O B E C CH O T Í N
486, 946 31 Chotín
_________________________________________________________________
Číslo: 111/SÚ/2018-BR- 2-VV

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTI E
Obec Chotín, ako príslušný určený stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov posúdilo návrh podľa §37, §38 stavebného zákona, zosúladilo
stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdilo vyjadrenia účastníkov konania a
rozhodlo takto:
Navrhovateľovi, ORANGE Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 09 Bratislava,
IČO: 35 697 270, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,
vložka číslo: 1142/B, v zastúpení Systém Servis Slovakia, s.r.o., so sídlom Strmý vŕšok
23/8023, 841 06 Bratislava, IČO: 47 491 183, v zastúpení TELECOMPROJECT, s.r.o., so
sídlom Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, IČO: 35 734 191, v zastúpení Jana Drobná –
GEOSPOJ, so sídlom Kalinčiakova 2, 831 04 Bratislava, IČO: 30 099 196 na základe jeho
návrhu zo dňa 06.04.2018, sa podľa § 39 stavebného zákona vydáva
rozhodnutie o umiestnení stavby
„FO_0134CO – optická infraštruktúra Chotín – Štúrovo, okres Komárno“ na pozemkoch
KNC parc.č. 5374, 5311, 5490/2, 5490/1 kat. úz. Svätý Peter, na pozemkoch KNC parc.č. 5181, 5173, 4725/2,
5170, 5156, 5169, 5184, 4450/5, 4449/18, 5484, 5485, 5486, 5488, 5489, 5502, 5501, 5503, 5504, 5507, 5551,
5203, 5449, 5415, 5268, 5406, 5414, 5407, 5404, 5405, 5401/1, 5348, 5382, 5367/2, 5381, 5376, 5375, 5374
kat. úz. Chotín, na pozemkoch KNC parc.č. 5475, 7654 kat. úz. Iža, na pozemkoch KNC parc.č. 1910/1, 1969/4,
1974, 1909/1, 1908/43, 1878, 1877/2, 1876/1, 1873/9, 1879, 1870, 1897/52, 1879/135, 1897/83, 1880/4, 1881,
1883/191, 1883/189, 1883/198, 332, 864/2, 864/3, 539/1, 2201/1, 692/9, 464/6 kat. úz. Krátke Kesy, na
pozemkoch KNC parc.č. 828, 826/1, 824/1, 823/1, 823/28, 825, 861, 676/1, 764/2, 764/3, 764/1, 790, 946/2,
946/3, 946/1, 967 kat. úz. Marcelová, na pozemkoch KNC parc.č. 1382, 1308/2, 1380/2, 1380/1, 1378, 1309,
1308/1, 338/6, 1315, 370/1 kat. úz. Šrobárová, na pozemkoch KNC parc.č. 5202, 5282, 5274, 285/51, 285/135,
285/136, 285/137, 285/50, 285/64, 285/60, 285/106, 285/108, 285/111, 285/122, 284/4, 290/1, 290/2, 924, 923/3,
923/1, 354, 923/2, 3895, 3537/1, 3706/2, 3537/4, 3706/3, 3572/1 kat. úz. Modrany, na pozemkoch KNC parc.č.
2063, 1910, 1912, 1879, 1883, 1885, 1894,1235, 754/1, 373/49, 373/86, 373/53, 373/75, 373/54, 1225, 1238,
1224/1, 1237/2, 1237/1, 1897/1, 1897/2, 1244, 1105, 1239, 1090/2, 1027/6, 1094, 877, 1240/3, 1102, 1241,
1242, 1520/1, 1512, 1522, 1572, 1558, 1557/3, 1557/2, 1557/1, 1556/4, 1545/1, 1545/2, 1545/3, 1575, 1542/6,
1576, 1899 kat. úz. Bátorové Kosihy, na pozemkoch KNC parc.č. 1790, 1913, 522/1, 520/1, 1418, 524, 678,
1637/2, 522/2, 518, 1420/1, 509/2, 509/1, 328 kat. úz. Búč. Stavba zahŕňa výstavbu verejnej elektronickej
komunikačnej siete.

Začatie konania bolo oznámené všetkým známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom, oznámením číslo 111/2018-BR-1 zo dňa 10.04.2018, a verejnou vyhláškou číslo
111/SÚ/2018-BR-1 VV zo dňa 10.04.2018. Vzhľadom k tomu, že je pre územie spracovaná
územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné
rozhodnutie, stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho
pojednávania.
Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky :
1. Stavba „FO_0134CO – optická infraštruktúra Chotín – Štúrovo, okres Komárno“ bude
umiestnená na pozemkoch KN-C parc. č. hore uvedených. Predmetom výstavby je
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vybudovanie regionálnych optických prenosových sietí za účelom poskytovania
multifunkčných telekomunikačných služieb prostredníctvom technológie FTTH v sieti
Fibernet Orange Slovensko /Fiber To The Home/, prepojenie stožiarov BTS optickým
káblom z dôvodu rozširovania LTE /Long Term Evolution/ siete štvrtej generácie – 4G.
4G je štvrtá generácia technológií mobilnej komunikácie, nasledujúca po 3G, okrem
bežných hlasových služieb a ostatných služieb 3G, poskytuje mobilný širokopásmový
internet. LTE sieť je technológia určená na vysokorýchlostné dátové prenosy v mobilných
sieťach.
V predmetnej stavbe bude v okrese Komárno medzi obcou Chotín a obcou Bátorové
Kosihy vybudovaná regionálna trasa optického kábla FO_0134CO – optická infraštruktúra
– Chotín – Štúrovo, z jestvujúcej metropolitnej trasy RFO-008-KN/NZ, z bodu napojenia,
ktorý sa nachádza na ľavej strane štátnej cesty I/64 - smer Nové Zámky pri odbočke na
Chotín – št.cesta II/589 katastrálne územie Svätý Peter, cez sajt BTS 0135BR – Silo
Marcelová umiestneného v areáli RWA Slovakia, s.r.o. na Štrkovej č.2 v katastrálnom
území Krátke Kesy až po hranicu okresov Komárno – Nové Zámky, hranicu katastrálnych
území Bátorové Kosihy – Gbelce vedené cez katastrálne územia Marcelová, Šrobárová,
Modrany a Bátorové Kosihy.
Na novobudovanú regionálnu trasu budú prostredníctvom derivačných trás napojené
jestvujúce sajty BTS – základňové stanice:
 BTS 1152BR – Chotín – jestvujúci stožiar OSK – 40m, nachádzajúci sa v extraviláne

mesta Komárno v severovýchodnej časti na hranici katastrálnych území Komárno Chotín.
 BTS 0406BR – Modrany – jestvujúci stožiar umiestnený na hydroglóbuse /vodojem/
– nachádzajúceho sa v intraviláne obce Modrany v areáli bývalého PD.
 BTS 0370BR – Bátorové Kosihy – jestvujúci stožiar – nachádzajúceho sa
v intraviláne obce Bátorové Kosihy v areáli Nákupného skladu P.G. TRADE s.r.o. na
Športovej ul. č.976.
 BTS 1353BR – Búč – jestvujúci stožiar umiestnený na objekte COOP Jednota na
Malej ulici č.181 v intraviláne obce Búč.
V celej trase regionálnych trás budú vybudované 6ks HDPE rúr s predinštalovanými
mikrotrubičkami pre zatiahnutie optických káblov. Do položených HDPE rúr budú následne
zafúknuté optické káble a to bez opätovnej rozkopávky terénu.
2. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí,
vlastníkov pozemkov, ktoré musí navrhovateľ dodržať :
- Mesto Komárno, odbor rozvoja, odd. územného plánu a výstavby, Námestie generála Klapku 1, 945 01
Komárno – vyjadrenie č. 2556/1129/OR/2018 zo dňa 29. 01. 2018
Mesto Komárno na základe uvedených skutočností dáva súhlasné stanovisko k investičnej činnosti „FO
0134CO - optická infraštruktúra - Chotín - Štúrovo" v extraviláne mesta Komárno, na parc.č. 12935/4.
12935/1 v k.ú. Komárno na hranici k.ú. Chotín.
-Mestský úrad Komárno, Komunálny odbor, odd.dopravy, analytiky a MOS, Námestie generála Klapku 7,
945 01 Komárno – vyjadrenie č. 3254/1301/2018/ODA zo dňa 31. 01. 2018
Mestský úrad v Komárne, komunálny odbor, oddelenie dopravy, analytiky a MOS, ktorý zabezpečuje výkon
miestnej štátnej správy na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií, ktorú mesto vykonáva ako
prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v
znení neskorších predpisov, ako dotknutý orgán v zmysle § 140 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
-Obec Chotín, Obecný úrad v Chotíne, 946 31 Chotín č.486 – vyjadrenie č. 26/2018 zo dňa 28. 02. 2018
Obec Chotín zastúpená starostom obce Ing. Františkom Magyarim súhlasí s investičnou činnosťou na základe
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie na stavbu - : regionálna trasa optického kábla „FO_0134CO optická infraštruktúra - Chotín -Štúrovo " v okrese Komárno medzi obcou Chotín a obcou Bátorové Kosihy.
-Obec Svätý Peter, Obecný úrad, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter – vyjadrenie č. 124/2018 zo dňa 06. 02. 2018
Obec Svätý Peter nemá námietky voči realizácii horeuvedenej stavby.
-Obec Iža, Obecný úrad Iža, Ďatelinová 315, 946 39 Iža – vyjadrenie č. 198/2018/405 zo dňa 12. 02. 2018
Obec Iža dáva súhlasné stanovisko k uvedenej stavbe.
-Obec Marcelová, Obecný úrad v Marcelovej, Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová – vyjadrenie č.
67/2018 zo dňa 23. 02. 2018
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Obec Marcelová dáva súhlasné stanovisko k uvedenej stavbe s tým, aby bol účastníkom konania aj PNET
Communications s.r.o. so sídlom č. d. 121, 946 31 Chotín, ktorá spoločnosť na území obce Marcelova už
realizovala výstavbu optických káblov.
-Obec Šrobárová, Školská 45, 946 32 Šrobárová – vyjadrenie č. 5/2018 zo dňa 05. 03. 2018
Obec Šrobárová nemá k uvedenej stavbe žiadne námietky.
-Obec Búč, Obecný úrad v Búči, Tesárska ulička 91, 946 35 Búč – vyjadrenie č. 2017/00047 zo dňa 01. 02.
2018
Obec Búč zastúpená starostom lng. Jánom Karkó, na základe Vašej žiadosti dáva súhlas na vybudovanie
„FO0134CO - optická infraštruktúra - Chotín - Štúrovo, okres Komárno" pre investora Orange Slovensko, a.s.,
Metodova 8, 821 08 Bratislava, s napojením na jestvujúci stožiar umiestnený na objekte COOP Jednota na Malej
ulici č. 181 v intraviláne obce Búč.
-Obec Bátorove Kosihy, Obecný úrad Bátorove Kosihy, č. 873, 946 34 Bátorove Kosihy – vyjadrenie č.
71/2018 zo dňa 26. 02. 2018

Pred obcou Bátorové Kosihy od Modran, trasa optického kábla je navrhnutá pod záhradami smerom
k cintorínu. V tejto lokalite sa nachádza podzemné vedenie, vysokotlak – výtlak vody Búč – Bátorové Kosihy.
Dotyk /súbeh, križovanie, ochranné pásmo/ a trasovanie Vášho kábla žiadame prekonzultovať
s prevádzkovateľom vodovodu ZVS, a.s., Nitra.

V obci Bátorové Kosihy je odsúhlasená výstavba kanalizačnej stokovej siete /ulice Kostolná, Športová/.
Pri návrhu trasy optického kábla žiadame rešpektovať už jestvujúce podzemné siete a ich prípojky pre
jednotlivých odberateľov /správcovia: voda – ZVS, a.s. Nitra; plyn – SPP distribúcia, a.s.; elektro –
Západoslovenská distribučná, a.s.; telefón – Slovak Telekom, a.s. /a trasu kanalizácie, pre ktorú je už
vystavené právoplatné stavebné povolenie. Žiadame časovo zosúladiť trasovanie a výstavbu optického
kábla s výstavbou kanalizačnej siete /rozkopávky, pretlaky, súbeh, križovania/.

Ďalej žiadame, aby čo v najmenšej miere boli plánovanými stavebnými prácami obmedzovaní dotknutí
občania obce. Pri zemných prácach dbať na to, aby nebola ohrozená a čo najmenej obmedzovaná cestná
doprava na prácami dotknutých miestnych komunikáciách, aby nedochádzalo k narúšaniu cestných telies a
aby zemnými prácami nedochádzalo k znečisťovaniu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.
Prípadné rozkopávky žiadame upraviť do pôvodného stavu.

Pred začatím výkopových prác stavebník je povinný vyžiadať od obce, ako príslušného orgánu
cestného hospodárstva a dopravy, povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií.

Trasa navrhovaného optického kábla, v extraviláne obce Bátorove Kosihy, je navrhnutá cez
poľnohospodárske pozemky. Žiadame Vás, aby boli pri návrhu trasy a pri výstavbe rešpektované
a zohľadnené záujmy poľnohospodárskych subjektov, ktorí obhospodarujú stavbou dotknuté pozemky.
-Obec Modrany č.337, 946 33 Modrany – vyjadrenie č. 17/2018 zo dňa 23. 02. 2018
Obec Modrany, podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, pre stavebníka Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava, dáva súhlasné stanovisko k
investičnej činnosti FO_0134CO - optická infraštruktúra – Chotín - Štúrovo, okr. Komárno. Toto záväzné
stanovisko platí 1 rok odo dňa jeho vydania.
-Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o ŽP, odd. odpadového hospodárstva, Námestie generála
Klapku 7, 945 01 Komárno – vyjadrenie č. OU-KN-OSZP 2018/002550-2 zo dňa 26. 01. 2018

S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, treba nakladať v súlade
so zákonom o odpadoch, pričom s odpadmi treba zaobchádzať takým spôsobom, ktorý
neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k
a. riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín živočíchov,
obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a, nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného
významu.




Odpady zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením,
odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
Odpady spracovať v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho





prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na
opätovné použitie inému,

recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné
použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,

zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu;
odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,

zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné
zhodnotenie.
Ak pôvodca odpadu (pri vykonávaní stavebných prác pre právnické osoby podľa § 77 ods. 2
zákona o odpadoch pôvodcom odpadov je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ,
pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú) nezabezpečuje zhodnotenie alebo
zneškodnenie odpadov sám, odpady treba odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie
s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi
podľa zákona o odpadoch a plní aj povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch - povinnosti
držiteľa odpadu (napr. vedenie a uchovávanie evidencie o druhoch a množstve odpadov
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v zmysle § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej
povinnosti v znení neskorších predpisov, s ktorými sa bude nakladať pri realizácii predmetnej
stavby, ako aj o ich zhodnotení a zneškodnení; ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 3 vyššie citovanej vyhlášky a pod.).

Podľa § 140b ods. 2 zákona č. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, sa k predmetnej stavbe podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch
vyžaduje ďalšie vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, a to „k dokumentácii v
kolaudačnom konaní". K vydaniu vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní je potrebný predložiť
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklad preukazujúci spôsob zhodnotenia a zneškodnenia
odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa a zneškodňovateľa.
-Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o ŽP, odd. štátnej vodnej správy, Námestie generála Klapku
7, 945 01 Komárno – vyjadrenie č. OU-KN-OSZP 2018/002567 zo dňa 26. 01. 2018
Stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za nasledovných podmienok:

Na predmetnú stavbu optickej prenosovej siete križujúcej vodné toky je potrebný súhlas orgánu štátnej
vodnej správy podľa § 27 ods. (1) písm. a) zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vodný zákon) po predložení
stanoviska správcu vodného toku.

Toto vyjadrenie je podľa § 140b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a podľa § 73 ods. (17) vodného zákona záväzným
stanoviskom pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona. Vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia,
stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa
osobitných predpisov.
-Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a krajiny, Námestie generála
Klapku 7, 945 01 Komárno – vyjadrenie č. OU-KN-OSZP-2018/002558-002 zo dňa 26. 01. 2018

Predmetné stavby nezasahujú do chránených území a ich ochranných pásiem. Z hľadiska štátnej
správy ochrany prírody a krajiny je takéto umiestnenie stavieb možné za dodržania ustanovení o všeobecnej
ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona, ktoré platia v prvom stupni územnej ochrany.

V zmysle §65 ods. 1 písm. h) zákona Ministerstvo životného prostredia SR môže v odôvodnených
prípadoch povoliť výnimku zo zakázaných činností, t.j. výnimky z podmienok ochrany chránených druhov,
vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov, ak ide o druhy podľa § 40 zákona.

V zmysle § 68 písm. 1) zákona Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie
upozorňuje stavebné úrady, že pri stavebných prácach a údržbe budov môže dôjsť k ohrozeniu alebo
úhynu chránených druhov živočíchov alebo k trvalému zániku ich biotopov (úkrytov, hniezdísk, zimovísk,
miest rozmnožovania). Je potrebné použiť také technické riešenia, ktoré zabránia usmrcovaniu
chránených druhov živočíchov a ktoré prednostne umožnia zachovať ich existujúce hniezdiská, úkryty a
zimoviská v budovách.

V zmysle § 69 zákona kompetentným orgánom na vydávanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo
lesa je obec.

Podľa § 140b ods. 2 stavebného zákona, v spojení s ustanoveniami § 103 ods. 7 zákona sa k
predmetnej stavbe nevyžaduje ďalšie vyjadrenie Okresného úradu Komárno, odboru starostlivosti o
životné prostredie ako orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny a zároveň sa toto vyjadrenie
považuje za záväzné stanovisko.
- Okresný úrad Komárno, odbor krízového riadenia, Nám. M. R. Štefánika 10, 945 01 Komárno – záväzné
stanovisko č. OU-KN-OKR-2018/002542-003 zo dňa 31.01. 2018
Bez pripomienok.
-Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, Senný trh 4, 945 01 Komárno – vyjadrenie č.
2018/006821-2 zo dňa 04.04. 2018
Proti realizácií investičného zámeru nemáme námietky. Pri realizácií stavieb budú dotknuté poľnohospodárske
pozemky, preto v ďalšom povoľovacom procese žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 220/2004 Z.z. o
ochrane poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „zákon"). Projektová dokumentácia musí obsahovať
poľnohospodársku časť a stanovisko prípadne rozhodnutie správneho orgánu v zmysle § 17 a 18 zákona.
-Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, Senný trh 4, 945 01 Komárno – vyjadrenie č. OU-KNPLO-2018/003591 zo dňa 19.02. 2018
V prípade trvalého, resp. dočasného vyňatia lesných pozemkov alebo obmedzení ich využívania, vydáva
rozhodnutie Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor podľa ustanovenia § 7 zákona o lesoch. V
takomto prípade pri spracovaní dokumentácie stavieb je investor povinný dbať na ochranu lesných pozemkov
a lesných porastov, spravovať sa pri tom ustanoveniami § 5 zákona o lesoch.

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá žiada o vydanie rozhodnutia o vyňatí lesného pozemku, je
povinná predložiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva zámer, ktorý obsahuje najmä:
a)
návrh využitia lesného pozemku a návrh opatrení zabezpečujúcich ochranu lesa pred
ohrozením a poškodením.
b)
projekt technickej a biologickej rekultivácie s časovým harmonogramom jeho
zalesnenia, ak ide o dočasné vyňatie lesného pozemku.
c) harmonogram prác na lesnom pozemku tak, aby tie boli vykonané mimo obdobia intenzívnych prác
v lese, najmä jarného zalesňovania, rozmnožovania živočíchov a zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
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Ak o vydanie rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov žiada iná osoba ako vlastník alebo správca,
žiadosť musí obsahovať súhlas vlastníka alebo správcu dotknutého lesného pozemku a dohodu o určení
výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv.

Pokiaľ by prípadným zásahom do integrity lesných pozemkov vznikla škoda na lesnom majetku, orgán
štátnej správy lesného hospodárstva môže pôvodcovi škody uložiť v zmysle § 34 zákona o lesoch vykonanie
opatrení na nápravu alebo uhradiť s tým spojené náklady.

Podľa § 10 zákona o lesoch ochranné pásmo lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice
lesného pozemku. Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa
sa vyžaduje záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.

Na udelenie súhlasu podľa § 6 ods. 2 a záväzného stanoviska podľa § 6 ods. 3 sa v zmysle § 6 ods. 4
zákona o lesoch nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
-Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a PK, Senný trh 4, 945 01 Komárno – vyjadrenie č. OUKN-OCDPK-2018/002680-003 zo dňa 12. 04. 2018
II/589 Chotín - Pribeta - Kolta - k ú. Chotín:

km 0,000 - km 0,400 v extraviláne v súbehu vpravo v smere staničenia vo vzdialenosti 9,4 m - 11,4 m
od okraja vozovky cesty,

km 0,400 - km 1,997 v extraviláne v súbehu vľavo v smere staničenia vo vzdialenosti 8,5 m -16,2 m od
okraja vozovky cesty,

km 1,997 - km 2,240 v extraviláne v súbehu vpravo v smere staničenia vo vzdialenosti 6,3 m - 7,6 m od
okraja vozovky cesty,
III/1464 Chotín - Bátorove Kosihy - Mužla - k. ú. Iža, Krátke Kesy, Marcelová, Šrobárová, Modrany, Bátorove
Kosihy:

km 2,470 - km 3,556 v extraviláne v súbehu vpravo v smere staničenia vo vzdialenosti 1,7 m - 6,1 m od
okraja vozovky cesty,

km 7,180 - km 9,060 v extraviláne a intraviláne obce Šrobárová vpravo v smere staničenia vo
vzdialenosti 2,4 m - 10,4 m od okraja vozovky cesty,

km 9,865 - km 12,155 v intraviláne obce Šrobárová, v extraviláne a intraviláne obce Modrany vpravo v
smere staničenia vo vzdialenosti 2,4 m - 16,4 m od okraja vozovky cesty,

km 13,310 - km 16,600 v extraviláne vpravo v smere staničenia vo vzdialenosti 6,5 m - 12,3 m od okraja
vozovky cesty,

km 18,703 - km 18,840 v intraviláne obce Bátorove Kosihy vľavo v smere staničenia.
III/1476 Bátorove Kosihy - spojka - k. ú. Bátorove Kosihy:

km 4,569 - km 0,808 v intraviláne obce Bátorove Kosihy a extraviláne vľavo v smere staničenia vo
vzdialenosti 2,0 m - 7,0 m od okraja vozovky cesty,

km 0,808 - km 0,000 v extraviláne vpravo v smere staničenia vo vzdialenosti 7,0 m od okraja vozovky
cesty,
II/588 Moča - Gbelce - Málaš - k. ú. Búč:

km 5,777 - km 5,930 v intraviláne obce Búč a extraviláne vľavo v smere staničenia.

stavbu vedenú v súbehu s vyššie uvedenými cestami v extraviláne žiadame umiestniť za cestný
pozemok ciest,

v zmysle ust. §8 ods. 1 vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) (ďalej len „vyhláška“) cestný pozemok tvorí teleso diaľnic, ciest a miestnych
komunikácií a cestné pomocné pozemky. Teleso diaľnic, ciest a miestnych komunikácií je ohraničené
zvýšenou obrubou chodníkov, prípadne zelených pásov, vonkajšími hranami cestných alebo záchytných
priekop a rigolov, svahov cestných násypov a zárezov alebo vonkajšími hranami päty oporných múrov a
tarasov alebo vonkajšími hranami koruny obkladových a zárubných múrov, prípadne vonkajšími hranami
zárezov nad týmito múrmi,

v zmysle ust. § 17 ods. 1 a ods. 3 vyššie citovanej vyhlášky cestné pomocné pozemky sú pozdĺž
všetkých diaľnic, ciest a miestnych komunikácií I. až III. triedy mimo súvisle zastavaného územia. Cestným
pomocným pozemkom môže byť aj iné vymedzené priľahlé územie. Šírka pruhu cestného pomocného
pozemku má byt 60 centimetrov po oboch stranách vonkajšieho okraja telesa diaľnice, cesty alebo miestnej
komunikácie.

stavbu vedenú v súbehu s vyššie uvedenými cestami v intraviláne obcí Šrobárová, Modrany, Bátorove
Kosihy a Búč žiadame umiestniť za cestné teleso ciest v stiesnených pomeroch do vonkajšej hrany
priekopy,

v zmysle ust. §8 ods. 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) teleso diaľnic, ciest a miestnych komunikácií je ohraničené zvýšenou obrubou
chodníkov, prípadne zelených pásov, vonkajšími hranami cestných alebo záchytných priekop a rigolov,
svahov cestných násypov a zárezov alebo vonkajšími hranami päty oporných múrov a tarasov alebo
vonkajšími hranami koruny obkladových a zárubných múrov, prípadne vonkajšími hranami zárezov nad
týmito múrmi,

v trase stavby sa na ceste II/589 v km 0,941 nachádza mostný objekt ev. č. 589-003. ID M5786 a
priepusty - stavbu žiadame riešiť vo vzdialenosti min. 5,0 m od päty násypu mostného objektu, resp. vo
vzdialenosti min. 5,0 m od čela priepustu,
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kríženia ciest II/589 v km 0,400, II/589 v km 1,997, III/1464 v km 3,556, III/1464 v km 7,180, III/1464 v
km 18,703, III/1476 v km 4,569, III/1476 v km 0,808 a II/588 v km 5,930 (kumulatívne staničenie podľa
údajov Cestnej databanky (www.ssc.sk)) navrhovanou stavbou žiadame riešiť kolmo pretláčaním uložením
do chráničiek. Chráničku požadujeme umiestniť v celej šírke kríženia vozovky cesty, jej krajníc i priekop,
pričom horná hrana chráničky musí byt min. 1,50 m pod niveletou vozovky cesty, resp. terénu. Štartovaciu a
prijímaciu jamu pretláčania žiadame umiestniť vo vzdialenosti min. 2,00 m od okraja vozovky cesty (jej
najbližšiu hranu k okraju vozovky cesty vo vzdialenosti min. 2,0 m), rozmery štartovacích a montážnych jám
žiadame minimalizovať.

napojenie stavby prostredníctvom derivačných trás na jestvujúce sajty BTS - základňové
stanice žiadame v extraviláne realizovať za cestným pozemkom vyššie uvedených ciest, v
intraviláne za cestným pozemkom vyššie uvedených ciest.
Všeobecne platné podmienky

v žiadnom prípade nepovoľujeme akýkoľvek zásah do vozoviek a krajníc ciest II/589, III/1464, III/1476 a
II/588,

v roku 2017 bola z prostriedkov NSK v rámci projektu Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. tried
realizovaná stavebná úprava vozovky cesty II/589 v km 0,000 - km 0,246 a cesty III/1464 v km l3,358 - km
14,201,

výkopy žiadame zabezpečiť vhodným pažením proti zosuvu,

zemina z výkopov nesmie byt ukladaná na korunu vozovky cesty, ani do priekop,

počas prác nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vyššie uvedenej cesty a jej príslušenstva,

výkopovými prácami nenarušiť stabilitu cestného telesa a zachovať funkčnosť odvodnenia cesty,

realizáciou predmetných prác nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov na vyššie uvedených
cestách,

upozorňujeme na ust. §1 a najmä na ust. §14 ods. 4 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon
o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v ktorej je uvedené, že na cestný pozemok diaľnic, ciest a
miestnych komunikácií sa nesmú vyviesť žiadne odvodňovacie systémy,

po ukončení prác uviesť rozkopávky do pôvodného stavu vrátane zatrávnenia, zásypy prevádzať so
zhutnením po cca 30 cm vrstvách, pričom spätné zásypy výkopov narušených priekop previesť
štrkopieskom, narušené priekopy žiadame upraviť do predpísaného tvaru v zmysle STN EN 736101
Projektovanie ciest a diaľnic,

Pred začatím prác treba ohlásiť výkopové práce na RSaÚC, stredisko správy a údržby , Bašta IV.,
Okružná cesta, Komárno - p. Jozef Štupický - 0903 588 661, ktorá si vyhradzuje právo dohliadať na
výkopové práce.

investor v plnej miere zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku
zanedbania svojich povinností,

investor v plnej miere zodpovedá za všetky škody vzniknuté nekvalitným prevedením spätnej úpravy
rozkopávky,

za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného výkonu zimnej údržby podľa operačného plánu je
týmto stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho
kraja v termíne od 01. 12. do 01. 03.príslušného roka, počas ktorej je zakázaná akákoľvek stavebná činnosť
pri cestách II.a III. triedy,

pred začatím prác je potrebné si vyžiadať od nášho úradu (Okresný úrad Komárno,odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií) všetky potrebné povolenia v zmysle ust.Zákona č. 135/1961 Zb.

dokumentáciu vyššie uvedenej stavby žiadame predložiť na posúdenie vlastníkovi predmetnej cesty Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01
Nitra,

V ostatnom žiadame dodržať podmienky stanoviska RSaÚC Nitra a.s. stredisko Komárno, pod č. RD
011800022, RD 01180071 RO 01180036 zo dňa 05.04.2018 a ORPZ ODI Kománo č. ORPZ-KN-ODI1-201001/2018 zo dňa 29.01.2018.
-Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a PK, Štefánikova 69, 949 01 Nitra – vyjadrenie č. OU-NROCDPK-2018/015218 zo dňa 14. 06. 2018

Stavebnými prácami nesmie byt' narušená stabilita telesa cesty I/64.

Cieľové a štartovacie jamy budú umiestnené mimo teleso cesty I/64.

Križovanie cesty 1/64 káblovým vedením bude realizované pretláčaním kolmo na os cesty I/64 pričom
hĺbka uloženia chráničky káblového vedenia a pod niveletou cesty musí byť min. 3,10m.

Dĺžka chráničky musí byt' navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 0,25m do montážnych jám.

Nakoľko realizáciou stavby (križovaním) dôjde k zásahu do cestného pozemku je potrebné počas
realizácie postupovať podľa podmienok stanovených správcom cesty.

Počas realizácie stavby a pri realizácii spätných úpravách budú dodržané všetky podmienky stanovené
správcom cesty I/64 - SSC IVSC Bratislava vo vyjadrení č. SSC/6955/2018/6170/16469 zo dňa 05.06.2018.

Z dôvodu, že stavba je v časti situovaná v ochrannom pásme cesty I/64 je potrebné v štádiu prípravnej
dokumentácie (pred vydaním územného rozhodnutia) v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov požiadať tunajší úrad o
povolenie výnimky činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty I/64.
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Pred realizáciou stavby je stavebník povinný požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne
užívanie cesty I/64 kde uvedie cestný kilometer, v ktorom dôjde k zásahu do cestného telesa resp. jeho
pridruženého priestoru (cesta, priekopa) a v prípade, že realizáciou stavby dôjde k obmedzeniu bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky na ceste I/64 je stavebník povinný zároveň požiadať aj o určenie dočasného
dopravného značenia použitého počas realizácie stavby.
-Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II č.8, 949 01 Nitra – Rozhodnutie č. KPUNR2018/2780-4/17413/Pat zo dňa 20.03. 2018
Krajský pamiatkový úrad Nitra podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona a Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č.
253/2010 Z. z. v znení predpisu č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu,
určuje nasledujúce podmienky vykonávania záchranného archeologického výskumu:

Spôsob vykonania predstihového a následne záchranného archeologického výskumu:
a.
pred výkopovými prácami sa uskutoční terénny prieskum, počas ktorého sa vyzbierajú
archeologické nálezy a vytypujú úseky ktoré sa javia topograficky podozrivé na to, aby sa na nich
nachádzali archeologické náleziská a realizoval archeologický výskum,
b.
archeologický výskum v týchto miestach sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou
sledovania plošného odkryvu plôch, výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác, vrátane skrývky
ornice, vyhľadávania a zberu archeologických nálezov, následne plošnou sondážou na mieste nálezov a
odborným zdokumentovaním ich nálezovej situácie,
c.
v mieste nálezov budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického
výskumu podľa pokynov oprávnenej osoby na vykonávanie archeologického výskumov,
d.
archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Správcu nálezu, prevod vlastníctva a
správy archeologických nálezov stanovuje § 40, odseky 6, 8 a 9 pamiatkového zákona.

Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:
a.
podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
b.
podľa § 36 odsek 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu
právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou v dostatočnom časovom
predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní
pamiatkového výskumu , o čom písomne upovedomí Krajský pamiatkový úrad Nitra,
c.
vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického výskumu,
d.
realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia a poskytnúť celkovú situáciu stavby,
e.
v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov, ako sú torza architektúr v priebehu
archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť a každý ďalší postup stavebníka a
oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovať s Krajským pamiatkovým úradom Nitra,
f.
podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej
dokumentácie spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR, spracovanej oprávnenou osobou podľa §
39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z,
v znení predpisu č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu
Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied,
Akademická 2, 949 21 Nitra,
g.
odovzdať výskumnú dokumentáciu podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona do 90 dní od
skončenia terénnej časti výskumu,
h.
zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického
výskumu je k dispozícii na internetovej adrese.

Štátny dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Nitra.
Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť Krajským pamiatkovým úradom
Nitra.

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie stratí platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa
vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.
-Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra – vyjadrenie č. 124/18 zo dňa 25. 01. 2018

Na miestach, kde budú realizované plánované zemné práce je potrebné vykonať archeologický výskum.

Objednávateľ/realizátor zemných a stavebných prác si pre každú akciu vyžiada stanovisko od
príslušného krajského pamiatkového úradu.

Objednávateľ vytvorí priaznivé podmienky pre uskutočnenie archeologickéhovýskumu (umožnenie
vstupu na pozemok za účelom obhliadky výkopových prác, záchrany adokumentácie archeologických
situácií a nálezov).

Realizátor zemných a stavebných prác si v dostatočnom časovom predstihu pred
začiatkom zemných a stavebných prác, zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie výskumu,
ktorou je podľa § 36 ods. 2 zákona č. 49/2002 „Archeologický ústav SAV Nitra; iná právnická
osoba, ktorá vlastní oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR".

Zároveň upozorňujeme na § 39 novelizovaného pamiatkového zákona 49/2002 Z.z., o nevyhnutnosti
vykonať záchranný výskum, o čom rozhoduje príslušný Krajský pamiatkový úrad. V prípade záchranného
archeologického výskumu KPÚ vydáva rozhodnutie.
Zdôvodnenie:
Uvedená líniová stavba prechádza viacerými katastrálnymi územiami na juhu západného Slovenska - Komárno,
Svätý Peter, Chotín, Iža, Krátke Kesy, Marcelová, Šrobárová, Modrany, Bátorové Kosihy a Búč. Z tohto územia
evidujeme v dokumentácii AÚ SAV značný počet archeologických lokalít z rôznych časových úsekov dejinného
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vývoja. Konkrétne môže predmetná líniová stavba zasiahnuť významné archeologické lokality v obci Chotín v
polohách Horné konopište a Dolné konopište, kde bolo okrem iného doložené birituálne pohrebisko z neskorej
doby bronzovej a doby halštatskej, kostrové pohrebisko zo stredoveku, sídlisko a pohrebisko z doby laténskej a
sídlisko z doby rímskej. V katastri obce Marcelová a v Krátkych Kesoch je taktiež evidované početné osídlenie
od eneolitu, cez dobu bronzovú, dobu laténsku, dobu rímsku, obdobie sťahovanie národov až po stredovek. V
Modranoch je v intraviláne obce situované žiarové pohrebisko z doby halštatskej a v polohe Szentkirálykúti
kostrové pohrebisko zo stredoveku. V obci Bátorové Kosihy je v polohe Blatné zistené osídlenie z praveku, doby
rímskej a vrcholného stredoveku. V obci Búč sú doložené sídliská z neolitu, eneolitu, doby bronzovej, stredoveku
a novoveku. V blízkosti tamojšieho rybníka sa nachádza aj novoveký cintorín.Vzhľadom na vyššie uvedené
skutočnosti a fakt, že ide o líniovú stavbu, existuje zvýšený predpoklad, že pri zemných prácach môže dôjsť k
narušeniu archeologických pamiatok. Je preto nevyhnutné, aby výkopové práce boli realizované pod dohľadom
archeológa.
-Ministerstvo ŽP SR, odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava – vyjadrenie
č. 2090/2018-5.3, 6416/2018 zo dňa 06. 02. 2018

V katastrálnom území zóny Chotín - Štúrovo, okres Komárno (ďalej len „predmetné územie") sú
evidované odvezené skládky, odvezené/upravené skládky a jedna opustená skládka bez prekrytia tak, ako
sú zobrazené na priloženej mape.

Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej
dokumentácii.

V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží
evidované nasledovné environmentálne záťaže:
I.
Názov EZ:
KN (2033)/Komárno – areál ARRIVA
Názov lokality:
areál ARRIVA
Druh činnosti:
čerpacia stanica PHM, garáže a parkoviská autobusovej a nákl.dopravy
Stupeň priority:
EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
II.
Názov EZ:
KN (009)/Iža - hnojisko
Názov lokality:
hnojisko
Druh činnosti:
hnojisko
Stupeň priority:
EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
III.
Názov EZ:
KN (007)/Chotín – skládka TKO
Názov lokality:
skládka TKO
Druh činnosti:
skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority:
EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
IV.
Názov EZ:
KN (007)/Chotín – skládka TKO
Názov lokality:
skládka TKO
Druh činnosti:
skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority:
EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž
V.
Názov EZ:
KN (005)/Dulovce – skládka TKO
Názov lokality:
skládka TKO
Druh činnosti:
skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority:
EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako:
A Pravdepodobná environmentálna záťaž
VI.
Názov EZ:
KN (017) / Modrany – skládka TKO
Názov lokality:
skládka TKO
Druh činnosti:
skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority:
EZ s nízkou prioritou (K > 35)
Registrovaná ako:
A Pravdepodobná environmentálna záťaž
VI.
Názov EZ:
KN (017) / Modrany – skládka TKO
Názov lokality:
skládka TKO
Druh činnosti:
skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority:
EZ s nízkou prioritou (K > 35)
Registrovaná ako:
A Pravdepodobná environmentálna záťaž
VII.
Názov EZ:
KN (003) / Búč – neriadená skládka
Názov lokality:
neriadená skládka
Druh činnosti:
skládka komunálneho odpadu
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Stupeň priority:
EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako:
A Pravdepodobná environmentálna záťaž
VIII.
Názov EZ:
KN (1661) / Komárno – Rušňové depo, Cargo a.s.
Názov lokality:
Rušňové depo, Cargo a.s.
Druh činnosti:
železničné depo a stanica
Stupeň priority:
EZ so strednou prioritou (K 35 - 65)
Registrovaná ako:
B Potvrdená environmentálna záťaž
IX.
Názov EZ:
KN (012) / Komárno – Harčáš
Názov lokality:
Harčáš
Druh činnosti:
skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority:
EZ s vysokou prioritou (K > 65)
Registrovaná ako:
B Potvrdená environmentálna záťaž
X.
Názov EZ:
KN (014) / Komárno – SPP
Názov lokality:
SPP
Druh činnosti:
plynárenský priemysel
Stupeň priority:
v registri nie je uvedené
Registrovaná ako:
C Sanovaná / rekultivovaná lokalita
XI.
Názov EZ:
KN (006) / Marcelová – skládka TKO
Názov lokality:
skládka TKO
Druh činnosti:
skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority:
v registri nie je uvedené
Registrovaná ako:
C Sanovaná / rekultivovaná lokalita
XII.
Názov EZ:
KN (009) / Svätý Peter – skládka TKO
Názov lokality:
skládka TKO
Druh činnosti:
skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority:
v registri nie je uvedené
Registrovaná ako:
C Sanovaná / rekultivovaná lokalita
XIII.
Názov EZ:
KN (001) / Bátorove Kosihy – skládka TKO
Názov lokality:
skládka TKO
Druh činnosti:
skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority:
v registri nie je uvedené
Registrovaná ako:
C Sanovaná / rekultivovaná lokalita
XIV.
Názov EZ:
KN (011) / Komárno – areál po Sovietskej armáde
Názov lokality:
areál po Sovietskej armáde
Druh činnosti:
základne po Sovietskej armáde
Stupeň priority:
EZ s vysokou prioritou (K > 65)
Registrovaná ako:
B Potvrdená environmentálna záťaž
C Sanovaná / rekultivovaná lokalita
XV.
Názov EZ:
KN (013) / Komárno – Madzagoš
Názov lokality:
Madzagoš
Druh činnosti:
skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority:
EZ s vysokou prioritou (K > 65)
Registrovaná ako:
B Potvrdená environmentálna záťaž
C Sanovaná / rekultivovaná lokalita

Pravdepodobná a potvrdená environmentálna záťaž v území môžu negatívne ovplyvniť možnosti jeho
ďalšieho využitia.

Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené
na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke
Štátneho
geologického
ústavu
Dionýza
Štúra
aplikácia
Atlas
geotermálnej
energie
http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14.
Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších
predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia územia:

prítomnosť environmentálnych záťaže s vysokou prioritou riešenia (hodnota K > 65 podľa
klasifikácie environmentálnej záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží). Vhodnosť a
podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnych záťaží s vysokou prioritou
riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.

stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného
radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
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verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ
SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z
prírodného žiarenia.
-KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno – vyjadrenie č.
57/2018 zo dňa 31. 01. 2018

V prílohe Vám prikladáme orientačný zákres sietí v našej správe v obciach Marcelová a Modrany, v
ktorých verejný vodovod prevádzkujeme.

Pri výstavbe žiadame dodržať ochranné pásma inžinierskych sietí v našej správe, normy a predpisy
platné pre súbeh a križovanie podzemných vedení a teda káblové vedenie umiestniť tak, aby neboli uložené
nad verejným vodovodom, resp, jeho ochranným pásmom, ktoré je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou
1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany.

Pred zahájením pokládky kábla žiadame o vytýčenie podzemných vedení v našej správe, ktoré Vám na
základe predloženej objednávky vykonajú naši pracovníci.

Po ukončení pokládky káblov Vás žiadame o doručenie geodetického zamerania káblov vo formáte
dwg. na e-mail: henrieta.duchon@komvak.sk
-Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odšt.závod Komárno, Thalyho 2, 945 01 Komárno –
vyjadrenie č. 8432/2018/53 zo dňa 14. 02. 2018

Na riešených pozemkoch katastrálnych území sa nachádzajú podzemné vodovodné vedenia a
podzemné zariadenia v našej správe a prevádzkovaní. Záujmové územie stavby zasahuje doochranných a
bezpečnostných pásiem verejného vodovodu.

Jestvujúce podzemné vedenia a zariadenia sme Vám informatívne zakreslili v priložených
informatívnych zákresoch IS lokality riešenej stavby.

Zhotoviteľ je povinný stavbu vykonávať tak, aby sa podzemné vedenia a zariadenia nepoškodili.

Trasa navrhovanej optickej prenosovej siete bude v súbehu a bude križovať existujúce podzemné
vodovodné vedenia a jestvujúce vodovodné prípojky vybudované k pozemkom a nehnuteľnostiam v obciach
Chotín, Šrobárová, Bátorové Kosihy a Búč.

Podzemné vodovodné a kanalizačné vedenia v obci Marcelová a Modrany prevádzkuje
KOMVaK Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a. s., E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno.
Vyjadrenie týkajúce sa týchto obcí žiadajte od spoločnosti KOMVaK, a. s..

Pred začatím realizačných prác je nutné požiadať o presné vytýčenie podzemných vedení.
Objednávku na vytýčenie doručte min. 5 pracovných dní pred realizovaním vytýčenia na adresu:
ZsVS, a. s., OZ Nové Zámky, Ľanová 17, alebo na e-mailovú adresu: novezamky@zsvs.sk.

Pri realizácii stavby musí byť dodržaná norma STN 73 6005 - Priestorové usporiadanie podzemných
vedení a zariadení, STN 73 3050 - Zemné práce a zákon č.442/2002 Z. z. § 19 a § 27..

V častiach trasy, kde by pri súbehu uloženia HDPE rúr a nášho podzemného vedenia nebolo možné
dodržať normu STN 73 6005 - Priestorové usporiadanie podzemných vedení a zariadení, sú stiesnené
podmienky, trasu optického kábla žiadame viesť na protiľahlej strane miestnej komunikácie.

Pri obnažení vodovodného potrubia, ako aj pred jeho opätovným zásypom je nutné zabezpečiť
prítomnosť zodpovedného pracovníka ZsVS a. s. HS Komárno.

Zemné práce v blízkosti nášho podzemného vedenia prevádzajte ručne.

Presný termín začatia stavebných prác žiadame oznámiť v predstihu u vedúceho skupiny
HS Komárno, p. Ján Czímer, tel. č. 0902/957 639.

Predmetný projekt stavby za splnenia podmienok nášho vyjadrenia odsúhlasujeme.
-Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č.6, 816 47 Bratislava – vyjadrenie zo dňa 28. 02. 2018

Oznamujeme Vám, že v záujmovom území neprichádza k styku s oznamovacími káblami v správe
Západoslovenskej energetiky, a.s., vzhľadom na to nemáme k predmetnej projektovej dokumentácii žiadne
pripomienky.

Z hľadiska existujúcich zariadení VN a NN požiadajte o vyjadrenie Západoslovenskú distribučnú, a.s.,
Tím správy energetických zariadení Juh (prostredníctvom podateľne Bratislava, Čulenova 6).
-Západoslovenská distribučná, a.s., Tím správy energ. zariadení Juh, Čulenova 6, 816 47 Bratislava zo
dňa 29. 01. 2018

do PD žiadame zakresliť presnú trasu distribučného podzemného káblového rozvodu na základe
vytýčenia,

pri súbehu a križovaní podzemných sietí dodržať STN 73 6005 a zákon č.251/2012 Z.z.

realizácia predmetnej stavby sa musí vykonať tak, aby nevznikla možnosť poškodenia
elektroenergetického distribučného zariadenia a aby pri prevádzkovaní nemohlo nastať vzájomné
ovplyvňovanie, prípadné poškodenie. Pri zemných prácach žiadame neporušiť mechanickú stabilitu
podperných bodov a neporušiť uzemňovaciu sústavu elektroenergetických zariadení.

pred zakrytím rozkopávok v miestach styku s vedeniami v majetku Západoslovenská distribučná, a.s.,
musia byť tieto skontrolované zástupcami našej spoločnosti a z odovzdania investor vypracuje zápis či
nedošlok ich náhodnému porušeniu a či boli dodržané príslušné STN o priestorovom uložení,

v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa
ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, § 45,
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vzdušné a podzemné vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu podľa ustanovení zákona č.
251/2012 Z.z. o energetike, § 43,

za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant,

ďalšie stupne projektovej dokumentácie žiadame predložiť na odsúhlasenie Západoslovenskej
distribučnej, a.s..

V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom
pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame
Vás o dodržanie ustanovení §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN a
VVN vedenia.

V záujmovom území na parcelách dotknutých stavbou sa nachádzajú vzdušné a káblové vedenia VN a
NN v správe Západoslovenská distribučná, a.s.. Informatívny náhľad sietí môžete získať na webovom sídle
Prevádzkovateľa www.zsdis.sk/Uvod/Online-služby/Geoportal.

Toto vyjadrenie bolo vydané na základe požiadavky investora k územnému rozhodnutiu a má platnosť 1
rok od jeho vydania.

V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti prosím uveďte značku CD 6355/2018 a kontaktujte
Gejza Gyarmati, T: +421-(0)35-64 53 30 8, gejza.gyarmati@zsdis.sk.
-Michlovský s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany – vyjadrenie č. BA – 0354/2018 zo dňa 01. 02. 2018

Zabezpečíte pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu
objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/.

Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú
odchýlku +,- 30cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v
miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a nepoužívali nevhodné náradie vo
vzdialenosti najmenej 1m (v ochrannom pásme 0,5m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.

Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému
poškodeniu.

Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup
k PTZ.

Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom 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.

Bezodkladné oznámenie každého poškodenia PTZ na tel.č. 033/7732032, alebo 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.

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti
podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre
rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti 1. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole
uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s.
na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o
existencii PTZ.
-PNET Communications, s.r.o., Športová 404, 946 31 Chotín

Pri križovaní štátnej cesty III/1464 v ckm 3,57, dôjde k stretu podzemných telekomunkačných zariadení
prevádzkovateľa PNET Communications s.r.o., viď príloha.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické
káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o nich poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických
komunikáciách č. 610/2003 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní
nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť
žľabovním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným
projektom odsúhlaseným na PNET Communications s.r.o. Mechanická ochrana a prekládky budú
realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ PNET Communications s.r.o. pre
investora vykoná PNET Communications s.r.o., alebo ním poverená servisná organizácia podľa schválenej
cenovej kalkulácie PNET Communications s.r.o.. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej
trasy oznámiť správcovi PTZ.

Rádiokomunikačné stavby PNET Communications s.r.o. a el. prípojky k nim nie sú
predmetom tohto vyjadrenia.
Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať
všetky objektívne účinné opatrenia najmä tým , že zabezpečíte :

Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu
terénu objednať u správcu PTZ.
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Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou
a vyznačenou poloho PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na
možnú polohovú odchýlku +,- 30cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy
na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou
opatrnosťou a bezpomienečne nepoužívali nevhodné náradie vovzdialenosti najmenej 1m(v ochrannom
pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ.

Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému
poškodeniu.

Nad optickou trasou dadržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali
prístup k PTZ.

Aby odkryté čast PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu
nepovolanou osobou.

Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie.

Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel.číslo 0915 257 828.

Overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že
nezodpovedáme za zmeny prietorového uloženie PTZ vykonané bez nášho vedomia).

Pre záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený
zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť PNET
Communications s.r.o.. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia.
-HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 – vyjadrenie č. 2016/TT/34I zo dňa 25. 10.
2016
Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:

križovanie a súbeh optického kábla so závlahovým potrubím a s odvodňovacími kanálmi navrhnúť a
vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s
komunikáciami a vedeniami" z r. 1983,

pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy závlahového potrubia a
identifikáciu kanálov v teréne zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Komárno - kontaktná
osoba p. Galko. č.t. 0903 997 966,

výkopy v mieste križovania so závlahovým potrubím vykonať ručne,

optický kábel v mieste križovania so závlahovým potrubím uložiť do chráničky

optický kábel v mieste križovania s odvodňovacími kanálmi uložiť do chráničky s krytím min. 1,0 m pod
skutočnú niveletu dna kanálov,

miesta križovania optického kábla s kanálmi vyznačiť výstražnými tabuľami,

počas realizácie stavby v miestach križovania dodržať prietočnosť odvodňovacích kanálov,

pri súbehu optického kábla so závlahovým potrubím dodržať min. vzdialenosť 2,0m, s odvodňovacími
kanálmi min. vzdialenosť 0,5m,

k ukončeniu prác pri križovaní so závlahovým potrubím a odvodňovacími kanálmi prizvať našich
pracovníkov, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania,

v prípade poškodenia majetku štátu - závlahového potrubia a odvodňovacích kanálov, ku ktorému má
Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, ich uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora,

Realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane vzorového detailu križovania optického kábla so
závlahovým potrubím a odvodňovacími kanálmi a situácie so zakreslením križovania optického kábla so
závlahovým potrubím a s odvodňovacími kanálmi žiadame predložiť na odsúhlasenie.

Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania optickej trasy so
závlahovým potrubím a s odvodňovacími kanálmi.

Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia.
-Slovenský plynárenský priemysel-Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 – vyjadrenie č.
TD/NS/0364/2018/Be zo dňa 18. 06. 2018

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný
na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení,
objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11
Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D
(www.spp-distribucia.sk);

v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do
vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu;

stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi
prevádzkovateľa SPP-D /p. Július Maráz, tel.č. +421 35 242 3500/ najneskôr 7 dní pred zahájením
plánovaných prác;

stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z
dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a
výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení;
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stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti
v ochrannom pásme plynárenských zariadení;

stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú strany od
obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení
plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia,
podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do
stavebného denníka;

prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prisne
zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa;

odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu;

stavebník nesmie 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;

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
sankciu 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 realizácii 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 TPP 702 01,
TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02;

stavebník, je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;

stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;

v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné
umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.;
-Lesy SR, š.p., Odštepný závod Levice, Koháryho č.2, 934 01 Levice – vyjadrenie č. 6165/2018/400,
1089/2018/0494 zo dňa 02. 02. 2018

Žiadame Vás počas realizácie projektu nepoškodzovať okolitý lesný porast, minimálne vstupovať do
lesných porastov, nevykonávať nelegálny výrub drevín alebo inak nelegálne vstupovať do integrity lesných
pozemkov.

Žiadame Vás počas realizácie projektu dodržiavať legislatívu na úseku lesného hospodárstva a
odpadového hospodárstva, neznečisťovať lesné pozemky odpadmi.

Žiadame Vás všetky práce v blízkosti lesných pozemkov ohlasovať a konzultovať s LS Kamenín a LS
Palárikovo, informovať o všetkých mimoriadnych situáciách.

V prípade nejasností resp. potreby vysvetlenia je možné kontaktovať tel. č. 0918/335 904, 036/6350625
alebo elektronickou poštou na ladislav.valkay(a)lesv.sk. Kontakt na LS Kamenín: Ing. Ondrej Krajniak,
vedúci LS 0905/405 220. Kontakt na LS Palárikovo: Ing. Ján Danko, vedúci LS 0918 / 334 033.
-Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25 - vyjadrenie č.
SSC/6955/2018/6170/16469 zo dňa 05.06. 2018

Križovanie cesty I/64 (jestvujúcej) je navrhnuté pretláčaním chráničky v hĺbke 3,1m pod niveletou
komunikácie. Jama pre podvŕtaciu súpravu sa nachádza vo vzdialenosti 7,0m od päty násypu, súčasne však
pod navrhovaným stavom rozšírenia cesty I/64 podľa ŠR.

Súbeh trasy optického kábla v dĺžke cca 35m sa nachádza v ochrannom pásme cesty I/64 na pravej
strane cesty (KN-NR), vo vzdialenosti 17m od osi komunikácie (min. 10,4m za spevnenou krajnicou)

Zásyp jám bude postupným zhutňovaním s konečnou úpravou včítane zatrávnenia.

Termín realizácie prác žiadame nahlásiť poverenému pracovníkovi SSC IVSC - Ing. Germánová, tel:
0903 895 902 min. 3 dni pred zahájením, ktorý zápisnične odovzdá a preberie stavenisko. Zhotoviteľ stavby
ie povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka.

Záruku na práce v telese cesty I/64 bude mať investor po dobu 60 mesiacov od zápisničného prevzatia
staveniska pracovníkom SSC.

Cesta počas prác nesmie byť znečisťovaná, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť. Premávka na
ceste nesmie byť ohrozovaná ani obmedzovaná.

V prípade potreby správcu cesty bude predmetné vedenie preložené na náklady investora.
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Stavebník je povinný požiadať OÚ Nitra, odbor CD a PK o súhlas so zvláštnym užívaním ciest a o
udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty I/64..
Súhlas s vydaním územného rozhodnutia a udelenia výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty
I/64 stavby: uFO - 0134CO - optická infraštruktúra - Chotín - Štúrovo, okres Komárno" podmieňujeme uzavretím
dohody medzi SSC a Orange Slovensko a.s. o tom, že v prípade realizácie rozšírenia cesty I/64 bude káblové
vedenie preložené na náklady Orange Slovensko a.s.. Podmienky SSC požadujeme uviesť v Územnom
rozhodnutí v plnom znení.
32. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby, Bašta IV., Okružná cesta, 945
01 Komárno - vyjadrenie č. RD011800022. RD011800071. RO011800036 zo dňa 05. 04. 2018
II/589 Chotín - Pribeta - Kolta - k ú. Chotín:

km 0,000 - km 0,400 v extraviláne v súbehu vpravo v smere staničenia vo vzdialenosti 9,4 m - 11,4 m
od okraja vozovky cesty,

km 0,400 - km 1,997 v extraviláne v súbehu vľavo v smere staničenia vo vzdialenosti 8,5 m -16,2 m od
okraja vozovky cesty,

km 1,997 - km 2,240 v extraviláne v súbehu vpravo v smere staničenia vo vzdialenosti 6,3 m - 7,6 m od
okraja vozovky cesty,
III/1464 Chotín - Bátorove Kosihy - Mužla - k. ú. Iža, Krátke Kesy, Marcelová, Šrobárová, Modrany, Bátorove
Kosihy:

km 2,470 - km 3,556 v extraviláne v súbehu vpravo v smere staničenia vo vzdialenosti 1,7 m - 6,1 m od
okraja vozovky cesty,

km 7,180 - km 9,060 v extraviláne a intraviláne obce Šrobárová vpravo v smere staničenia vo
vzdialenosti 2,4 m - 10,4 m od okraja vozovky cesty,

km 9,865 - km 12,155 v intraviláne obce Šrobárová, v extraviláne a intraviláne obce Modrany vpravo v
smere staničenia vo vzdialenosti 2,4 m - 16,4 m od okraja vozovky cesty,

km 13,310 - km 16,600 v extraviláne vpravo v smere staničenia vo vzdialenosti 6,5 m - 12,3 m od okraja
vozovky cesty,

km 18,703 - km 18,840 v intraviláne obce Bátorove Kosihy vľavo v smere staničenia.
III/1476 Bátorove Kosihy - spojka - k. ú. Bátorove Kosihy:

km 4,569 - km 0,808 v intraviláne obce Bátorove Kosihy a extraviláne vľavo v smere staničenia vo
vzdialenosti 2,0 m - 7,0 m od okraja vozovky cesty,

km 0,808 - km 0,000 v extraviláne vpravo v smere staničenia vo vzdialenosti 7,0 m od okraja vozovky
cesty,
II/588 Moča - Gbelce - Málaš - k. ú. Búč:

km 5,777 - km 5,930 v intraviláne obce Búč a extraviláne vľavo v smere staničenia.

stavbu vedenú v súbehu s vyššie uvedenými cestami v extraviláne žiadame umiestniť za cestný
pozemok ciest,

v zmysle ust. §8 ods. 1 vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) (ďalej len „vyhláška“) cestný pozemok tvorí teleso diaľnic, ciest a miestnych
komunikácií a cestné pomocné pozemky. Teleso diaľnic, ciest a miestnych komunikácií je ohraničené
zvýšenou obrubou chodníkov, prípadne zelených pásov, vonkajšími hranami cestných alebo záchytných
priekop a rigolov, svahov cestných násypov a zárezov alebo vonkajšími hranami päty oporných múrov a
tarasov alebo vonkajšími hranami koruny obkladových a zárubných múrov, prípadne vonkajšími hranami
zárezov nad týmito múrmi,

v zmysle ust. § 17 ods. 1 a ods. 3 vyššie citovanej vyhlášky cestné pomocné pozemky sú pozdĺž
všetkých diaľnic, ciest a miestnych komunikácií I. až III. triedy mimo súvisle zastavaného územia. Cestným
pomocným pozemkom môže byť aj iné vymedzené priľahlé územie. Šírka pruhu cestného pomocného
pozemku má byt 60 centimetrov po oboch stranách vonkajšieho okraja telesa diaľnice, cesty alebo miestnej
komunikácie.

stavbu vedenú v súbehu s vyššie uvedenými cestami v intraviláne obcí Šrobárová, Modrany, Bátorove
Kosihy a Búč žiadame umiestniť za cestné teleso ciest v stiesnených pomeroch do vonkajšej hrany
priekopy,

v zmysle ust. §8 ods. 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) teleso diaľnic, ciest a miestnych komunikácií je ohraničené zvýšenou obrubou
chodníkov, prípadne zelených pásov, vonkajšími hranami cestných alebo záchytných priekop a rigolov,
svahov cestných násypov a zárezov alebo vonkajšími hranami päty oporných múrov a tarasov alebo
vonkajšími hranami koruny obkladových a zárubných múrov, prípadne vonkajšími hranami zárezov nad
týmito múrmi,

v trase stavby sa na ceste II/589 v km 0,941 nachádza mostný objekt ev. č. 589-003. ID M5786 a
priepusty - stavbu žiadame riešiť vo vzdialenosti min. 5,0 m od päty násypu mostného objektu, resp. vo
vzdialenosti min. 5,0 m od čela priepustu,

kríženia ciest II/589 v km 0,400, II/589 v km 1,997, III/1464 v km 3,556, III/1464 v km 7,180, III/1464 v
km 18,703, III/1476 v km 4,569, III/1476 v km 0,808 a II/588 v km 5,930 (kumulatívne staničenie podľa
údajov Cestnej databanky (www.ssc.sk)) navrhovanou stavbou žiadame riešiť kolmo pretláčaním uložením
do chráničiek. Chráničku požadujeme umiestniť v celej šírke kríženia vozovky cesty, jej krajníc i priekop,
pričom horná hrana chráničky musí byt min. 1,50 m pod niveletou vozovky cesty, resp. terénu. Štartovaciu a
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prijímaciu jamu pretláčania žiadame umiestniť vo vzdialenosti min. 2,00 m od okraja vozovky cesty (jej
najbližšiu hranu k okraju vozovky cesty vo vzdialenosti min. 2,0 m), rozmery štartovacích a montážnych jám
žiadame minimalizovať.

napojenie stavby prostredníctvom derivačných trás na jestvujúce sajty BTS - základňové
stanice žiadame v extraviláne realizovať za cestným pozemkom vyššie uvedených ciest, v
intraviláne za cestným pozemkom vyššie uvedených ciest.
Všeobecne platné podmienky:

v žiadnom prípade nepovoľujeme akýkoľvek zásah do vozoviek a krajníc ciest II/589, III/1464, III/1476 a
II/588,

v roku 2017 bola z prostriedkov NSK v rámci projektu Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. tried
realizovaná stavebná úprava vozovky cesty II/589 v km 0,000 - km 0,246 a cesty III/1464 v km l3,358 - km
14,201,

výkopy žiadame zabezpečiť vhodným pažením proti zosuvu,

zemina z výkopov nesmie byt ukladaná na korunu vozovky cesty, ani do priekop,

počas prác nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vyššie uvedenej cesty a jej príslušenstva,

výkopovými prácami nenarušiť stabilitu cestného telesa a zachovať funkčnosť odvodnenia cesty,

realizáciou predmetných prác nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov na vyššie uvedených
cestách,

upozorňujeme na ust. §1 a najmä na ust. §14 ods. 4 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon
o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v ktorej je uvedené, že na cestný pozemok diaľnic, ciest a
miestnych komunikácií sa nesmú vyviesť žiadne odvodňovacie systémy,

po ukončení prác uviesť rozkopávky do pôvodného stavu vrátane zatrávnenia, zásypy prevádzať so
zhutnením po cca 30 cm vrstvách, pričom spätné zásypy výkopov narušených priekop previesť
štrkopieskom, narušené priekopy žiadame upraviť do predpísaného tvaru v zmysle STN EN 736101
Projektovanie ciest a diaľnic,

Pred začatím prác treba ohlásiť výkopové práce na RSaÚC, stredisko správy a údržby , Bašta IV.,
Okružná cesta, Komárno - p. Jozef Štupický - 0903 588 661, ktorá si vyhradzuje právo dohliadať na
výkopové práce z hľadiska nami sledovaných záujmov,

investor v plnej miere zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku
zanedbania svojich povinností,

investor v plnej miere zodpovedá za všetky škody vzniknuté nekvalitným prevedením spätnej úpravy
rozkopávky,

za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného výkonu zimnej údržby podľa operačného plánu je
týmto stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho
kraja v termíne od 01. 12. do 01. 03. príslušného roka, počas ktorej je zakázaná akákoľvek stavebná činnosť
pri cestách II.a III. triedy,

pred začatím prác je potrebné si vyžiadať všetky potrebné rozhodnutia a povolenia od Okresného
úradu Komárno,odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

projekt pre územné rozhodnutie stavby žiadame predložiť na posúdenie vlastníkovi predmetných ciest Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01
Nitra.
-Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a PK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra - vyjadrenie č.
CS 2004/2018, CZ 4489/2018 zo dňa 21.02. 2018

Predmetná stavba prichádza do styku s cestami IL/588,11/589, III/1464, III/1476.

Káblové vedenie v extraviláne obcí žiadame umiestniť za ochranné pásmo ciest II. a III. komunikáciách.

Káblové vedenie v intraviláne obcí žiadame umiestniť v súbehu a v križovaní s cestami II. a III. triedy
bez zásahu do konštrukcie vozovky a krajnice cesty, za hranicu telesa cesty II. a III. triedy v zmysle §8 ods.
1 vyhlášky č.35/1984 Zb.

Križovanie káblového vedenia s cestami požadujeme realizovať pretláčaním kolmo na os cesty s
uložením do chráničky. Chráničku žiadame umiestniť v celej dĺžke kríženia vozovky cesty, krajníc a priekop.
Horná hrana chráničky musí byť uložená pod niveletou vozovky v hĺbke min. 1,5m.

V stiesnených podmienkach v intraviláne obcí žiadame káblové vedenie umiestniť v súbehu s cestami
II. a III. triedy bez zásahu do cestného telesa bezvýkopovou technológiou - riadeným mikrotunelovaním.

Štartovaciu a montážnu jamu pretláčania umiestiť min. 2 m od okraja spevnenej časti vozovky cesty,
rozmery štartovacej a montážnej jamy minimalizovať.

Výkopy štartovacích a montážnych jám zabezpečiť proti zosuvu pažením, aby nebola ohrozená stabilita
cestného telesa ciest.

Spätnú úpravu štartovacích a montážnych jám vykonať vhodnou zeminou za postupného zhutňovania
po vrstvách v hr. max. 30 cm v zmysle platnej STN.

Pri realizácii stavby žiadame dodržať podmienky určené správcom komunikácie. Regionálnou správou a
údržbou ciest Nitra a.s., Strediskom správy a údržby Nové Zámky.

Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vozoviek ciest II. a III. triedy a ich
súčastí. Investor zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku
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zanedbania svojich povinností v zmysle §9 ods.5 a ods.6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov a v prípade ich nedodržania budeme požadovať nápravu škôd.
-Okresné riaditeľstvo PZ v Komárne, ODI, Pohraničná 8, 945 01 Komárno – vyjadrenie č. ORPZ-KN-ODI1201-001/2018 zo dňa 29. 01. 2018

Pre účely stavebného konania je nevyhnutné predložiť projektovú dokumentáciu s presným popisom
stavby (presné miesta križovania stavby s pozemnou komunikáciou, spôsob križovania, popis stavby v
súbehu s pozemnou komunikáciou, rozmery montážnych jám a ich umiestnenie a príp. návrh dočasného
dopravného značenia).

Týmto upozorňujeme žiadateľa, že predmetná líniová stavba podlieha v zmysle zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách povoľovaciemu konaniu pre zvláštne užívanie ciest (križovanie pozemných
komunikácií, výkop ryhy v súbehu s pozemnou komunikáciou, výkopy montážnych jám) a prípadne aj
povoľovaciemu konaniu vo veci použitia dočasného dopravného značenia.
-Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA – vyjadrenie č. 6611805105 zo dňa 22.02.2018

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je
potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do
ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať
spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom
zamestnanca
spoločnosti
povereného
správou
sietí:
Mikuláš
Prágay,
mikulas.pragay@telekom.sk, +421 903559280.

V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby
musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá
projektant.

Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez
uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak
Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných
dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok
podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo
strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68
zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať
po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové
vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností
Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území
sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy,
televízne káblové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení.

Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu
vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:
https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej
činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený
poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak
Telekom, a.s..

Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú
sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Všeobecné podmienky ochrany SEK.

V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,
a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak
Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak
Telekom,a.s.
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Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk
0907 877 907
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný
vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

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

Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a
vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm
skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s
najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)

Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo12129

Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné
vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať
žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
-GAMOTA – agro, s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno - vyjadrenie zo dňa 20. 02. 2018

Termín realizácie prípojky je nutné upresniť minimálne mesiac vopred. Pri výbere termínu je potrebné
zohľadniť charakter prevádzky, ktorej činnosť realizáciou prípojky nesmie byť obmedzená. (Prednostne
mimo žatevná sezóna)

Pred začatím prác požadujeme predložiť zoznam pracovníkov zúčastňujúcich sa budovania prípojky a
oprávnených pohybovať sa v areáli našej spoločnosti.

Dni pracovných úkonov na prípojke je potrebné dohodnúť s vedúcim prevádzky p. Mariánom Gažom,
tel: 0902 945 400 a oboznamovať ho každodenne o začatí a ukončení prác, resp. o vstupe a opustení
areálu.

Realizáciu prác požadujeme prednostne v pracovných dňoch, počas pracovných hodín.

Pred začatím zemných prác je potrebné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí.

V projektoch ako aj technickom riešení sa počíta s vybudovaním optickej prípojky administratívnej
budovy vlastníka areálu a pri realizácii pokládky bude na náklady stavebníka vybudovaná odbočka vetvy
prípojky k tejto administratívnej budove.

Stavba prípojky musí byť uskutočňovaná z vhodných materiálov resp. výrobkov, káblové rozvody
upevenené podľa platných predpisov. Pri realizácii vedenia po existujúcich káblových rebríkoch a
elektrických stúpačkách po celej trase optiky je nutné dbať aby nedošlo k poškodeniu jedtvujúcich
elektrických rozvodov. V prípade poškodenia ich stavebník obnoví do funkčného stavu na vlastné náklady.

Po ukončení prác musia byť všetky dotknuté a narušené povrchy obnovené do pôvodného stavu, a to
na náklady stavebníka. Pri obnove narušených spevnených plôch je nutné obnoviť betónovú resp. asfaltovú
vrstvu.

Odpad vzniknutý pri realizácii prípojky bude zhromažďovať, zabezpečovať triedenie, odvoz a
znehodnotenie stavebník.

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti
na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
36. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – vyjadrenie č.
ASM - 50 - 262/2018 zo dňa 05. 02. 2018

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby
evidované.

Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie,
zvýšenie objektov, rozsah a pod.).

Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na
jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor
(projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii
zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.
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37. ŽSR, Bratislava, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava, Šancová 5/C 811 04
Bratislava 1 – vyjadrenie č. 3100/9a.03/469/2018/SM/OSMTT/MPV-Pa zo dňa 20.02.2018

po skončení nevyhnutných prác uvedie stavebník dotknuté nehnuteľnosti do predošlého stavu resp. ak
to vzhľadom na povahu vykonaných prác nie je možné, do stavu zodpovedajúcemu účelu alebo využívaniu
nehnuteľnosti,

v prípade, že vykonaním prác dôjde k zhoršeniu stavu nehnuteľností v porovnaní s jej pôvodným
stavom, vyplatí stavebník vlastníkovi (ŽSR) na základe dohody jednorazovú primeranú náhradu
zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti,

z dôvodu predpokladaného vzniku obmedzenia vlastníka nehnuteľností (ŽSR) v obvyklom užívaní
nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv stavebníka resp. podniku poskytujúceho verejnú sieť (výkon práva
zriaďovať a prevádzkovať verejnú sieť, vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a
údržbou vedení na nehnuteľnosť, vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu...), vyplatí stavebník resp.
poskytovateľ verejnej siete vlastníkovi na základe dohody jednorazovú primeranú náhradu za nútené
obmedzenie užívania nehnuteľnosti,

stavebník bezprostredne po realizácii stavby zabezpečí na vlastné náklady porealizačné
zameranie stavby, oboznámi vlastníka pozemku (ŽSR) s priebehom zákonného vecného
bremena a podá návrh na zápis zákonného vecného bremena cestou príslušného katastrálneho
odboru OÚ. Náhrada za nútené obmedzenie vlastníka (správcu majetku štátu) v obvyklom
užívaní nehnuteľnosti v dôsledku zriadenia a prevádzkovania verejnej telekomunikačnej siete
bude určená na podklade porealizáčného zamerania so zohľadnením ochranného pásma vedenia
a bude uhradená vlastníkovi na základe Dohody o náhrade, ktorej návrh predloží stavebník
spolu s porealizačným zameraním stavby bezprostredne po jej realizácii.
-ŽSR, Bratislava, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 – vyjadrenie č. 23243/2018/O4202 zo dňa 03. 04. 2018

Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 286.4/2018/SŽTS zo dňa 28.02.2018
a jeho odborných zložiek doložených v prílohách, týkajúce sa ochrany jestvujúcich vedení v správe ŽSR,

Štartovaciu a cieľovú jamu požadujeme realizovať v min vzdialenosti 4 m od päty svahu násypu
železničnej trate,

Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR Správa majetku, Oblastná správa Trnava,
Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava č. 469/2018/SM/OSMTT/MPV-Pa zo dňa 20.02.2018,

Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej
prevádzky,

Zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min 1 mesiac pred
zahájením prác požiadať ŽSR OR Trnava o vypracovanie Dohody o podmienkach a zaistení bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci v koľajach ŽSR v zmysle Zákona 124/2006 Z.z. §18 v znení neskorších predpisov
a vnútorného predpisu ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR a vydanie povolenia na
vstup cudzích osôb do obvodu dráhy neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9,

Počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje
a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi,

Stavebník odsúhlasí pred realizáciou prác v obvode dráhy technologický postup prác a objedná dozornú
činnosť počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŽSR OR Trnava s uvedením termínu začatia a ukončenia
prác v obvode dráhy,

Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu železničnej
trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor.
Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené
realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,

Pri navrhovaní objektov v obvode dráhy a dotyku stavby s telesom dráhy budú dodržané ustanovenia
príslušných predpisov a noriem ŽSR,

Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy
a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme stým, aby si v budúcnosti
uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov,

Stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na prevádzku dráhy,

Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu ŽSR OR Trnava a odovzdať mu dokumentáciu skutočného
vyhotovenia stavby v OPD,

Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona
č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.
-ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia ŽTS, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava – vyjadrenie č.
2864/2018/289301/SŽTS/7a. 13 zo dňa 28.02.2018

Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a k
narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.

Štartovacia a cieľová jama musí byť realizovaná v minimálnej vzdialenosti 4 m od päty svahu násypu
trate, pričom nesmie byť zasiahnuté akýmikoľvek stavebnými prácami, predmetmi, zariadeniami,
značeniami do päty svahu násypu.

V prípade vzniku medzery medzi chráničkou a zeminou, resp. v prípade nesúdržnosti zeminy v okolí
pretláčanej chráničky z dôvodu jej uvoľnenia počas pretláčania žiadame, aby okolie chráničky bolo po
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pretláčaní vyplnené a spevnené s cieľom zabrániť možnému poklesu nadložia v čase následnej
konsolidácie.

Požadujeme dodržať vyjadrenie SOZT Trnava, č. j. 187/18/289401/SOZT-Hr/2a.l5 zo dňa 22.02.2018 v
ktorom sa okrem iného uvádza, že realizáciou výstavby príde k styku - k súbehu a križovaniu s podzemnými
káblovými vedeniami v správe ZSR OZT, ktoré boli informatívne zakreslené do predložených situácií. Pred
zahájením prác požiadajte o vytýčenie vedení priamo v teréne. Práce v ochrannom pásme vedení (0,5 m od
osi kábla na obidve strany) je potrebné vykonávať v súlade so zákonom č. 351/2011 z. z. (zákaz vykonávať
terénne úpravy, navodzovať zmenu krytia káblovej trasy, prechádzať ťažkými mechanizmami a zriaďovať
skládky). V blízkosti káblových vedení je potrebné zemné práce vykonávať so zvýšenou opatrnosťou ručným výkopom. Odkryté vedenia a zariadenia treba chrániť voči poškodeniu, previsu. Úpravy
priestorového uloženia trás sietí vo vzťahu k vedeniam v našej správe požadujeme riešiť v zmysle normy
STN 736005. Pri križovaní musia byť navrhované trasy uložené popod trasy existujúcich vedení ZSR OZT.
Štartovacie a cieľové jamy pre nový pretlak žiadame upraviť na základe vytýčenia tak, aby neboli stavebnými
prácami dotknuté a ohrozené existujúce vedenia ŽSR OZT (min. 2 m od trasy ŽSR OZT). Požadujeme, aby
pretlak bol riadený. Pred zakrytím kábla požadujeme prizvať správcu vedenia (SMSU OZT KT Nové Zámky)
za účelom vykonania previerky, či nedošlo k ich poškodeniu. Po realizácii prác je nutné uviesť do pôvodného
stavu krytie káblových trás ŽSR OZT. Akékoľvek poškodenie zemného vedenia (zariadenia), bezodkladne
oznámte na SMSÚ OZT KT Nové Zámky Ing. Vicena. Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú
byť skladované na pozemkoch ŽSR ani v OPD. Stavebník musí dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/ 2015
Z.z. Požadujeme ohlásenie začatia stavebných prác na SMSÚ OZT KT Nové Zámky. Vytýčenie Vám na
podklade objednávky zabezpečí SMSÚ OZT KT Nové Zámky, M. R. Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky (Ing.
Vicena, tel.č. 0902/921986).

Požadujeme dodržať vyjadrenie SEE Trnava, č.j. 175/2018/28950l/SEE/7a.l3/Šá/49 zo dňa 15.02.2018
v ktorom sa okrem iného uvádza, že do priložených situácií JŽM sme Vám orientačne zakreslili podzemné
káble uvedené vyššie. Pred zahájením zemných prác si objednajte vytýčenie na Sekcii EE Trnava na adrese
seeba@zsr.sk. V ochrannom pásme káblov (1 m na každú stranu) je zakázané zriaďovať stavby, stavenisko,
skládky, zvyšovať alebo znižovať výšku zeminy nad káblovými trasami. Výkopové práce v blízkosti káblovej
trasy musia byť vykonávané ručne. Odkryté vedenie treba chrániť proti poškodeniu a previsu. Pri realizácii
inžinierskych sietí musí byť rešpektovaná STN 73 6005 a nami stanovené minimálne vzdialenosti.

Investor a budúci užívateľ si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov
dráhy na stavbu.

Vyjadrenia ŽSR, OR Trnava, Sekcie OZT, EE a SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky sú v prílohe. Nakoľko cez
pozemok prechádzajú IS v správe ŽSR je potrebné dodržať vyjadrenia ich správcov. Na vykonanie zemných
prác je potrebné presné vytýčenie vedení ŽSR, ktoré Vám zabezpečí SMSÚ OZT KT Nové Zámky, SEE
Trnava a dohľad pracovníkom ŽSR, ktorý Vám zabezpečí SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky na základe
objednávky najmenej 1 mesiac pred realizáciou prác.

V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy budú všetky
náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi.

Pri realizácii prác v ochrannom pásme dráhy je pohyb pracovníkov v koľajach ŽSR a v priestore
možného ohrozenia (3 m od osi krajnej koľaje) zakázaný. V prípade, že počas výstavby bude potrebné
vstúpiť do priestoru možného ohrozenia, je to možné len v súlade s predpisom ŽSR Z2 - Bezpečnosť

zamestnancov v podmienkach ŽSR. Zamestnanci iného zamestnávateľa musia predložiť povolenie na
vstup cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9.

Toto vyjadrenie nemožno použiť ako doklad pre vydanie územného rozhodnutia. Územné rozhodnutie je
možné vydať až po rozhodnutí MDVRR SR v Bratislave k stavbe v ochrannom pásme dráhy - na základe
súhrnného stanoviska za ŽSR od odboru 420 GR ŽSR Bratislava.
-ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia OZT, Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov – vyjadrenie č.
187/18/289401 /SOZT-Hr/2a. 15 zo dňa 22. 02. 2018
Realizáciou výstavby príde k styku - k súbehu a križovaniu s podzemnými káblovými vedeniami v správe ŽSR
OZT, ktoré boli informatívne zakreslené do predložených situácií. Pred zahájením prác požiadajte o vytýčenie
vedení priamo v teréne. Práce v ochrannom pásme vedení (0,5 m od osi kábla na obidve strany) je potrebné
vykonávať v súlade so zákonom č. 351/2011 z. z. (zákaz vykonávať terénne úpravy, navodzovať zmenu krytia
káblovej trasy, prechádzať ťažkými mechanizmami a zriaďovať skládky). V blízkosti káblových vedení je
potrebné zemné práce vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným výkopom. Odkryté vedenia a zariadenia
treba chrániť voči poškodeniu, previsu. Úpravy priestorového uloženia trás sietí vo vzťahu k vedeniam v našej
správe požadujeme riešiť v zmysle normy STN 736005. Pri križovaní musia byť navrhované trasy uložené popod
trasy existujúcich vedení ŽSR OZT. Štartovacie a cieľové jamy pre nový pretlak žiadame upraviť na základe
vytýčenia tak, aby neboli stavebnými prácami dotknuté a ohrozené existujúce vedenia ŽSR OZT (min. 2 m od
trasy ŽSR OZT). Požadujeme, aby pretlak bol riadený. Pred zakrytím kábla požadujeme prizvať správcu vedenia
(SMSÚ OZT KT Nové Zámky) za účelom vykonania previerky, či nedošlo k ich poškodeniu. Po realizácii prác je
nutné uviesť do pôvodného stavu krytie káblových trás ŽSR OZT. Akékoľvek poškodenie zemného vedenia
(zariadenia), bezodkladne oznámte na SMS OZT KT Nové Zámky Ing. Vicena. Požadujeme ohlásenie začatia
stavebných prác na SMSÚ OZT KT Nové Zámky. Vytýčenie Vám na podklade objednávky zabezpečí SMSÚ OZT
KT Nové Zámky, M.R.Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky (Ing. Vicena, tel.č. 0902/921986).
-ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky, M.R. Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky –
vyjadrenie č. 54/2018/283103 SMSÚ ŽTS TONZ/2a.l5 zo dňa 06.02.2018

19



zabezpečiť dohľad ŽSR pri pretlakoch, formou objednávky na SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky, minimálne
30 prac. dní pred plánovanou realizáciou a objednávka okrem iného musí obsahovať prehlásenie:
„Objednávateľ bude akceptovať všetky skutočné výkony, ktoré budú potvrdené zástupcom objednávateľa na
výkaze výkonov v zmysle platného cenníka ŽSR,"

odpad nesmie byť skladovaný na pozemkoch ŽSR, po skončení prác požadujeme uviesť terén do
pôvodného stavu,

v prípade vzniku škôd budú náklady na opravné práce odúčtované dodávateľovi, ktorý bude realizovať
stavbu,

realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky, k
narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa,

zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v OPD, dodržiavať voľný schodný a
manipulačný priestor a ustanovenia predpisu ŽSR Z2.
-ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia OZT, SMSÚ OZT KT Nové Zámky, M.R. Štefánika 74, 940 65
Nové Zámky – vyjadrenie č. 29/2018/284343/SMSÚKTNZ/1b.06 zo dňa 12.02.2018
Predmetná stavba dôjde do styku so sieťami v našej správe, ktoré sme informatívne zakreslili do predložených
situácií. Tieto vedenia je potrebné v dostatočnom časovom predstihu pred zahájením stavby vytýčiť v teréne a v
rámci stavebných prác dodržiavať podmienky pre prácu v ochrannom pásme káblov.
-ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia EaE, Kollárova 36, 917 95 Trnava – vyjadrenie č.
175/2018/289501/SEE/7a 13/Šá/49 zo dňa 15.02.2018

Pred zahájením zemných prác si objednajte vytýčenie na Sekcii EE Trnava na adrese seeba@zsr.sk. V
ochrannom pásme káblov (1 m na každú stranu) je zakázané zriaďovať stavby, stavenisko. skládky,
zvyšovať alebo znižovať výšku zeminy nad káblovými trasami. Výkopové práce v blízkosti káblovej trasy
musia byť vykonávané ručne. Odkryté vedenie treba chrániť proti poškodeniu a previsu. Pri realizácii
inžinierskych sietí musí byt' rešpektovaná STN 73 6005 a nami stanovené minimálne vzdialenosti.

Upozorňujeme Vás, že zamestnanci iného zamestnávateľa musia predložiť povolenie na vstup cudzích
osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9, a nakoľko sa
budú pohybovať aj v prevádzkovom priestore a v priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR,
musia splniť ustanovenia predpisu ŽSR Z2, I. kapitola, čl.2.
-Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad,
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava – záväzné stanovisko č. 14435/2018/SŽDD/27995 zo dňa 11. 04.
2018

Stavba bude realizovaná podľa projektu overeného MDV SR, ktorý vypracoval Ing. Juraj Rousek (reg. č.
1565*A*2-3) TELECOMPROJECT spol. s r. o., Bratislava v 03/2018 a je neoddeliteľnou súčasťou tohto
súhlasu.

Každá zmena oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD a OD, musí byť vopred prejednaná so ŽSR a
odsúhlasená MDV SR.

Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať podmienky dané v stanovisku:
 ŽSR, Odborom expertízy GR Bratislava pod č. 23243/2018/O420-2 zo dňa 03. 04. 2018,
 ŽSR, Oblastným riaditeľstvom Trnava pod č. 286.4/2018/289301/SŽTS/7a. 13 zo dňa 28. 02.2018,
 ŽSR, Oblastnou správou majetku Trnava pod č. 3100/9a.03/469/2018/SM/OSMTT/MVP-Pa zo dňa 20.
02. 2018,

Stavbu v OD zrealizovať v súlade s § 15 zákona o dráhach tak, aby neovplyvňovala bezpečnú
prevádzku dráhy ani bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe (najmä zabezpečovacie, spojové, záznamové
a signalizačné zariadenia energetického vybavenia dráhy ani prevádzkové energetické vybavenie trakčných
vozidiel).

V dostatočnom predstihu pred začatím prác v OD je stavebník povinný so ŽSR Oblastné riaditeľstvo
Trnava a s príslušnými vlastníkmi vlečky prejednať postup a podmienky realizácie prác v obvode dráhy,
objednať technický dozor pri prácach a zabezpečiť opatrenia na bezpečnú prevádzku dráhy a dopravy na
dráhe a dozerať na bezpečnosť osôb.

Stavebník je povinný pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie a ochranu vedení a zariadení ŽSR a
vlastníkov vlečky, po odkrytí káblových vedení a pred ich zasypaním, prizvať ŽSR a vlastníkov vlečky za
účelom kontroly.

Stavebník je povinný udržovať stavbu v OPD a OD tak, aby neohrozoval, neobmedzoval ani nenarušil
bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe ani stabilitu a odvodnenie železničného telesa.

Po ukončení stavby zabezpečiť prizvanie prevádzkovateľov dráhy a zároveň im predložiť pre časť
stavby v obvode dráhy plány podľa skutočného vyhotovenia stavby.

Ak dôjde k funkčnej poruche vedenia umiestneného v obvode dráhy, vlastník vedenia je povinný o tom
bezodkladne informovať prevádzkovateľov dráhy a postupovať podľa ich pokynov tak, aby prevádzka dráhy
a doprava na dráhe boli dotknuté čo najmenej.

Prispôsobovať zrealizovanú stavbu v OD, ak si to vyžiada stavba, prevádzka dráhy alebo technické
podmienky žel. prevádzky a to úpravou alebo preložením stavby.

MDV SR si vyhradzuje právo výkonu štátneho stavebného dohľadu (ŠSD) so zameraním na
dodržanie podmienok tohto súhlasu k stavbe.
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Tento súhlas (záväzné stanovisko) platí dva roky odo dňa jeho vydania, nenahrádza povolenie stavby,
nie je ani súhlasom na začatie prác, nestráca však platnosť, ak stavebník v tejto lehote požiada vecne a
miestne príslušný stavebný úrad o povolenie stavby.
V zmysle § 140b ods. 1 stavebného zákona toto záväzné stanovisko je pre správny orgán v konaní podľa
stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné konania správneho orgánu o
predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k zmene priestorového usporiadania
stavby a dráhy v OPD.
-Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, Reg. odbor Nové Zámky, Podzámska
9434/34A, 940 61 Nové Zámky - vyjadrenie č. SPFZ/2018/035003 zo dňa 11. 04. 2018

Na základe zamerania skutočného vyhotovenia stavby a znaleckého posudku SPF s investorom
uzatvorí zmluvu o zriadení vecného bremena za jednorazovú odplatu na pozemky, dotknuté stavbou do
kolaudácie stavby, alebo do vydania užívacieho povolenia.

Zemné práce je potrebné dohodnúť s užívateľmi dotknutých pozemkov.

Pred zahájením prác je potrebné dohodnúť odškodnenie užívateľov pozemkov.

Do kolaudácie stavby je potrebné terén dať do pôvodného alebo upraveného stavu.
-Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Odd. oblastného hygienika
Bratislava, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava – záväzné stanovisko č. 09722/2018/ÚVHR/10481 zo dňa
06. 02. 2018
Nedotýka sa ich záujmov.Na základe vyššie zisteného možno konštatovať, že z hľadiska ochrany verejného
zdravia je stavebné riešenie predmetnej stavby navrhované v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 355/2007
Z.z..
-Slovenský vodohosp. podnik š.p., Odšt. závod Bratislava, Správa vnútorných vôd Komárno,
Svätoondrejská 6, 945 05 Komárno – vyjadrenie č. CSSVPOZ BA 112/2018/4 zo dňa 01.02. 2018

Plánovaná stavba križuje Hurbanovský kanál a Vojnický potok, ktoré spravuje naša organizácia.

K predmetným križovaniam žiadame predložiť detailné riešenie.

Taktiež je potrebné do vydania územného rozhodnutia doriešiť zmluvný vzťah k pozemkom vo
vlastníctve našej organizácie. K uzatvoreniu zmluvného vzťahu treba predložiť žiadosť na Odštepný závod
Bratislava.

Vzhľadom na to, že dôjde aj ku križovaniu drobných vodných tokov je potrebné osloviť ich správcu Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská ul. 29, 825 63 Bratislava 211.
-LZ TRADEMARK, s.r.o., Noszkai Ľudovít a Noszkai Zoltán, 946 34 Bátorové Kosihy č.762 – vyjadrenie zo
dňa 15. 02. 2018
Súhlas s vybudovaním optického pripojenia existujúcej telekomunikačnej stanice.
-RWA SLOVAKIA, s.r.o., Pri trati 15, 820 14 Bratislava – vyjadrenie č.SPB/004/2018 zo dňa 27. 02. 2018
Súhlas s realizáciou pokládky FTTC optiky pre verejnú komunikačnú elektronikcú sieť 135BR Marcelová.
-Erika Szabó, 946 33 Modrany č. 65 – vyjadrenie zo dňa 29. 03. 2018
S realizáciou optického pripojenia na parcele č.285/75 v k. ú. Modrany pre verejnú komunikačnú elektronickú
sieť 406 BR, Modrany súhlasím.
-Poľnohospodárske družstvo v Búči, ul. Malá 138, 946 35 Búč – vyjadrenie zo dňa 30. 01. 2018
PD v Búči súhlasí s realizáciou uvedenej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie pre územné
rozhodnutie pre investora ORANGE Slovensko a.s. Bratislava.
-Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava – vyjadrenie č. 11/2100/2018 zo dňa 23.
02. 2018

Pri projektovaní a realizácii budú dodržané všeobecné zásady ukladania káblových vedení.

Investor predloží vypracovanú dokumentáciu pre stavebné povolenie na schválenie podniku
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p.

V projekte budú zohľadnené ochranné pásma vodohospodárskych objektov.
3. Výstavbou a mechanizmami neznečisťovať komunikácie a chodníky, prípadné znečistenie musí byť
odstránené na náklady investora. Pri výstavbe postupovať tak, aby výstavbou, resp. uskladňovaním
stavebného materiálu nebol obmedzený prístup do susedných objektov alebo k susedným nehnuteľnostiam.
4. Ak dôjde k rozkopávkam v chodníkoch, štátnych komunikáciách, miestnych komunikáciách, musí ich
navrhovateľ upraviť po stavebných prácach do pôvodného stavu.
5. Projektové práce môžu vykonať len fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon tejto činnosti podľa
osobitných predpisov, právnické osoby môžu vykonávať túto činnosť, ak zabezpečia ich výkon oprávnenými
osobami ( § 45 ods.4,5 stavebného zákona).
6. Pred začatím zemných prác je navrhovateľ povinný prizvať zástupcov - správcov podzemných inžinierskych
sietí k vytýčeniu polohy podzemných inžinierskych sietí. Je nutné všetky podzemné a nadzemné siete
vytýčiť.
7. Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods.1 stavebného zákona v znení jeho neskorších predpisov dva roky
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o
stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

8. Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa.
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Navrhovateľ ani ďalší účastníci konania, Mesto Komárno, Obec Chotín, Obec Svätý
Peter, Obec Iža, Obec Marcelová, Obec Šrobárová, Obec Búč, Obec Bátorové Kosihy, Obec
Modrany, Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, KOMVaK,a.s, Komárno,
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komárno, Západoslovenská energetika, a.s.,
Bratislava, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, SPP – distribúcia, a.s., Bratislava,
Slovak telekom, a.s., Bratislava, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Nitra,
Vodohospodárska výstavba š.p., Bratislava, SR – Slovenský pozemkový fond Bratislava,
Lesy SR, Levice, LZ TRADEMARK, s.r.o., Bátorové Kosihy, Gamota – agro,s.r.o., Komárno,
RWA Slovakia, s.r.o., Bratislava, Poľnohospodárske družstvo Búč, Poľnohospodárske
výrobno – obchodné družstvo Modrany, Poľnohospodárske družstvo Bátorové Kosihy, Erika
Szabó, Modrany 65, HYDROMELIOR8CIE, š.p., Bratislava, LAVE, s.r.o., Bratislava, Oto
Krnáč, Svätý Peter, PharmDr. Gabriela Fábry, Komárno, Ondrej Gábor, Chotín, Ernest
Pintér, Chotín, Ing. Zsolt Keszegh, Marcelová, Radovan Kováč, Vrútky, Ildikó Tóthová,
Modrany , v konaní neuplatnili námietky.
Odôvodnenie
Navrhovateľ, ORANGE Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 09 Bratislava,
IČO: 35 763 469 , podal dňa 06.04.2018 na Obec Chotín, ako určený stavebný úrad podľa
§ 119 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
„FO_0134CO – optická infraštruktúra Chotín – Štúrovo, okres Komárno“ na pozemkoch
podľa výroku rozhodnutia, líniová stavba. Oznámenie o začatí územného konania č.
111/SÚ/2018-BR-1 zo dňa 06.04.2018 a to aj verejnou vyhláškou bolo doručené všetkým
účastníkom konania a dotknutým orgánom. Stavebný úrad podľa §36 ods. 2 stavebného
zákona upustil od ústneho pojednávania.
Obec Chotín posúdila návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a
zistilo, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že
týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
V konaní neuplatnili účastníci konania žiadne námietky.
Vzhľadom na hore uvedené rozhodol stavebný úrad tak, ako je uvedené vo výroku
tohto rozhodnutia.
Poučenie : Podľa § 53 a nasl. Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie,
v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obec Chotín, 486,
946 31 Chotín. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné
správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods.4 stavebného zákona a
preto bude aj s prílohou v y v e s e n é po dobu 15 dní na verejnej tabuli podľa
rozdeľovníka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
Chotín 03. júla 2018

Ing. František Magyari
starosta obce
Dátum vyvesenia: .................................................
Dátum zvesenia: .....................................................

Príloha pre navrhovateľa : overený situačný výkres
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Rozdeľovník:
1.
2.
3.
4.

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
TELECOMPROJECT, spol. s r.o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava
Jana Drobná – GEOSPOJ, Kalinčiakova 2, 831 04 Bratislava
Mesto Komárno, so zabezpečím vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky na oznamovacej
tabuli Mesta Komárno. Po zvesení verejnej vyhlášky s vyznačením dátumov vyvesenia
a zvesenia žiadame zaslať na stavebný úrad.
5. Obecný úrad Chotín, č.486, 946 31 Chotín, so zabezpečím vyvesenia a zvesenia
verejnej vyhlášky na oznamovacej tabuli Obce Chotín. Po zvesení verejnej vyhlášky
s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia žiadame zaslať na stavebný úrad.
6. Obecný úrad Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter, so zabezpečím vyvesenia
a zvesenia verejnej vyhlášky na oznamovacej tabuli Obce Svätý Peter. Po zvesení
verejnej vyhlášky s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia žiadame zaslať na
stavebný úrad.
7. Obecný úrad Iža, Ďatelinová 674, 946 39 Iža, so zabezpečím vyvesenia a zvesenia
verejnej vyhlášky na oznamovacej tabuli Obce Iža. Po zvesení verejnej vyhlášky
s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia žiadame zaslať na stavebný úrad.
8. Obecný úrad Marcelová, Námestie Slobody 1199/3, 946 32 Marcelová, so zabezpečím
vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky na oznamovacej tabuli Obce Marcelová. Po
zvesení verejnej vyhlášky s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia žiadame zaslať
na stavebný úrad.
9. Obecný úrad Šrobárová, Školská 125/45, 946 32 Šrobárová, so zabezpečím vyvesenia
a zvesenia verejnej vyhlášky na oznamovacej tabuli Obce Šrobárová. Po zvesení
verejnej vyhlášky s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia žiadame zaslať na
stavebný úrad.
10. Obecný úrad Búč, Tesárska ulička 91, 946 35 Búč, so zabezpečím vyvesenia a zvesenia
verejnej vyhlášky na oznamovacej tabuli Obce Búč. Po zvesení verejnej vyhlášky
s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia žiadame zaslať na stavebný úrad.
11. Obecný úrad Bátorové Kosihy, Hlavná 873, 946 34 Bátorové Kosihy, so zabezpečím
vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky na oznamovacej tabuli Obce Bátorové Kosihy.
Po zvesení verejnej vyhlášky s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia žiadame
zaslať na stavebný úrad.
12. Obecný úrad Modrany, Hlavná 337, 946 33 Modrany, so zabezpečím vyvesenia
a zvesenia verejnej vyhlášky na oznamovacej tabuli Obce Modrany. Po zvesení verejnej
vyhlášky s vyznačením dátumov vyvesenia a zvesenia žiadame zaslať na stavebný
úrad.
13. do spisu
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