § 6 ods. 5 zákona, ste 

povinný si vyžiadať súhlas okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie 

podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. 

 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 

1233, 929 01 Dunajská Streda 
V záujmovom území sa podzemné vedenia v správe nášho závodu nenachádzajú. 

 Západoslovenská distribučná, a.s.,  Čulenová 6,  816 47 Bratislava 
V záujmovom území prichádza k staku s káblovými VN, NN vedeniami ZSD.Pred 

začiatkom zemných prác požadujeme káblové vedenia vytýčiť pracovníkom ZSD. 

Vzdušné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu. 

 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
Na základe Vašej žiadosti Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko k 

projektovej dokumentácii vyššie uvedenej stavby. 

Súhlasíme S predloženou dokumentáciou za podmienok uvedených nižšie. 

Zdôvodnenie: 
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- Predložený projekt „Prepojovacia komunikácia "C" z Malodvorníckej cesty do časti 

Sever II. v Dunajskej Strede - prekládka a ochrana existujúcej metalickej a optickej 

siete“ -vyjadrenie k poslednej verzii doručenej e-mailom mne 09.03.2022 Bc. Mucska 

Erikom (NEVITEL, a.s. ) v stupni projektová dokumentácia z hľadiska prevádzky 

posudzujeme nasledovne: 

- Žiadam o dodržanie podmienky že sa bude používať len posledná verzia opravených 

dokumentácií „Prepojovacia komunikácia "C" z Malodvorníckej cesty do časti Sever II. 

v Dunajskej Strede - prekládka a ochrana existujúcej metalickej a optickej siete“ 

doručené mne e-mailom 09.03.2021 Bc. Mucska Erikom (NEVITEL, a.s.) v ďalšom 

období a nie jej predchádzajúce verzie! 

- Žiadam o zabezpečenie vypracovania Rúrových plánov a doplnenie metalických káblov 

č. 30, 31, 35, 36 a 37 o Schematického plánu metalickej siete a doplnenie aj 

Vláknového plánu do porealizačného projektu (projekte skutočného vyhotovenia)! 

- Žiadam o zabezpečenie permanentného vstupu na dané stavenisko pre pracovníkov 

Slovak Telekom a.s. počas celej výstavby daného PD pre pracovníkov - správca siete 

p.Gajdošík Roland /tf. 0902 719 607/ , vedúci tímu p. Szalay Gejza /tf. 0903709663/ a 

p. Csiba Juraj   /tf. 0903826663/ . 

- Upozorňujem investora nato že dané vyjadrenie má platnosť 6 mesiacov od jeho 

vydania a preto ak sa nezačne ďalšie konanie do uplynutia platnosti daného vyjadrenie 

je NUTNÉ všetky vedenia znova preveriť či sú aktuálne! 

- S daným projektom Súhlasíme za podmienky dodržania doplňujúcich podmienok: 

- Žiadame o vytýčenie podzemných tf. vedení v správe Slovak Telekom a.s. v 

záujmovom území tesne red začatím realizačných prác. 

- Hĺbku uloženia káblov žiadame dodržať aj pri prekládke/ochrane podľa terajšieho stavu. 

- Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu ktoré majú vplyv na 

telekomunikačné vedenia v správe Slovak Telekom a.s. (ďalej ST a.s.) žiadame prizvať 

prevádzkovateľa správca siete Gajdošík Roland /tf. 0902719 607/ alebo Vedúci tímu p. 

Szalay Gejza /tf. 0903 709 663/ alebo p.Csiba Juraj /tf. 0903 826663/. 

- Požadujeme dodržiavať priestorové normy uloženia inž. sietí /STN 73 60 05/ pri 

výkopových prácach pre kábelové trasy, križovaní a súbehoch sietí iných vlastníkov s 

našimi PTZ, treba ich ochrániť chráničkami /PVC trubky, betónové prípadne plastové 

žľaby, delené chráničky/. 

- Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov príp. kábelovodu 

žiadame dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a 

prípadnému odcudzeniu. 

- Po odkopaní terajších trás káblov a pred znovu zasypaním ochránených poprípade 

odokrytých a rekladaných káblov ST a.s. žiadame prizvať prevádzkovatel'a správca 

siete p.Gajdošík Roland /tf. 902719607/ alebo Vedúci tímu p. Szalay Gejza /tf. 

0903709663/ alebo p. Csiba Juraj /tf. 0903826663/ .  

- Upozorňujeme investora, že podzemné káble zostávajú v majetku Slovak Telekom a.s.       

/dohoda/. 

- Keďže sa jedná o vyvolanú investíciu, náklady spojené s ochranou káblov bude znášať 

investor, /§ 67 ods.4 zákona 610/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov/ 

- Každý zásah do vedení telekomunikačnej siete vo vlastníctve našej spoločnosti vopred 

oznámiť a konzultovať spôsob a mieru zásahu, v prácach pokračovať až po odsúhlasení 

našimi racovníkmi /správca siete p. Gajdošík Roland /tf. 0902 719 607/ alebo Vedúci 

tímu p. Szalay Gejza /tf. 903 709 663/ alebo p. Csiba Juraj /tf. 0903 826663/ . 

- V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť 

nahlásiť na dispečing Slovak Telekom a.s. a zabezpečiť vstup pracovníkov ST a.s. na 

stavenisko počas celého ňa /24 h./ na zabezpečenie prevádzky. 
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- V prípade zmeny použitých materiálov, trasy chránených káblov alebo PD požadujeme 

túto skutočnosť oznámiť a odsúhlasiť Našou spoločnosťou /žiadame prizvať 

prevádzkovateľa správca siete p. Gajdošík Roland /tf. 0902719607/ alebo Vedúci tímu 

p. Szalay Gejza /tf. 0903709663/ alebo p. Csiba Juraj /tf. 0903 826663/. 

- Požadujeme oznámiť ST a.s. Tím služieb a infraštruktúry Západ 3 DS, Bajkalská 28,     

817 62 Bratislava dodávateľa prác ktorý bude realizovať ochranu jestvujúcich 

telekomunikačných káblov správe ST a.s. (môžu to byť iba dodávateľské spoločnosti 

Slovak Telekom a.s.). 

- Jedná sa aj o prekládky metalických a optických káblov s prerušením prevádzky na 

daných kábloch a preto žiadame vopred a v čas kontaktovať kompetentnú osobu pre 

výluky na kábloch (p. Kupka Robert kont. 0902/175873) ohľadom spresnenia a 

zabezpečenia potrebného. 

- Žiadame dodržať podmienky pre vypracovanie technickej dokumentácie T326 a pre 

dodržanie podmienok preberacieho konania M-273-41. 

- Žiadame zdokladovať vlastníctvo pozemku/pozemkov nových trás káblov v záujmovom 

území (výpis z ltistu vlastníctva). 

- Žiadame dodať súhlas/súhlasy vlastníka/vlastníkov pozemku/pozemkov s umiestnením 

nových trás káblov. 

Spresňujúce podmienky: 

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a 

zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti 

rušeniu. 

- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do 

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

tejto povinnosti zodpovedá projektant. 

- Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia predchádzajúceho vyjadrenia o 

existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky 

ochrany sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

- Stavebník je povinný dodržať všetky podmienky určené pri vytýčení a lokalizácii sieti 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

- Počas realizácie stavby je stavebník povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky kolízie 

so sieťou, zabezpečiť prizvanie pracovníkov Slovak Telekom, a.s. pred zásypom ryhy 

na kontrolu telekomunikačných vedení. Uvedená skutočnosť musí byť poznačená v 

stavebnom denníku stavebníka. Stavebník je povinný dodržať všetky ustanovenia 

uvedené pracovníkom Slovak Telekom, a.s. v stavebnom denníku stavebníka. 

- Pri akýchkoľvek zmenách pri realizácii voči realizačnému projektu ktoré majú vplyv na 

telekomunikačné vedenia v správe Slovak Telekom a.s. žiadame prizvať 

prevádzkovateľa  / správcu siete. 

- Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621 

- V prípade, že Slovak Telekom, a,s, zistí poškodenie telekomunikačných vedení a 

rádiových zariadení na alebo nedodržanie podmienok uvedených v bode 1 - 6 je 

stavebník povinný uhradiť spoločnosti Slovak Telekom a.s. všetky vzniknuté škody 

vrátane ušlého zisku 

- Vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PD) stráca platnosť uplynutím doby platnosti 

vyjadrenia k PD alebo v prípade zmeny predloženej projektovej dokumentácie 

stavebníka. 

- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné 

uzavrieť dohodu/zmluvu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení alebo 

vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s vlastníkom dotknutých SEK. Bez 

uzavretia dohody/zmluvy nie je možné preložiť TKZ/zrealizovať prípojku. 

mailto:juraj.csiba@telekom.sk,
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- V prípade poškodenia našich sietí z dôvodu stavebných prác, žiadame túto skutočnosť 

nahlásiť bezodkladne na dispečing ST a.s. (tel. č. 12129) a zabezpečiť vstup 

pracovníkov ST a.s. na stavenisko počas celého dňa na zabezpečenie prevádzky. 

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti 

podľa §23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

- V pripade, 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 TKZ. 

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

iných prevádzkovatel'ov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne 

káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadatel'a na povinnosť 

vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

- Vytýčenie polohy SEK spolocností 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:/lwww.telekom.sk/vyjadrenia! 

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždnov od podania objednávky. 

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

vydania. 

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov 

dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s. 

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. 

Podmienky pre realizáciu prekládky telekomunikačných zariadení: 

Upozorňujeme investora, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť 

dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých 

káblov, ST a.s.. Bez uzavretia dohody nesúhlasíme s prepojením prekladaných káblov na 

existujúcu sieť ST a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o. 

Pred pripojením prekladaných káblov k existujúcej sieti ST žiadame o predloženie 

nasledovných dokladov: 

- Meracie protokoly nového káblového úseku 

- Povolenie neplánovaného prerušenia prevádzky 

- Potvrdenú dohodu o prekládke káblov 

- Definitívnu technickú dokumentáciu 

- Toto vyjadrenie 

Vo veci uzavretia dohody kontaktujte: nakup ntw@telekom.sk 

Zároveň upozorňujeme investora, že je povinný 15 dní pred realizáciou oznámiť presný 

termín premiestnenia alebo ochrany telekomunikačného zariadenia. V prípade prerušenia 

prevádzky na prekladanom telekomunikačnom vedení je investor prác povinný 

špecifikovať pracovný postup. (Definovanie postupnosti s časovým údajom ako bude 

prebiehať prekládka telekomunikačného vedenia.) 

Po realizácii stavby 7 dní pred kolaudáciou stavby žiadame odovzdať dokumentáciu 

porealizačného zamerania prekládky tel. zariadení ku kontrole na ST, vyhotoveného podľa 

technického predpisu T-326. Dokumentácia musí obsahovať schematický výkres 

zapojenia, poloh opisné plány so zakótovaním celej trasy prekládky zariadení a geodetický 

elaborát v papierovej aj elektronickej forme. 

Podmienky realizácie telekomunikačnej prípojky: 

V prípade záujmu o vypracovanie návrhu technického riešenia a obchodnej ponuky 

telekomunikačného pripojenia vášho stavebného objektu, kontaktujte nás prosím na e-

mailovej adrese developeri@telekom.sk. 

http://https/lwww.telekom.sk/vyjadrenia!
mailto:ntw@telekom.sk
mailto:e-mailovej%20adrese%20developeri@telekom.sk.
mailto:e-mailovej%20adrese%20developeri@telekom.sk.
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Upozorňujeme investora, že v prípade vlastnej investície telekomunikačnej prípojky, je 

potrebné uzavrieť zmluvu (resp. Zmluva o zmluve) o prevode majetku realizovanej 

pokládky telekomunikačného kábla do vlastníctva ST a.s.. Ak nedôjde k podpísaniu 

zmluvy o prevode vlastníctva zrealizovanej pokládky, nemôžeme súhlasiť s daným 

technickým riešením pripojenia na verejnú telekomunikačnú sieť bez určenia rozhrania. 

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

alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky iba zmluvný partner: Menyhárt Zoltán, 

info@unitel.sk, 0911 242212. 

 Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s., 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 (rozhodnutia) a 

realizáciou vyššie uvedenej stavby za dodržania nesledujúcich podmienok: 

Všeobecné podmienky: 

- V súlade s § 81 ods. 2 Zákona o energetike a vzhľadom na skutočnosť, že SPP-D je 

výlučným vlastníkom plynárenského zariadenia, preložku vykoná prevádzkovateľ 

distribučnej siete, spoločnosť SPP-D, alebo osoba určená spoločnosťou SPP-D ako 

výlučným vlastníkom plynárenského zariadenia, 

- SPP-D týmto určuje na vykonanie preložky osobu: SPP - distribúcia Servis, s.r.o., so 

sídlom: Mlynské Nivy 44/b, 821 09 Bratislava, 

- stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke 

plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Ivan Setnický, 

tel.č. +421 37 242 3703, e-mail: ivan.setnicky@spp-distribucia.sk. ktorá bude 

upravovať podmienky vykonania preložky vrátane určenia osoby vykonávajúcej 

preložku, 

- bez uzavretia Dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť 

plynárenské zariadenie do prevádzky, 

- v zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je 

povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, 

- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 

plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike. Ochranné pásmo 

plynárenského zariadenia je 1 m na každú stranu jeho osi a bezpečnostné pásmo 

vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto plynárenské zariadenie prevádzkované, 

predstavuje 2 m na každú stranu jeho osi, 

- stavebník je povinný pri realizácii preložky plynárenského zariadenia zriadiť vecné 

bremená na pozemkoch dotknutých touto preložkou, a to vrátane pozemkov, na ktorých 

sa nachádza ochranné a bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zariadenia, 

- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie 

tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) 

a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto 

podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj 

zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto 

podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom, 

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti 

medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a 

podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050, 

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

iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné 

vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení, 

mailto:info@unitel.sk,
mailto:ivan.setnicky@spp-distribucia.sk.
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- 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 pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), 

najmä h, 

- stavebnik je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Michal Hronec, tel.č. +421 

220402257) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností, tiež je povinný 

prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisova 

noriem, 

Technické podmienky: 

- 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, 

- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné 

vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri 

prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu, 

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

existujúcom distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom 

vykonala SPP-D, alebo osoba určená spoločnosťou SPP-D na základe technologického 

postupu schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D, 

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

čase mimo vykurovacieho obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi 

SPP-D, 

- stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení plynu 

vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o 

výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis 

- stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddeleníe prevádzky 

SPP-D, pracovisko Komárno, všetky doklady súvísiace s výstavbou plynárenského 

zariadenia podľa prílohy, 

Osobitné podmienky: 

- ak bude preložka vykonávaná priamo spoločnosťou SPP-D, Dohoda o preložke 

plynárenského zariadenia upraví, ktoré z vyššie uvedených „VŠEOBECNÝCH 

PODMIENOK“ a „TECHNICKÝCH PODMIENOK“ splní namiesto stavebníka SPP-

D, 

- Presný termín prekládky vrátane oznámenia mena subjektu, ktorý bude stavbu a prepoj 

realizovať na základe Vašej objednávky, nám oznámite minimálne 5 pracovných dní 

vopred, aby mohol byť pri stavebných a prepojových prácach prítomný dozor našej 

spoločnosti. 

- Oznámenie uskutočnenia termínu výstavby a prepojových prác prekládky s povolením 

vydaným príslušným stavebným úradom a názvom oprávnenej organízácie je potrebné 

zaslať e-mailom na adresu: michal.hronec@sppdistribucia.sk. 

http://www.sop-distribucia.sk/
http://www.sop-distribucia.sk/
mailto:michal.hronec@spp%1Fdistribucia.sk
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- Prepoj novovybudovaného STL plynovodu PE 090 sa vykoná na plný prierez v zmysle 

nami schváleného technologického postupu, ktorý vypracuje Vami zvolená montážna 

organizácia podl'a schválenej projektovej dokumentácie. 

- Pred realizáciou stavby žiadame vyzvať pracovníkov SPP - distribúcia a.s., LC 

Komárno formou objednávky pre presné vytýčenie našich podzemných vedení. 

- Tlakovú skúšku vykonať v zmysle STN EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02. 

- Odovzdanie a prevzatie technicko-právnej dokumentácie preloženého plynovodu sa 

vykoná podľa STN 38 6415, TPP 702 01, .STN 38 6413, TPP 702 02 a súvisiacich 

predpisov. 

- Nový (preložený) distribučný plynovod možno uviesť do prevádzky až keď stavbu 

plynovodu prevezme prevádzkovateľ 

 Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, Okresný dopravný inšpektorát, 

Múzejná 231/6, 929 01 Dunajská Streda 
Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dunajskej 

Strede, (ďalej len ODI OR PZ v DS) obdržal od žiadateľa investora Mesto Dunajská 

Streda, so sídlom Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, Dunajská Streda žiadosť o 

vydanie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii a k pripojeniu novostavby 

„Prepojovacia komunikácia medzi Športovou a Malodvorníckou ulicou v Dunajskej 

Strede“, SO 101-00 Komunikácia, ktorá má byť uskutočnená v intraviláne mesta Dunajská 

Streda, na pozemkoch parcely č. 1884 (1695/3, 1695/2, 1697, 1698 „E“), 1777/19 (1699 

„E“), 1880/234, 1880/235 a 1885/1 v registri „C“ kde objekt rieši motoristické prepojenie 

komunikácií medzi Malodvorníckou cestou a Športovou ulicou a vybudovanie 

cyklochodníka a chodníky pre chodcov vedľa prepojovacej komunikácie, ako aj 

vybudovanie hlavného ťahu vedenia vodovodu a splaškovej kanalizácie, podľa priloženej 

situácie, v katastrálnom území mesta Dunajská Streda, pre stavebné konanie.   

ODI OR PZ DS v zmysle ustanovenia §2 ods. 1. písm. j) zákona NR SR č. 171/1993 Z.z. o 

Policajnom zbore v platnom znení, zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z. ktorou sa 

vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 

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

a v súlade s príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov z hľadiska 

dopravného riešenia predmetnej stavby vydáva záväzný súhlas podmienený splnením 

nasledovných podmienok: 

- projektová dokumentácia pre účely stavebného konania bola predložená na vyjadrenie 

spolu s projektom organizácie dopravy (ďalej len POD) dočasného dopravného 

značenia pod č.: ORPZ-DS-ODI1-2019/000712-050 a POD trvalého dopravného 

značenia pod č.: ORPZ-ODI1-2019/000713-048, spracovaný v zmysle vyhlášky MV SR 

č. 225/2004 Z.z., pričom počas umiestňovania dočasného ako aj trvalého dopravného 

značenia sa riadiť nami schválenými stanoviskami, 

- dokumentáciu, spevnené plochy–komunikácie a výpočet statickej dopravy (organizácia 

parkoviska), POD dopravného značenia pre výstavbu, ako aj POD trvalého dopravného 

značenia spracovala oprávnená osoba a overila ju pečiatkou a podpisom v zmysle 

zákona NR SR č. 138/92 Zb. a zákona NR SR č. 136/95 Z.z., 

- dopravné napojenie navrhovanej prepojovacej komunikácie na MK (ul. Športová) ako aj 

na cestu č. III/1425 (Malodvornícka ulica) musí byť plynulé, bez odskokov, okraj 

vozovky MK bude zarezané na celú šírku napojenia, aby nedošlo k jej odlamovania, 

svahy zemného telesa odslužnej komunkiácie bude plynulo naviazať na teleso MK 

a cesty II. triedy, urovnať ich v predpísanom sklone a zatrávniť, jestvujúce odparovacie 

priekopy tiež upraviť a zatrávniť. 
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- 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, 

- toto stanovisko nenahrádza pripomienky a námietky účastníkov konania a iných 

predmetnou stavbou dotknutých, 

- projektovú dokumentáciu dopravného riešenia si ponechávame, v prípade ďalšieho 

podania žiadame k žiadosti priložiť aj fotokópiu nášho predchádzajúceho vyjadrenia. 

 Schválenie k prenosnému dopravnému značenia bolo vydané dňa 12.03.2019 pod 

číslom ORPZ-DS-ODI1-2019/000712-050 s podmienkami: 
- realizátor vykoná opatrenia, aby počas vykonaných stavebných prác na ceste č. 

III/1425 (Malodvornícka cesta) 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 cesty III. (III/1425) 

triedy v prípade, ak by doško k poškodeniu majetku Slovenskej správy ciest TTSK je 

žiadateľ povinný bezodkladne zabezpečiť odstránenie škody na vlastné náklady, 

prípadne prekonzultovať spôsob a postup pri odstránení škody so Slovenskou správou 

ciest TT SK – oblasť Dunajská Streda, so sídlom Bratislavská 10, Dunajská Streda 

- žiadame dodržať všetky podmienky stanovené OÚ, Odbor CD a PK v Dunajskej 

Strede a tiež žiadame dodržať všetky podmienky vyplývajúce zo stanovísk a vyjadrení 

ostatných dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií, 

- žiadateľ zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informovanie ostatných 

účastníkov cestnej premávky o predmetných obmedzeniach dopravy na MK v 

masovokomunikačných prostriedkoch a v rozhlasovom vysielaní dotknutých obcí, v 

ktorých blízkostí sa výstavba uskutoční, pričom účastníci cestnej premávky budú 

vhodným spôsobom informovaní o obchádzkových trasách, zvlášť upovedomí 

Záchrannú službu, Hasičský a záchranný zbor, pracovníkov Slovenskej autobusovej 

dopravy prípadne iné zložky 

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

aby zodpovedali 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, pre škrtnutím, 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. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o 
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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. 2,50 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 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, po otočeniu, resp. spadnutiu, 

- prenosné dopravné značenie, ktoré má význam len v obmedzenom čase (napr. len 

v pracovnom čase), musí byť mimo toho času (napr. v mimopracovnom čase) zrušené 

zakrytím, preškrtnutím alebo odstránením, 

- 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, 

- trvalé dopravné značky, ktoré budú v zásadnom rozpore s pokynmi prenosných 

dopravných značiek, ktoré by ohrozovali bezpečnosť cestnej premávky, musia byť 

odstránené alebo zakryté, 

- obyvatelia dotknutých nehnuteľností budú vopred upozornení na možné obmedzenia 

prístupu motorovými vozidlami na pozemky počas prác, 

- v neprehľadných úsekoch (zákruty, križovatky) doplniť zostavu dopravného značenia 

riadením premávky dvoma pracovníkmi stavby, 

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

oprávnenými osobami tak. aby zvvšila 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 reflexným i doplnkami. Regulovčíci musia mať min. 

vodičské oprávnenie skupiny "B", nesmú byť pod vplyvom alkoholu alebo iných 

omamných látok, 

- v zmysle § 4 ods. 1 vyhlášky č. 9/2009 Z.z. pracovníci, ktorí vykonávajú na ceste 

prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou a sa nachádzajú na telese cesty 

musia mať výstražné reflexné vesty (overal, nohavice, bunda alebo pláštenka 
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oranžovej fluorescenčnej farby, ktorého predná a zadná strana má plochu najmenej 1 

500 cm2), 

- 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 pplk. Mgr. Ivan Vörös na tel. č.: 0901 113500, alebo vedúci mjr. Bc. 

Tibor Hozák na tel. č.: 0901 113510), 

- 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. 

 Schválenie trvalého dopravného značenia bolo vydané Okresným riaditeľom PZ – 

ODI Dunajská Streda pod číslom ORPZ-DS-ODI1-2019/000713-048 dňa 12.03.2019 

s podmienkami: 
- 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. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 

- 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 pruhu komunikácie. Najmenšia vzdialenosť 

bližšieho okraja dopravnej značky od okraja komunikácie bude 0,50m, najväčšia 

prípustná vzdialenosť 2,00m. Spodný okraj dopravného značenia musí byť vo výške 

min. 2,00m nad krytom vozovky 

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

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

neskorších predpisov, 

- minimálna vzájomná vzdialenosť dopravných značiek a dopravných zariadení v 

extraviláne bude 100-50m, výnimočne 30m, minimálna vzájomná vzdialenosť 

dopravných značiek v obci intraviláne bude 50-20m, výnimočne 10m, 

- 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 

mailto:ka.sookyova@minv.sk


15 

 

studena, vopred pripravených materiálov, dobre viditeľným a zrozumiteľným 

spôsobom, 

- žiadame, aby priechod pre peších na MK bol zriadený vodorovným dopravným 

značením V6b „Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich“ – značka 

V6b vyznačuje plochu, na ktorú sa umiestňuje prechod chodcov cez vozovku a ktorou 

sa zabezpečuje prednosť pešej premávky pred premávkou vozidiel, pričom značka 

V6b je použitá v kombinácii so zariadením č. Z8a „Vodiaci pás pre nevidiacich cez 

priechod pre chodcov“, ktorý musí vždy bezprostredne nadväzovať na varovný pás 

zariadenia č. Z8b „Varovný pás pre nevidiacich pred priechodom pre chodcov“ 

a smerovým vedením zodpovedať signálnemu pásu zariadenia č. Z8c „Signálny pás 

pre nevidiacich na chodníku pred priechodom pre chodcov“, ktorý je umiestnený 

v priľahlom chodníku. Značka č. V6b používa sa vždy podľa rovnakých zásad ako 

značka V6a, 

- zabezpečiť potrebné osvetlenie priechodu pre chodcov z dôvodu bezpečnosti cestnej 

premávky, nakoľko v zmysle vyhlášky č. 22 ods. 7 prílohy č. 1 zákona č. 9/2009 Z.z. 

priechody pre chodcov musia byť zabezpečené verejným osvetlením, alebo 

samostatným osvetlením priestoru, 

- 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. 

 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Oblasť Dunajská Streda, 

Bratislavská 10, 929 01 Dunajská Streda 
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, ako správca cesty III/1425 dáva k 

žiadosti nasledovné stanovisko: 

- S horeuvedenou stavbou súhlasíme za podmienky, že pripomienky uvedené v tomto 

vyjadrení musia byť dodržané. 

- Všetky napojenia na asfaltový okraj cesty III/1425 musia byť riešené zarezaním 

asfaltového okraja a jeho následným vyplnením, preplátovaním všetkých asfaltových 

vrstiev min. na šírku 0,5m. Žiadame investora o nenarušenie odtokových pomerov cesty 

III/1425 - spádovaním od cesty. 

- Začatie prác v dotyku s cestou III/1425 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska 

Dunajská Streda, č. tel. 031/552 24 21. Premávka na ceste III/1425 nesmie byť počas 

prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným 

dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani 

zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty žiadame 

uviesť do pôvodného stavu. 

- Akékoľvek zmeny týkajúce sa ciest, ktoré by sa počas výstavby ukázali, ako 

nevyhnutné, ešte pred ich realizáciou žiadame konzultovať so správcom. 

- Povolenie na zvláštne užívanie cesty a určenie dočasného dopravného značenia počas 

prác vydáva cestný správny orgán podľa súhlasu OR PZ ODI Dunajská Streda. 

 

 

mailto:frederika.sookyova@minv.sk
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 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 podalo: Mesto Dunajská Streda, Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda vo 

veci vyjadrenia k projektu: „Prepojovacia komunikácia medzi Športovou a 

Malodvorníckou ulicou v Dunajskej Strede, SO 101-00 Komunikácia, SO Vodovod a 

splašková kanalizácia“ v k.ú. Dunajská Streda nasledovné vyjadrenie: 

- pripojenie miestnej komunikácie na cestu III/1425 je podmienené samostatným 

povolením okresného úradu, ktoré je vydané na základe stanoviska Okresného 

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

Streda a Vašej žiadosti. 

- nakoľko pri realizácií predmetnej stavby 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. 9/2009 Z.z. 

ktorou sa vykonáva zákon a cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Určenie prenosného resp. trvalého dopravného značenia na ceste III. triedy 

vydá okresný úrad na základe súhlasu Okresného riaditeľstva PZ ODI Dunajská Streda, 

situácií umiestnenia prenosného resp. trvalého dopravného značenia a Vašej žiadosti 

- vzhľadom k tomu, že sa cesta III/1425 bude užívať iným než zvyčajným spôsobom 

alebo na iné účely, než na ktoré je určené, je potrebné povolenie na zvláštne užívanie 

cesty, od cestného správneho orgánu t. j. okresného úradu 

 Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, P.O.BOX 128, Starohájska 

10, 917 01 Trnava 
TTSK, ako vlastník ciest II. a III. triedy, nachádzajúcich sa na území samosprávneho kraja, 

v zmysle ustanovenia § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov, Vám z hľadiska ochrany týchto nehnuteľností 

zasiela k danej veci prostredníctvom Odboru dopravnej politiky nasledovné stanovisko: 

- Umiestnenie predmetnej stavby ako aj následné vydanie stavebného povolenia miestne 

príslušným stavebným, resp. špeciálnym stavebným úradom je, okrem iného, možné len 

za dodržania ustanovení §§ 4 a 7 Vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Ministerstva životného 

prostredia SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

- Podľa ustanovenia § 8 cestného zákona a § 11 ods. 1 písm. g) Vyhlášky č. 35/1984 Zb., 

ktorou sa cestný zákon vykonáva, je „zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a 

údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu“ chápané ako zvláštne 

užívanie pozemných komunikácií, na ktoré sa vyžaduje povolenie príslušného cestného 

správneho orgánu. Na základe uvedenej skutočnosti žiadame zriadenie pripojenia 

nového vodovodného vedenia na existujúce, nachádzajúce sa v telese cesty III/1425, 

ako aj otázky čiastočnej uzávierky dotknutej cesty z dôvodu vykonávania prác a zúženia 

jazdného profilu na nej, konzultovať s príslušným cestným správnym orgánom - 

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

- Pri zriaďovaní dopravného napojenia novobudovanej komunikácie na cestu III/1425 

žiadame tiež rešpektovať ustanovenie § 3b ods. l cestného zákona: ,,O pripájani 

pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na 

susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a 
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vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s 

ohl'adom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosťpremávky na nej 

príslušný cestný správny orgán“. 

- Pri realizácii predmetnej stavby žiadame dodržať platné ustanovenia § 18 cestného 

zákona. 

- Stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k ohrozeniu telesa cesty III/1425 z hľadiska 

narušenia jeho stability, stavebno-technického stavu, bezpečnosti cestnej premávky a 

odtokových pomerov (odvádzania dažďových vôd z telesa cesty). 

- Zemina z výkopov ani iný stavebný materiál nesmú byť uložené na korune vozovky 

cesty III/1425. 

- Dopravné napojenie miestnej obslužnej komunikácie na cestu III/1425 požadujeme 

realizovať ako plynulé, bez odskokov, krajnicu vozovky dotknutej cesty požadujeme 

zarezať po celej šírke napojenia, aby sa zabránilo jej odlamovaniu. Jednotlivé 

konštrukčné vrstvy žiadame preplátovať. Špáry vo vozovke požadujeme vyplniť 

termoplastickou elastickou tesniacou hmotou. 

- Odvádzanie dažďových vôd z obslužnej komunikácie nesmie smerovať na cestu 

III/1425. 

- Obmedzenie cestnej premávky na ceste III/1425 žiadame navrhnúť len v nevyhnutnom 

rozsahu. V takom prípade je žiadateľ 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 požadujeme 

označiť v zmysle platných predpisov - TP 06/2013 Použitie dopravných značiek a 

dopravných zariadení na označovanie pracovných miest. 

- Projektovú dokumentáciu žiadame predložiť na vyjadrenie aj správcovi cesty III/1425 - 

Správa a údržba ciest TTSK a rešpektovať podmienky jeho stanoviska. 

- Všetky škody na ceste III/1425, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie predmetnej 

stavby, je žiadateľ povinný neodkladne nahlásiť jej správcovi a uhradiť ich na vlastné 

náklady. Táto povinnosť sa vzťahuje na celú dobu trvania záručnej lehoty na zhotovené 

dielo. 

- Za dodržania vyššie uvedených podmienok s vydaním stavebného povolenia pre 

uvedenú stavbu súhlasíme. 

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky centrum podpory Trnava, oddelenie 

telekomunikačných služieb, Kollárová 31, 917 02 Trnava 
 S uvedenou projektovou dokumentáciou súhlasíme.   

V uvedenej lokalite nemáme žiadne vlastné podzemné telekomunikačné siete. 

 Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 
 Krajský pamiatkový úrad Trnava v zmysle § 30 ods. 4 a § 41 ods. 4 pamiatkového zákona 

po zvážení všetkých zložiek, týkajúcich sa ochrany pamiatkového fondu z hradiska 

ochrany archeologických nálezov a nálezísk, s realizáciou stavby „Prepojovacia 

komunikácia medzi Športovou a Malodvorníckou ulicou v Dunajskej Strede, Vodovod a 

splaškovákanalizácia“ na pozemkoch parc. č. 1884, 1777/19, 1880/234, 1880/235 a 1885/1 

v katastrálnom území Dunajská Streda mesta Dunajská Streda súhlasí s podmienkami: 

- Termín zahájenia a ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou 

požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému 

pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení uveďte telefonický kontakt. Nedodržanie 

ohlasovacej povinnosti môže byť sankcionované. 

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

alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho 

nájdení ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo 

prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským 

pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však 
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tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým 

úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, 

najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. 

Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z 

nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. 

Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje ja § 127 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 

 OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 
S vydaním stavebného povolenia súhlasíme bez pripomienok. 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Veľkoblahovská 1067, 929 01 Dun. Streda 

S návrhom Mesta  Dunajská Streda  IČO: 00 305 383 v zastúpení primátorom mesta  

JUDr.  Zoltánom  Hájosom, so sídlom Hlavná 50/16, Dunajská Streda, IČO 00 305 383, 

číslo: 5879/4794/2019/DS/052-KH z 13.03.2018, na územné konanie stavby: 

„Prepojovacia komunikácia medzi Športovou a Malodvorníckou ulicou v Dunajskej 

Strede“ na pozemkoch parc.č. 1884, 1777/19, 1883/1, 1880/234, 1888/235 a 1885/1 v k.ú. 

Dunajská Streda, mesta Dunajská Streda sa súhlasí.  
Súčasne sa upozorňuje na to, že investor stavby je povinný podľa §52 ods.1 písm. b) 

zákona č. 355/2007 Z.z. predložiť orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska 

vplyvu na zdravie návrh na kolaudáciu predmetnej stavby. 

 Heizer Optik spol. s r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava 

 Ako správca optickej siete spol. FibreNet s.r.o. vydávame k Vašej žiadosti nasledovné 

stanovisko: 

- k priamemu styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami a zariadeniami (TKZ) 

optickej siete vo vlastníctve prevádzkovateľa spol. FibreNet s.r.o. nepríde 

a vzáujmovom území sa nenachádzajú. 

Okrem vlastných TKZ má v záujmovom území spol. FibreNet s.r.o. aj prenajaté vedenia 

v trasách optickej siete „MINISERVIS“: 

- k priamemu styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami a zariadeniami (TKZ) 

optickej siete vo vlastníctve prevádzkovateľa siete „MINISERVIS“ nepríde 

a vzáujmovom území sa nenachádzajú. 

 Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany 
V záujmovom území nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. 

 MadNet Services, s.r.o., Bratislavská cesta 1863/8, 929 01 Dunajská Streda 
V záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami a zariadeniami 

spoločnosti MadNet a.s. 

Pri styku žiadame: 

- dodržať ochranné pásmo podľa § 67 zákona č. 610/2003 Z.z. a dodržať STN 73 6005 

- pred začatím výkopových prác je potrebné požiadať o vytýčenie vedení v teréne 

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

Na danej trase v k.ú. Dunajská Streda sa nenachádzajú rozvody TKR-u našej firmy. 

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

Na dotknutom mieste stavby sa siete firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. nenachádzajú. 

Voči vydaniu územného a stavebného povolenia nemáme námietok. 

 SOUTHERM,  s.r.o., Športová 4021/13 A, 929 01 Dunajská Streda 

V záujmovom území sa nenachádzajú žiadne podzemné vedenia vo vlastníctve našej 

spoločnosti. 

 Tepláreň Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica 

Tepláreň Považská Bystrica, s.r.o. nemá v uvedených lokalitách žiadne siete. 

 Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 

Oznamujeme Vám, že na predmetných parcelách neevidujeme žiadne hydromelioračné 

zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p. 
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Námietky účastníkov konania: neboli vznesené 

 

Toto rozhodnutie platí podľa ust. § 67 stavebného zákona dva roky odo dňa 

nadobudnutia  právoplatnosti. Nestratí platnosť, ak sa so stavbou v tejto lehote začalo. 

Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov konania.       

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

      Stavebník Mesto  Dunajská Streda, IČO: 00 305 383, so sídlom Hlavná 50/16, 929 01 

Dunajská Streda, v zastúpení primátorom mesta JUDr. Zoltánom  Hájosom podal dňa 

22.05.2020 žiadosť o povolenie stavby „Prepojovacia komunikácia medzi Športovou 

a Malodvorníckou ulicou v Dunajskej Strede“ časť: SO 101 Komunikácia. 

 Oznámením zo dňa 26.06.2020 pod č. 7282/DS/8862/2019/033-HJ-002 stavebný úrad 

oznámil zahájenie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania 

verejnou vyhláškou. 

      V uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné 

povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods.1 a 2 stavebného zákona a zistil, že 

s umiestnením a uskutočnením 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.  

Dokumentácia stavby spracovala osoba odborne spôsobilá – R-PROJECT INVEST 

s.r.o., Ing. Richard Urban, so sídlom Pečnianska 27, 851 01 Bratislava, č. evid.: 

0355*A*2-1. 

        Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány Mesto Dunajská 

Streda, oddelenie územného plánovania, výstavby a dopravy, Okresný úrad Dunajská Streda, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií, Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, 

Oblasť Dunajská Streda, SPP-Distribúcia, a.s., Bratislava, Západoslovenská distribučná, a.s., 

Bratislava, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Dunajská Streda, Michlovský 

s.r.o., Piešťany, Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Krajský pamiatkový úrad Trnava, UPC 

BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný 

inšpektorát, Dunajská Streda, Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky centrum 

podpory Trnava, Tepláreň Považská Bystrica, s.r.o., MadNet Services, s.r.o., Dunajská Streda, 

I. Heizer – MINI SERVIS, s.r.o., Heizer Optik spol. s r.o., OTNS, a.s., Bratislava, 

SOUTHERM,  s.r.o., Hydromeliorácie, š.p., Bratislava. Ich stanoviská boli zahrnuté do 

podmienok rozhodnutia. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili 

povoleniu stavby. 

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. 

 Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, 

keď nadobudlo právoplatnosť. 

 Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.   
 

Mesto, v zmysle §4 ods. 1 písm. a) zákona č.145/1995 Z.z. o poplatkoch v znení neskorších predpisov je 

oslobodená od platenia poplatkov.                                                                 
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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, 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 upovedomený verejnou vyhláškou 

 

Na vedomie : 

2.  Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

3. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 5755/39, 917 01 

Trnava 

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

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

6. Západoslovenská vodárenská spol. a.s., Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda 

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

8. Okresné riaditeľstvo Hasič. a záchr. Zboru, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda  

9. Regionálny úrad verejného zdrav., Veľkoblahovská cesta 1067,929 01 Dunajská Streda  

10. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Trnava, odd. telekomunikačných služieb, 

Kollárova 31,  917 02 Trnava 

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

Dunajská Streda   

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

Dunajská Streda  

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 sam.kraja, Oblasť Dunajská Streda, Bratislavská 10, 

929 01 DS  

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

17. Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany    

18. SOUTHERM  s.r.o. Športová 4021/13 A, 929 01 Dunajská Streda 

19. Tepláreň Považská Bystrica, s.r.o., Robotnícka 2160, 017 34 Považská Bystrica 
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20. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Múzejná 231/6, 929 01 

Dunajská Streda 

21. Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, P.O.BOX 128, Starohájska 10, 

917 01 Trnava 

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

23. UPC  BROADBAND  SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 

24. HEIZER OPTIK s.r.o. Drotárska cesta, 930 13 Trhová Hradská  

25. I. HEIZER - MINI SEVIS, s.r.o. 930 13 Horné Mýto 110 

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

27. HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, 825 36 Bratislava 211 

28.  a/a – Mesto Dunajská Streda – oddelenie ÚPVaD 

29.  a/a – Mesto Dunajská Streda – OTI 

30.  a/a – Spoločný stavebný úrad Dunajská Streda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybavuje:  Ing. Juraj Hervay 

Spoločný stavebný úrad, 929 01 Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1203                   

Budova: Obchodno-informačné centrum, III. posch. č. dv. 308 

Tel. č. 0908/788 365 

    

Stránkové hodiny sú:  

pondelok 8,00-11,45, streda 8,00-11,45 a piatok 8,00-11,45 
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §61 ods.4 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. 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

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

        

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


