Obec Tureň
oddelenie stavebného poriadku
Tureň 903 01

Č. j.: Výst.325-21-Tu

dňa 26.01.2022

Rozhodnutie
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava , 817 62 zastúpený
splnomocnencom elkatel s r.o. , Račianska 96, Bratislava 831 02 podal dňa
09.09.2021 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 'INS FTTH SC
SENEC 02 Tureň' na parcele číslo líniová stavba - rozšírenie verejnej
elektronickej telekomunikačnej siete ( dotknuté pozemky p.č 462/3, 163/2,
159/105,177,158/100,88/1,68,338/1,338/2,338/6,338/4,338/7,339/2,340/1, 341, 316,
157,62,117/100,141,464/28,464/4,456/20,464/100,464/108,464/110,464/112,464/114,
463,208/18,101/4,144,118/26,118/9,118/30,123/7,123/5,124/5,125/5,126/5,127/2,
128/4,144,85/1,86/12,86/1,86/6,136/8,136/100,136/34,136/36,133/2132/4,131/3,
131/4,348/15,136/32,82/5,66/1,61/2,55,59,50,54,48,29/1,27/6,28/1,63,348/5,348/2,
348/4,401/2,401/7,397/2,400,384/4,384/3,384/17,384/16,398/1,344,346/2,319/2,82/1,
119/1,81/2,80/2,80/1,114/7,112/10,112/17,112/16,112/13,111/4,85/7,114/10,114/11,1
14/8,116/4,59/1,118,56/4,114/2,112/23,33/3,128/8,138/1,116/3,112/15,112/14,111/1,
111/2,140/9,208/18,178/43,140/84,140/6140/96,139/4,116/5,113/8,85/3,121/8,122/14
121/18,121/15,457/5,459/8,121/6,345 podľa stavu CKN a 470,212,211,117/2,podľa
stavu EKN) katastrálne územie Tureň a Zonc.
Obec Tureň , ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1 zák.
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov podľa ustanovenia § 39 a 39a ods. 1,a 2, § 42 ods.2 stavebného
zákona v spojení s § 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov /ďalej len „správny poriadok“/ vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby
pre stavbu: líniová stavba
miesto stavby: obec Tureň katastrálne územie Tureň a Zonc
druh stavby: inžinierska stavba
účel: rozšírenie verejnej telekomunikačnej siete
stavebníkovi: Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava , 817 62
splnomocnenec: elkatel s r.o. , Račianska 96, Bratislava 831 02
Predmet stavby : predmetom stavba je výstavba – uloženie multirúr. Do položených
multirúr budú následne zafúkané optické vlákna
Účel stavby : Cieľom je rozšírenie verejnej elektronickej telekomunikačnej siete
(VEKS) pre investora Slovak Telekom a.s. za účelom zabezpečenia možnosti
poskytovania nových telekomunikačných a dátových služieb v súlade s cieľmi
Programového uznesenia vlády SR a Národnou stratégiou pre širokopásmový prístup
v SR do konca roka 2025
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Popis trasy: Trasa pasívnej optickej siete pozostáva z primárnej a sekundárnej časti.
Od TO povedie primárna časť siete, ktorá bude napájať novovybudované PODB.
PODB je pasívny optický distribučný bod, vonkajšia plastová skrinka . Od PODB
povedie sekundárna časť siete , ktorá sa bude vetviť do jednotlivých ulíc k rodinným
domom v celej lokalite. Rodinné domy budú napojené z účastníckej optickej krabice ,
ktorá bude osadená na stĺpiku – jedna pre 4 RD. Výkopy budú realizované prevažne
v zelených pásoch a telese chodníka. Výkopy budú následne zasypané a uvedené do
pôvodného stavu. Celková dĺžka výkopov bude asi 8305 m. Pri budovaní optickej
siete bude križovaná štátna cesta III. triedy č.III/1042 a č.III/1065 a s miestnou
komunikáciou. Tak ako je to zakreslené v celkovej situácii na KM v mierke 1:5000,
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia pre navrhovateľa.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa podľa § 39a ods.2 stavebného zákona
a § 4 ods.1 písm.d) vyhl.č. 453/2000 Z.z. predpisujú tieto podmienky:
1.Realizáciu uskutočňovať po etapách , aby sa minimalizovali rozkopávky miestnych
komunikácií
2.O povolenie na zvláštne úžívanie ciest miestnych a štátnych je navrhovateľ povinný
požiadať príslušný správny orgán pred začatím výkopových prác
3. Organizácia výstavby musí byť riešená pomocou dočasného dopravného značenia
Podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov:
Orange Slovensko a.s.
Stavebná akcia: INS FTTH SC SNEC 02 Tureň
Miesto, kat. územie:
Tureň p.č.: Účel: ÚR,SP,
nedôjde
ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08
Bratislava.
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.
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o
elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sieti,
tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza
k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou
na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom
PTZ Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizovné v plnej
výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe
územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s.
ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej
trasy oznámiť správcovi PTZ.
Upozorňujeme, že:
1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať
TKZ iných prevádzkovateľov
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko 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:
•
pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu
terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednateľ
farbou, alebo kolíkmi /
•
preukázatelne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,- 30 cm od
skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení
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pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace
stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
•
dodržanie zákazu prechádzania ťažkýma vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu
•
nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by
znemožňovali prístup k PTZ
•
vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v
ochranom pásme
•
aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou
•
pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a
značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
•
aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob.
0907 721 378
•
je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na
to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
•
pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o
nepoškodení trasy

Spoločnosť OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava ako správca optickej siete
SWAN, a.s., spol.SWAN je aj právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti
BENESTRA, s.r.o. ako aj spol. Profi-NETWORK Slovakia.a.s., Vám na základe
Vašej žiadosti o vyjadrenie k existencii sietí pre územné konanie stavby " INS FTTH
SC SNEC 02 Tureň' oznamuje, že v záujmovom území danej stavby sa nenachádza
podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s. ani Benestry ci PNTW.
•
S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme bez pripomienok.
Energotel a.s.Bratislava
Pred realizáciou stavby je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie podzemných vedení v
našom majetku. Vytýčenie zrealizujeme na základe objednávky zaregistrovanej
prostredníctvom portálu https://reeistracia- portal.energotel.sk/. Ostatné podmienky pre
vytýčenie sú uvedené na https://www.energotel.sk/demarcation-of- networks. Kontakt na
vytýčenie: Tomáš Braniša, mobil 0911 775 064, email: vvtvcovaniePenergotel.sk.
•
objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti uvedené v záhlaví
tohto vyjadrenia.
Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v §66 a
§67 Zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, najmä:
a)
Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa
STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
b)
Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na
kontakt wtycovaniePenergotel.sk.
c)
Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a
vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm
skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v
miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne
nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v
ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení,
d)
Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti
mechanickému poškodeniu,
e)
Nad trasou Vedení dodržaťzákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by
znemožňovali prístup k Vedeniam,
f)
Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a
poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú
prevádzkyschopnosť,
g)Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s.
ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia
prevádzkovateľa a správcu
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h)Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a
značenia (zákrytové dosky, fólia, markre),
i)Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom nato, že
nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia),
j)V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas,
k)V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej
dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla
spoločnosti Energotel, a.s..

Sitel s r.o.
I.Vyjadrenie je vydávané k EKS spoločností: SITEL s.r.o.
II. Vyjadrenie číslo: 210528-1152, zo dňa: 01.06. 2021
•
Podľa predloženej PDÚR sa v záujmovom území stavby NENACHÁDZAJÚ EKS v
majetku SITEL s.r.o.
•
S vydaním ÚR/SP súhlasíme bez pripomienok.

BVS a.s. Bratislava
K umiestneniu stavby „INS FTTH SC SNEC 02 Tureň“ nebudeme mať námietky, len ak
budú splnené nasledovné podmienky BVS:
•
Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu, vrátane jej pásma
ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS,
Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Dvorák Jozef, kontakt: 0903 474 654).
•
Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s
vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma
ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
•
V trase vodovodu, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce,
umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné
podobné.zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému
vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
•
Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na
navrhovanú stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu a súvisiacich
zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie,
odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na
našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).
•
K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu je potrebné doložiť
situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych
zariadení v danej lokalite. Objednávku je možné odovzdať na odbor priamych služieb
zákazníkom BVS cez podateľňu.
•
Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi
zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického
vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
•
Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s
nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v
plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty,
signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných
potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV.
•
Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť
príslušnému pracovníkovi DDV.
•
Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných
stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný
na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a
príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej
komunikácii a lebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom
vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.
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SPP-D a.s. Bratislava , 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“): S Ú H L A S Í
•
s u m i e s t n e n í m v y š š i e u v e d e n e j s t a v b y za dodržania nasledujúcich
podmienok:
•
VŠEOBECNÉ PODMIENKY:
•
Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je
stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.SDPdistribucia.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 prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas
realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv,
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
•
stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon
kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
•
stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na
každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako
„STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako
„VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to
výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za
dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
•
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú
stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 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 vzdialenosti 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. Matúš Tomášek, email:
matus.tomasek@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského
zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude
zaznamenaný do stavebného denníka,
•
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
prevádzkovateľa,
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stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete
počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
•
stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne
úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a 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 povinnosti 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 povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia
uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu
všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a
ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288
zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
•
stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o
energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj
podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia
Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 10, 702 02, 702 01,906 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 činnosti ako ani
umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
•
v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa
distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
•

Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním stavebného povolenia na
stavbu: „INS FTTH SC SNEC 02 Tureň ."
Miesto stavby: katastrálne územie Tureň líniová stavba verejná elektronická komunikačná
sieť.
•
podľa predloženej projektovej dokumentácie: elkatel s.r.o. Račianska 96, 831 02
Bratislava zo dňa 05/2021 (ďalej len „Projektová dokumentácia"), za týchto podmienok:
•
Stavebník je povinný dodržiavať ochranné pásma elektroenergetických zariadení
spoločnosti Západoslovenská distribučná podľa § 43 Zákona o energetike;
•
Nad stavbou dotknutom území sa nachádzajú káblové a vzdušné energetické
zariadenia distribučného rozvodu vo vlastníctve ZSD.
•
Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť
Západoslovenská distribučná o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to
prostredníctvom on-line aplikácie https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal alebo
písomnou žiadosťou zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN, adresa
miestne príslušného tímu, (pre vytýčenie VN a NN elektroenergetických zariadení) a Tím
správy sietí WN, Čulenova č. 3, 816 47 Bratislava (pre vytýčenie zariadení VVN);
•
Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej
dokumentácie tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických
zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná

Nafta a.s. Bratislava
Stavba v zmysle predloženej projektovej dokumentácie je situovaná mimo osobitné územia
určené toho času spoločnosti, taktiež sa nenachádza v oblasti, v ktorej sú umiestnené
zariadenia spoločnosti, ani do nej nezasahujú ich ochranné, resp. bezpečnostné pásma.
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Vzhľadom na vyššie uvedené spoločnosť nemá námietky k stavbe „INS FTTH SC SNEC
02 Tureň" v obci Tureň, k.ú. Tureň a Zonc podľa priloženej dokumentácie.

Transpetrol a.s. Bratislava
Oznamujeme Vám, že predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a
nedotýka sa našich záujmov. Z našej strany nemáme preto k danej akcii žiadne pripomienky.
Platnosť vyjadrenia sa určuje pre ropovodné systémy, optické siete a telekomunikačné
systémy a zariadenia v trvaní 2 roky, od dátumu jeho vydania.

SEPS a.s. Bratislava
Ako vlastník a prevádzkovateľ elektroenergetickej prenosovej sústavy 400 kV a 220 kV Vám
oznamujeme, že k projektovej dokumentácií na stavbu: „INS FTTH SC SENEC 02 Tureň“,
ktorá sa bude realizovať v k. ú. Tureň a Zonc nemáme pripomienky,
nakoľko nie sú dotknuté existujúce ani plánované zariadenia Slovenskej elektrizačnej
prenosovej sústavy, a. s. Bratislava.

POZAGAS a.s. Malacky
Spoločnosť POZAGAS a.s. Vám oznamuje, že na uvedenom pozemku nedochádza k stretom
s nadzemnými a podzemnými zariadeniami vo vlastníctve spoločnosti POZAGAS a.s.,
ochranné a bezpečnostné pásma týchto zariadení ani chránené územia v správe POZAGAS
a.s. nezasahujú do uvedených pozemkov.

Správa ciest BSK Bratislava
Pri realizácii optického vedenia žiadame dodržať nasledovné podmienky :
- v súbehu s cestou III/1042 - trasu optického kábla umiestniť zásadne za cestné teleso cesty
(vozovka, cestný obrubník, nespevnená krajnica š. 0,5m, cestná priekopa) v min. vzdialenosti
1,5m od hrany asf. vozovky cesty.
- križovanie s cestou III/1042 - realizovať zásadne pretláčaním s uložením do chráničky.
Výkop manipulačných jám realizovať bez zásahu do cestného telesa v min. vzdialenosti 0,5m
od hrany asf. vozovky (podľa predložených rezov).
Na pretláčanie je potrebné povolenie Okresného úradu Senec odbor cestnej dopravy a
pozemných komunikácií.

OÚ Senec , odbor krízového riadenia
V zmysle § 140a ods.l písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku a vykonávacích predpisov, v súlade v znení § 6 ods. 1, písm. g) a § 14 ods. 2, zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov, a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o
podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok
zariadení civilnej ochrany, Okresný úrad Senec vydáva záväzné stanovisko
k predloženej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu „INS FTTH SC SNEC
02 Tureň“ - líniová stavba - verejná elektronická komunikačná sieť z hľadiska civilnej
ochrany.
Názov stavby: „INS FTTH SC SNEC 02 Tureň“
Miesto stavby: Tureň, k.ú. Tureň - Zonc, okres Senec, Bratislavský kraj
Investor: Slovák Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469
Celkové obsadenie osobami - neuvedené
•
zamestnanci
- neuvedené
•
osoby prevzaté do starostlivosti - neuvedené
Po preštudovaní a posúdení dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu „INS
FTTH SC SNEC 02 Tureň“ Okresný úrad Senec dospel k záveru, že uvedená dokumentácia
nemusí obsahovať údaje o riešení požiadaviek na stavbu z hľadiska civilnej ochrany. Z tohto
dôvodu Okresný úrad Senec SÚHLASÍ s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „INS
FTTH SC SNEC 02 Tureň“.
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Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa
odpadového hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods.l zákona NR
SR č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v súlade so zákonom 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa
§ 104 ods.l písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) po preskúmaní žiadosti a na
základe doručených podkladov podľa § 99 ods. 1 písmena b) bod 1, zákona o odpadoch k
predmetnej žiadosti nasledovné vyjadrenie :
Z hľadiska odpadového hospodárstva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
n e m á n á m i e t k y k predmetnej žiadosti za dodržania nasledovných podmienok:
•
držiteľ odpadu je povinný uplatniť hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovené v
§ 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
•
držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť
zaradenia odpadu v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. , ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov,
•
odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia
príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve,
•
skladovanie výkopovej zeminy tak ako je uvedené v §3 ods.18 zákona o odpadoch je
možné len na základe súhlasu príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v
súlade s §97 ods.l písm. v) zákona o odpadoch,
•
priestory slúžiace na zhromažďovanie odpadov musia spĺňať požiadavky ustanovené
§ 8 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
odpadoch.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej
správy ochrany prírody a krajiny, orgán ochrany prírody a krajiny, ako dotknutý orgán
podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“), dáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona nasledovné záväzné stanovisko:
•
Stavba sa navrhuje umiestniť v území, pre ktoré platí prvý stupeň ochrany v rozsahu
ustanovení § 12 zákona.
•
Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.
•
Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej, druhovej ochrany ani
ochrany drevín a nevyžaduje si vydanie predchádzajúceho súhlasu osobitným rozhodnutím
orgánu ochrany prírody a krajiny.
•
V prípade výkopových prác v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN
83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1
pri stavebných prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred
poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na
minimalizáciu poškodenia drevín. V zelenom páse ukladať potrubia a káble vo vzdialenosti
1,5 m od osi stromov. Výkopové práce v blízkosti stromov a kríkov sa budú uskutočňovať
ručne s dôrazom na ochranu ich koreňových systémov. Činnosťou nepoškodiť kmene
existujúcich drevín. Narušené trávnaté porasty budú upravené do pôvodného stavu s
opätovným zatrávnením.

MV SR , odbor telekomunikácií
V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „INS FTTH SC SNEC 02 Tureň“, lokalita
Tureň, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácií, v katastrálnom území
Tureň a Zonc, nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.

MO SR, správa majetku štátu
Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a s ú h l a s í m e
s realizáciou stavby „INS FTTH SC SNEC 02 Tureň“ v k. ú. Tureň, Zonc, okres Senec. V
danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne
inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
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ORH a ZZ Pezinok
V súlade s § 1 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, sa citovaná
vyhláška na Vašu stavbu nevzťahuje

Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor
Pred realizáciou stavby treba požiadať o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodárske použitie podľa § 17 ods. 1 a 6, alebo o stanovisko podľa §17 odsek 2 a
3, alebo o stanovisko podľa § 18 k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky
účel na čas kratší ako jeden rok podľa zákona podľa zákona SR č. 58/2013 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zák. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívam poľnohospodárskej pôdy a o
zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako
príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. (3) písm. c) zákona 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj príslušný cestný
správny orgán pre cesty II. a III. tried v podľa § 3 ods. (1) písm. c) a ods. (5) písm. a) a g)
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon 135/1961 Zb.“) k uvedenej žiadosti vydáva nasledovné
stanovisko:
Po oboznámení sa s uvedenou dokumentáciou ako dotknutý orgán vydávame súhlasné
stanovisko za dodržania nasledujúcich podmienok:
•
Uskutočňovanie stavby bude možné realizovať po vydaní právoplatného stavebného
povolenia a povolením zvláštneho užívania cesty a dočasným dopravným určením
•
O povolenie zvláštneho užívania ciest III/1042 a III/1065 - súbeh a pretlak, je
potrebné požiadať tunajší cestný správny orgán. K žiadosti je potrebné predložiť PD na
pretláčanie, odsúhlasenú vlastníkom cesty - BSK, správcom cesty RCB, a.s. a Okresného
dopravného inšpektorátu v Senci (minimálne 4 týždne vopred).
•
Organizácia výstavby musí byť riešená pomocou dočasného dopravného značenia
•
O určenie dopravného značenia počas výstavby na cestách III/1042 aIII/1065 s
predchádzajúcim súhlasom Okresného dopravného inšpektorátu v Senci a Regionálnymi
cestami Bratislava, a.s. treba požiadať tunajší úrad ako príslušný cestný správny orgán.
•
V mimo zastavanom území ( za tabuľou označujúcou koniec obce je potrebné pred
vydaním územného rozhodnutia požiadať o výnimku z ochranného pásma.

BSK Bratislava
Ako vlastník ciest II. a III. triedy podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nemáme námietky k predloženej
projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie líniovej stavby za nasledovných
podmienok:
-Realizáciou a spätným zásypom nespevnených častí sa nezmenia odtokové pomery cesty.
- V súbehu s cestou 111/1042 uložiť kábel min. 1 meter za vonkajšou hranou telesa cesty
(vozovka, krajnica, vonkajšia hrana priekopy/päta násypu) v súlade s technickou správou
-Pri križovaní cesty 111/1042 (6x) a 111/1065 (1x) uloženie bude prebiehať riadeným
pretlakom a následným uložením do chráničky v min. hĺbke 1,2 metra od nivelety vozovky.
-Umiestnenie manipulačných jám nesmie ohroziť stabilitu cestného telesa. V prípade potreby
je nutné manipulačné jamy zapažiť.
-Nesmie dôjsť k obmedzeniu premávky na cestách III.triedy.
-Na ceste pri realizácii nesmie byť ukladaný žiadny materiál, ak dôjde k znečisteniu ciest pri
výjazde stavebných mechanizmov, bez prieťahov uviesť cestu do pôvodného stavu.

- K návrhu sa vyjadrili : Orange Slovensko a.s., OTNS, a.s. Bratislava , Energotel
a.s.Bratislava, Sitel s r.o., BVS a.s. Bratislava, SPP-D a.s. Bratislava,
Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava , Nafta a.s. Bratislava, Transpetrol
a.s. Bratislava, SEPS a.s. Bratislava, POZAGAS a.s. Malacky, Správa ciest BSK
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Bratislava , OÚ Senec , odbor krízového riadenia, odbor PLO, odbor CD a PK,
odbor SOŽP- úseky OPaK, OH, odbor krízového riadenia, MV SR , odbor
telekomunikácií, MO SR, správa majetku štátu, ORH a ZZ Pezinok, BSK
Bratislava.
- Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky účastníkov neboli
Uplatnené.
Toto rozhodnutie platí v zmysle §40 ods.1 stavebného zákona dva roky, pri
líniových stavbách tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však
platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Odôvodnenie
Navrhovateľ Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava , 817 62 zastúpený
splnomocnencom elkatel s r.o. , Račianska 96, Bratislava 831 02 podal dňa
09.09.2021 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 'INS FTTH SC
SENEC 02 Tureň' na parcele číslo líniová stavba - rozšírenie verejnej
elektronickej telekomunikačnej siete podal návrh na umiestnenie stavby 'INS
FTTH SC SENEC 02 Tureň' líniová stavba - rozšírenie verejnej elektronickej
telekomunikačnej siete v kat. území Tureň a Zonc.
K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej
správy a organizácií a to: Orange Slovensko a.s., OTNS, a.s. Bratislava , Energotel
a.s.Bratislava, Sitel s r.o., BVS a.s. Bratislava, SPP-D a.s. Bratislava,
Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava , Nafta a.s. Bratislava, Transpetrol a.s.
Bratislava, SEPS a.s. Bratislava, POZAGAS a.s. Malacky, Správa ciest BSK
Bratislava , OÚ Senec , odbor krízového riadenia, odbor PLO, odbor CD a PK, odbor
SOŽP- úseky OPaK, OH, odbor krízového riadenia, MV SR , odbor telekomunikácií,
MO SR, správa majetku štátu, ORH a ZZ Pezinok, BSK Bratislava.
Stavebný úrad oznámil listom pod č.Výst.325 zo dňa 18.10.2021 podľa §36 ods. 4
stavebného zákona začatie územného konania verejnou vyhláškou účastníkom
a dotknutým orgánom štátnej správy jednotlivo a dňa 09.11.2021 vykonal ústne
konanie spojené s miestnym zisťovaním.
Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a
zainteresovaných organizácií boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohoto
rozhodnutia. Účastníci konania v priebehu konania neuplatnili žiadne pripomienky .
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa §37 stavebného zákona
a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie,
resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Pre územie,
v ktorom sa nachádzajú pozemky, dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaný ý
Územný plán obce Tureň schválený uznesením č. 40/2005 zo dňa 22.08.2005..
Umiestnenie stavby je v súlade s jeho záväznou a smernou časťou.
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Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska §38 stavebného zákona a zistil, že
navrhovateľ Slovak Telekom a.s. má v zmysle § 139 ods.1 písmc) stavebného zákona
iné právo k pozemkom a stavbám vyplývajúce z iných právnych predpisov. Týmto
iným právom je vecné bremeno podľa § 66 ods.1 ZEK, ktorý je osobitným právnym
predpisom. Návrh bol doplnený podkladmi potrebnými pre vydanie tohto
rozhodnutia.
K stavbe sa písomne a kladne vyjadrili dotknuté orgány ochraňujúce záujmy
podľa osobitných predpisov, ktorých prípadne podmienky a pripomienky sú uvedené
vo výroku tohto rozhodnutia a stavebník je povinný ich akceptovať.
Stavbou budú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom NR
SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Stavebník je povinný k žiadosti
o stavebné povolenie predložiť povolenie na výrub drevín.
Po preskúmaní predloženej žiadosti, tunajší úrad dospel k záveru, že stavebník
spĺňa podmienky pre vydanie tohto rozhodnutia, a preto bolo rozhodnuté tak, ako sa
uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok v zmysle zákona č. 583/2003 Zb.: 100,-€

Poučenie
Podľa § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania
v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad –
obecný úrad Tureň ,903 01, pričom odvolacím organom je Okresný úrad v Bratislave
Odbor výstavby a bytovej politiky , Tomašíkova 46,Bratislava . Toto rozhodnutie je
preskúmateľné súdom až po využití všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Štefan Čermák
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods.4 stavebného zákona v znení
neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom
konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce (mesta). Posledný deň tejto lehoty je
dňom doručenia.
Vyvesené dňa: ..................

Zvesené dňa: ...................

.........................................................
odtlačok úradnej pečiatky a podpis
oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť

Príloha pre navrhovateľa:
Grafická príloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade s
podmienkami územného rozhodnutia.
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Rozhodnutie sa doručí :
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava , 817 62
elkatel s r.o., Račianska 96, Bratislava , 831 02
Obec, Tureň , 903 01
BSK , Sabinovská 16, Bratislava , 820 05
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií, Továrenská 7 P.O.BOX 40,
Bratislava 24, 828 55
OR PZ - ODI, Hollého 8, Senec , 903 01
Správa ciest BSK, Čučoriedkova 6, Bratislava , 827 12
OÚ Senec . Odbor CD a PK, Hurbanova 21, Senec , 903 01
OÚ Senec . Odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, Senec , 903 01
OÚ Senec . Odbor PLO, Hurbanova 21, Senec , 903 01
OÚ Senec . Odbor SOŽP- všetky úseky, Hurbanova 21, Senec , 903 01
MV SR - sekcia informatiky, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, Bratislava , 812 72
MO SR- agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, Bratislava , 832 47
ORH a ZZ , Hasičská 4, Pezinok, 902 01
SPP-D a.s. , Mlynské Nivy 44b, Bratislava , 825 11
BVS a.s. , Prešovská 48, Bratislava , 826 46
ZsD a.s. , Čulenova 6, Bratislava , 811 09
SEPS a.s. , Mlynské Nivy 59/A, Bratislava , 824 84
TRANSPETROL a.s. , Šumavská 38, Bratislava , 821 08
Slovnaft a.s. , Vlčie hrdlo 1, Bratislava , 821 07
Nafta a.s. , Votrubova 1, Bratislava , 821 09
eustream a.s. , Votrubova 11/a, Bratislava , 821 09
Eltodo SK a.s. , Mokráň záhon 4, Bratislava , 821 04
SITEL s r.o. , Kopčianska 18, Bratislava , 851 01
energotel a.s. , Miletičova 7, Bratislava , 821 08
OTNS a.s. , Vajnorská 137, Bratislava , 831 04
ORANGE Slovensko a.s. , Metodova 8, Bratislava , 821 08
Slovanet a.s. , Záhradnícka 151, Bratislava , 821 08
UPC BROADBAND SLOVAKIA , Ševčenkova 36, Bratislava , 851 01
Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Podunajské Biskupice , 821 06
Vybavuje :Ing. Oľga Kaiserová telefón :02/20205139
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