OBEC VYSOKÁ PRI MORAVE
900 66 Vysoká pri Morave, Hlavná 196
č.j. SÚ/721/2016/BS

Vysoká pri Morave 20. 07. 2017

Rozhodnutie
Dňa 23. 11. 2016 podala spoločnosť EDWIN s.r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
splnomocnená zastupovaním spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47
Bratislava na Obec Vysoká pri Morave, stavebný úrad, návrh na vydanie územného rozhodnutia o
umiestnení stavby "BA_Vysoká pri Morave NNK, TS"
SO 01 VN káblové vedenie
SO 02 NN káblové vedenie
na pozemkoch parc.č. 2166/2 reg. „C“, 2293 reg. „C“, 2309/3 reg. „E“, 2293/3 reg. „E“,2294/2 reg. „E“,
2295/2 reg. „E“, 2310 reg. „E“, 2444 reg. „E“, 2445 reg. „E“, 2474/207 reg. „E“, 1140/1 reg. „C“, 2475 reg
„E“, 2476 reg. „E“, 2477 reg. „E“, 2542 reg. „E“, 2478 reg. „E“, 20/9 reg. „E“, 2479 reg. „E“, 2484 reg. „E“,
2485 reg. „E“, 2490 reg. „E“, 2491 reg „E“, 2496 reg. „E“, 2497 reg. „E“, 2502 reg. „E“, 2503 reg. „E“,
2542 reg. „E“, 24 reg. „E“, 20/4 reg. C“, 2509/1 reg. „E“, 2510/1 reg. „E“, 2513/1 reg. „E“, 2515 reg. „E“,
2516/1 reg. „E“, 2517 reg. „E“, 2521/1 reg. „E“, 2521/2 reg. „E“, 2568/1 reg. „C“, 2543 reg. „C“, 776 reg.
„“E“, 85/1 reg. „C“, 775/7 reg. „E“, 775/10 reg. „C, 3107/7 reg. „C“ v k. ú. Vysoká pri Morave
v územnom konaní
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Vysoká pri Morave, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom
podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zosúladil
stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na
základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. vydáva

rozhodnutie o umiestnení
EDWIN s.r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
SO 01 VN káblové vedenie
SO 02 NN káblové vedenie
na parcele č.:
2166/2 reg. „C“, 2293 reg. „C“, 2309/3 reg. „E“, 2293/3 reg. „E“,2294/2 reg. „E“,
2295/2 reg. „E“, 2310 reg. „E“, 2444 reg. „E“, 2445 reg. „E“, 2474/207 reg. „E“, 1140/1 reg. „C“, 2475
reg „E“, 2476 reg. „E“, 2477 reg. „E“, 2542 reg. „E“, 2478 reg. „E“, 20/9 reg. „E“, 2479 reg. „E“, 2484
reg. „E“, 2485 reg. „E“, 2490 reg. „E“, 2491 reg „E“, 2496 reg. „E“, 2497 reg. „E“, 2502 reg. „E“, 2503
reg. „E“, 2542 reg. „E“, 24 reg. „E“, 20/4 reg. C“, 2509/1 reg. „E“, 2510/1 reg. „E“, 2513/1 reg. „E“,
2515 reg. „E“, 2516/1 reg. „E“, 2517 reg. „E“, 2521/1 reg. „E“, 2521/2 reg. „E“, 2568/1 reg. „C“, 2543
reg. „C“, 776 reg. „“E“, 85/1 reg. „C“, 775/7 reg. „E“, 775/10 reg. „C, 3107/7 reg. „C“
stavby:

v kat.území:
stavebník:

Vysoká pri Morave
Západoslovenskej distribučnej a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO 36 361 518

tak, ako je zakreslené a vyznačené v situácii širších vzťahov overenej v územnom konaní o umiestnení
stavby v mierke 1: 1 000, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Stavba rieši NN a VN káblové vedenie v lokalite Vysoká pri Morave
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby určuje tunajší stavebný úrad tieto podmienky:
A/ Urbanisticko – architektonické podmienky:
SO 01 – VN káblové vedenie
Súčasný stav
V danej lokalite je vybudované VN vzdušné vedenie na betónových podperných bodoch (ďalej le
PB) ktoré napája dve TS v oblasti. Vedenie je vedené cez chránené územie obývané bobrom, ktorý narušuje
miestnu vegetáciu, ktorá opakovane poškodzuje spomínané vzdušné vedenie. Priehradová TS 0071-002 je už
značne opotrebovaná a preto sa nahradí novou kioskovou. Nová TS bude napájaná zaslučkovaní z exist.
Káblového VN rozvodu. Z navrhovanej TS bude vyvedení aj nový káblový vývod pre napojenie exist TS
0071-006.
Navrhované riešenie
Existujúce VN kábel 22-AXEKCY 3x1x150 sa v mieste zrejmom z celkovej situácie stavby
naspojkuje cez spojky VN a bude pokračovať smer nova transformačná stanica TS 0071-002. Navrhované
VN spojky budú typu POLJ 24/1x120-240-CEE01. Nový VN kábel povedie ako VN káblová slučka v
spoločnej káblovej ryhe. Trasa navrhovaného kábla povedie v súbehu popri ceste na Športovej ulici až k
navrhovanej TS kde bude ukončený vo VN rozvádzači káblovými koncovkami IXSU-F5131-ML-13 95-240
mm2. Z VN rozvádzača TS 0071-002 sa vyvedie ďalší VN kábel v trase popri ceste III. triedy č. 1106 smer
Záhorská Ves k podpernému bodu na ktorom sa zrealizuje prechod na vzdušné vedenie ktoré napája TS
0071-006. Na prechodom podpernom bode budú osadené VN obmedzovače napätia.
Navrhovaný kábel bude jednotného typu 3xNA2XS2Y 1x150 mm2 celkovej dĺžky 1765m.
Kábel povedie po voľne prístupných miestach v zelených pásoch a chodníku kde bude uložený v
káblovej ryhe 50x120cm resp. 65x120cm v pieskovom lôžku krytý betónovými doskami a výstražnou fóliou,
Pri križovaní s inžinierskymi sieťami, miestnou komunikáciou a vjazdov na pozemky bude kábel uložené v
chráničke FXKV 200 na zhutnenom podklade.
V celej dĺžke trasy nového VN kábla sa do výkopu pripoloží trubkový rozvod HDPE 40 pre
zafúknutie optického kábla.
Demontáž vzdušného VN vedenie
Po zrealizovaní nového VN káblového rozvodu sa existujúce VN vzdušné vedenie lanami 3x35
AIFe6 vrátane podperných bodov v úseku od UO 58/405 po TS 0071-002 zdemontuje. Po vybudovaní novej
kioskovej TS sa zdemontuje aj existujúca priehradová TS 0071-002.
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SO 02 – NN káblové vedenie
Z novej TS 0071-002 budú vyvedené 3 nové NN káble a budú zaústené nasledovne:
1) Smer exist. SR
2) Smer exist. vzdušné vedenie na Hlavnej ulici PB č. 4
3) Smer nový káblový NN rozvod na Športovej ulici
Existujúce vzdušné NN vedenie bude zakabelizované káblom jednotného typu NAYY-J 4x240mm2
celkovej dĺžky 1060m.
Káble na Športovej ulici budú ukončené v navrhovaných rozpojovacích istiacich skriniach SR, kde
budú slučkované a zokruhované s exist. distribučnou sieťou. Uloženie káblov bude do káblového výkopu,
ktorý bude situovaný po verejných priestranstvách, v chodníkoch a zelených pásoch uličných koridorov.
Navrh. NN káble budú uložené v káblových ryhách šírky 35-65 cm s hĺbkou:
- 60cm v chodníkoch, 80cm v zelených pásoch a nespevnených plochách
- 120cm v ceste a spevnených plochách pre vozidlá (uloženie do chrániča)
Návrh. NN káble budú v zeleni a pod chodníkmi uložené v zemi v hĺbke 70cm, uložené budú
v pieskovom lôžku kryté plast. platňami a výstražnou fóliou. Pod asf. cestou a vjazdmi na pozemky
budú uložené v hĺbke min. 100cm, uložené budú do chráničky FXKV 160, káble NN prípojok do
chráničky FXKV 50. Uloženie navrhovaných káblov, križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi
sieťami bude v súlade s STN 33 2000-5-52 za dodržania STN 73 6005.
Domové prípojky
Existujúce domové prípojky sú riešené holými vodičmi AlFe, závesnými káblami AYKYz a káblami
uloženými v zemi. Z dôvodu kabelizácie vzdušného vedenia budú zrekonštruované a vzdušné
prípojky preložené do zeme. Navrhovaný NN kábel pre domové prípojky bude typu NAYY-J 4x25mm2,
ktorý bude zatiahnutý v korugovanej chráničke FXKV 50.
Napojenie exist. objektov bude z nových istiacich skríň SR, z ktorých povedú zemné káble
elektromerových rozvádzačov RE. S prekládkou RE súvisí následná potreba realizácie elektroinštalačného
prepoja medzi novým miestom merania a existujúcim hlavným rozvádzačom objektu a úprava existujúceho
hlavného rozvádzača. Technické riešenie bude individuálne a bude zápisnične dohodnuté s majiteľmi
objektov.
Demontáž NN vzdušného vedenia
Po zrealizovaní NN káblových rozvodov bude existujúce NN vzdušné vedenie a podperné body
vedenia zdemontované. Demontovaný materiál je vo vlastníctve investora. Použiteľný demontovaný materiál
bude odvezený na uskladnenie na príslušnú regionálnu správu k jeho ďalšiemu využitiu. Nepoužiteľné
kovové armatúry a vodiče budú odvezené do zberných surovín, betónový odpad (stĺpy, suť, úlomky
z betónových základov) budú odovzdané na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú na
túto činnosť oprávnené.

B/ Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem:


Navrhovateľ dodrží podmienky vyjadrenia Okresného úradu Malacky, odbor starostlivosti o žp,
ochrana prírody a krajiny, pod č.j. OUMAOSZP2016/007885/KOM zo dňa 25.7. 2016, a to:
- Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie nemá podľa § 9 ods. 1 písm.
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-

-

b zák. NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
nasledovné vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby acky
Územie, kde bude demontované VN vzdušné vedenie je súčasťou SKUEV0168 Horný les
a CHVÚ Záhorské Pomoravie, ktoré bolo vyhlásené vyhl. Č. 145/2015 Z. z. za účelom
zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu
a sťahovavých druhov vtákov a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
Na základe horeuvedného žiadame stavebné práce realizovať mimo hniezdenia t.j. od
septembra do februára.



Navrhovateľ dodrží podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku, uvedené v
stanovisku č, j. CS SVP OZ BA 156/2016 – 16420, 1047/2016, zo dňa 3.11.2016, a to :



Návrh križovania vodného toku je v súlade s STN 736822“Križovanie a súbeh vedenia
a komunikácií s vodnými tokmi“ a nemáme k nemu námietky.
Križovanie vodného toku musí byť v teréne vyznačené výstražnými tabuľami.
Upozorňujeme, že na križovanie VN káblového vedenia s vodnými tokmi je v zmysle č. 364/2004
Z.Z.(vodný zákon) § 27 v znení neskorších predpisov potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy.
Vydaný súhlas žiadame predložiť našej organizácií.
Pri realizácii stavebných prác nesmie dôjsť k poškodeniu koryta vodného toku Rudávka
a k zhoršeniu odtokových pomerov vodného toku. Stavebné práce požadujeme realizovať v súlade
so zákonom č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon).
Pred konečným zasypaním miesta križovania vodného toku žiadame prizvať na miesto tvaru
povereného pracovníka našej organizácie : Ing. Mgr. Branislav Vlček, tel. 0911102348. Začiatok
a ukončenie stavebných prác súvisiacich s križovaním toku žiadame oznámiť uvedenému
pracovníkovi.
Stavbou dotknuté pobrežné pozemky vodného toku , definované v zákone č.364/2004 (Vodný
zákon) Z.z. §48, žiadame po ukončení stavby uviesť do pôvodného stavu.
Ku kolaudačnému konaniu stavby žiadame predložiť v digitálnej forme detail križovania vodného
toku.











 Navrhovateľ dodrží podmienky Eustreamu a. s., Votrubova 11, 821 09 Bratislava, uvedené v
stanovisku č.j. GIS a ITIS, 576/2016, zo dňa 6.7.2016 a to :
Zasahuje:
do ochranného a bezpečnostného pásma prepravnej sústavy definovaného záväznými
právnymi predpismi. Územno-technické vzťahy vo všetkých fázach projekcie musia
rešpektovať túto skutočnosť. Spoločnosť eustream a.s., ako správca podzemných
zariadení, poskytne podklady a údaje z centrálnej mapovej dokumentácie prepravných
sietí.
1. Všeobecné podmienky organizácie pre vyjadrenie k územnému rozhodnutiu:

Na základe týchto skutočností vyplýva, že naša spoločnosť vyhotovuje orientačné
zákresy polohy prepravnej sústavy do podkladov zasielaných inými organizáciami k
zaujatiu stanoviska len pre územné rozhodnutie. Spracovanie zadania stavby zabezpečuje
investor. Zadanie slúži pre vydanie rozhodnutia o umiestení stavby. Vytvorenie kópií a
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výpisov, predanie ďalších údajov prevádzkového charakteru v rozsahu pre spracovanie a
vydanie investičného zámeru sú podkladom pre ďalšie fázy projekčnej činnosti vždy v
závislosti na druhu a zložitosti stavby. Naša organizácia poskytuje len informačný zákres
zariadení prepravnej sústavy.
2. Všeobecné podmienky organizácie pre vyjadrenie k stavebnému povoleniu:

V prípade odsúhlasovania projektovej dokumentácie realizačného projektu stavby k
stavebnému povoleniu ste povinní splniť nasledovné požiadavky našej organizácie:
a./ Požadujeme dodať polohopisné a výškopisné zameranie so zameranými trasami línií a
káblov prepravnej sústavy z miest križovaní a súbehov podľa vytýčenia priamo v teréne
našimi pracovníkmi v mierke 1:1 000 príp. 1:500 v súradnicovom systéme S-JTSK a
výškovom systéme Bpv podlá platných geodetických predpisov. Zameranie sa vykoná pri
zaistení vytýčenia línií prepravnej sústavy v oblasti styku s nimi. Požadujeme dodanie
projektovaných súradníc bodov križovania jednotlivých našich podzemných zariadení a
lomových bodov projektovanej trasy v našom ochrannom pásme, ktoré je 50 m od
krajných línií trasy prepravnej sústavy na obe strany podľa § 79 ods (2) písm (d) zákona č.
251/2012 o energetike.
b./ Realizačná PD musí obsahovať projekt priečneho profilu vzájomného uloženia
križujúcich vedení z miest križovaní a súbehov s našimi vedeniami v mierke 1:100/1000.
K tomuto projektu je potrebné zistenie skutočného uloženia našich potrubí a káblov
pomocou vytýčenia a sond, ktorých výkop sa vykoná ručne pri dodržiavaní platných
predpisov pre práce cudzích organizácií v ochrannom pásme prepravnej sústavy. Výkop je
možný uskutočniť až po poučení a pod dozorom našich pracovníkov. Výkop sond nad
líniami a zameranie presnej polohy a hĺbky uloženia potrubia je povinný zaistiť investor
spolu s projektantom na vlastné náklady. Pri vytýčení musí byť vyhotovený "Zápis o
vytýčení podzemných vedení a zariadení prepravnej sústavy" spolu s náčrtom vytýčenia
obsahujúcim ich hĺbky a s podpismi zúčastnených strán.
c. / Pre líniové časti požadujeme spracovať Projekt priečneho profilu uloženia križujúcich
vedení. Požadujeme dodať súradnice (v systéme S-JTSK - na nosiči) lomových bodov
projektovanej trasy z miest križovaní a súbehov s našimi vedeniami vrátane priebehu
ochranným pásmom. Zápis o vytýčení aj s uvedenými hĺbkami musí byť súčasťou
projektu. PD musí tiež obsahovať projekt zabezpečenia PKO, vypracovaný podľa
požiadaviek oddelenia PKO eustream a.s.
d. / Podmienkou pre vytýčenie podzemných zariadení prepravnej sústavy je predloženie
nášho prvostupňového vyjadrenia (k územnému rozhodnutiu resp. zadaniu stavby,
vydaného eustream a.s., sekcia TRC) príslušným prevádzkovým pracovníkom.
Objednávku na vytýčenie našich podzemných sietí po splnení uvedených
podmienok
zašlite na a- dresu: eustream a.s., Oblasť - Západ, údržba LČ Plavecký Peter, Votrubova
11/A, 821 09 Bratislava. Vedúci údržby LČ Ing. Patrik Chvíla -1, č. 034/625 4732,
0905/727703.
Prevádzkový dozor a vytýčenie Vám zabezpečí p. Alojz Vittek, majster PKO a
elektroúdržby - t. č. 034/625 4724, 0905/ 860634.
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e. / Minimálne 10 dní pred kolaudáciou stavby požadujeme dodať jej porealizačné zameranie z miest
križovaní so zariadeniami prepravnej siete vrátane priebehu ochranným pásmom. Elaborát zamerania vo
formáte *dgn na CD nosiči (príp. disketovej jednotke) je potrebné zaslať na eustream a.s., oddelenie GIS a
ITIS, Votrubova 11/A, 821 09 BRATISLAVA. Zameranie je podmienkou pre uvedenie stavby do prevádzky
podľa Zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení Vyhlášky 453/ 2000 Z.z. § 17 ods (2) písm (b) s
odvolaním sa na § 36 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 178/ 1996 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon Národnej rady SR o geodézii a karto- grafii. Pokiaľ naša firma elaborát porealizačného
zamerania neobdrží, nebude súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia na príslušnú stavbu.
3. Konkrétne pripomienky k Vášmu projektu:
Do priloženej situácii sme Vám zakreslili naše vedenie línie potrubia eustream, a s. s
označeným ochranným a bezpečnostným pásmom. Projektová dokumentácia musí
byť vypracovaná podľa príslušných STN a vyhovovať ai našim požiadavkám. V
uvedenej oblasti požadujeme zaslať súradnice Vašich stĺpov VN pre posúdenie
vplyvov na TP vo formáte dgn
Počas realizácie stavby požadujeme bezpodmienečne dodržať metodický pokyn
TC.R.04.03.08. - Povinnosti dodávateľov a zmluvných partnerov v ochrannom pásme
prepravnej siete, v objektoch a na technologických zariadeniach spoločnosti
eustream, a.s. v oblasti bezpečnosti a enviromentu. S jej obsahom Vás oboznámia
naši horeuvedení zástupcovia.
Podľa PD je Vaša stavba situovaná do nášho ochranného pásma, ktoré je 50 m od
krajných línií trasy prepravnej sústavy na obe strany podľa § 79 ods (2) písm (d)
zákona č. 251/2012 o energetike a bezpečnostného pásma prepravnej sústavy, ktoré je
200 m od krajných línií na obe strany podľa S 80 ods (2) písm (g) zákona č.
251/2012 o energetike. Naša organizácia umiestnenie externých stavieb a aktivít
povoľuje len podľa druhu a charakteru stavby, iei využívania, nakoľko pri haváriách
resp. poruchách našich zariadení nastáva ohrozenie života, zdravia a majetku osôb.
Upozorňujeme, že línia prepravnej sústavy ma svetlosť 1200 mm a maximálny
prevádzkový tlak 7,35 MPa! Naša organizácia rozhoduje podľa EZ o vykonávaní
stavebnej činnosti, banskej činnosti, vykonávaní výkopových prác, prejazdu ťažkých
mechanizmov nad líniami TP.

C/ Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania:



Navrhovateľ dodrží podmienky Krajského pamiatkového úradu Bratislava, č. KPUBA –
2016/17280-2/59346/ŠUS, zo dňa 1. 08. 2016
-súhlasí s podmienkami :
1. Investor oznámi začiatok zemných prác 15 dní vopred na KPÚ BA.
2. V prípade nepredvídaného archeologického nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za
vykonávanie prác v zmysle § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ
BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou
osobou.
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Navrhovateľ dodrží podmienky Ministerstva obrany SR,
Agentúry správy majetku
Bratislava, uvedené v stanovisku č. j. ASM - 77 - 1583/2016, zo dňa 14.6.2016 a to :
-súhlasí, pri splnení nižšie uvedených podmienok. Investor /projektant/je povinný informovať o
týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad.
-Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v
priestore stavby evidované.
-Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby
(situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.)
Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania.
Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie.
Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré
budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.



Navrhovateľ dodrží podmienky Ministerstva vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií
a bezpečnosti, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, Bratislava, uvedené v stanovisku SITBOT4-2016/000226- 932, zo dňa -16.6.2016 a to :
V záujmovom území MVSR nemá žiadne vlastné telekomunikačné siete.



Navrhovateľ dodrží podmienky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v
Malackách, uvedeného v stanovisku ORHZ-MA1-1629-001/2016, zo dňa 4.11.2016 a to :
súhlasíme bez pripomienok.



Navrhovateľ dodrží podmienky Okresného riaditeľstva PZ, ODI v Malackách, uvedeného
v stanovisku ORHZ-MA- ODI- 12-287/2016, zo dňa 5.10.2016 a to :
Súhlasí s umiestnením stavby a povolením stavby a uplatňuje si nasledovné pripomienky :
1. trasovanie výkopov žiadame vykonať v zeleni vedľa komunikácií; v prípade križovania trasy
káblového vedenia s komunikáciou žiadame prioritne riešiť pretláčaním.
2.

v prípade, že pracovisko na regionálnej ceste II. resp. III. triedy presiahne dĺžku 10,0 m žiadame
toto označiť prenosnou cestnou svetelnou signalizáciou (v zmysle TP 06/2013). Tento fakt je nutné
do 48 hod. oznámiť tunajšiemu ODI v MA a Okresnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie v Malackách.

3.

pred začatím stavebných prác zasahujúcich do dopravného priestoru priľahlých komunikácií,
žiadame predložiť k schváleniu projekt organizácie dopravy počas výstavby - prenosné dopravné
značenie do Dopravnej komisie okresu MA (každý štvrtok od 830 do 1200) min. 15 dní vopred.



Navrhovateľ dodrží podmienky Okresného úradu Malacky, OCDPK, uvedené v stanovisku č.
j. OU-MA-OCDPK-2016/008357, zo dňa 11. 8. 2016 a to:
Trasu NN káblového vedenia v súbehu s cestou III/1106 žiadame umiestniť tesne pri
oplotení, mimo cestné teleso cesty III/1106. Navrhovanú kiosková trafostanicu požadujeme
umiestniť za oplotením. Na práce v ochrannom pásme cesty (20 m od osi komunikácie potrebné
povolenie Okresného úradu Malacky, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Križovanie
cesty III/1106 žiadame realizovať pretláčaním, s umiestnením manipulačných jám mimo cestné
teleso cesty. O povolenie na pretláčanie cesty je investor stavby povinný požiadať tunajší odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií pred zahájením stavebných prác.
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Trasu VN káblového vedenia v súbehu s cestou III/l 106 realizovať mimo cestné teleso cesty III/l
106 v zmysle podmienok uvedených vo vyjadrení RCB, a.s., zn. 700/16/744a/OSI zo dňa
22.07.2016.



Navrhovateľ dodrží podmienky Okresného úradu Malacky, Odboru starostlivosti o ŽP,
ochrany vôd, uvedené v stanovisku č. j. OU-MA-OSZP-2016/008855/284/MAJ, zo dňa 1. 8.
2016 a to :
Navrhovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných pomerov za dodržania vodného zákona
možná za dodržania podmienok :

-

Stavebník dodrží ochranné pásma vodných tokov a existujúcich vodných stavieb.
Pri realizácii stavby dbať na to, aby neprišlo k znečisteniu povrchových alebo podzemných vôd.



Navrhovateľ dodrží podmienky Okresného úradu Malacky, Odboru starostlivosti o životné
prostredie, uvedené v stanovisku č. j. OU-MA-OSZP-2016/007865, zo dňa 14. 06. 2016 a to :
S odpadmi vzniknutými počas stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom o odpadoch
a zabezpečiť ich zhodnotenie, ak to nie je možné, zneškodnenie organizáciou, ktorá má k tomu
oprávnenie
Zabezpečiť okolie stavby tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia a k jeho
znečisťovaniu
Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o zhodnotení, alebo zneškodnení odpadov
vzniknutých počas stavby v súlade s platnou legislatívou

-

-



-

Navrhovateľ dodrží podmienky Okresného úradu Malacky, Odbor krízového riadenia,
uvedené v stanovisku č. j. OU-MA-OKR-2016/008614, zo dňa 1. 7. 2016 a to :
Z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva nemáme k projektu stavby pripomienky. Súhlasíme
s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia.



Navrhovateľ dodrží podmienky Okresného úradu Malacky, Odbor pozemkový a lesný č. j.
OU-MA-PLO/2016/007855, zo dňa 1. 7. 2016 a to :
Po vydaní stavebného povolenia na uvedenú stavbu požiada investor tunajší úrad o vydanie
stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely pre vzdušné vedenie na
poľnohospodárskej pôde (demontáž starého vedenia). Nové podzemné vedenie bude realizované na
nepoľnohospod. pozemkoch. K žiadosti je potrebné doložiť požadované doklady v zmysle zákona o
ochrane PP (LV+kópia z katastrálnej mapy; zoznam dotknutých pozemkov, situáciu osadenia
nadzemného vedenia; stanovisko obce k realizácii stavby; termín realizácie stavby; kolok v hodnote
3 €).



Navrhovateľ dodrží podmienky RÚVZ Bratislava, uvedené v záväznom stanovisku č, j.
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-

HŽP/11203/2016 zo dňa 13. 7. 2016, a to :
Súhlasí s návrhom žiadateľa na územné konanie stavby s podmienkou :
V rámci kolaudačného konania stavby protokolom z merania hluku z novej kioskovej
trafostanice preukázať, že jej prevádzka nebude zdrojom nadmerného hluku pre súvisiace
obytné prostredie podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na
objektivizáciu
hluku,
infrazvuku
a
vibrácií
v
životnom
prostredí.



Navrhovateľ dodrží podmienky Regionálnych ciest Bratislava, uvedené v stanovisku č, j.
700/16/744a/OSI zo dňa 22. 7. 2016, a to :
Trasu VN káblového vedenia v súbehu s cestou III/l 106 žiadame realizovať mimo cestné teleso
cesty III/l 106 (vozovka, nespevnená krajnica, cestná priekopa):





tesne pri oplotení v súbehu s NN káblami;
min. 2,8m od kraja asfaltovej vozovky v úseku po začiatok križovania potoka;
manipulačné jamy pre mikrotunelovanie musia byť umiestnené za cestným telesom, min. za pätou
násypu.
Počas realizácie nesmie prísť na ceste III/l 106 ku skládke výkopového materiálu ani k
obmedzovaniu plynulosti premávky stavebnými mechanizmami a ohrozeniu bezpečnosti vozidiel.

E/ Iné podmienky:


Navrhovateľ dodrží podmienky BVS, a.s. ,Prešovská 48, 826 46 Bratislava, uvedené vo
vyjadrení č. j. 24026/2016/MĽ, zo dňa 20.6.2016, a to :
K stavbe „BA – Vysoká pri Morave, NNK, TS, VNK, nemáme námietky, len ak budú splnené nasledovné
podmienky BVS:
1.
Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu, vrátane ich pásma ochrany, je
možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie
vody (ďalej len „DDV“) (p. Michalík, 0902/969145, p. Sekáč 0903/270666).
2
Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s
vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany
vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách.
3
V trase vodovodu vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a
objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať
činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický
stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
4
Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu
žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v
teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení
neskorších predpisov. Uvedenú službu je možné objednať na odbore priamych služieb zákazníkom
BVS.
5.
K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu je potrebné doložiť situáciu širších
vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej
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lokalite. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na
základe Objednávky na práce ( tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v
kontaktných centrách )
Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je
potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien
a dodatkov.
Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme
vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať
rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy,
jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať
príslušný pracovník DDV.
Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému
pracovníkovi DDV .
Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme
ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady
bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu
a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce
môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,
prípadne prevádzkovateľa.

6.

7.

8.
9.





-

-

-

-

Navrhovateľ dodrží podmienky spoločnosti Orange Slovensko, a. s., uvedené v stanovisku č. j.
BA-1833/2016, zo dňa 17.6.2016 a to :
Nedôjde ku stretu PZP prevádzkovateľa Orange Slovensko, a. s.
Navrhovateľ dodrží podmienky spoločnosti SPP Distribúcia, a.s, uvedené v stanovisku č, j.
TDba/2402/2016/An zo dňa 11 . 7. 2016, a to :
Súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledovných
podmienok :
pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je
stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie
existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP –
distribúcia, a.s., Sekcia údržby Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elek tronicky,
prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sidle SPP –D (www. sppdistribúcia.sk),
v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania
nepresiahne1 hodinu,
stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Marián Heršel, tel.č. +421 02 20402149)
najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv,
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
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- 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 3,00 m na
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050
až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne
bez použitia strojových mechanizmov,

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a
manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané po
volenie SPP - D
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia
zabezpečené proti poškodeniu,

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme
všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť
ihneď ohlásené na tel. č. 0850 111 727,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za
porušenie povinnosti v ochrannom a/ alebo bezpečnostnom pásme plynárenského
zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€
až150000,-€,
- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj
podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia
Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 700 02, TPP 701 03, TPP 702 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení
a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, stavebník je povinný pri súbehu
a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať
minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty
a pod.,
- Rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy;


Navrhovateľ dodrží podmienky spoločnosti Slovak Telecom, a.s, uvedené v stanovisku č, j.
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6611627516 zo dňa 19 . 10. 2016, a to :
- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií Slovak Telekom, a. s. a/alebo
DIGI Slovakia
Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné :
1. 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.
2. 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.
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 Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do
ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať
spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti:
4. 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.
5. 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.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka
spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a
zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných
trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona
č.
351/2011Z.z.
o
elektronických
komunikáciách
v
platnom
znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po
tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností
Slovak Telecom ,a.s., a DIGI SLOVAKIA s.r.o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že že na Vašom
záujmovom území sa môžu nachádzať aj zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú rádiové zariadenia,
rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné
vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK společnosti Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu
vykoná Slovák Telekom, a.s. základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu
spoločnosti
alebo
ju
odovzdáte
technikovi:
Anton Hudek, anton.hudek@telekom.sk, +421 33 5442108, 0903725122
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej
činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel
konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté
informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
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13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú
komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj
telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme
nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie
15. Prílohy k vyjadreniu:
• Všeobecné podmienky ochrany SEK
• Situačný výkres obsahujúci záujmové
územie žiadateľa


Navrhovateľ dodrží podmienky spoločnosti SWAN, a. s. uvedené v stanovisku č, j. SW9172/2016 zo dňa 17 . 10. 2016, a to :
- v ZÚ sa nenachádzajú podzemné vedenia, súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia bez
pripomienok.


Navrhovateľ dodrží podmienky spoločnosti Slovnaft, a. s. uvedené v stanovisku č, j.
57400/2016/312 zo dňa 15 . 6. 2016, a to :
Nedochádza k stretu záujmov medzi horeuvedenou akciou a našimi produktovými vedeniami


Navrhovateľ dodrží podmienky spoločnosti UPC Broadband s.r.o uvedené v stanovisku zo
dňa 18 . 10. 2016, a to :
V k.ú. Vysoká pri Morave sa siete firmy UPC nenachádzajú.



Navrhovateľ dodrží podmienky Železníc Slovenskej republiky č, j. 23253/2016/O420-004, zo
dňa 12.9.2016, a to

1/ Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadreniach ŽSR
a/ OR Trnava Č.4741/2016/28930 l/SŽTS/7a. 3 zo dňa 29.4.2016 a jeho odborných zložiek, doložených
v prílohách, stanovujúcich požiadavky na ochranu objektov železničnej infraštruktúry,
b/ SHM RP Bratislava č.0750/7a.08/2861/2016/SHM/RP-Ba-Ma zo dňa 21.06.2016 z hľadiska majetkovo
právneho vyrovnania k stavbou dotknutým pozemkom v správe ŽSR.
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, k zmene výškovej a smerovej polohy koľaje,a k poškodeniu objektov a zariadení ŽSR,
b/ nesmú byť 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:
a/ v dostatočnom predstihu pred realizáciou
• ohlásiť termín realizácie prác v obvode dráhy, na pozemkoch v správe ŽSR a v
ochrannom pásme dráhy - ŽSR OR Trnava a SHM RP Bratislava,
• objednať dohľad správcu trate ŽSR počas realizácie pretláčania a prác v obvode dráhy,
• podľa potreby a požiadaviek príslušných správcov
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predložiť požiadavky na výluky zariadení ŽSR a prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti (POTR),
objednať dohľad správcu trate ŽSR počas realizácie prác v obvode dráhy,
b/ počas prác je nevyhnutné:
• priebežne rešpektovať prechodový prierez a voľný schodný a manipulačný priestor,
• zaistiť bezpečnosť v zmysle predpisu ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR,
ostatných predpisov a ďalšej súvisiacej legislatívy z oblasti BOZP,
c/ prizvanie ŽSR OR Trnava a SHM RP Bratislava ku kolaudačnému konaniu,
d/ úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení ŽSR vyvolaných navrhovanou činnosťou,
-

e/ prípadné zmeny stavby vo vzťahu k obvodu dráhy, ochrannému pásmu dráhy a objektom stavby
dráhy vopred prerokovať so ŽSR.



Navrhovateľ dodrží podmienky spol. Západoslovenská distribučná, a. s. uvedené v stanovisku
zo dňa 9.11.2016, a to:
1. VN prípojka pre TS 0071-002 bude bude zakabelizovaná káblovou slučkou typu NA2XSF2Y
3xlxl50mm2 o dĺžke 2 x 660 m. Slučka bude napojená vedľa železnice na existujúce 22 kV vedenie
v úseku medzi TS 0071-001 až UO C/405.
Existujúca stožiarová trafostanica bude nahradená kioskovou s vnútorným ovládaním, VN rozvádzač
bude typu KKKT pre napojenie káblovej slučky. Trafostanica TS 0071-006 bude vysadená, prípojka
bude čiastočne zakabelizovaná v dĺžke cca 445 m. Trasa nového VN káblového vedenia bude
prechádzať po Športovej ulici, kde bude existujúce NN vzdušné vedenie zakabelizované v dĺžke 900
m. V trase NN káblového vedenia bude umiestnených 10 ks rozvodných skríň SR, z ktorých bude
napojených 42 odberateľov. NN káblový rozvod bude realizovaný káblom typu NAYY-J 4x240
mm2, ktorý bude zokruhovaný v skriniach PRÍŠ. Káblové prípojky budú napájané zo skríň PRIS
káblom typu NAYY-J 4x25 mm2.
2. Fakturačně merania spotreby el. energie budú priame v elektroměrových rozvádzačoch s
priezorníkom osadeným vo výške 1 až 1,7 m nad úrovňou terénu. Fakturačně elektromery musia byť
umiestnené na verejne prístupnom mieste prístupné pracovníkom ZSE, a.s. každú dennú i nočnú
hodinu - zodpovedný investor stavby.
3. V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom
pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe,
žiadame Vás o dodržanie ustanovení §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti
práce v blízkosti VN vedenia.
4. Na stavbou dotknutom území sa nachádzajú podzemné energetické zariadenia distribučného
rozvodu vo vlastníctve ZSD. Žiadame rešpektovať ochranné pásma elektroenergetických zariadení
v zmysle ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.
5. Výkopové práce v ochrannom pásme zemných káblových vedení požadujeme vykonávať so
zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom.
6. Predmetná stavba je situovaná tak, že sa nachádza v blízkosti ochranného pásma vzdušného vedenia
VN č. 405. Žiadame Vás o dodržanie ustanovení §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. v znení
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neskorších predpisov, a to najmä zákazu vykonávať činnosti v ochrannom pásme ohrozujúce
bezpečnosť osôb a majetku a vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie, bezpečnosť a
spoľahlivosť prevádzky
sústavy.
7. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s.
silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o
energetike. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy
energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č.14, pre zariadenia VVN a
zariadenia oznamovacie na tíme
správy sietí VVN Čulenova č. 3.



1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Navrhovateľ dodrží podmienky Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej
dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, uvedené v stanovisku č.
09341/2017/SŽDD/11421 zo dňa 10.2.2017 a to :
Práce v OPD a v OD realizovať podľa projektu overeného MDV SR, ktorý vypracoval Ing. Juraj
Szabo (reg č.5752*A2) EDWIN s.r.o. Bratislava v 06/2016 pod zák.č.L13.0154.16.0004 a je
neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. Každá zmena oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD
a OD, musí byť vopred prejednaná so ŽSR a odsúhlasená MDV SR.
Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať podmienky ŽSR dané v stanovisku :
Odboru expertízy generálneho riaditeľstva Bratislava pod č. 23253/2016/O420-006 zo dňa
5.12.2016
Oblastného riaditeľstva Trnava pod č. 4741/2016/289301/SŽTS/7a13 zo dňa 27.10.2016
Strediska hospodárenia s majetkom Bratislava pod č. 0750/7 a 08/2861/2016/SHM/RP-Ba-Ma zo
dňa 21.06.2016
Stavebník je povinný v OPD a OD upraviť, príp. odstrániť iné prekážky, ktoré by mohli ohroziť
dráhu, alebo dopravu na dráhe.
V dostatočnom predstihu pred začatím prác v OD je stavebník povinný so ŽSR Oblastné riaditeľstvo
Trnava prejednať postup a podmienky realizácie prác v obvode dráhy objednať technický dozor pri
prácach a zabezpečiť opatrenia na bezpečnú prevádzku dráhy a dopravy na dráhe a dozerať na
bezpečnosť osôb.
Stavebník je povinný pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie a ochranu vedení a zariadení, po
odkrytí kábelových vedení a pred ich zasypaním, prizvať ŽSR OR Trnava za účelom kontroly.
Stavebník je povinný je povinný rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia
nachádzajúce sa v danom území.
Stavbu v OD realizovať v súlade s §15 zákona o dráhach tak, aby neovplyvňovala bezpečnú
prevádzku dráhy ani bezpečnosť a plynulosť prevádzky na dráhe (najmä zabezpečovacie, spojové,
záznamové a signalizačné zariadenia energetického vybavenia dráhy ani prevádzkové a energetické
vybavenia trakčných vozidiel.)
Stavebník je povinný udržovať stavbu
OPD a OD tak, aby neohrozoval, neobmedzoval ani
nenarušil bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe ani stabilitu a odvodnenie železničného telesa.
Ak dôjde k funkčnej poruche vedenia umiestneného v OD, vlastník vedenia je povinný o tom
bezodkladne informovať ŽSR OR Trnava a postupovať podľa pokynov tak, aby prevádzka dráhy
a doprava na dráhe boli dotknuté čo najmenej.
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10. Po ukončení stavby zabezpečiť prizvanie ŽSR OR Trnava, zároveň im predložiť pre časť stavby
v OD plány skutočného vyhotovenia stavby.
11. Vzniknutý odpad zlikvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.Z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, mimo OD.
12. Tento súhlas (záväzné stanovisko) platí dva roky odo dňa jeho vydania, nenahrádza povolenie
stavby, nie je ani súhlasom na začatie prác, nestráca však platnosť, ak stavebník požiada vecne
a miestne príslušný stavebný úrad o príslušné povolenie.



Navrhovateľ dodrží podmienky vyjadrenia Obce Vysoká pri Morave, pod č.j. 484/2016 zo dňa
23.9.2016, a to:
- Súhlasí s umiestnením stavby pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava na
pozemkoch obce Vysoká pri Morave a so zriadením vecného bremena pre potreby umiestnenia
elektrických zariadení a rozvodov, ktoré sú plánované v rámci pripravovanej stavby „BA – Vysoká
pri Morave, NNK, ZS, VNK“
- Súhlasí so zriadením vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce, vedených na
- LV číslo 4158 – p.č. 2542, parcela reg. „E“
p.č. 776, parcela reg. „E“
p.č. 2568/1, parcela reg. „C“
- Súhlasí s predajom pozemku pod trafostanicou, časť parcely číslo 2542, parcela reg. „E“, vedená na
LV číslo 4158, ale až po dodaní geometrického plánu, ktorý upresní umiestnenie a výmeru predávanej
časti parcely.

D/ Iné podmienky:


Navrhovateľ je povinný projektovú dokumentáciu spracovať v zmysle podmienok uvedených v tomto
rozhodnutí a predložiť ju na vyjadrenie dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania, ktorí
si to vo svojich stanoviskách vyhradili.

E/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V rámci konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené námietky.

Toto rozhodnutie platí podľa ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona dva roky odo dňa
keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o
vydanie stavebného povolenia.

Toto rozhodnutie je záväzné v zmysle ust. § 40 ods. 4 stavebného zákona aj pre právnych nástupcov
jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.
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Odôvodnenie
Dňa 23. 1. 2016 podala spoločnosť EDWIN s.r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
splnomocnená zastupovaním spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
na Obec Vysoká pri Morave, stavebný úrad, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
"BA_Vysoká pri Morave NNK, TS"
SO 01 VN káblové vedenie
SO 02 NN káblové vedenie
na pozemkoch parc.č. 2166/2 reg. „C“, 2293 reg. „C“, 2309/3 reg. „E“, 2293/3 reg. „E“,2294/2 reg. „E“,
2295/2 reg. „E“, 2310 reg. „E“, 2444 reg. „E“, 2445 reg. „E“, 2474/207 reg. „E“, 1140/1 reg. „C“, 2475 reg
„E“, 2476 reg. „E“, 2477 reg. „E“, 2542 reg. „E“, 2478 reg. „E“, 20/9 reg. „E“, 2479 reg. „E“, 2484 reg. „E“,
2485 reg. „E“, 2490 reg. „E“, 2491 reg „E“, 2496 reg. „E“, 2497 reg. „E“, 2502 reg. „E“, 2503 reg. „E“,
2542 reg. „E“, 24 reg. „E“, 20/4 reg. C“, 2509/1 reg. „E“, 2510/1 reg. „E“, 2513/1 reg. „E“, 2515 reg. „E“,
2516/1 reg. „E“, 2517 reg. „E“, 2521/1 reg. „E“, 2521/2 reg. „E“, 2568/1 reg. „C“, 2543 reg. „C“, 776 reg.
„“E“, 85/1 reg. „C“, 775/7 reg. „E“, 775/10 reg. „C, 3107/7 reg. „C“ v k. ú. Vysoká pri Morave v územnom
konaní .
Svoje stanoviská oznámili dotknuté orgány (Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o žp,
ochrana krajiny a prírody, odpadové hospodárstvo, ochrana vôd, Okresný úrad Malacky, odbor krízového
riadenia, Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, RÚVZ Bratislava, BVS
a.s., SPP-D,a.s., SWAN a.s., Slovak Telekom a.s., Regionálne cesty Bratislava a.s., RÚVZ Bratislava,
Mesto Malacky-doprava, ÚSR, Ministerstvo vnútro SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnsoti
MV SR, odbor telekomunikácií, MVSR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor
telekomunikácií, ORHZ v Malackách, Ministerstvo Obrany SR, Eustream Slovak Gas TSO,
Západoslovenská distribučná a.s.). Ich stanoviská a podmienky boli skoordinované a zahrnuté do podmienok
tohto rozhodnutia.
Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že
umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje,
ani životné prostredie neohrozuje. Navrhovaná výstavba je v súlade s platným územným plánom Mesta
Malacky. Umiestnenie vyhovuje aj všeobecnotechnickým požiadavkám na výstavbu a na stavby s
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie určenými vo vyhláške č. 532/2002 Z.z..
V rozhodovaní sa opieral o kladné stanoviská dotknutých orgánov a v priebehu konania nenašiel
dôvody, ktoré by bránili rozhodnúť o umiestnení stavby podľa predloženého návrhu a preto rozhodol tak,
ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.
Správny poplatok bol zaplatený podľa zákona NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení
neskorších v hotovosti v hodnote 200.- € dňa 23.11.2016 (č.PPD 018019).

Poučenie
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to
v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
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Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec Vysoká pri Morave, Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Z dôvodu neznámych účastníkov konania má toto rozhodnutie podľa § 26 správneho
poriadku povahu verejnej vyhlášky.
Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň
vyvesenia sa považuje za deň doručenia.
Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška vrátená na obec Vysoká pri Morave
– stavebný úrad, s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia

Dušan D v o r a n
starosta obce
Obdržia

Účastníci konania:
1. verejnou vyhláškou pre všetkých účastníkov konania - vlastníkov nehnuteľností, ktorých vlastnícke
alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté
2. navrhovateľ: EDWIN s.r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
3. Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dotknuté orgány:
1. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o žp, ochrana krajiny a prírody
2. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o žp, odbor krízového riadenia
3. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o žp ochrana vôd
4. Okresný úrad Malacky, odbor pozemkový a lesný
5. Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii
6. Okresný ORPZ Bratislava – okolie, ODi, vysunuté pracovisko Malacky, Zámocká 5, Malacky
7. RÚVZ v Bratislave, Ružinovská 8, Bratislava
8. ORHZ v Malackách, Legionárska 6, 901 01 Malacky
9. BVS a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
10. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 815 47 Bratislava 1
11. SPP –distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
12. EUSTREAM a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
13. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
14. Sitel s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava (za prevádzkovateľov 28xHDPE s opt.kábl.)
15. SVP,š.p. správa povodia Moravy, Pri Maline 1, Malacky
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16. Michlovský s.r.o. (Orange), Letná 796/9, 921 01 Piešťany
17. MO SR, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 3
18. MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2,
812 72 Bratislava
19. SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
20. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava
21. Regionálne cesty a.s., Čučoriedkova 6, Bratislava
22. ŽSR GO, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
23. ŽSR OR Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
24. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, Námestie
slobody 6, 810 05 Bratislava
25. Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

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

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