
MESTO  N I T R A ,  
Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra 

Číslo: SP 3779/2020-003-Ing.Tr                                                                                      V Nitre dňa 18.05.2020 

 

 

Západoslovenská distribučná a.s.  

Čulenova 6 

816 47 Bratislava 

_____________________________ 

 

Vec: Stavebné povolenie  

 

 

 

S T A V E B N É    P O V O L E N I E 
- verejná vyhláška - 

 

 Mesto Nitra, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokoval 

žiadosť stavebníka: Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 

36 361 518, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vl. č. 3879/B, 

zastúpený splnomocneným zástupcom: Edwin, s.r.o, Košická 5590/56,  821 09 Bratislava (ďalej len 

„stavebník“) zo dňa 19.02.2020 , o vydanie stavebného povolenia na stavbu (novostavbu) „Zmena 

zaústenia vedení VVN č. 8845 a 8407 do TR Plastika Nitra“, Nitra – Dolné Krškany - na pozemkoch 

parc. č. „C“ 1430/2, 1394/265, 1394/267, 1394/200, 1394/268, 1396/33, 1396/32, 1396/31, 1396/11, 

1384, 2302/3, 2264/2 (v reg.“E“ 5063, 5064, 5065/2, 5065/1, 5066/2, 5066/1, 5067, 5101, 5099, 5098); 

2261 (v reg.“E“ 5160/2, 5161/1); 1936 (v reg.“E“ 5161/1); 1935  (v reg.“E“ 5889/7); 2302/1 (v reg.“E“ 

5063, 5064); 2264/10, 2264/9 k.ú. Dolné Krškany, v  stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so 

známymi účastníkmi konania postupom podľa § 61 stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti podľa  § 

62 stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie rozhodol takto: 

 

Podľa § 66 stavebného zákona  

povoľuje sa stavba 

„Zmena zaústenia vedení VVN č. 8845 a 8407 do TR Plastika Nitra“ 

- k.ú. Dolné Krškany – 
 

v rozsahu stavby: 

 

A/ stavebné objekty: 

SO 01 - VVN vzdušné vedenia:  
 

 VVN  jednoduché vzdušné vedenie 110kV 

 parcelné číslo reg. „C“ 1430/2, 1394/265, 1394/267, 1394/200, 1394/268, 1396/33, 1396/32, 

1396/31, 1396/11, 1384, 2302/3, 2264/2 (v reg.“E“ 5063, 5064, 5065/2, 5065/1, 5066/2, 

5066/1, 5067, 5101, 5099, 5098); 2261 (v reg.“E“ 5160/2, 5161/1); 1936 (v reg.“E“ 5161/1); 

1935  (v reg.“E“ 5889/7); 2302/1 (v reg.“E“ 5063, 5064); 2264/10, 2264/9 k.ú. Dolné 

Krškany 

 Trasa vedenia VVN – „zaústenie“ začína pri záhradkárskej osade v katastri Dolné Krškany 

odbočením z hlavného vedenia 2x110kV prostredníctvom stožiarov č.15 a 16. Trasa odbočenia 

ďalej pokračuje smerom na severovýchod po poľnohospodárskej pôde mierne zvažujúcim sa 

terénom. Po cca 800m prekrižuje neelektrifikovanú železničnú trať, miestnu komunikáciu a 

vchádza do areálu Plastika Nitra kde končí na portály elektrickej stanice.   
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SO 49 - VVN vzdušné vedenie-demontáž 
 

 VVN  dvojité vzdušné vedenie 110kV 

 Po zrealizovaní nového vedenia, bude pôvodné vedenie demontované 
 

Podrobnosti stavebných objektov sú zrejmé z projektovej dokumentácie stavby (spracovateľ: Ing. Juraj 

Samaš, Edwin, s.r.o, Košická 5590/56,  821 09 Bratislava, č. oprávnenia 5284*A2 v termíne: 12/2019) 

 

na pozemkoch parc. č.:„VVN “: parcelné číslo reg. „C“ 1430/2, 1394/265, 1394/267, 1394/200, 1394/268, 

1396/33, 1396/32, 1396/31, 1396/11, 1384, 2302/3, 2264/2 (v reg.“E“ 

5063, 5064, 5065/2, 5065/1, 5066/2, 5066/1, 5067, 5101, 5099, 5098); 

2261 (v reg.“E“ 5160/2, 5161/1); 1936 (v reg.“E“ 5161/1); 1935  (v 

reg.“E“ 5889/7); 2302/1 (v reg.“E“ 5063, 5064); 2264/10, 2264/9  

  - líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba s  veľkým počtom 

účastníkov konania (§ 139 ods. 3 písmeno d) stavebného zákona 

 

katastrálne územie: Dolné Krškany 

ku ktorým má stavebník: VVN “: parcelné číslo reg. „C“ 1430/2, 1394/265, 1394/267, 1394/200, 

1394/268, 1396/33, 1396/32, 1396/31, 1396/11, 1384, 2302/3, 2264/2 (v 

reg.“E“ 5063, 5064, 5065/2, 5065/1, 5066/2, 5066/1, 5067, 5101, 5099, 

5098); 2261 (v reg.“E“ 5160/2, 5161/1); 1936 (v reg.“E“ 5161/1); 1935  (v 

reg.“E“ 5889/7); 2302/1 (v reg.“E“ 5063, 5064); 2264/10, 2264/9 – iné 

právo na základe existujúceho vecného bremena 

účel stavby: SO01 - inžinierska stavba –rozvody elektriny  

charakter stavby: stavba trvalá  

doba výstavby: 36 mesiacov od začatia stavby 

stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 

Bratislava, IČO: 36 361 518 

ostatní účastníci konania: vlastníci susedných pozemkov a stavieb  

 

Pre umiestnenie stavby „Zmena zaústenia vedení VVN č. 8845 a 8407 do TR Plastika Nitra“, 

Nitra – Dolné Krškany, bolo mestom Nitra vydané územné rozhodnutie č. SP 73382019-004 zo dňa 

22.08.2019, právoplatné dňom 01.10.2019 

 
 

Pre uskutočnenie stavby: „Zmena zaústenia vedení VVN č. 8845 a 8407 do TR Plastika Nitra“, 

Nitra – Dolné Krškany 

v uvedenom rozsahu stavby, sa stanovujú tieto  p o d m i e n k y: 

1. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Ing. Juraj 

Samaš, Edwin, s.r.o, Košická 5590/56,  821 09 Bratislava, č. oprávnenia 5284*A2 v termíne: 

12/2019)ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, ako príloha pre stavebníka. Prípadné 

zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

2. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Rozhodnutie 

stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho 

právoplatnosti (§67 ods. 2 stavebného zákona). Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych 

nástupcov účastníkov konania. 
3. Stavba bude realizovaná dodávateľsky – výberovým konaním. Stavbu môže realizovať len 

právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa 

osobitných predpisov, za odborné vedenie uskutočnenia stavby zodpovedá dodávateľ. Zhotoviteľ 

stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa 

stavby 15 dni od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti 

podľa zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon (§ 62 ods.1 pism.d) 

stavebného zákona).Stavbu môže realizovať len právnická alebo fyzická osoba oprávnená na 

vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov, za odborné vedenie uskutočnenie 

stavby zodpovedá dodávateľ. 
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4. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou 

oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných 

geografických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.  

5. Stavebník je povinný podľa § 11 ods. 3) zákona o energetike informovať vlastníkov pozemkov 

o plánovanom začatí činnosti.  

6. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na 

cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť v zmysle ustanovení 

Občianskeho zákonníka. 

7. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 

zariadení, najmä vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, č. 

147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 

niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na 

stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov. 

Stavenisko zriadiť a usporiadať tak, aby stavba bola uskutočňovaná v súlade s uvedenými 

osobitnými predpismi – stavenisko stavby nesmie ohrozovať a nadmerne obťažovať okolie, 

osobitne hlukom, prachom a pod. (ak účinky na okolie nemožno obmedziť na túto mieru, smú byť 

tieto zariadenia v prevádzke len vo vymedzenom čase), ohrozovať bezpečnosť prevádzky na 

pozemných komunikáciách, znečisťovať komunikácie a okolité pozemky, ovzdušie a vody, 

obmedzovať prístup k priľahlým stavbám alebo pozemkom, k sieťam technického vybavenia 

územia a k požiarnemu zariadeniu (§ 13 vyhlášky MŽP SR 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).  

8. Stavebník musí na výstavbu použiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona  

č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na použitie 

v stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby, bola pri 

bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, 

hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana 

proti hluku a úspora energie (§ 43f stavebného zákona). 

9. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona 

o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb (§ 48 – 52 stavebného 

zákona), príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR 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 a 

ustanovenia STN, vzťahujúce sa na predmetnú stavbu 

10. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby v lehote najneskôr do 15 dní 

odo dňa jej začatia (§ 66 ods. 2, písm. h) stavebného zákona). 

11. Stavebník je povinný stavbu označiť tabuľou so základnými údajmi o stavbe (názov stavby, 

termín zahájenia a ukončenia stavebných prác, názov orgánu ktorý stavbu povolil, číslo a dátum 

stavebného povolenia) a dodávateľovi stavby, umiestniť ju na viditeľnom mieste pri vstupe na 

stavenisko a ponechať ju tam do kolaudácie stavby (§ 43i ods. 3, písm. b stavebného zákona). 

12. Pred zahájením výkopových prác stavebník zabezpečí zameranie a vytýčenie jestvujúcich 

podzemných vedení v mieste stavby. Pri realizácii prác dodržať podmienky IS STN 73 6005 – 

Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 

13.    Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii overená projektová dokumentácia stavby 

a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby (§ 43i ods. 5 stavebného zákona). 

14. Stavebník je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia 

stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných 

prácach na stavbe, vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok (§ 46d stavebného zákona). 

15. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho 

stavebného dohľadu.  
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16. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na 

základe kolaudačného rozhodnutia. Po vybudovaní stavby stavebník požiada stavebný úrad 

o vydanie kolaudačného rozhodnutia. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník 

priloží náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona (zoznam vydaných dokladov o predpísaných skúškach, súpis 

prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej pri povoľovaní stavby, záväzné 

stanoviská dotknutých orgánov uplatňujúcich požiadavky podľa osobitných predpisov k vydaniu 

kolaudačného rozhodnutia, doklad o splnení podmienok tohto rozhodnutia o povolení stavby). 

17. Na kolaudačnom konaní je stavebník povinný dokladovať atesty použitých výrobkov a materiálov 

(podľa zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a  o posudzovaní 

zhody a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a  aproximačných 

nariadení vlády SR o určených výrobkoch a podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných 

výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov), doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa 

stavby (podľa zák. č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon), doklady 

o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových 

zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, projekt skutočného vyhotovenia stavby. 

 

18. P o d m i e n k y  dotknutých orgánov:  

 

18.1. ŽSR Oblastné riaditeľstvo Trnava Sekcia ŽTS, vyjadrenie č.: 131.4/2019/289301/SŽTS/7a13 

zo dňa 07.03.2019: 

a) Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu aniohmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky 

a k narušeniu stability ft odvodnenia železničného telesa.  

b) Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR ani v 

OPD. Stavebník musi dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z.  

c) Požiadavku na výluku koľaje ( ak je to potrebné podľa technologického postupu prác ), 

požadujeme predložiť na OR Trnava minimálne 2 mesiace pred realizáciou prác.  

d) Investora budúci užívateľ si nebude nárokovat' úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych 

účinkov dráhy na stavbu.  

e) Vyjadrenia ŽSR, OR Trnava, Sekcie OZT, EE a SMSÚ ŽTS TO Topoľčany sú v prílohe.  

f) Nakoľko cez pozemok prechádzajú IS v správe ŽSR jepotrebné dodržat'vyjadrenia ich správcov. 

Na vykonanie je potrebné presné vytýčenie vedení zss, ktoré Vám zabezpeči SMSÚ OZT KT 

Nové Zámky a dohľad pracovníkom ŽSR. ktorý Vám zabezpečí SMSÚ ŽTS TO Topoľčany na 

základe objednávky najmenej l mesiac pred realizáciou prác.  

g) V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy budú 

všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi.  

h) Pri realizácii prác v ochrannom pásme dráhy je pohyb pracovníkov v koľajách ŽSR av priestore 

možného ohrozenia (3m od osi krajnej koľaje ) zakázaný. V prípade, že počas výstavby bude 

potrebné vstúpiť do priestoru možného ohrozenia, je to možné len v súlade s predpisom ŽSR Z2 

- Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR. Zamestnanci iného zamestnávateľa musia 

predložiť povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR neprlstupného 

verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9.  

i) Toto stanovisko je čiastkové a nenahrádza súborné stanovisko ŽSR. Súborné stanovisko za ŽSR 

pre potreby územnýcha stavebných konani vo veciach stavieb realizovaných v ochrannom pásme 

dráhy vydáva Odbor expertízy GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava. Zároveň toto stanovisko 

nenahrádza stanovisko, resp. rozhodnutie MOV SR 
 

18.2. ŽSR, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, stanovisko č.: 25531/2019/0230-2 

zo dňa 01.04.2019: 

a) Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 131.4/2019/SŽTS zo dňa 

07.03.2019 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách, týkajúce sa ochrany jestvujúcich 

vedení v správe ŽSR. 

b) Nakoľko stavba zasahuje i na pozemky v správe ŽSR, je potrebné požiadať o stanovisko i ŽSR 

Správa majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Tnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava. 
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c) Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom žel. dopravy počas celej doby jej 

prevádzky,  

d) Zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min 1 mesiac 

pred zahájením prác požiadať ŽSR OR o vypracovanie Dohody o podmienkach a zaistení 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v koľajach ŽSR v zmysle Zákona 124/2006 Z.z. §18 v 

znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu ŽSR II Bezpečnosť zamestnancov v 

podmienkach ŽSR a vydanie povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy neprístupného 

verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9,  

e) Počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovala personál vlaku a nezriaďovať svetelné 

zdroje a farebné plochy zameniteľne s návestnými znakmi 

f) Stavebník odsúhlasí pred realizáciou prác v obvode dráhy technologický postup prác a objedná 

dozornú činnosť počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŽSR OR Trnava s uvedením termínu 

začatia :a ukončenia prác v obvode dráhy,  

g) Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu 

železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný schodný a 

manipulačný priestor. Upozorňujeme, že akéhokoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení 

v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka, 

h) Pri navrhovaní objektov v obvode dráhy a dotyku stavby s telesom dráhy budú dodržané 

ustanovenia príslušných predpisov a noriem ŽSR,  

i) Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPO, s čím sú spojené negatívne 

vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhtasíme s tým, aby si v 

budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu nepriaznivých vplyvov (vibrácie, vplyv 

trakcie a p.), 

j) ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke spôsobené 

železničnou prevádzkou a stavebník si nebude nárokovať dodatočné úpravy zo strany ŽSR z 

dôvodu jej nepriaznivých vplyvov,  

k) Stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na 

prevádzku dráhy, 

l) Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu ŽSR OR Trnava a odovzdať mu dokumentáciu 

skutočného vyhotovenia stavby v OPO,  

m) Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z.Z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona 

č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov 

18.3. ŽSR, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, 

stanovisko č.: 50/2019/284343/SMSÚKTNZ/1b.06 zo dňa 22.02.2018: 

a) Stavba križuje železničnú trať Šurany-Veľké Bielice, v žkm cca 29,100 vo vzdialenosti 15,60m od 

osi koľaji budú vybudované zákady stožiarov. 

b) Do predloženej situácii sm einformatívne zakreslili trasy podzemných vedení v našej správe. 

Trasa týchto káblov je od osi koľaji vzdialená cca 6,0m. Stavba s týmito vedeniam nedôjde do 

styku, k jej realizácií nemáme pripomienky 

18.4. ŽSR, oblastné riaditeľstvo Trnava,sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, 

stanovisko č.: 82/19/289401/SOZT-Hr/2a15 zo dňa 27.02.2019: 

a) Zmena v zaústenia spočíva vo vybudovaní dvoch jednoduchých vedení 110kV, na miesto 

súčasného jedného z dvojitými stožiarmi v existujúcom koridore. Navrhované stožiare súpódl'a 

výkresovej dokumentácie vzdialené od osi koľaje 15,6 m,  

b) V záujmovom území stavby sa nachádza trasa podzemných káblových vedení ( vzdialenosť trasy 

od osi koľaje je cca 6,0 m) v správe ŽSR Sekcie OZT, ktorá bola infonnatívne zakreslená do 

situácie priloženej k žiadosti. Pred zahájením akýchkoľvek prác ako prejazdu mechanizmov v 

blízkostl káblových vedení v správe ŽSR OZR požiadajte o vytýčenie vedení priamo v teréne.  

c) Práce v ochrannom pásme vedení (0,5 m od osi kábla na obidve strany) je potrebné vykonávať v 

súlade so zákonom č. 351/2011 zo z. (zákaz vykonávať terénne úpravy, navodzovať zmenu krytia 

káblovej trasy, prechádzať ťažkými mechanizmami a zriaďovat' skládky). V blízkosti káblových 

vedení je potrebné zemné práce vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným výkopom. 

Akékoľvek poškodenie zemného vedenia (zariedenia), bezodkladne oznámte na SMSÚ OZT KT 

Nové Zámky Ing. Vicena. Požadujeme ohlásenie začatia a ukončenia stavebných prác na SMSÚ 
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OZT KT Nové Zámky. Vytýčenie Vám na podklade objednávky zabezpečí SMSÚ OZT KT Nové 

Zámky, M.R. Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky (Ing. Vicena, te1.č. 0902/921986). 

18.5. Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie č.: CD 1081/Mč-l1/2020, zo dňa 20.01.2020: 

a) Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých WN, VN a NN vedení definovaných podľa 

§43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými 

osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu 

prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie ( Oboznámenie) 

všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, pravidlách bezpečnosti 

práce v blízkosti WN, VN a NN vedení 

b) Žiadame rešpektovať a zachovať naše 22 kV nadzemné elektrické vedenie č.244 v križovaní s 

plánovanou výstavbou vzdušného 2x 110 kV vedenia 

18.6. Krajský pamiatkový úrad Nitra, záväzné stanovisko č.: KPUNR-2020/1070-2/2468/NIK, zo 

dňa 14.01.2020: 

a) Krajský pamiatkový úrad Nitra vydal k stavbe dňa 06.02.2019 záväzné stanovisko Č. KPUNR- 

2019/5691-2/9811/NIK pre účely vydania územného rozhodnutia, v ktorom boli stanovené 

podmienky oznámenia zisteného archeologického nálezu najneskôr na druhý pracovný deň 

Krajskému pamiatkovému úradu Nitra. Na podmienkach stanovených v citovanom záväznom 

stanovisku trváme a platia pre všetky stavebné objekty 

18.7. Krajský pamiatkový úrad Nitra, záväzné stanovisko č.: KPUNR-2019/5691-2/9811/NIK, zo 

dňa 06.02.2019 

a) v prípade zistenia archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác 

podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý 

pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky 

Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej 

však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky le nálezca povinný vykonať 

všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, 

znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z 

pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického 

výskumu 

b) Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona v prípade, ak k nálezu nedošlo počas pamiatkového 

výskumu alebo počas nepovolenej činnosti, má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s 

ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona. Podľa § 40 ods. 11 

pamiatkového zákona Pamiatkový úrad rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezcovi 

nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezu. Hodnota nálezu sa určuje znaleckým 

posudkom.  

18.8. Aeroklub Nitra, Dlhá 108, letisko Nitra, stanovisko z 28.03.2019 

a) Aeroklub Nitra, ako prevádzkovateľ letiska Nitra, vydáva súhlasné stanovisko k udeleniu 

výnimky z ochranných pásiem letiska Nitra na stavbu: "Výstavba nového 2xllOkV vedenia Nitra 

Čermáň - Veľký Ďur" a stavbu: "Zmena zaústení vedení VVN č.8407 do TR Plastika Nitra" trasy 

vedení s polohami nosných stožiarov sú určené súradnicami v systéme S-JTSK v priloženej 

dokumentácii.  

b) Plánovaná nová trasa vedenia 2xllOkV Nitra Čermáň - Veľký Ďur ako aj zmena zaústenia vedenia 

VVN č. 8407 do TR Plastika Nitra, sa nachádzajú v značnej vzdialenosti od letiska a ochranné 

pásma letiska Nitra narúšajú len v takom rozsahu, že ich výstavbou nevzniknú žiadne obmedzenia 

a negatívne vplyvy na leteckú prevádzku 

c) V rámci miestneho rokovania a stretnutia 25.2.2019 vo veci vyššie uvedenej stavby, poukazujeme 

na skutočne kritickejšiu prekážku, existujúce vedenie pravdepodobne 22 kV juhovýchodne od 

RWY 33, vzdialené 800m od prahu VPP, preto s prosbou žiadame vlastníka vedenia o jeho 

zakabelizovanie do zeme, ktoré pomôže znížiť riziko a zvýšiť bezpečnosť leteckej prevádzky na 

letisku Nitra nielen počas bežnej prevádzky miestnych prevádzkovate1'ov, ale aj počas 

organizovania medzinárodných podujatí, a taktiež aj z dôvodu že letisko Nitra je verejné 

medzinárodne letisko 
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18.9. Archeologický ústav SAV, stanovisko č. 0405/20 zo dňa 08.04.2020: 

a) Na miestach, kde budú realizované plánované zemné práce je potrebné vykonať archeologický 

výskum.  

b) Objednávateľ/realizátor zemných a stavebných prác si pre každú akciu vyžiada stanovisko od 

príslušného krajského pamiatkového úradu.  

c) Objednávateľ vytvorí priaznivé podmienky pre uskutočnenie archeologického výskumu 

(umožnenie vstupu na pozemok za účelom obhliadky výkopových prác, záchrany a dokumentácie 

archeologických situácií a nálezov).  

d)  Realizátor zemných a stavebných prác si v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom 

zemných a stavebných prác, zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie výskumu, ktorou je podľa 

§ 36 ods. 2 zákona Č. 49/2002 "Archeologický ústav SAV Nitra; iná právnická osoba, ktorá 

vlastní oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR".  

e) Zároveň upozorňujeme na § 39 novelizovaného pamiatkového zákona 49/2002 Z.z., o 

nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum, o čom rozhoduje príslušný Krajský pamiatkový úrad. 

V prípade záchranného archeologického výskumu KPÚ vydáva rozhodnutie 

18.10. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, záväzné stanovisko, č. 8899/2020/ROP-

002-P/5110 z 09.03.2020 

Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy na úseku civilného letectva podľa ustanovenia § 

28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie § 126 ods. 1 zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov, s realizáciou stavby podľa predložených podkladov (DSP 12.2019) súhlasí a potvrdzuje 

splnenie podmienky č. 3 vyššie uvedeného vyjadrenia s tým, že ostatné podmienky (okrem 

podmienky č. 3) vyjadrenia ostávajú v platnosti, a to: 

1) Najvyšší bod stavby zmeny zaústenia vedení VVN č. 8845 a č. 8407 do TR Plastika Nitra 

vrátane všetkých zariadení umiestnených na stožiaroch / konštrukcie, technologické zariadenia 

a pod./, ostatných objektov a zariadení umiestnených v navrhovanej celej trase podľa zákresu v 

DÚR, nesmie prekročiť výšky uvedené v predloženej DÚR 01.2019, dokument 7 – ED 19-9-

5681, t. j. výšky cca 26,8 m až 34,1 m od úrovne terénu v závislosti od polohy. 

2) Najvyšší bod montážnych mechanizmov použitých pri osádzaní stožiarov, resp. ich demontáži 

svojou najvyššou časťou (maximálny zdvih a pod.), nesmie prekročiť výšku o 10,0 m vyššie od 

úrovne maximálnej povolenej výšky určenej v podmienke č. 1. 

4) Stavebník je povinný písomne oznámiť Dopravnému úradu a prevádzkovateľovi letiska – 

Slovenský národný aeroklub gen. Milana Rastislava Štefánika Nitra, o. z., Dlhá 108, 949 07 

Nitra, IČO: 34063218 (ďalej len „prevádzkovateľ letiska“) najmenej 7 dní vopred začatie 

stavby s presným harmonogramom osádzania jednotlivých stožiarov, resp. ich demontáže 

vrátane použitia montážnych mechanizmov spolu s ich skutočne používanými výškami (max. 

zdvih a pod.), polohou a dobou ich použitia (túto informáciu postačí oznámiť elektronicky na 

adresu ochranne.pasma@nsat.sk, v kópii na Marek.Izarik@nsat.sk - Dopravný úrad a na adresu 

ak.nitra@gmail.com a info@airportnitra.sk - prevádzkovateľ letiska). 

5) Stavebník je povinný predložiť Dopravnému úradu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa 

dosiahnutia konečnej výšky jednotlivých stožiarov v rámci stavby vedenia, resp. po 

jednotlivých úsekoch písomnú správu, ktorá bude obsahovať: 

a) fotodokumentáciu stavby zachytávajúcu pohľad na trasu, resp. úseky vedenia a aj širšie okolie 

(fotografie postačia elektronicky na adresy uvedené v bode 4); 

b) geodetický elaborát overený autorizovaným geodetom a kartografom (v rozsahu podľa 

ustanovenia § 6 písm. d) až j) zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii), ktorý musí 

obsahovať nasledujúce údaje stavby zmeny zaústenia vedení VVN č. 8845 a č. 8407 do TR 

Plastika Nitra, dokladujúce splnenie podmienok: 

i) rovinné súradnice Y,X v systéme S-JTSK (geometrický stred stožiarov s popisom 

st.č., typu stožiara a údaj o polomere kružnice opísanej pôdorysu jednotlivých 

stožiarov); 
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ii) zemepisné súradnice B, L v systéme WGS-84 s presnosťou na desatinu sekundy 

(geometrický stred stožiarov s popisom st.č., typu stožiara a údaj o polomere 

kružnice opísanej pôdorysu jednotlivých stožiarov); 

iii) skutočne zameranú nadmorskú výšku (Bpv) päty a najvyššieho bodu konštrukcie 

jednotlivých stožiarov. 

 Geodetické práce požadujeme vykonať podľa „Postupu Dopravného úradu pre vykonávanie 

geodetických prác v civilnom letectve, číslo: 11/2016“, ktorý je zverejnený na internetovej 

stránke Dopravné úradu (viď link – http://letectvo.nsat.sk/letiska-a-stavby/geodeticke-prace-2/) 

podľa bodu 3.16 „Zamerania pre potreby Dopravného úradu“, bez potreby dodania formulára 

údajov a metaúdajov. 

c) Priestorové údaje celej trasy líniovej nadzemnej stavby (napr. situáciu trasy VVN vedenia vo 

vhodnom formáte 2D, resp. 3D so zákresom stožiarových miest a popisom čísla a výšok 

jednotlivých stožiarov. 

 Podklady predložiť v listinnej, ale aj v elektronickej podobe uložené na elektronickom médiu 

vo formáte *.pdf vrátane rezu typov stožiarov a situácie georeferencovanej v S-JTSK vo 

formáte *.dgn/*.dwg. 

6) Akékoľvek zmeny týkajúce sa výškového a polohového riešenia líniovej nadzemnej stavby a 

montážnych mechanizmov použitých pri jej realizácii musia byť s Dopravným úradom vopred 

prerokované. 

7) V prípade zmeny stavebníka, resp. zmeny názvu stavby, je nový stavebník, resp. stavebník 

povinný túto skutočnosť písomne oznámiť v lehote 7 dní Dopravnému úradu odo dňa, kedy k 

zmene došlo. 

 Toto vyjadrenie sa považuje za záväzné stanovisko podľa ustanovenia § 140b stavebného 

zákona a platí pre účely stavebného konania. 

18.11. Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, Bratislava, odpoveď na oznámenie o začatí konania, 

č. 8899/2020/ROP-003-P/14324 z 07.04.2020 

a) Najvyšší bod stavby zmeny zaústenia vedení VVN Č. 8845 a Č. 8407 do TR Plastika Nitra 

vrátane všetkých zariadení umiestnených na stožiaroch / konštrukcie, technologické zariadenia a 

pod.!, ostatných objektov a zariadení. umiestnených v navrhovanej celej trase, podľa zákresu v 

DÚR, nesmie prekročiť' výšky uvedené v predloženej DÚR 01.2019, dokument 7 - ED 19-9-5681, 

t.j. výšky cca 26,8 m až 34,1 m od úrovne terénu v závislosti od polohy.  

b) Najvyšší bod montážnych mechanizmov použitých pri osádzaní stožiarov, resp. ich demontáži 

svojou najvyššou časťou (maximálny zdvih a pod.), nesmie prekročiť výšku o 10,0 m vyššie od 

úrovne maximálnej povolenej výšky určenej v podmienke č. l.  

c) Stavebník je povinný písomne omámiť Dopravnému úradu a prevádzkovateľova Letiska Nitra - 

Slovenský národný aeroklub gen. Milana Rastislava Štefánika Nitra, o. z., Dlhá 108, 949 07 Nitra, 

IČO: 34063218 (ďalej len "prevádzkovateľ' letiska") minimálne 7 dní vopred začatie stavby s 

presným harmonogramom osádzania jednotlivých stožiarov, resp. ich demontáže vrátane použitia 

montážnych mechanizmov spolu s ich skutočne používanými výškami (max. zdvih a pod.), 

polohou a dobou ich použitia (túto informáciu postačí oznámiť elektronicky na adresu 

ochranne.pasma@nsat.sk, v kópii na Marek.Izarik@nsat.sk -Dopravný úrad a na adresu 

ak.nitra@gmail.com a info@airportnitra.sk- prevádzkovateľ letiska).  

d) Stavebník je povinný predložiť Dopravnému úradu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa 

dosiahnutia konečnej výšky jednotlivých stožiarov v rámci stavby vedenia, resp. po jednotlivých 

úsekoch písomnú správu, ktorá bude obsahovať:  

a. fotodokumentáciu stavby zachytávajúcu pohľad na trasu, resp. : úseky vedenia a aj širšie 

okolie. (fotografie postačia elektronicky na adresy uvedené v bode 4);  

b. geodetický elaborát overený autorizovaným geodetom a kartografom (v rozsahu podľa 

ustanovenia § 6 písm. d) až j) zákona Č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii), ktorý 

musí obsahovať nasledujúce údaje stavby zmeny zaústenia vedení VVN Č. 8845 a Č. 8407 

do TR Plastika Nitra, dokladujúce splnenie podmienok:  

 rovinné súradnice Y,X v systéme S-JTSK (geometrický stred stožiarov s popisom 

st.č., typu stožiara a údaj o polomere kružnice opísanej pôdorysu jednotlivých 

stožiarov);  
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 zemepisné súradnice B, L v systéme WGS-84 s presnosťou na desatinu sekundy 

(geometrický stred stožiarov s popisom st.č., typu stožiara a údajo polomere 

kružnice opísanej 'pôdorysu jednotlivých stožiarov);  

 skutočne zameranú nadmorskú výšku (Bpv) päty a najvyššieho bodu. konštrukcie 

jednotlivých stožiarov.  

 Geodetické práce požadujeme vykonať podľa "Postupu Dopravného úradu pre 

vykonávanie geodetických prác v civilnom letectve, číslo: 11/2016", ktorý je 

zverejnený na internetovej stránke Dopravné úradu (viď link - 

http://letectvo.nsat.sk/letiska-a-stavby/geodeticke-prace-21) podľa bodu 3.16 

.,Zamerania pre potreby Dopravného úradu", bez potreby dodania formulára údajov 

ametaúdajov.  

c. Priestorové údaje celej trasy líniovej nadzemnej stavby (napr. situáciu trasy VVN vedenia 

vo vhodnom formáte 2D, resp. 3D so zákresom stožiarových miest a popisom čísla a 

výšok jednotlivých stožiarov.  

Podklady predložiť v listinnej, ale aj v elektronickej podobe uložené na elektronickom 

médiu vo formáte *.pdf vrátane rezu typov stožiarov a situácie georeferencovanej v S-

JTSK vo formáte *.dgn/*.dwg.  

e) Akékoľvek zmeny týkajúce sa výškového a polohového riešenia líniovej nadzemnej stavby a 

montážnych mechanizmov použitých pri jej realizácii musia byť s Dopravným úradom vopred 

prerokované.  

f) V prípade zmeny stavebníka, resp. zmeny názvu stavby, je nový stavebník, resp. stavebník 

povinný túto skutočnosť písomne oznámiť v lehote 7 dní Dopravnému úradu odo dňa, kedy k 

zmene došlo 

18.12. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek ŽP – o ochrane prírody č.: 2019/014743-002-F21 zo dňa 07.02.2019: 

a) Uvedená stavba sa bude realizovať na území, na ktorom podľa ust, § 12 zákona o ochrane prírody 

a krajiny platí prvý stupeň ochrany.  

b) Realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom podľa 

ust. § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny.  

c) Podľa ust. § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť 

dreviny, z toho dôvodu stavebné práce II blízko rastúcich drevín vykonal' tak, aby nedošlo k 

poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí.  

d) Na prípadný, vynútený výrub existujúcich drevín, v súvislosti so stavbou, je potrebný súhlas 

Mesta Nitra, v súlade s § 47 zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení 

s účinnosťou od 01.01.2014 a § 17 vyhlášky MŽP SR Č. 2412003, ktorou sa vykonáva zákon č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.  

e) Právoplatné rozhodnutie, ktorým sa dáva súhlas na výrub drevín, je potrebné doručiť stavebnému 

úradu najneskôr pred vydaním stavebného povolenia.  

18.13. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek ŽP – orgán štátnej vodnej správy, súhlas podľa vodného zákona č.: OU-NR-OSZP3-

2019/01470-0221F28 zo dňa 05.03.2019: 

 Projekt realizovať v zmysle projektovej dokumentácie a platných STN.  

 pri realizácií prác žiadame dodržiavať ochranné pásma inžinierskych sietí (kanalizácia. vodovod a 

pod.) a ochranné pásma zón a pod 

18.14. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných 

zložiek ŽP – orgán štátnej odpadového hospodárstva, súhlas podľa vodného zákona č.: 

OSZP3-2019/014741-F42 zo dňa 12.02.2019: 

 K vydaniu územného rozhodnutia nemáme námietky.  

18.15.  SPP - distribúcia, a.s., vyjadrenie č.: TD/NS/0031/2020/Ch, zo dňa 14.01.2020: 

Všeobecné podmienky: 

a) 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, 
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Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru 

zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).  

b) 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  

c) doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu 

d) stavebník je povinný oznámiť' začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcovi prevádzkovatelia SPP-D (p. Jozef Arendás, tel.č. +421 37 242 3705) najneskôr 7 dni 

pred zahájením plánovaných prác 

e) 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 

f) stavebnik je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie 

činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

g) stavebnik je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú strany 

od obrysu existujúcich plynárenských zariadeni v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom 

vytýčen i plynárenských zariadeni výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov 

h) ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebnik 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 

i) prístup k akýmkol'vek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi 

je prísne zakázaná, pokial'sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie Spp-o 

j) 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 doterajšíe krytie a hlbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky 

zariadenia a poklopy plynárenských zariadeni osadiť do novej úrovne terénu, 

k) každé poškodenie zariadenia Spp-o, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byt' ihneď 

ohlásené SPP-D na tel.č, : 0850 111 727 

l) upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých pripadoch poškodenia plynárenských zariadeni podať 

podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v 

ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení 

Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského 

zariadenia môže dôjst' aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, 

prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného 

zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona Č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon 

m) stavebnik 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 zariadeni a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre 

plyn (TPP) najmä STN 38 6410, STN 736005, TPP 906 01, TPP 700 02, TPP 701 03, 

18.16. Ministerstvo obrany SR, správa majetku, vyjadrenie č. ASM-40-228/2019 z 4.2.2020 

 S súhlasíme 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 

18.17. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový 

stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, záväzné stanovisko – súhlas č.: 

15442/2019/SŽDD/31783 zo dňa 02.05.2019: 

a) Stavbu realizovať v OPD a v OD podľa projektu overeného MOV SR, ktorý je neoddeliteľnou 

súčasťou tohto súhlasu. Každá zmena oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD v OD, musí 

byť vopred prejednaná so ŽSR a opätovne odsúhlasená MDV SR.  

b) Stavebník je povinný v plnom rozsahu dodržať' podmienky Železníc Slovenskej] republiky (ŽSR) 

dané v stanovisku:  



- Strana  11/17  povolenia − SP 3779/2020-003-Ing. Tr –18.05.2020 - 

 
 

 ŽSR, Odboru expertízy GR ŽSR č. 25531/2019/O230-2 zo dňa 01.04. 2019,  
 ŽSR. Oblastného ríaditeľstva Trnava č. 131.4/2019/289301/SŽTS/7a13 zo dňa 07. 03. 2019.  

c) Pred začatím prác v obvode dráhy požiadať ŽSR Trnava o vytýčenie vedení a zariadení v ich 

správe v dotknutom území, v prípade potreby doriešiť ich ochranu a požiadať o dohľad pri 

prácach v obvode dráhy.  

d) Udržovať stavbu v OPD a OD tak, aby neohrozovala, neobmedzovala ani nenarušila bezpečnosť 

dráhy a dopravy na dráhe, ani stabilitu a odvodnenie žel. trate.  

e) Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD a OD upraviť, príp, odstrániť iné prekážky, ktoré by 

mohli ohroziť dráhu alebo dopravu na dráhe.  

f) Toto záväzné stanovisko platí dva roky odo dňa jeho vydania, nenahrádza povolenie stavby, nie je 

ani súhlasom na začatie prác, nestráca však platnosť, ak stavebník v tejto lehote požiada príslušný 

stavebný úrad o stavebné povolenie.  

18.18. Slovak Telekom, a.s.,  vyjadrenie č.: 6611000966, zo dňa  16.01.2020:  

a) Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak 

Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o  

b) 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.  

c) 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 /tu bod c)/. 

d) 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 zasahuje do ochranného pásma 

týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť 

Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK 

prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Martin Moravčlk, 

martin.moravcik@telekom.sk, +421376566312, +421 090:Z719875. 

e) 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.  

f) 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.  

g) Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka 

ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 

existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 

telekomunikačných vedení a zariadení.  

h) V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadatel'a 

zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

i) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 

zákona C. 351/20112.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.  

j) V prípade, že žiadateľ' bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 

pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je po1iinný zastaviť zemné práce a 

požiadať o nové vyjadrenie.  

k) Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať vytýčenie TKZ. 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.  

l) Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe 

samostatnej Objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia 

 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia
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18.19. ORANGE Slovensko, a.s.,  vyjadrenie č.: BA-0254 12020, zo dňa  24.01.2020:  

a) Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 82108 Bratislava 

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, 

optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po 

zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.  

b) Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o 

elektronických komunikáciach  

c) č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri kríženi sieti, tesných súbehoch, pri budovaní 

nových komunikácii a  

d) spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. 

Všetky vynutené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným 

projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a.s .. Mechanická ochrana a 

prekládky budu realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange 

vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke "so spoločnost'ou Orange 

Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme 

optickej trasy oznániť správcovi PTZ.  

e) Upozorňujeme, že:  

f) 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  

g) Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný 

vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:  

h) pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, 

objednať u správcu PTZ , vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednateľ farbou, 

alebo kolíkmi /  

i) preukázatelne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou 

polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,- 30 cm od skutočného 

uloženia, aby pri prácach v miestach  

j) výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne 

nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od 

vyznačenej polohy PTZ  

k) dodržanie zákazu prechádzania ťažkým a vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu  

l) nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali 

prístup k PTZ  

m) vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochranom 

pásme  

n) aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou  

o) pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie 

(zákrytové dosky, fólia, markery)  

p) aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033/77 320 32 , mob. 0907 721 378  

q) je nutné preveril' výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),  

r) pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy  

 
 

 Ostatné dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k vydaniu stavebného 

povolenia.  

 

19. Ďalšie   p o d m i e n k y : 

19.1. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v § 11 ods. 9), ods.10) a ods.12) Zákona 

251/2012 Z.z. o energetike a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o 

energetike“):  
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• Podľa § 11 ods. 9) zákona o energetike, vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena 

nárok na primeranú jednorazovú náhradu; náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník 

obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena 

držiteľom povolenia, okrem výmery, za ktorú vlastníkovi patrí primeraná jednorazová náhrada 

podľa odseku 12. 

• Rešpektovať pripravovanú stavbu preložky cesty I/64 Komjatice - Nitra a zámer "Cesta 1/64 

Komárno - hranica - Nitra - Hlohovec -Dl" ktorú pripravuje Slovenská správa ciest Bratislava 

• Križovanie nového vedenia so železnicou požadujeme zosúladiť s pripravovanou stavbou" ŽSR, 

Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov - Nitra -Šurany", ktorú pripravujú Železnice 

Slovenskej republiky, Klemensova 8,813061 Bratislava 

• Podľa § 11 ods. 10) zákona o energetike, nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie 

zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, 

keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena držiteľom povolenia 

dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa uplatnenia zákonného vecného bremena 

držiteľom povolenia a pri zákonných vecných bremenách podľa odseku 1 písm. f) a g) odo dňa 

vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností, inak právo na primeranú 

jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena držiteľom povolenia zaniká. 

Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti vykonanie zápisu 

vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na 

výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na 

rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si 

nároku u držiteľa povolenia. 

• Podľa § 11 ods. 12) zákona o energetike, za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní 

pozemku v ochrannom pásme podľa § 43, § 79, § 87 a v bezpečnostnom pásme podľa § 80 

zriadených po 1. septembri 2012 je držiteľ povolenia povinný vyplatiť vlastníkovi pozemku 

primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia obvyklého užívania pozemku. 

Nárok na primeranú jednorazovú náhradu si musí vlastník pozemku uplatniť u držiteľa povolenia 

do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o nútenom obmedzení užívania pozemku dozvedel, 

najneskôr však do jedného roka odo dňa núteného obmedzenia užívania pozemku, inak právo na 

primeranú jednorazovú náhradu zanikne. Držiteľ povolenia je povinný písomne oznámiť 

vlastníkovi pozemku vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností. Ak sa držiteľ 

povolenia a vlastník pozemku na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich 

môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich 

mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia. 

 

20.     R o z h o d n u t i e   o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:  

V uskutočnenom konaní nevzniesli žiadne námietky a pripomienky k vydaniu stavebného povolenia 

a uskutočnenia stavby. 

 

O d ô v o d n e n i e 
 

Mesto Nitra, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len “stavebný úrad“), podľa § 117 ods.1 zákona 

č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov(ďalej len 

„stavebný zákon“), obdržal žiadosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 

Bratislava, IČO: 36 361 518, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vl. 

č. 3879/B, zastúpený splnomocneným zástupcom: Edwin, s.r.o, Košická 5590/56,  821 09 Bratislava 

(ďalej len „stavebník“) zo dňa 19.02.2020 , o vydanie stavebného povolenia na stavbu (novostavbu) 

„Zmena zaústenia vedení VVN č. 8845 a 8407 do TR Plastika Nitra“, Nitra – Dolné Krškany - na 

pozemkoch parc. č. „C“ 1430/2, 1394/265, 1394/267, 1394/200, 1394/268, 1396/33, 1396/32, 1396/31, 

1396/11, 1384, 2302/3, 2264/2 (v reg.“E“ 5063, 5064, 5065/2, 5065/1, 5066/2, 5066/1, 5067, 5101, 

5099, 5098); 2261 (v reg.“E“ 5160/2, 5161/1); 1936 (v reg.“E“ 5161/1); 1935  (v reg.“E“ 5889/7); 

2302/1 (v reg.“E“ 5063, 5064); 2264/10, 2264/9 k.ú. Dolné Krškany,-spolu s dokladmi a projektovou 

dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou.  

Žiadosť o stavebné povolenie spĺňala všetky predpísané náležitosti podľa § 58 stavebného zákona. 
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Pre umiestnenie stavby „Zmena zaústenia vedení VVN č. 8845 a 8407 do TR Plastika Nitra“, 

Nitra – Dolné Krškany, bolo mestom Nitra vydané územné rozhodnutie č. SP 73382019-004 zo dňa 

22.08.2019, právoplatné dňom 01.10.2019 

 

 Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 18 ods. 3 a § 26 ods. 1 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 

poriadok“) oznámil oznámením č.: SP 5105/2018-002-Ing.Tr zo dňa 18.04.2018 začatie stavebného 

konania verejnou vyhláškou (líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov 

konania) a všetkým známym účastníkom konania jednotlivo.  

 V súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania a 

ústneho pojednávania, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný 

podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.  

 Oznámenie verejnou  vyhláškou bolo zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Nitra,  

tabuli oznamov mestskej časti Dolné Krškany a zverejnené na internetovej stránke mesta Nitra, 

www.nitra.sk . 

 Účastníci konania boli upozornení, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť 

najneskôr v lehote do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté (§ 

61 ods. 3 stavebného zákona). Rovnako boli upozornení, že podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona sa v 

stavebnom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v 

územnom konaní. Počas zverejnenia oznámenia o začatí stavebného konania neboli uplatnené námietky a 

pripomienky účastníkov konania k uskutočneniu stavby. 

 Dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí stavebného konania oznámené osobitne, obvyklou 

formou (jednotlivo). Dotknuté orgány mohli v rovnakej lehote (§ 61 ods. 6 stavebného zákona) oznámiť 

svoje stanoviská. Taktiež boli upozornené, že ak niektorí z dotknutých orgánov  potrebuje na posúdenie 

dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej 

alebo predĺženej lehote neoznámil svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou 

z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. V určenej lehote žiadny dotknutý orgán nepožiadal o 

predĺženie lehoty.  

 Stavebný úrad po posúdení predloženej žiadosti v stavebnom konaní podľa § 62 stavebného 

zákona a jej prerokovaní v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania zistil, že 

uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené verejné záujmy spoločnosti ani 

neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a nezistil dôvody, 

ktoré by bránili vydaniu povolenia na realizáciu uvedenej stavby.    

 Dokumentácia stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecným 

technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou  schopnosťou pohybu podľa 

ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom (podľa zákona 

č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 

neskorších predpisov). 

 Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté orgány boli vo vzájomnom súlade a požiadavky z 

nich vyplývajúce boli premietnuté do podmienok stavebného povolenia pre realizáciu stavby. Stavebný 

úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

 

Podkladom pre vydanie povolenia na uskutočnenie uvedenej stavby boli nasledovné doklady: 

 

 spracovateľ: Ing. Juraj Samaš, Edwin, s.r.o, Košická 5590/56,  821 09 Bratislava ,zákazka č.: 

ED 19-9-6060, dátum: 12/2019 

 Splnomocnenie pre EDWIN s,r,o na zastupovanie v konaní z dňa 14.02.2020 

 Výpis z LV č. 1654 , 188, 1653, 1442, 2338, 867, 1330, 2025, 1240, 2026, 1136, 1271, 1371, 

1372, 1764, 2053, 2027, 212, 1330, 867, 474 - čiastočný, zo dňa 20.08.2019, vytvorený cez 

kataster portál 

 Kópia z mapy určeného operátu, č. zákazky K1-3423/2019, k.ú. Nitra, vydaná OÚ Nitra, 

katastrálny odbor,  dňa 27.05.2019 

 Kópia katastrálnej mapy, č. zákazky K1-3423/2019, k.ú. Nitra, vydaná OÚ Nitra, katastrálny 
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odbor,  dňa 27.05.2019 

 ŽSR Oblastné riaditeľstvo Trnava Sekcia ŽTS, vyjadrenie č.: 131.4/2019/289301/SŽTS/7a13 zo 

dňa 07.03.2019 

 ŽSR, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, stanovisko č.: 25531/2019/0230-2  

 ŽSR, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, stanovisko č.: 

50/2019/284343/SMSÚKTNZ/1b.06 zo dňa 22.02.2018:a 01.04.2019 

 ŽSR, oblastné riaditeľstvo Trnava, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, stanovisko č.: 

82/19/289401/SOZT-Hr/2a15 zo dňa 27.02.2019: 

 Západoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie č.: CD 1081/Mč-l1/2020, zo dňa 20.01.2020: 

 Krajský pamiatkový úrad Nitra, záväzné stanovisko č.: KPUNR-2020/1070-2/2468/NIK, zo dňa 

14.01.2020: 

 Krajský pamiatkový úrad Nitra, záväzné stanovisko č.: KPUNR-2019/5691-2/9811/NIK, zo dňa 

06.02.2019 

 Aeroklub Nitra, Dlhá 108, letisko Nitra, stanovisko z 28.03.2019 

 Archeologický ústav SAV, stanovisko č. 0405/20 zo dňa 08.04.2020: 

 Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, Bratislava, záväzné stanovisko, č. 8899/2020/ROP-002-

P/5110 z 09.03.2020 

 Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, Bratislava, odpoveď na oznámenie o začatí konania, č. 

8899/2020/ROP-003-P/14324 z 07.04.2020 

 Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP 

– o ochrane prírody č.: 2019/014743-002-F21 zo dňa 07.02.2019 

 Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP 

– orgán štátnej vodnej správy, súhlas podľa vodného zákona č.: OU-NR-OSZP3-2019/01470-

0221F28 zo dňa 05.03.2019: 

 Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP 

– orgán štátnej odpadového hospodárstva, súhlas podľa vodného zákona č.: OSZP3-2019/014741-

F42 zo dňa 12.02.2019: 

 SPP - distribúcia, a.s., vyjadrenie č.: TD/NS/0031/2020/Ch, zo dňa 14.01.2020: 

 Ministerstvo obrany SR, správa majetku, vyjadrenie č. ASM-40-228/2019 z 4.2.2020 

 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný 

úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, záväzné stanovisko – súhlas č.: 

15442/2019/SŽDD/31783 zo dňa 02.05.2019: 

 Slovak Telekom, a.s.,  vyjadrenie č.: 6611000966, zo dňa  16.01.2020: 

 Slovak Telekom, a.s.,  vyjadrenie č.: 6611000966, zo dňa  16.01.2020: 

 ORANGE Slovensko, a.s.,  vyjadrenie č.: BA-0254 12020, zo dňa  24.01.2020: 

 Energotel, a. s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava , vyjadrenie č. 2019/ÚPÚ z 8.2.2019 

 Eustream a. s., Votrubova ll/A, 821 09 Bratislava, vyjadrenie č. GIS a ITIS 46/2019 z 14.02.2019  

 Hydromeliorácie š. p., Vrakunská 29,82563 Bratislava , vyjadrenie č. 90-2/120/2020 z 14.01.2020 

 Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR , Pribinova 

2,81272 Bratislava , vyjadrenie č. CPNR-OTS-2018/004815-016 z 25.02.2019 

 Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, ÚHA, č. UHA 2530/19 z 4.03.2019  

 Národná diaľničná spoločnosť, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava , vyjadrenie č. 

5384/13808/40603/2019 z 5.02.2019 

 Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64,949 11 Nitra , vyjadrenie č. ORHZ-NR2-

2020/000048-002 z 13.01.2020 

 Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova 69,94901 Nitra , vyjadrenie č. OU-NR-

OK-2019/014902/2 z 14.02.2019 

 OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava , vyjadrenie č. 203/2020 z 17.01.2020 

 Regionálna správa a údržba ciest Nitra, Štúrova ul. č. 147, 949 65 Nitra , vyjadrenie č.  194/2019 

z 14.02.2019 

 SEPS, Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26,826 19 Bratislava, vyjadrenie č PS/2019/002825 

z 13.02.2019 

 Sitel, Kopčianska 20/e, 851 01 Bratislava , vyjadrenie č 200U5-0046 z 20.01.2020 
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 Slovnaft, Prevádzkovanie produktovodu Kľačany, 920 64 Kľačany , vyjadrenie č. 57400/2019/55 

z 4.2.2019 

 Slovenská správa ciest, Miletičova 19,Bratislava , vyjadrenie č. SSC/7498/2019/2310/3974 

z 07.02.2019 

 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra , vyjadrenie č. 231-219/350/19 z 11.02.2019 

 Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra , vyjadrenie č.  CS 

5255/2019, CZ 5251/2019 z 14.02.2019 

 

Stavebný úrad na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov 

konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona 

a predloženej projektovej dokumentácie stavby zistil, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona 

a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e 

 Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15 dní odo dňa  

doručenia rozhodnutia.  

 Odvolanie sa podáva na mesto Nitra - Mestský úrad v Nitre, Odbor stavebného poriadku, 

Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra. 

 Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom 

podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.  

 

 

 

 

                                                                                                                                  Marek Hattas 

                                                                                                                             primátor mesta Nitry   

 

   

 

 

 

 

                                                               
Doručí sa  : 

 
Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania (v súlade s § 36 ods. 4 stavebného zákona s prihliadnutím na § 18 ods. a 

§ 26 ods. 1 správneho poriadku – líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania, neznámi 

účastníci konania 

Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené podľa § 3 ods. 5 a § 26 ods. 2 správneho poriadku + príloha k verejným 

vyhláškam – situačný výkresy „C2 Situačná mapa s vyznačením príjazdových ciest“, v mierke M 1:10000 (spracovateľ: Ing. 

Juraj Samaš, Edwin, s.r.o, Košická 5590/56,  821 09 Bratislava ,zákazka č.: ED 19-5-1416, dátum: 12/2019 ). 

 

1. Mesto  Nitra – tabuľa oznamov 

 

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

2. VMČ č. 1  Dolné Krškany – tabuľa oznamov 

 

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

3. Internetová stránka  www.nitra.sk.  

 

Zverejnené  dňa: ...........................................         Ukončenie zverejnenia dňa: .......................... 

 

http://www.nitra.sk/
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Doručí sa dotknutým orgánom: 

4. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra  

5. Aeroklub Nitra, Dlhá 108, letisko Nitra, 949 07 letisko Nitra  

6. Energotel, a. s., Miletičova 7,821 08 Bratislava  

7. Eustream a. s., Votrubova l l/A, 821 09 Bratislava  

8. Hydromeliorácie š. p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava  

9. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie J. Paula II, 84901 Nitra  

10. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8,  

11. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR Pribinova 2,81272 Bratislava  

12. Národná diaľničná spoločnosť, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  

13. Dopravný úrad, letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

14. Orange - Michlovský, spol. sr. o. ,Letná 796/9,921 01 Piešťany  

15. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra  

16. Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia, Štefánikova 69,94901 Nitra  

17. Okresný úrad Nitra, OSŽP, odpadové hospodárstvo - Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra  

18. Okresný úrad Nitra, OSZP, orgán ŠVS, Štefánikova trieda 69,94901 Nitra  

19. Okresný úrad Nitra, OSZP, oddelenie ochrany prírody a krajiny, Štefánikova 69, 94901 Nitra  

20. Okresný úrad Nitra, odbor pozemkový a lesný, Štefánikova 69,94901 Nitra-  

21. O2, Eisteinova 24,851 Ol Bratislava  

22. OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava  

23. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, Štúrova ul. č. 147,94965 Nitra  

24. SEPS, Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26,826 19 Bratislava  

25. Sitel, Kopčianska 20/C, 851 O 1 Bratislava  

26. Slovnaft, Prevádzkovanie produktovodu Kľačany, 920 64 Kľačany  

27. Slovenská správa ciest, Miletičova 19,Bratislava  

28. Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28,81762 Bratislava  

29. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  

30. Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6,81647 Bratislava  

31. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra  

32. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra  

33. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava  

Na vedomie: 

34. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – doručiť na adresu 

poverenej osoby: Edwin, s.r.o, Košická 5590/56,  821 09 Bratislava 

35. Ing. Juraj Samaš-projektant,  Edwin, s.r.o, Košická 5590/56,  821 09 Bratislava 

36. Mestský úrad ÚHA, Štefánikova 60, 950 06 Nitra 

 


