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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

 

Obec Bučany, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 a § 119 ods. 3 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 18.05.2017 podal 

Obec Malženice, Obecný úrad, 919 29  Malženice 294 

(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 

Chodník pri ceste II/504 

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 1308, 1338 v katastrálnom území 
Malženice v obci Malženice. 

 

Popis stavby: 
Riešené územie sa nachádza v juhozápadnom okraji zastavaného územia obce Malženice. 
Dotknutý pozemok s p.č. 1308 sa nachádza mimo zastavaného územia obce, pozemok s p.č. 
1338 je v zastavanej časti obce. Chodník bude realizovaný pri ceste II/504, ktorá je v danom 
úseku dvojpruhová, obojsmerná, šírky 6,2 m s krajnicami a obojstrannými pásmi zelene, do 
ktorej je cesta odvodnená. Po ľavej strane cesty je vytvorený odvodňovací rigol, pravá strana 
je vedená v násype. Pozdĺž hranice pozemku s p.č. 1292/2 sa nachádza krovitá zeleň, na 
pozemky s p.č. 1337/82 a 1337/51 sú z cesty realizované vjazdy, v zeleni pred pozemkom s 
p.č. 1337/51 sa nachádza vzrastlý strom a šachta. Riešené územie má rovinatý charakter, 
cesta v smere staničenia mierne klesá. 

Pri ceste II/504 bude od kkm 29,924 po kkm 30,055 realizovaný chodník pre peších šírky 1,5 
m. Od kkm 29,924 bude chodník vedený po ľavej strane v smere jej staničenia, v kkm 30,004 
prejde na pravú stranu a končiť bude v kkm 30,055, kde sa začína jestvujúci chodník. 
Chodník bude od cesty oddelený pásom zelene premenlivej šírky. Priestor medzi chodníkom 
a oplotením susedných nehnuteľností bude mať premenlivú šírku a povrchovo bude 
upravený triedeným kamenivom. V kkm 30,004 cesty II/504 bude zrealizovaný priechod pre 
chodcov s prepojením na chodník v šírke 3,0 m. V tomto mieste sa nachádza jestvujúci stĺp s 
verejným osvetlením, takže priechod nebude potrebné dodatočne osvetliť. V miestach 
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vjazdov bude chodník v šírke vjazdov konštrukčne zosilnený. Výškovo bude chodník 
rešpektovať výškové vedenie cesty, v priečnom smere bude mať jednostranný sklon 2% do 
zelene. 

Chodník bude užívaný len pešími, preto zemná pláň bude zhutnená na min. 20 MPa. Pod 
vjazdmi bude pláň zhutnená na 45 MPa. Chodník bude olemovaný parkovým obrubníkom 
100/20/5, s uložením do betónového lôžka s bočnými oporami. Chodník v mieste prechodu 
pre chodcov bude od cesty oddelený cestným betónovým obrubníkom 100/25/15, uloženým 
do betónového lôžka s bočnými oporami a zapustením do úrovne okraja vozovky. 
Chodník bude odvodnený priečnym sklonom do priľahlej zelene. V mieste ľavostranného 
prepojenia chodníka s priechodom prechodcov bude križovanie jestvujúceho rigolu riešené 
priepustom, vložením rúry s priemerom 300 mm s čelom z cementového betónu po oboch 
stranách chodníka. 

 

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 1308, 1338 v katastrálnom 
území Malženice, ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese, kde je označené 
polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb. 

2. Navrhovaná stavba bude vyprojektovaná v zmysle požiarno - bezpečnostných predpisov, 
hygienických predpisov a príslušných STN. 

3. Projektové riešenie navrhovanej stavby bude spĺňať požiadavky 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. 

4. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie budú dodržané podmienky uvedené vo 
vyjadreniach zainteresovaných orgánov a organizácií:  

Krajský pamiatkový úrad Trnava vyjadrenie dňa 19.05.2017 č. KPUTT-2017/271-
169/38394/6RZ 
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 
 
NASES vyjadrenie dňa 24.05.2017 č. 330-2017/25-7470 
- podľa Vami zaslaných podkladov nedôjde do styku s telekomunikačnými sieťami a 
zariadeniami v správe NASES 
 
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK vyjadrenie dňa 03.05.2017 č. OU-TT-
OCDPK-2017/016238/Šl 
S umiestnením stavby podľa predloženej PD súhlasíme za dodržania nasledovných 
podmienok: 
1. Realizáciou stavby nesmie prísť k zúženiu jazdných pruhov na ceste II/504 a 
kategorijnej šírky cesty. 
2. Stavbou chodníka nesmie prísť k narušeniu odvodnenia vozovky cesty II/504. 
Odvedenie povrchových vôd z chodníka je potrebné vyriešiť tak, aby voda nestekala na 
vozovku cesty II/504. 
3. Šírka chodníka musí byť navrhnutá v zmysle platných technických predpisov a STN. 



Strana 3 k rozhodnutiu č.Výst.BUC-117/2017/Zá-141 
 

4. V ďalšom stupni PD je potrebné riešiť úpravu jestvujúcich pripojení (polomer 
oblúkov)miestnych komunikácií a vjazdov pripojených na cestu II/504. 
5. PD pre stavebné povolenie musí obsahovať návrh prenosného dopravného značenia, 
ktoré bude na ceste II/504 osadené počas realizácie stavby chodníka. Súčasťou projektu 
musí byť taktiež návrh trvalého dopravného značenia, ktoré bude osadené po vybudovaní 
chodníka. 
6. Zemné práce nesmú ohroziť stabilitu a odvodnenie cesty III/1337. 
7. Pri akomkoľvek zásahu do telesa vozovky cesty II/504, musí byť tento vopred 
prerokovaný so správcom komunikácie t.j. Správou a údržbou ciest TTSK Trnava a 
následne vyžiadané povolenie od tunajšieho úradu. 
8. Novonavrhovaný priechod pre chodcov cez cestu II/504 v km 30,004 žiadame nasvietiť 
v zmysle zák. č. 8/2009 a vyhl. č. 9/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP vyjadrenie dňa 11.05.2017 č. OU-TT-
OSZP3-2017/016802/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). Časť 
chodníka na pozemku parc. č. 1308 (dĺžka cca 40 metrov) je navrhovaná v Chránenom 
vtáčom území Špačinsko - nižnianske polia, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 27/2011, 
ktorou bolo predmetné chránené územie vyhlásené. 
2. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona 
o  ochrane  prírody potrebný súhlas Obce Bučany 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.  
3. Do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, v súlade s § 3 zákona o ochrane 
prírody, žiadame doplniť "Projekt sadových úprav", ktorý bude obsahovať zakreslené 
inžinierske siete, druhové zloženie, navrhovaný počet kusov drevín, situačný náčrt s 
presnou lokalizáciou jednotlivých drevín a návrh starostlivosti o výsadbu. Upozorňujeme 
na skutočnosť, že v zmysle § 7b ods. 1 zákona o ochrane prírody, nepôvodné druhy 
rastlín, s výnimkou druhov podľa osobitných predpisov, možno za hranicami zastavaného 
územia sadiť alebo pestovať len so súhlasom príslušného okresného úradu - odboru 
starostlivosti o životné prostredie. 
4. Rešpektovať uvedené chránené územie a existujúcu zeleň na lokalite, ktorá 
predstavuje 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. 
5. 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. 
6. 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 
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. 
7. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu  
rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody. 
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, 
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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 stanovisko dňa 26.05.2017 č. OU-TT-
OSZP3-2017/016482/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 
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 24.05.2017 č. OU-TT-
OSZP3-2017/016236/ŠVS/MK 
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. 
3. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území. 
 
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP vyjadrenie dňa 12.05.2017 č. OU-TT-
OSZP3-2017/016313/ŠSOH/Šá 
S plánovanou investičnou akciou súhlasíme za nasledovných podmienok: 
- pri realizácii predmetného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona  o 
odpadoch, 
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- ku kolaudácii  doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia, príp. zneškodnenia odpadov, 
ktoré vznikli počas realizácie predmetnej stavby. 
 
OR PZ Trnava, Okresný dopravný inšpektorát vyjadrenie dňa 26.04.2017 č. ORPZ-TT-
ODI-20-085/2017 
ODI Trnava po preštudovaní PD súhlasí s vydaním územného rozhodnutia pri dodržaní 
nasledovných podmienok: 
1. pri predkladaní žiadosti o vyjadrenie k stavebnému konaniu žiadame, aby bol 
predložený podrobný dopravný projekt vypracovaný projektantom oprávneným 
projektovať dopravné stavby, 
2. predbežne odporúčame projektantovi zamerať sa na dodržanie hodnôt podľa 
príslušných STN, 
3. vydávanie určenia na použitie dopravného značenia a dopravných zariadení podlieha 
konaniu v zmysle zák. 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: 
a. 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/, 
b. 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/, 
4. 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. 
 
Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie dňa 23.05.2017 č. 6611714473 
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, 
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 
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- 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 
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 alšebo 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, 
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- 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. 
 
SPP Distribúcia, a.s. vyjadrenie dňa 24.05.2017 č. TD/NS/0435/2017/Mo 
V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia STL PE D 90, D63  
Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie 
plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby 
a/alebo výkonu iných činností. 
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia za dodržania 
nasledujúcich podmienok: 
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 
stavebník povinný požiadať  SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu:  SPP-
distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 82511 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 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 
1 hodinu  
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D /p. Milan Kováčik, tel. č. +421322423202 najneskôr 7 
dní pred zahájením plánovaných prác, 
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 
prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 
rekonštrukcie plynárenských zariadení, 
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na 
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade STN 73  3050 až 
po predchádzajúcim 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 
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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 prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 
- odkryté plynovody, káble, ostatné IS 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.: 0850111727 
- 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 
150000,-  eur 
- 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 1,5, 
- 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 
736005 a TPP 90601 
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a 
pod. 
 
Správa a údržba ciest TTSK vyjadrenie dňa 04.05.2017 č. 03676/2017/SÚC Tt-2 36737 
Začatie prác v dotyku s cestou II/504 žiadame oznámiť nášmu cestmajstrovi strediska 
Trnava, č.tel. 033/5531287. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani 
zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť 
do pôvodného stavu. 
 
TAVOS, a.s. vyjadrenie dňa 05.05.2017 
V záujmovom území sa naše siete nachádzajú. Jestvujúce siete v správe TAVOS sú 
zakreslené len orientačne. Toto nenahrádza vyjadrenie TAVOS k technickému riešeniu 
stavby. 
 
TAVOS, a.s. vyjadrenie dňa 09.05.2017 č. 5849/2017/AOp 
- V lokalite stavby sa nachádza verejný vodovod PVC DN 100 mm v prevádzke a/alebo 
majetku TAVOS, a.s. Verejnú kanalizáciu v obci nevlastníme ani neprevádzkujeme. 
Orientačnú polohu nášho vodovodu sme zakreslili do priložených situácií. S predloženou 
projektovou dokumentáciou súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok: 
- Počas stavebných prác žiadame verejné siete nepoškodiť. presnú polohu inžinierskych 
sietí v prevádzke a/alebo majetku našej spoločnosti vytýčia na základe objednávky 
pracovníci TAVOS a.s. 
- V prípade výskytu vodárenských armatúr v miestach úprav, existujúce poklopy žiadame 
ponechať na pôvodnom mieste a upraviť do úrovne novej nivelety komunikácií zmysle § 
27 ods. 4 zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
v znení neskorších predpisov. 
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- Pri návrhu umiestnenia osvetľovacích stožiarov a zelene žiadame dodržať ochranné 
pásma verejných sietí v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, minimálne však 1m 
od okraja potrubia na každú stranu. 
- Pri sadových úpravách žiadame zariadenia na našich sieťach nezasypať a rešpektovať. 
 
Trnavský samosprávny kraj stanovisko dňa 07.06.2017 č. 05650/2017/ODP-1 
- ako vlastník cesty č. II/504, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko: 
- pre realizácií stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty III/1337 boli vykonané v 
zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov 
- pred realizáciou stavby chodníka pri ceste II/504 je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré 
vydá OÚ Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej 
správy pre povolenie zvláštneho užívania cesty II. triedy a určenie dočasného 
dopravného značenia. 
- stavebnou činnosťou pri realizácií uvedenej stavby nesmie byť ohrozená cesty vo 
vlastníctve TTSK z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových 
pomerov 
- výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestné teleso a jej prebytočná časť musí 
byť odvezená na skládku. V prípade nutnosti zabezpečiť ryhu pažením, aby sa zabránilo 
zosuvu podložia a vozovky. 
- obmedzenie cestnej premávky na ceste č. II/504 žiadame navrhnúť len v nevyhnutnom 
rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného 
značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať 
cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené v 
zmysle platných predpisov. 
- pred výjazdom vozidiel a stavebných mechanizmov zo staveniska je stavebník povinný 
zabezpečiť ich očistenie ako aj priebežne vykonávať čistenie príslušnej cesty v úseku 
dotknutom predmetnou stavbou. 
- všetky škody na ceste č. II/504 vrátane poškodenia trvalého zvislého, resp. 
vodorovného dopravného značenia, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie stavby, 
je stavebník povinný neodkladne odstrániť na vlastné náklady. 
- technické podmienky týkajúce sa realizácie chodníka pri ceste č. II/504 (zarezanie 
okraja asfaltového krytu a spätné úpravy vozovky, smerové a výškové vedenie chodníka, 
spádové pomery) je stavebník povinný konzultovať so SÚC TTSK. Stavebník je povinný 
predložiť tejto organizácií PD na vyjadrenie a rešpektovať ich podmienky. 
- všetky vyvolané úpravy na ceste na ceste č. II/504 z dôvodu výstavby chodníka (úprava 
dopravného značenia, spätné úpravy vozovky a podobne) budú zrealizované na náklady 
investora stavby. 
S realizáciou chodníka pri ceste III/1337, v zmysle predloženej PD  pri dodržaní 
podmienok tohto stanoviska, súhlasíme. 
 
Západoslovenská distribučná, a.s. vyjadrenie dňa 29.05.2017 
- súhlasíme za podmienok nižšie uvedených: 
1. PD rieši novostavbu chodníka pri ceste II/504 v obci Malženice. 
2. V priestore Vami vyznačenom sa v súčasnosti nachádzajú elektroenergetické 
zariadenia distribučnej sústavy NN, vzdušné vedenie v správe ZSD a.s., ktoré treba 
rešpektovať v plnom rozsahu s prihliadnutím na statickú pevnosť podperných bodov a 
zemné prípojky NN k jednotlivým objektom. Zemné káblové vedenia NN treba pred 
začiatkom zemných prác vytýčiť, na požiadanie zabezpečí Tím Sieťové služby VN/NN p. 
Seman t.č. 0907718082. 
3. Dotknuté zemné káblové vedenia treba uložiť v požadovanej hĺbke, pod spevnenými 
plochami káble uložiť do chráničiek v zmysle STN 34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005. 
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4. Uloženie VN a NN káblov bude vo verejne prístupných trasách a musí vyhovovať STN 
34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005. káble je nutné ukladať do definitívne vybudovaných 
trás rozvodu. VN a NN káble pod spevnenými plochami a komunikáciami ako aj pri 
križovaní podzemných inžinierskych sietí požadujeme uložiť do káblových chráničiek - 
korungované rúry FXKV 200mm pre VN a 160 pre NN. Vrchná hrana uloženia káblov VN 
bude 1m pod spevnenými plochami a komunikáciami, a 0,8m káblov NN. Zemné práce 
pri križovaní a súbehu zariadení ZSE a.s. požadujeme vykonávať so zvýšenou 
opatrnosťou ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a 
ustanovenia príslušných STN. 
5. Pri prácach žiadame dodržanie ochranného pásma od elektrizačnej sústavy na 
zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky, na zabezpečenie ochrany života a zdravia 
osôb a majetku, podľa Zákona č.251/2012 Z.z. 
 

5. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude okrem architektonickej časti 
obsahovať aj výkresy všetkých druhov technickej vybavenosti predmetnej stavby 
(elektroinštalácia, plynoinštalácia, vodoinštalácia, kanalizácia) a taktiež projekt požiarnej 
ochrany a statické posúdenie stavby. 

6. 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. 

7. Spracovanú projektovú dokumentáciu pre dopravnú stavbu je potrebné predložiť na 
špeciálny stavebný úrad - tunajší úrad spolu so žiadosťou o stavebné povolenie. 

8. V prípade zásahu do štátnej cesty (rozkopávka, pretláčanie) treba pred zahájením prác 
požiadať Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie 
povolenia na zvláštne užívanie cesty. 

 
 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené. 

 

Odôvodnenie: 

Dňa 18.05.2017 podal navrhovateľ návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie 
horeuvedenej stavby. 

 Krajský stavebný úrad Trnava - odbor stavebného poriadku, na základe žiadosti Obce 
Malženice určil, podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad – Obec Bučany, ktorý 
vykoná a vydá rozhodnutie na hore uvedenú stavbu. 

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. 

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 
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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 Bučany. 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. 

 

 

 

 

 

Šebestian Lančarič 
starosta obce Bučany 

 

 

Poplatok: 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov sa nevyrubuje. 

 

Príloha pre navrhovateľa: 

- overená projektová dokumentácia pre územné konanie 

 

  

Doručí sa: 

1. Účastníkom konania – verejnou vyhláškou – rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli 
príslušných obcí - Obec Malženice, Obecný úrad a obec Bučany. 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku. Za deň 
doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto rozhodnutia.   
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Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce ( Obec 
Malženice, Obecný úrad a obec Bučany), 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. Obec Malženice, Obecný úrad, Malženice súp. č. 294, 919 29  Malženice 
2. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01  Trnava 

  

3. Obec Bučany, Obecný úrad, 919 28 Bučany 269  
4. Spoločný obecný úrad - k spisu 
  


