
 

OBEC ŠELPICE 

 Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02  Trnava  

Číslo: Výst.SEL-47/2017/Zá-91   v Trnave dňa 11.05.2017  

Vybavuje: Ing. arch. Daniela Zsigraiová   
 
  

Tel.: 033/53 54 092  
e-mail: zsigraiova@soutt.sk     

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

 

Obec Šelpice, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na 
rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 03.03.2017 podal 

Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, 
v zast. Profi-NETWORK, s.r.o., IČO 36299448, Bratislavská 117/48, 911 05  Trenčín, 
v zast. Ing. Martin Štiffel, Bratislavská 117/48, 911 05  Trenčín 

 (ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného 
zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona  

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y 

INS FTTH_Šelpice 

(ďalej len "stavba") na pozemku líniová stavba v katastrálnom území Šelpice v obci 
Šelpice. 
 

Popis stavby: 
Výstavba optickej siete v danej lokalite rieši vybudovanie FTTH siete v obci Šelpice. V 
súčasnosti sa v tejto lokalite nenachádzajú voľné HDPE rúry, ktoré by boli využiteľné pri 
budovaní FTTH siete. Súčasťou FTTH siete bude vybudovanie stĺpikových PODB a jedného 
TAB (skriňa SIS ORU 3 SDF). Výkopy bude potrebné robiť vo všetkých trasách. TAB je 
navrhnutý na obecnej parcele KN-C 114/1 pri obecnom úrade pri existujúcom sieťovom 
rozvádzači. Trasa stavby INS FTTH_Šelpice na parcele KN-C 1120/17 (KN-E 1108/4) napája 
na existujúci diaľkový optický kábel OK:0324:OOK Bohdanovce n. T. - Dolné Orešany. 
Na primárnu sieť FTTH budú využívané trubkové zväzky DB 4x12/8mm.  
Primárna sieť FTTH bude napojená z TAB, ktorý sa nachádza na obecnej parcele KN-C 
114/1 pri obecnom úrade pri existujúcom sieťovom rozvádzači s kapacitou OMK aspoň 12 vl. 
na PODB a končiť bude v jednotlivých stĺpikových PODB SIS ORU 3 SDF. 
Pre sekundárnu sieť FTTH (trasy pred potencionálne napojiteľnými objektami - rodinné 
domy) budú využívané multirúry s priemerom 40 mm s počtom mikrotrubičiek potrebným na 
napojenie všetkých objektov. V sekundárnej sieti bude potrebné rozvrhnúť rozvetvenie 
mikrotrubičiek, tak aby bolo možné pokrytie všetkých objektov v lokalite, prípadne aj s 
rezervou do vedľajšej lokality ( BTS; plánovaná výstavba). 
Sekundárna sieť bude začínať v PODB na konektoroch s ukončovaním v stĺpikových 
skrinkách, v skrinkách na omietku, v ODFoch, v skrinkách SOP a aj na stĺpových PODB   
podľa druhu objektu na ktorom bude ukončovaná. 
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Základné údaje stavby: 
Dĺžka novej zemnej káblovej trasy: cca 3 500 m. 
Dĺžka vzdušnej káblovej trasy (po existujúcich stĺpoch Slovak Telekom, a.s.): cca 1 050 m. 
 
Použité káble a zariadenia: 
Na výstavbu optickej siete budú použité vnútorné optické rozvádzače ODF, plastové 
multirúry (resp. zväzky trubičiek úložných) a mikrotrubičiek spolu s certifikovanými deliacimi a 
spojovacími komponentmi. Do týchto elementov sa následne zafúknu optické káble s 
potrebným počtom optických vlákien. 
 
Zemné práce: 
Pre výstavbu navrhovanej optickej trasy budú použité ochranné plastové multirúry a 
mikrotrubičky bez kovových prvkov, ktoré sa po výkope káblovej ryhy predpísaných 
parametrov uložia do zeme. Spevnená plocha (chodník) bude riešená výkopovou metódou, 
pričom budú rešpektované všetky nariadenia zodpovedných úradov obce Šelpice. 
 
Popis križovania a súbehov vodných tokov: 
Pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu bezmenného vodného toku. Križovanie 
bude riešené položením chráničky do existujúceho chodníka na moste. 
 
Popis križovania a súbehov komunikácií: 
Pri realizácii dôjde ku križovaniu a súbehu trasy s cestou 1. triedy I/51 a obecných 
komunikácií. 
Ku križovaniu trasy s cestou 1. triedy I/51 dôjde na jej: 
- cca 119,55 ckm (kilomerovníkové). Križovanie bude riešené riadeným mikrotunelovaním 
hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu. 
- cca 120,27 ckm (kilomerovníkové). Križovanie bude riešené riadeným mikrotunelovaním 
hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu. 
 
Trasa bude v súbehu s cestou 1. triedy I/51 v intraviláne obce Šelpice. Súbehy budú vedené 
mimo cestné teleso vo vzdialenosti min. 1,0 m od cesty. 
 
Križovania miestnych komunikácií budú riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 0,9 m 
pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu, v prípade, že 
nebude možné riešiť križovanie pneumatickým pretláčaním, bude križovanie cestnej 
komunikácie riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. V 
prípade, že by terénne podmienky alebo existujúce inžinierske siete neumožnili pretláčanie 
miestnych komunikácií, chodníkov, alebo spevnených plôch, križovanie bude riešené 
prekopaním v hĺbke min. 0,9 m a uložením chráničky HDPE, pričom budú rešpektované 
všetky nariadenia zodpovedných úradov, obce Šelpice a Slovenskej správy ciest. 
 
Vzájomný vplyv stavby a dráhy 
Stavba telekomunikačného vedenia zasahuje realizáciou výkopových prác do ochranného 
pásma dráhy Železníc Slovenskej republiky, avšak svojím charakterom nie je v rozpore s 
podmienkami realizácie v tomto pásme. Stavba nebude mať negatívny vplyv na dráhu a jej 
zariadenia, neohrozí ani neobmedzí prevádzku dráhy a ani dráha nebude mať vplyv na 
stavbu. 
 
Ochranné pásmo 
Zákon 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách stanovuje v § 67 ochranné pásmo 
vedenia v šírke 1,5 m od osi jeho trasy. Ochranné pásmo  prebieha po celej dĺžke jeho trasy. 
Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v 
okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie. 
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Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemku, ako je zakreslené na priloženom situačnom 
výkrese, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných 
stavieb. 

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy povoľovanej stavby oprávneným 
subjektom.š 

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa  bezpečnosti práce a 
technických zariadení, predovšetkým vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a 
technických zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na 
stavenisku. 

4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné 
technické normy. 

5. Pri výstavbe bude chránená v maximálnej miere jestvujúca zeleň. 

6. Pri výstavbe budú dodržané podmienky uvedené vo vyjadreniach zainteresovaných 
orgánov a organizácií:  

KR PZ SR - KDI vyjadrenie dňa 04.10.2016 č. KRPZ-TT-KDI1-41-100/2016 
- súhlasí s vydaním územného rozhodnutia v zmysle žiadosti za dodržania nasledovných 
podmienok: 
- z dokumentácie, ako aj po telefonickej konzultácii je zrejmé, že navrhovaná trasa 
vedenia optického kábla sa nachádza mimo cesty I/51, pričom križovať cestu I/51 bude 
len v KM cca 120,270, pričom križovanie bude riešené riadeným mikrotunelovaním v 
hĺbke 1,2m pod niveletou vozovky, žiadame, aby výkopové jamy (štartovacia a cieľová) 
boli umiestnené mimo cesty a chodníka, počas realizácie prác nesmie byť premávka na 
ceste I/51 žiadnym spôsobom obmedzovaná, v opačnom prípade žiadame spracovať 
projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia, ktorú je potrebné predložiť 
na Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Trnave prostredníctvom Okresného úradu 
Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kolárova 31, 91702 Trnava za 
účelom vydania súhlasného stanoviska s podmienkami k vydaniu určenia na použitie 
prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení, 
- v projektovej dokumentácii je potrebné venovať zvýšenú pozornosť chodcom, nakoľko z 
hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je neprijateľné, aby z dôvodu 
realizácie stavby boli chodci nútení ísť po frekventovanej ceste I/51, resp. po 
nespevnenej ploche mimo chodníka, dôraz venovať osobám ťažko zdravotne 
postihnutým, osobám tlačiacim detský kočík a pod., preto je potrebné výkopovú jamu, 
výkopový a iný stavebný materiál, stavebné stroje a pod. umiestniť mimo priestoru 
chodníka! 
- žiadame zabezpečiť, aby práce boli vykonávané z priestorov nachádzajúcich sa mimo 
cesty I. triedy, zároveň žiadame zabezpečiť, aby počas prác nedochádzalo k výraznému 
obmedzeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ceste I/51 a zároveň nie je 
prípustné, aby na ceste I. triedy bol skladovaný stavebný materiál, výkopová zemina a 
pod., v prípade, ak počas realizácie stavby príde k obmedzeniu dopravy na ceste I/51, 
žiadame z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj z 
dôvodu eliminácie kolíznych bodov, dopravných nehôd a škodových udalostí na ceste I. 
triedy spracovať projektovú dokumentáciu prenosného dopravného značenia, ktorú je 
potrebné predložiť na Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Trnave prostredníctvom 
Okresného úradu Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kolárova 31, 
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91702 Trnava za účelom vydania súhlasu k vydaniu určenia na použitie prenosného 
dopravného značenia a dopravných zariadení, 
- počas prác nesmie dochádzať k znečisťovaniu, poškodzovaniu cesty I/51, 
- umiestnenie líniovej stavby, výkopových štartovacích jám, postup prác musí byť v 
zmysle príslušných STN, 
- ďalší stupeň projektovej dokumentácie (dokumentácia pre stavebné povolenie) je 
potrebné predložiť k vyjadreniu na KDI KR PZ v TT, 
- žiadame dodržať podmienky uvedené v stanoviskách všetkých dotknutých orgánov 
štátnej správy a organizácií, 
- vydaniu územného rozhodnutia budú predchádzať kladné stanoviská všetkých 
dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií, 
 
Energotel, a.s. vyjadrenie dňa 12.09.2016 č. 2016/ÚPÚ 
- v záujmovom území neprichádza k styku s inžinierskymi sieťami spol. Energotel, a.s. 
Vzhľadom na to nemáme k navrhovanej stavbe žiadne pripomienky. 
 
Krajský pamiatkový úrad Trnava vyjadrenie dňa 27.09.2016 č. KPUTT-2016/3015-
407/73372/6RZ 
Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým 
úradom Trnava v zmysle zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov. 
Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona 49/2002 Z.z. a § 127 zákona 
50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
Kontakt na oznámenie nálezu: 033/2452111 
 
Lesy SR, š.p., OZ Smolenice vyjadrenie dňa 10.10.2016 č. 42771/2016-111 
- nemáme námietky k plánovanej DUR stavbe 
 
MDV SR, útvar vedúceho hygienika rezortu vyjadrenie dňa 13.09.2016 č. 
22829/2016/D401-ÚVHR/57660 
- súhlasí sa s návrhom žiadateľa 
- z hľadiska ochrany verejného zdravia je stavebné riešenie predmetnej stavby 
navrhované v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. 
 
MDV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad stanovisko 
dňa 21.04.2017 č. 15598/2017/SŹDD/30871 
- vydáva toto záväzné stanovisko - súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme 
dráhy 
MDV SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby v OPD a zároveň pre jej realizáciu a 
užívanie určuje tieto podmienky: 
1. Stavba  bude realizovaná v súlade s dokumentáciou overenou  MDV SR. Prípadné 
zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia  MDV SR. 
2 . Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie 
železničného telesa. 
3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobeným prevádzkou 
dráhy. 
4. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom. 
5. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu. 
6. Stavebník je povinný dodržať podmienky určené v stanovisku ŽSR - GR, Klemensova 
8, Bratislava č. 21228/2017/O420-005 zo dňa 29.3.2017. 
7. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôsobovať pravidlám 
technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, 
aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu. 
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Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Agentúra správy majetku vyjadrenie dňa 
31.08.2016 č. ASM-77-2405/2016 
- s realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie  súhlasím pri splnení nižšie 
uvedených podmienok.  
Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v 
priestore stavby evidované. 
Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde k zmenám v hlavných parametroch stavby 
(situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.) 
 
Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor 
telekomunikácií vyjadrenie dňa 22.09.2016 č. SITB-OT4-2016/001074-064 
- v záujmovom území pre realizáciu budúcej líniovej stavby nemá MV SR žiadne vlastné 
telekomunikačné siete 
Správca telekomunikačnej siete MV SR k predloženej dokumentácii nemá žiadne 
výhrady, požiadavky ani pozmeňujúce návrhy. 
 
Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory, odd. telekomunikačných služieb vyjadrenie dňa 
05.09.2016 č. CPTT-OTS-2016/003398-002 
S uvedenou projektovou dokumentáciou súhlasíme. 
V uvedenej lokalite obce Zvončín nemáme žiadne vlastné podzemné ani nadzemné 
telekomunikačné siete. 
 
NASES vyjadrenie dňa 10.01.2017 č. 25/389/2017/NASES 
- podľa Vami zaslaných podkladov nedôjde do styku s telekomunikačnými sieťami a 
zariadeniami v správe NASES 
 
O2 Slovakia s.r.o. vyjadrenie dňa 02.09.2016 
- v záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 
Slovakia, s.r.o. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním 
ÚR - SP súhlasíme. 
 
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK stanovisko dňa 03.10.2016 č. OU-TT-
OCDPK-D2016/028255/Si/DA9 
K predloženej PD máme pripomienky a požiadavky :  
- Umiestnenie optickej trasy v súbehu s cestou I/51 na pozemkoch mimo sídelný útvar 
obce musí byť mimo ochranné pásmo cesty, t.j. min. 50,0 m od osi cesty I/51. V prípade, 
že nie je možné realizovať túto podmienku, je potrebné s patričným zdôvodnením 
požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia výnimky z ochranného pásma cesty I/51.. 
K žiadosti je potrebné doložiť: 
   - situáciu s presne definovanými ckm cesty I/51 v  súbehu (t.j. koľko metrov optického 
vedenia bude umiestnené v ochrannom pásme a v akej vzdialenosti od osi cesty I/51) a 
zakresliť do skutočného stavu, s vykreslením dopravného značenia IS 36a, b "Začiatok a 
koniec obce Šelpice", 
   - stanovisko majetkového správcu cestu I/51, t.j. SSC, IVSC Bratislava a stanovisko 
príslušného dopravného inšpektorátu, t.j. KR PZ - KDI Trnava, 
Povolenie výnimky z ochranného pásma cesty I/51 je potrebné žiadať pred vydaním 
územného rozhodnutia a podmienky z povolenia výnimky je potrebné premietnuť do 
územného rozhodnutia vyššie uvedenej stavby. 
- Umiestnenie optickej prípojky v súbehu s cestou I/51, musí byť vzdialenosť min. 1,0 m 
od pozemnej komunikácie cesty I/51. Pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jeho 
súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a 
zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych 
komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov. 
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- Po preštudovaní PD súhlasíme s nutným križovaním cesty I/51 v km 120,270 v obci 
Šelpice optickou trasou umiestnenou v chráničke v zmysle § 18 ods. 6 zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, 
ak bude realizované pretláčaním v hl. podľa STN, min. 1,20 m pod niveletou cesty I/51 s 
presahom chráničky 1,0 m za zvýšenými obrubami chodníkov resp. zelených pásov. 
Pretláčanie musí byť realizované kolmo na os ciest I., II. a III. triedy. Štartovacia a cieľová 
jama musia byť mimo teleso cesty I/51. 
- Pred začiatkom prác min. 4 týždne vopred je potrebné požiadať v zmysle § 8 cestného 
zákona tunajší úrad o vydanie rozhodnutia - povolenia  na zvláštne užívanie cesty I/51 
pretláčaním. K žiadosti je potrebné doložiť situáciu, priečny rez a stanovisko SSC, IVSC 
Bratislava. 
- Vzhľadom na intenzitu dopravy na ceste I/51 a jej dopravný význam žiadame 
minimalizovať vplyv výstavby na premávku na ceste I/51, t. j. práce žiadame vykonávať z 
priestoru mimo cesty a cestnú premávku neohrozovať ani neobmedzovať. 
- V prípade potreby osadenia prenosného dopravného značenia (ďalej len PDZ) na ceste 
I/51 je potrebné v ďalšom stupni dopracovať projekt PDZ. Návrh prenosného dopravného 
značenia na cestách (jednotlivé úseky výstavby) je potrebné zakresliť do skutočného 
stavu (križovatky a pod.) a tak, aby práce boli vykonávané z priestoru mimo telesa cesty 
I/51 a nebola obmedzovaná ani ohrozovaná premávka na tejto ceste. V opačnom prípade 
je potrebné v POV v návrhu PDZ uvažovať aj s manipulačným pásom (státie nákladných 
vozidiel na ceste). 
- Osadenie PDZ na ceste I/51 môže byť až po vydaní určenia na použitie PDZ na ceste 
I/51, ktoré vydá na základe žiadosti a so súhlasom KR PZ - KDI Trnava Okresný úrad 
Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja. Žiadosť o určenie 
PDZ musí obsahovať min. 3 kusy situácií návrhu PDZ. 
- Na prístup na stavenisko je potrebné využiť existujúce vjazdy, pripojenia, resp. poľné 
cesty. 
 V prípade, že nie sú k dispozícii, je potrebné požiadať o povolenie na zriadenie 
dočasného vjazdu k stavenisku na príslušnom cestnom správnom orgáne. 
- Navrhovaná stavba je i v dotyku s miestnymi komunikáciami. 
- Vo veciach miestnych a účelových komunikácií je príslušná rozhodnúť obec. 
- K predloženej PD je potrebné si vyžiadať stanovisko Slovenskej správy ciest Bratislava 
a KR PZ - KDI Trnava. 
- Počas prác nesmie byť na telese dotknutých ciest ukladaná zemina z výkopov ani 
žiadny stavebný materiál. Počas prác nesmú byť cesty poškodzované ani znečisťované. 
-  S vydaním územného rozhodnutia pre vyššie uvedenú stavbu súhlasíme za podmienky, 
že v ňom budú zapracované pripomienky z tohto stanoviska ako i podmienky zo 
záväzného stanoviska - povolenia výnimky z ochranného pásma cesty I/51. 
 
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK stanovisko dňa 02.11.2016 č. OU-TT-
OCDPK-2016/031883/Ja 
- povoľuje v súvislosti s plánovanou stavbou - "INS FTTH_Šelpice" výnimku zo zákazu 
činnosti v ochrannom pásme cesty I/51 nasledovne: 
 - od km 120,450 po km 120,560 v smere staničenia vľavo bude realizovaný 
telekomunikačný kábel v súbehu s cestou I/51 vo vzdialenosti min. 0,60 m za vonkajšou 
hranou priekopy cesty I/61. 
Povolenie je viazané dodržaním podmienok: 
- stavebný objekt bude realizovaný podľa odsúhlasenej dokumentácie a v súlade s 
povolením stavebného úradu. V súbehu s cestou I/51 bude telekomunikačný kábel 
vedený až za telesom cesty I/51 (ohraničeného vonkajšou hranou priekopy) + 0,60 m 
širokým pomocným cestným pozemkom 



Strana 7 k rozhodnutiu č.Výst.SEL-47/2017/Zá 
 

- realizovaním zemných a stavebných prác v ochrannom pásme cesty nesmie prísť k 
celkovému narušeniu odtokových pomerov, ktoré by spôsobilo podmáčanie cestného 
telesa, 
- na prístup na stavenisko musia byť využívané existujúce vjazdy, resp. miestne a 
účelové komunikácie. Cesta I/51 a jej súčasti nesmie byť poškodzovaná ani 
znečisťovaná. Práce musia byť vykonávané z miesta mimo cesty I/51, počas prác nesmie 
prichádzať k obmedzeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ceste I/51. Na 
telese cesty I/61 nesmie byť počas prác uskladnená zemina z výkopov ani žiadny 
stavebný materiál. 
- zemné práce nesmú ohroziť stabilitu a odvodnenie cesty I/51 musia byť navrhnuté v 
súlade s STN 73 3050, 
- v plnom rozsahu budú dodržané podmienky stanoviska KR PZ -KDI Trnava č. KRPZ-
TT-KDI1-41-100/2016 zo dňa 4.10.2016. Vykonávanie prác nesmie prekážať zimnej 
údržbe predmetnej cesty. 
- vykonávanie stavebných prác v ochrannom pásme cesty je potrebné min. 3 dni pred 
začatím prác oznámiť Slovenskej správe ciest, Investičná výstavba a správa ciest, 
Miletičova 19, 820 05 Bratislava, stred. Trnava p. Szabo, tel. č. 0903 464 472. 
 
Okresný úrad Trnava, odbor krízového riadenia vyjadrenie dňa 13.09.2016 č. OU-TT-
OKR1-2016/029029-002 
- podľa zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 
predpisov, nemáme k umiestneniu stavby žiadne požiadavky a súhlasíme s vydaním 
územného a stavebného povolenia. 
 
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP vyjadrenie dňa 07.09.2016 č. Ou-TT-
OSZP3-2016/028406/ŠSOPaK/Bo 
1. Dodržiavať ustanovenia zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane  prírody"), na dotknutom území platí I. 
stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody). Stavbou bude 
dotknutý vodný tok, ktorý zároveň predstavuje biokoridor regionálneho významu a 
významný krajinný prvok, v zmysle § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. V 
zmysle § 2 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane prírody je funkciou biokoridorov spájanie 
biocentier a umožnenie migrácie a výmeny genetických informácií živých organizmov a 
ich spoločenstiev. 
2. V prípade, že investičnou akciou príde ku zmene stavu mokrade - vodného toku, bude 
sa vyžadovať na činnosť súhlas Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné 
prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v 
súlade s § 6 ods. 4 zákona o ochrane prírody. V rozhodnutí môže tento orgán ochrany 
prírody určiť podrobnejšie podmienky vykonávania činnosti zabezpečujúce ochranu 
prírody a krajiny a obmedziť ich časovú platnosť v zmysle § 82 ods .12 zákona o ochrane 
prírody. 
3. Rešpektovať existujúcu zeleň v riešenom území - aleje, remízy, brehové porasty, ktoré 
zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o 
ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol 
narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej 
funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody. 
4. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona 
o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Šelpice v zastúpení starostom. V rozhodnutí 
obec zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu 
do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody. 
5. V prípade, že predmetná stavebná činnosť spôsobí šírenie inváznych druhov, 
upozorňujeme, že v zmysle § 7b ods. 3 zákona o ochrane prírody je vlastník, správca 
alebo užívateľ pozemku povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku 
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spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom 
(vyhláška 24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov) a starať sa o pozemok tak, aby sa 
zamedzilo ich opätovnému šíreniu. 
6. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 
zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo - 
ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené 
dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať. 
7. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu  
rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle § 4 
ods. 1 zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov. 
8. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je 
stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný 
úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, 
pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou 
akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o 
ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného 
prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody. 
 
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP vyjadrenie dňa 13.09.2016 č. OU-TT-
OSZP3-2016/028414/ŠVS/St 
Plánovaná investičná akcia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná pri splnení 
nasledujúcich podmienok: 
1. Pri realizácii stavby a následnom užívaní prevádzky dbať na ochranu podzemných a 
povrchových vôd a zabrániť nežiadúcemu úniku nebezpečných látok do pôdy, 
podzemných a povrchových vôd. 
2. Zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 - Priestorová úprava vedenia 
technického vybavenia. 
 
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP stanovisko dňa 01.02.2017 č. OU-TT-
OSZP3-2017/005456/ŠVS/St 
V zmysle § 27 ods. 1 vodného zákona súhlas orgánu štátnej vodnej správy sa vydáva na 
uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré 
nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav 
povrchových vôd a podzemných vôd. Keďže navrhovaná stavba nie je umiestnená vo 
vodnom toku, na pobrežných pozemkoch, v inundačnom území, v ochrannom pásme 
vodárenského zdroja ani nemá zásadný vplyv na vodné pomery v území, súhlas v zmysle 
§ 27 ods. 1 vodného zákona na uvedenú stavbu nie je potrebný. 
 
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP vyjadrenie dňa 13.09.2016 č. OU-TT-
OSZP3-2016/028642/ŠSOH/Hu 
S plánovanou investičnou akciou súhlasíme za nasledovných podmienok: 
- pri realizácii predmetného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona  o 
odpadoch, 
- ku kolaudácii  doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, príp. zneškodnenia odpadov, 
ktoré vznikli počas realizácie predmetnej stavby. 
 
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP vyjadrenie dňa 20.09.2016 č. Ou-TT-
OSZP3-2016/028520/ŠSOO/Kra 
K predmetnej žiadosti orgán ochrany ovzdušia uvádza nasledovné: 
1. V zmysle § 26 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej 
len "zákon o ovzduší") okresný úrad - orgán ochrany ovzdušia vydáva stanoviská len k 
územným plánom obcí a územným plánom zón (§ 26 ods. 3 písm. r); to znamená, že 
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orgán ochrany ovzdušia nemá kompetenciu vydávať stanoviská (vyjadrovať sa) k 
predkladaným projektovým dokumentáciám. 
2. V zmysle § 26 ods. 1 okresný úrad - orgán ochrany ovzdušia vydáva súhlasy pre veľké 
zdroje a stredné zdroje podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 zákona o ovzduší. 
3. Ak predmetnou stavbou vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia, jeho povoľovanie 
spadá do kompetencie príslušnej obce v zmysle § 27 zákona o ovzduší. V zmysle § 17 
ods. 1 písm. a) na umiestnenie MZZO nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia. 
Súhlas sa vyžaduje až na povolenie stavby MZZO a na jeho uvedenie do užívania (do 
prevádzky); žiadosť okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať údaje podľa § 17 
ods. 2 zákona o ovzduší (podľa druhu požadovaného súhlasu). 
4. V prípade vzniku stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, jeho 
povoľovanie spadá do kompetencie Okresného úradu Brezno, odbor starostlivosti o 
životné prostredie, ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia. Na 
umiestnenie, povolenie a užívanie stavby stredného alebo veľkého zdroja je potrebný 
súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší. Žiadosť o vydanie súhlasu musí 
obsahovať ustanovené náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší. 
5. Ako prílohu k žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné priložiť predmetnú projektovú 
dokumentáciu na overenie súladu údajov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu s 
údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii. 
6. V prípade, že sa uvažuje s prevádzkou chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení, 
tepelných čerpadiel, stacionárnych systémov požiarnej ochrany a hasiacich prístrojov 
upozorňujeme prevádzkovateľa na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 
286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a vo vyhláške MŽP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 286/2009 
Z.z. 
 
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP vyjadrenie dňa 13.10.2016 č. OU-TT-
OSZP3-2016/028555/ŠSMER/Šá 
Uvedená činnosť nie je zaradená v Prílohe č. 8 zákona Zoznam navrhovaných činností 
podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie zákona, a preto nepodlieha 
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona. 
 
Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor vyjadrenie dňa 21.09.2016 č. OU-TT-
PLO-2016/028446 
- po preskúmaní predložených materiálov nemá k navrhovanému zámeru žiadne 
pripomienky 
Podľa predloženej projektovej dokumentácie realizácia zámeru predpokladá dočasný 
záber poľnohospodárskej pôdy. Z toho dôvodu je potrebné požiadať tunajší úrad o 
vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel do 
jedného roku v zmysle § 18 zákona NRSR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní 
poľnohosp. pôdy a o zmene zákona NRSR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a 
kontrole znečisťovania ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
Pokiaľ bude realizácia zámeru v trvaní dlhšom ako jeden rok, je potrebné požiadať 
príslušný úrad o vydanie rozhodnutia na dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy v 
zmysle § 17 zákona NRSR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohosp. pôdy a o 
zmene zákona NRSR č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
OR HaZZ v Trnave vyjadrenie dňa 02.09.2016 
- sa nevyjadruje 
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OR PZ Trnava, Okresný dopravný inšpektorát vyjadrenie dňa 27.09.2016 č. ORPZ-TT-
ODI-14-200/2016 
Okresný dopravný inšpektorát po preštudovaní projektovej dokumentácie súhlasí s 
vydaním územného rozhodnutia podľa predloženej dokumentácie pri dodržaní 
nasledovných podmienok: 
1. vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a predpisov 
(cestný zákon), preto ODI Trnava žiada v samostatnom konaní nezávisle od stavebného 
konania predložiť projektovú dokumentáciu: 
- prenosného dopravného značenia v prípade, že počas vykonávania prác bude 
obmedzená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, či už na cestách a 
komunikáciách, alebo na chodníkoch, pričom projektová dokumentácia bude predložená 
príslušnému cestnému správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na 
odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 
neskorších noviel a predpisov (cestný zákon) 
- trvalého dopravného značenia ak príde k trvalej zmene organizácie dopravy po 
ukončení stavby, pričom projektová dokumentácia bude predložená príslušnému 
cestnému správnemu orgánu a jeho prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v 
zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších noviel a 
predpisov (cestný zákon) 
2. žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou 
legislatívou, teda podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 
Orange Slovensko a.s. vyjadrenie dňa 06.09.2016 č. BA-2534/2016 
Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 
Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené 
HDPE trubky, optické káble a spojky rožnej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte 
HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy. 
Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o 
elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení 
sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ 
nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené 
práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom 
odsúhlaseným na Orange Slovensko, 
a.s.. 
Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. 
Realizáciu prekládky PTZ Orange pre INVESTORA vykoná Orange a.s., alebo nim 
poverená servisná organizácia podľa schválenej cenovej kalkulácie Orange. Zahájenie 
stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. 
Upozorňujeme, že  
1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu 
nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov  
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom 
toho vyjadrenia Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo 
poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä 
tým, že zabezpečíte: 
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu 
terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ 
farbou alebo kolíkmi / 
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a 
vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na 
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možnú polohovú odchýlku +,- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na 
povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s 
najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace 
stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (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 dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by 
znemožňovali prístup k PTZ  
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ  
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu 
nepovolanou osobou 
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie 
(zákrytové dosky, fólia, markery) 
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 /77 320 32 , mob. 
0907 721 378 
- overenie výškového a stranového uloženia 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, kde bude 
vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a 
správcu PTZ 
 
SITEL s.r.o. vyjadrenie dňa 14.09.2016 č. 3878/16 
Pri realizácii Vami plánovanej stavebnej akcie podľa časti I. a) tohto tlačiva - nedôjde k 
styku s PTZ telekomunikačnej siete spoločnosti SITEL s.r.o. 
V záujmovom území nie je HDPE trubka, OK rôznej funkčnosti. 
Podmienky ochrany PTZ: 
- v záujmovom území sa môžu nachádzať PTZ iných prevádzkovateľov 
- pri akýchkoľvek prácach , ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, vykonať 
všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie * polohy PTZ priamo na povrchu 
terénu, 

- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s 
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto PTZ, 

- upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku   
30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, 

- upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach styku vedení a zariadení 
pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie 
(napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na 
každú stranu od vyznačenej polohy PTZ, 

- aby odkryté PTZ boli riadne zabezpečené proti ohrozeniu a poškodeniu, 
- zhutnenie zeminy pod káblami (HBPE trubkami pred ich zakrytím (zasypaním) 
- aby bezodkladne oznámiť každé poškodenie PTZ na telefónnych číslach: BA 02/6381 

4662-3  KE 055/6749944 
- overenie výškového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia) 
 
Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie dňa 23.09.2016 č. 6611624937 
Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s. alebo DIGI Slovakia, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. 
požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o 
umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, 
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ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný 
rešpektovať' nasledovné: 
- 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 alebo DIGI Slovakia, 
s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním 
projektovej dokumentácie stavby), prizvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie 
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 
spoločnosti povereného správou sietí 
- 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 
zariadení. 
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemné telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo 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 povinnosti 
podľa §68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 
- V prípade, ak žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť 
zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je 
stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a 
DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom 
území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové 
zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto 
upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov 
týchto zariadení. 
- Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a 
DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe 
samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju 
odovzdáte technikovi 
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK  
- Poskytovateľ  negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 
Dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK: 
V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK 
Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI Slovakia, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma 
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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. 
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia 
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia 
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 číslo 12129 
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST 
nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST) 
Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. 
káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 
Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v 
plnom rozsahu. 
 
Slovanet, a.s. vyjadrenie dňa 20.09.2016 
- v lokalite stavieb podľa priloženej dokumentácie sa nenachádzajú podzemné inžinierske 
siete spoločnosti Slovanet a.s. 
- nemá výhrady voči predmetným stavbám 
 
Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava stanovisko dňa 26.09.2016 č. 
8256/2016/6170/27637 
1. Stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita telesa cesty I/51. 
2. Súhlasíme s trasou optickej siete vedenou v súbehu s cestou I/51 z  obidvoch strán v 
min. 0,5 m za telesom cesty (hranou obrubníka chodníka) v chodníku/zeleni. 
3. Križovanie s cestou I/51 musí byť kolmé a bude uskutočnené bez zásahu do vozovky 
cesty s pretláčaním chráničky pod cestou a uložením vedenia do tejto chráničky. 
4. Dĺžka chráničky bude taká, aby presahovala steny štartovacej a montážnej jamy 0,25 
m (na každú stranu cesty). 
5. Umiestnenie pretláčacích jám bude vo vzdialenosti min. 1,50 m za telesom cesty 
(hranou obrubníka chodníka). 
6. Hĺbka uloženia chráničky bude min. 1,20 od nivelety cesty po vrch chráničky. 
7. Termín realizácie prác v rámci cestného telesa cesty I/51 žiadame písomne nahlásiť 
poverenému pracovníkovi SSC IVSC- p. Szabo, t.č. 0903 464 472, min. 3 dni pred 
zahájením. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka. 
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8. cesta počas prác nesmie byť znečisťovaná, prípadné znečistenie bezodkladne 
odstrániť. Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná. 
Za predpokladu splnenia uvedených podmienok súhlasíme s vydaním územného 
rozhodnutia. 
 
Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Trnava stanovisko dňa 18.01.2017 č. 
SPFZ/2017/005646 
- súhlasí s umiestnením a realizáciou predmetnej stavby na pozemkoch SPF, NV podľa 
PD, za podmienky: 
- na dotknuté pozemky SPF, NV bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia 
zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to 
odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na 
náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia 
stavby, 
- K realizácii stavby je potrebné vyjadrenie prípadného užívateľa pozemkov SPF, NV, 
- po dokončení stavby budú pozemky SPF, NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli 
byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsebenia škôd ich stavebník odstráni na 
svoje náklady, 
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a 
žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF, 
NV previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s 
dotknutými pozemkami SPF, NV. 
Zároveň Vám dávame na vedomie, že SPF si uplatňuje právo na primeranú jednorazovú 
náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti podľa Zákona č. 656/2004 Z.z. a 
Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení. 
 
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Odštepný závod Piešťany 
vyjadrenie dňa 03.10.2016 č. CS SVP OZ PN 3792/2016/92 CZ 27567/210/2016 
Katastrálnym územím obce Šelpice preteká vodný tok Trnávka v správe našej 
organizácie. Nakoľko realizácia stavby sa priamo nedotýka nami spravovaného majetku a 
nemá ani zásadný vplyv na zmenu vodohospodárskych pomerov v danom území, s 
vydaním rozhodnutia o umiestnení stavby súhlasíme bez pripomienok. 
 
SPP Distribúcia, a.s. vyjadrenie dňa 26.09.2016 č. TD/NS/0006/2016/Mo 
V záujmovom území sa nachádza VTL, STL plynovody a plynárenské zariadenia 
  
SPP-D  súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich 
podmienok: 
- pred realizáciou zemných prác a pred začatím vykonávania iných činností , je stavebník 
povinný na základe písomnej objednávky požiadať  SPP-distribúcia, a.s. o presné 
vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu:  
SPP- distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava,  
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 
hodinu, 
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 
konania alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených 
v tomto vyjadrení,  
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú 
dokumentáciu pre účely stavebného konania alebo pre konanie podľa iných právnych 
predpisov, na posúdenie SPP-D,  
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V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania alebo pre konanie podľa iných 
právnych predpisov požadujeme, aby stavebník:  
- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných a 
bezpečnostných pásiem  
- pri súbehu a križovaní navrhovaných sietí s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 
dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01 
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k 
existujúcim plynárenským zariadeniam 
- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a 
križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami 
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich 
plynárenských zariadení s navrhovanou stavbou. 
 
Správa a údržba ciest TTSK vyjadrenie dňa 07.09.2016 č. 03775/2016/SÚC Tt-2 6873 
Podľa predloženej žiadosti a PD nebude potrebný žiadny zásah do telesa ciest, ktorých 
správu a údržbu zabezpečujeme a preto sa k predloženej PD stavby nevyjadrujeme. 
 
SWAN, a.s. vyjadrenie dňa 08.09.2016 č. 2016/TT/290 
- v záujmovom území podľa projektovej dokumentácie sa nenachádzajú podzemné siete 
našej spoločnosti. 
 
TAVOS, a.s. vyjadrenie dňa 21.09.2016 č. 12241/2016/AOp 
- V lokalite stavby sa nachádzajú verejné vodovody a verejné kanalizácie v prevádzke 
a/alebo majetku našej vodárenskej spoločnosti. Orientačnú polohu našich vedení sme 
zakreslili do priložených situácií. S predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme za 
dodržania nasledovných podmienok: 
- Pred začatím výkopových prác je nutné presnú polohu sietí v prevádzke a/alebo 
majetku našej spoločnosti na základe objednávky vytýčiť pracovníkmi TAVOS, a.s. 
- Pri súbehu trasy optického kábla žiadame dodržať ochranné pásmo verejných 
vodovodov a kanalizácií v zmysle zákona NR SR č.442/2002 Z.z. o verejných 
vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 19, ods. 2. V prípade 
nepriaznivých priestorových podmienok požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť 1m 
od okraja potrubia na každú stranu, prípadne podľa STN 736005 (Priestorová norma), 
umiestnenie je nutné vopred prejednať s pracovníkmi TAVOS, a.s. 
- Pri križovaní s verejným vodovodom je nutné optický kábel uložiť do chráničky s min. 
presahom 1m na každú stranu. Pred zasypaním križovaní a súbehov žiadame prizvať 
pracovníkov našej spoločnosti k ich prevzatiu.  
 
TRANSPETROL a.s. vyjadrenie dňa 26.09.2016 č. 3066/16-Bu/La 
- predmetná lokalita nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich 
záujmov. Z našej strany nemáme preto k danej akcii žiadne pripomienky. 
 

Trnavská teplárenská a.s. vyjadrenie dňa 26.09.2016 č. 511/759/500/16/SzP 
- v záujmovom území sa naše tepelné siete nenachádzajú. 
 

Trnavský samosprávny kraj, Sekcia hospodárskej stratégie stanovisko dňa 08.09.2016 č. 
06000/2016/ODP-2 
Nakoľko realizáciou predmetnej stavby nebude dotknutá ochrana záujmov ciest, ktoré sú 
vo vlastníctve TTSK, je naše stanovisko bezpredmetné a s realizáciou predmetnej stavby 
súhlasíme. 
 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. vyjadrenie dňa 16.09.2016 
 - v oblasti stavby spoločnosť UPC Broadband SLOVAKIA, s.r.o. neprevádzkuje 
elektronickú komunikačnú sieť 
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Západoslovenská distribučná, a.s. vyjadrenie dňa 28.09.2016 
Do predložených výkresov sme Vám orientačne zakreslili zelenou farbou vedenie káblové 
NN a červenou káble VN. 
Domové prípojky sme Vám nekreslili (nie sú v našom majetku), z toho dôvodu 
požadujeme ich vytýčenie v teréne. 
Taktiež sme nezakresľovali vzdušné vedenie, ktoré požadujeme rešpektovať v plnom 
rozsahu. 
 
ŽSR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy stanovisko dňa 29.03.2017 č. 
21228/2017/O420-005 
Z hľadiska územných a rozvojových záujmov ŽSR k stavbe nemáme námietky a 
súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia, za dodržania nasledovných podmienok: 
1. Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 
4378/2016/SŽTS/7a.13 zo dňa 27.02.2017 a jeho odborných zložiek, doložených v 
prílohách, stanovujúcich požiadavky na ochranu objektov železničnej infraštruktúry. 
2. Stavebník bude rešpektovať objekty a zariadenia ŽSR. Realizáciou stavby, jej 
prevádzkou a užívaním 
a) nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, k 
narušeniu stavby dráhy, jej odvodnenia a k poškodeniu objektov, vedení a zariadení ŽSR, 
b) nesmú byž znečisťované pozemky v správe ŽSR. 
3. Vlastník stavby si nebude voči ŽSR uplatňovať žiadne nároky na úpravy z titulu 
prípadných negatívnych účinkov od železničnej prevádzky. 
4. Investor zabezpečí úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení ŽSR 
vyvolaných navrhovanou činnosťou. 
Stavba podlieha dodržiavaniu ustanovení zákona č. 513/20019 Z.z. o dráhach v znení 
neskorších predpisov. 
 

7. Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a 
spojovacích či silových káblov. Pri križovaní a súbehu káblov resp. potrubí s inými inž. 
sieťami budú dodržané ochranné vzdialenosti v zmysle STN 73 6005. 

8. Podľa ust. § 56 písm. b) stavebného zákona sa pri nadzemných a podzemných 
vedeniach elektronických komunikačných sietí stavebné povolenie nevyžaduje. 

9. Podľa ust. § 66 ods. 3 písm. h) je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu začatie 
stavby. 

10. Stavebník pred ukončením stavebných prác požiada o kolaudáciu stavby v zmysle § 79 
stavebného zákona. 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené. 

 

Odôvodnenie: 

Dňa 03.03.2017 podal navrhovateľ návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie 
horeuvedenej stavby. 

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a 
dotknutým orgánom a organizáciám. Vzhľadom k tomu, že pre územie, v ktorom sa 
nachádzajú pozemky, navrhnuté na zastavanie predmetnou stavbou, je spracovaná 
a schválená územno-plánovacia dokumentácia a pomery v území sú jednoznačné, stavebný 
úrad upustil podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a stanovil, že v 
lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia môžu účastníci konania uplatniť svoje 
námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská. 
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Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a 
organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov 
a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul 
do podmienok tohto rozhodnutia.  

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou 
dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie 
navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa 
ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad 
preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 

 

Upozornenie: 

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 3 roky odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote 
podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby.  

 

Poučenie o odvolaní: 

Podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na príslušný stavebný úrad 
Obec Šelpice. Miesto podania odvolania - Spoločný obecný úrad so sídlom v Trnave, 
Kollárova 8, 917 02 Trnava. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom (§ 47 ods. 4 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

 

 

Ružena Opálková 
starostka obce Šelpice 

  

Poplatok: 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov položky 59 písm. a ods. 2  vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 09.03.2017. 

 

Príloha pre navrhovateľa: 

- overená projektová dokumentácia pre územné konanie 

 

 

Doručí sa: 

1. Účastníkom konania – verejnou vyhláškou – rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli 
obce Šelpice. 
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku. Za deň 
doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto rozhodnutia.   

Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce (obec 
Šelpice), na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 správneho 
poriadku. Vyvesenie rozhodnutia oznámi Obecný úrad obecným rozhlasom. 

 
 
 
 -------------- --------------- 

 vyvesené dňa zvesené dňa 
 podpis, pečiatka podpis, pečiatka 

 

 

Na vedomie: 
1. Profi-NETWORK, s.r.o., Bratislavská súp. č. 117/48, 911 05  Trenčín 
 zastúpené: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 
2. Ing. Martin Štiffel, Bratislavská súp. č. 117/48, 911 05  Trenčín 
3. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Trnava, Vajanského 22, 917 01  Trnava 

4. KR PZ SR - KDI, Kollárova 31, 917 01  Trnava 
5. Hydromeliorácie, š.p., Vrakuňská 29, 825 63  Bratislava 
6. MDV SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, Nám. Slobody 6, 810 05  Bratislava 
7. MDV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie 
slobody 6, 810 05  Bratislava 
8. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor 
telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72  Bratislava 
9. Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory, odd. telekomunikačných služieb, Kollárova 31, 
917 02  Trnava 
10. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK, Kollárova 8, 917 02  Trnava 
11. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Kollárova 8, 917 02  Trnava 
12. OR PZ Trnava, Okresný dopravný inšpektorát, Starohájska 3, 917 01  Trnava 
13. Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05  Bratislava 
14. ŽSR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
15. Obec Šelpice,Obecný úrad, 919 09 Šelpice 195 
16. Spoločný obecný úrad - k spisu 
  
 


