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Vybavuje: Ing. Kovácsová – tel. 035/ 37 00 240           

( 241, 239)  

E-mail: zuzana.kovacsova@hurbanovo.sk    
 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

Obec Svätý Peter, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 1)  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon")            

na základe určenia Okresného úradu Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, listom č. OU-NR-OVBP2-

2019/013805-2 zo dňa 31.1.2019,  v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na 

rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 2.5.2019 podal 

 Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469,  so sídlom Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, 

 v zastúpení TOANDE SLOVAKIA, s.r.o., Čajakova 18, 811 05  Bratislava, Ing. Vladimírom 

 Melicherom (splnomocnenie zo dňa 21.1.2019)  

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 

vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  

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

 

INS_FTTH_Transport_HURB-04  

 

(ďalej len "stavba") líniová stavba verejnej elektronickej komunikačnej siete v intraviláne a extraviláne mesta 

Hurbanovo,  v intraviláne a extraviláne obce Svätý Peter, v intraviláne a extraviláne obce Dulovce                         

a v intraviláne a  extraviláne obce Pribeta, katastrálne územie  Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce a Pribeta na 

pozemkoch parc. registra „C“:  

 č. 3182, 3411/2, 3416/1, 3195/18, 3195/17, 3195/16, 3495/15, 3222, 3225/4, 3230, 3335, 3345/2, 

3345/1, 3347, 3348, 3407, 3455 k.ú. Hurbanovo 

 č. 6105, 6104, 6106, 6110, 6140, 5847, 6137, 6296, 6174/1, 6428, 6177,  6353, 6352, 6409, 6408, 

6429,6430,2314/2,7058,7057,6982,7036,6924,7030,7029,6982,6923,6922,6934,6935,6933,6921,6932,

6929 k.ú. Svätý Peter 

 č. 1765/1, 1766/52,1766/30,1763/1,1771/3,1771/2,1771/1,1770/34,1770/9,396/2,1773,399,145/1,400, 

401,404/1,404/5,404/6,404/7,401,406/1,2098/2,1827, 1828/1,430/20,430/22,430/6,430/1,429/3,426/1, 

422/159,1156/3,1156/1,987,966/1,986 k.ú. Dulovce 

 č. 4292, 4333/3,4293/1,4333/6,4333/13,4333/12,4333/2,4490,4641,4632,4640,2233/2,2233/1,2004, 

2232,2234,2229/2,1614/6,1614/2,2229/3,1650/9,1650/2 k.ú. Pribeta 

 K dotknutým pozemkom parc. registra „C“ č. 3182, 3411/2, 3416/1, 3195/18, 3195/17, 3195/16, 

3495/15, 3222, 3225/4, 3230, 3335, 3345/2, 3345/1, 3347, 3348, 3407, 3455 k.ú. Hurbanovo; parc. č. 6105, 

6104, 6106, 6110, 6140, 5847, 6137, 6296, 6174/1, 6428, 6177,6353, 6352, 6409, 6408, 6429,6430,2314/2, 

7058,7057,6982,7036,6924,7030,7029,6982,6923,6922,6934,6935,6933,6921,6932,6929  k.ú. Svätý Peter; 

parc.č.1765/1,1766/52,1766/30,1763/1,1771/3,1771/2,1771/1,1770/34,1770/9,396/2, 1773,399,145/1,400,401, 

404/1,404/5, 404/6,404/7, 401, 406/1,2098/2,1827, 1828/1,430/20,430/22,430/6,430/1, 429/3,426/1, 422/159, 

1156/3,1156/1,987,966/1, 986 k.ú. Dulovce a parc. č. 4292,4333/3, 4293/1, 4333/6, 4333/13, 

4333/12,4333/2,4490,4641,4632,4640,2233/2,2233/1,2004,2232,2234,2229/2,1614/6,1614/2,2229/3, 1650/9, 

1650/2 k.ú. Pribeta – líniová stavba navrhovateľ preukázal iné právo,  v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom 

záujme podľa § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 351/2011 Z. z.“) môže zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich na 

cudzej nehnuteľnosti, spoločnosť preukázala verejný záujem v súlade s § 66 ods. 6 a § 66 ods. 7 zákona             

č. 351/2011 Z, z. potvrdením skutočností uvedených v týchto ustanoveniach zákona č. 351/2011 Z. z. 

vyjadrením Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor technickej regulácie,             

č. 6/OTR/2018-273 zo dňa 13.06.2018; 
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 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY   

 Územie, kde je navrhovaná stavba situovaná, sa nachádza v Nitrianskom samosprávnom kraji v okrese 

Komárno v katastroch obcí Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce a Pribeta. Je to nížinná oblasť s rovinným 

mierne zvlneným profilom s poľnohospodárskymi pozemkami využívanými ako orná pôda, ovocné 

sady a vinice. Nachádzajú sa tam aj lesné pozemky v menšom rozsahu. Na území sa nenachádzajú 

významnejšie vodné toky, menšie vodné toky patria do povodia rieky Váh. Cestná sieť je primerane 

vybudovaná, obce sú prepojené cestami II. a III. triedy, do okrajových častí obcí sú vybudované miestne 

komunikácie. Podzemné a nadzemné vedenia technického vybavenia predstavujú v území všetky 

kategórie v zmysle čl. 20 a 21, STN 73 6005. Existujúci stav zariadení káblovej siete investora: 

Podzemnú telekomunikačnú infraštruktúru v dotknutom území tvorí sieť optických a metalických 

káblov vybudovaných v širšom časovom období. V lokalite Hurbanova bola vybudovaná trasa DOK 

Nové Zámky – Komárno s prípojným káblom do Hurbanova. Medzi Hurbanovom, Svätým Petrom a 

Dulovcami je položený spojovací metalický kábel a diaľkový kábel po lehote životnosti. V dotknutých 

obciach je v prevádzke miestna telekomunikačná sieť tvorená podzemnými a nadzemnými metalickými 

káblami. V obci Svätý Peter bolo v roku 2001 realizované rozšírenie MTS, v rámci ktorej boli položené 

aj HDPE rúry v celom úseku obce od Komárna smerom na Dulovce. V časti obce Dulovce bolo 

rozšírenie siete realizované v roku 2004 z dôvodu rušenia podvojných prípojok a združovacích 

zariadení. V obci Pribeta je v prevádzke prevažne nadzemná metalická sieť s výnimkou úsekoch 

podzemných trás v centre obce. Navrhovaná trasa nezasahuje do chránených území a ich ochranných 

pásiem so zvýšeným stupňom ochrany. Trasa bude vedená v dotyku so stromami a verejnou zeleňou 

hlavne v zastavaných častiach dotknutých obcí, pričom nedôjde k výrubu žiadnych stromov ani kríkov. 

V stiesnených úsekoch bude trasa realizovaná bez výkopu pretláčaním. Po realizácii výkopových prác 

na verejnej zeleni budú vykonané konečné povrchové úpravy za účelom uvedenia terénu do pôvodného 

stavu. V rámci týchto prác budú odvezené prebytočné kamene a trávnaté plochy budú osiate trávovým 

semenom. V nezastavanom území dotknutých obcí nedôjde k výrubu stromov rastúcich mimo les, ale 

môže dôjsť k potrebe výrubu krovín v menšom rozsahu. V zastavanej časti obce Dulovce navrhovaná 

trasa križuje vodný tok Kuzmov jarok v k.ú. Dulovce vo vzdialenosti 10 m od mostného telesa.                 

V nezastavaných častiach obcí je trasa vedená prevažne po poľnohospodársky využívaných pozemkoch 

s pravdepodobným dotykom so závlahovými potrubiami. V ďalších úsekoch trasa nezasahuje do 

ochranných pásiem vodných zdrojov, ochranných hrádzí a inundačných území vodných tokov. Stavba 

sa nachádza v ochranných pásmach inžinierskych sietí. V ochranných pásmach budú práce vykonávané 

podľa podmienok jednotlivých správcov.  Pred začatím zemných prác zhotoviteľ stavby zaistí presné 

vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí (PIS) vrátane prípojok a ostatných podzemných 

zariadení dotknutými správcami v zmysle §18 Vyhlášky SÚ BP a SBÚ č. 374/90 Zb. o bezpečnosti 

práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Pri križovaní iných podzemných inžinierskych 

sieti a v súbehu s nimi budú rešpektované oprávnené požiadavky správcov. Pred zahájením výkopových 

prác  je nutné požiadať správcov podzemných inžinierskych sietí o ich protokolárne vytýčenie.                     

V stiesnených pomeroch je potrebné dodržať normu STN 73 6005 o Priestorovom usporiadaní 

inžinierskych sietí. V kritických úsekoch križovania alebo súbehu trasy s vytýčenou sieťou je potrebné 

prizvať zodpovedného pracovníka správcu dotknutej siete. 

 

POPIS NAVRHOVANEJ TRASY 

 Na k.ú. Hurbanovo budú v úseku TO Hurbanovo, ktorý sa nachádza v budove Pošty na Komárňanskej 

100, po železničné priecestie na Dolnopeterskej ulici využité existujúce HDPE rúry. Navrhovaná trasa 

začína v bode napojenia na  pravej strane Dolnopeterskej ulice, na konci zástavby križuje cestu III/1467 

v ckm 1,245 a pokračuje vo vzdialenosti 10,8 - 15,5 m od okraja cesty po poľnohospodárskych 

pozemkoch v súbehu s existujúcim telekomunikačným káblom. Pred vetrolamom križuje cestu III/1467 

v ckm 4.397 a po pravej strane pokračuje až po lesné porasty. 

 Na k.ú. Svätý Peter navrhovaná trasa odbočí od cesty III/1467 doprava, obchádza lesné pozemky              

z južnej strany cez chatovú zástavbu Nové Vinice a  pozdĺž cesty II/589 po jej ľavej strane pokračuje             

k obci. Na začiatku zástavby v ckm 6.732 trasa križuje cestu II/589 a napojí sa na existujúce HDPE 

rúry. V celom zastavanom území obce Svätý Peter budú využité existujúce HDPE rúry, ktoré sú 

obojstranne vyvedené v TO Svätý Peter, ktorý sa nachádza v samostatne stojacej budove na Hlavnej 5. 

Trasa voľným výkopom pokračuje na konci zástavby smerom na Dulovce v súbehu s existujúcim 

telekomunikačným káblom a to po pravej strane cesty II/589 po obecných pozemkoch a ďalej za 

odbočkou k telekomunikačnému stožiaru po poľnohospodárskej pôde 3,8 – 11,3 m od cesty. 
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 Na k.ú. Dulovce navrhovaná trasa je vedená popred areál Poľnohospodárskeho družstva stále po pravej 

strane cesty II/589, okolo cintorína a tenisových kurtov. Od Hlavnej ulice odbočí prípojná trasa do TO 

Dulovce, ktorý je umiestnený v Kultúrnom dome na Hlavnej 25. Trasa pokračuje popred obchod COOP 

Jednota, križuje vodný tok Kuzmov Jarok, odbočí doprava na Robotnícku a je vedená po pravej strane 

Rovnej ulice až po koniec obce. V ckm 11,395 križuje cestu II/589 a pokračuje vo vzdialenosti 5,6 – 

21,3 m od okraja cesty po poľnohospodárskych pozemkoch. 

 Na k.ú. Pribeta navrhovaná trasa je vedená po poľnohospodárskych pozemkoch a za oplotením viníc vo 

vzdialenosti 5,6 - 13,3 m od okraja cesty II/589 pričom križuje príjazdové komunikácie k poliam a 

viniciam. Na začiatku zástavby obce Pribeta trasa križuje cestu II/589 v ckm 14,867 a je vedená po 

pravej strane cestného pozemku po ulici Komárňanská. Odbočí doprava na Podzáhradnú ulicu a po jej 

ľavej strane k Obchodnej ulici, kde odbočí doľava smerom do centra obce a končí v TO Pribeta, ktorý je 

umiestnený v budove pošty na Obchodnej 4. 

 

 POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

 Predmetná stavba má charakter rozvojovej investície a líniovej stavby verejnej elektronickej 

komunikačnej siete (EKS). V predmetnej stavbe sa vybuduje nová transportná trasa optického kábla 

OOK Hurbanovo – Pribeta s ukončením kábla v telekomunikačných objektoch TO Svätý Peter, TO 

Dulovce a TO Pribeta. Bodom napojenia bude novobudovaná spojka na ulici Dolnopeterská                           

v Hurbanove na existujúcej trase HDPE rúr vedenej z TO Hurbanovo.  V obci Svätý Peter                          

v telekomunikačnom objekte na Hlavnej 5 bude ukončený prípojný kábel OOK s kapacitou vlákien, 

ktorá je potrebná pre prepojenie plánovanej optickej prístupovej siete FTTH v obci na uzol služieb OLT 

Hurbanovo. V obci Dulovce v telekomunikačnom objekte na Hlavnej 25 bude ukončený prípojný kábel 

OOK s kapacitou vlákien, ktorá je potrebná pre prepojenie plánovanej optickej prístupovej siete FTTH 

v obci na uzol služieb OLT Hurbanovo. V obci Pribeta v telekomunikačnom objekte na Obchodnej 4 

bude ukončený kábel OOK s kapacitou vlákien, ktorá je potrebná pre prepojenie plánovanej optickej 

prístupovej siete FTTH v obci na uzol služieb OLT Hurbanovo. Predmetná stavba tvorí jeden celok                  

v rámci 1 prevádzkového súboru. Výstavba predmetnej stavby zahŕňa výkopové a montážne práce                   

v nasledovnej postupnosti:  

- výkop ryhy na poľnohospodárskej pôde 

- pretlaky ciest, vjazdov k domom a chodníkov 

- rezanie asfaltu, búranie betónových povrchov, výkopové práce v zeleni v zastavanom území 

- pokládka multirúr, výstražnej fólie a markerov 

- montáž káblových súborov 

- zafúknutie optického minikábla transportnej siete medzi telekomunikačnými objektami 

- spätný záhrn ryhy,  osiate trávovým semenom 

- konečná úprava povrchov (betónovanie, asfaltovanie, pokládka zámkovej dlažby) 

- porealizačné geodetické zameranie  

 Celková dĺžka trasy budovaného transportného kábla je 17 850 m z toho nových výkopov je 14 500 m a 

 trasa v existujúcich HDPE rúrach je 3 350 m. Navrhovaná trasa bude v nezastavanom území prednostne 

vedená okrajom poľnohospodárskych pozemkov s dostatočným odstupom od cestných komunikácií                       

v zastavanom území je umiestňovaná do zelených pásov, len v prípade nutnosti do chodníkov alebo krajnice 

cestného telesa. Križovanie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch bude vykonané pretlakmi s 

uložením do plastovej chráničky FD110, FD90 alebo FD50mm a bez obmedzenia cestnej premávky na 

komunikáciách. V prípade dlhých úsekov bude križovanie realizované technológiou riadeného 

mikrotunelovania. V úsekoch, kde HDPE rúry už boli položené v predchádzajúcich investičných akciách budú 

výkopové práce realizované len lokálne za účelom zatiahnutia alebo zafúknutia nových mikrotrubičiek a 

optického minikábla do voľnej HDPE rúry. Pomocné jamy na trase existujúcich HDPE rúr budú realizované vo 

vzdialenosti 250 až 1000 m od seba. 

 Zhotoviteľ prác bude stavbu realizovať len na základe rozkopávkového povolenia a po vyrozumení 

vlastníkov pozemkov o zahájení prác 15 dní vopred. Po pokládke pred záhrnom ryhy budú multirúry a 

HDPE rúry v celom priebehu vyznačené výstražnou fóliou oranžovej farby a na vybraných miestach 

budú osadené rezonančné markery. Po záhrne bude ryha udusaná, prebytočné kamene budú odvezené, 

narušené plochy zelene sa osejú trávovým semenom. Asfaltové, betónové chodníky a chodníky zo 

zámkovej dlažby uvedené do pôvodného stavu. 
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 Charakteristika montážnych prác a použitých materiálov: v celom úseku transportnej trasy od 

Hurbanova po Pribetu sa do pripravenej káblovej ryhy položia multirúry DB 4x12 so štyrmi 12mm 

mikrotrubičkami. V úseku od TO Hurbanovo po bod napojenia pri železničnej trati s existujúcimi 

HDPE rúrami vybudovanými v predchádzajúcich investičných akciách sa využije existujúca voľná 

mikrotrubička MT 10mm.V celom úseku cez obec Svätý Peter s existujúcimi HDPE rúrami 

vybudovanými v predchádzajúcej investičnej akcii sa do HDPE rúr zafúkne 5 ks voľných 

mikrotrubičiek MT 10mm.Všetky mikrotrubičky v jednotlivých úsekoch siete sa pospojkujú 12 

resp.10mm spojkami alebo ukončia 12 resp. 10mm koncovkami. Do jednej prepojenej mikrotrubičky                 

v zmontovaných úsekoch HDPE rúr a multirúr sa zafúkne optický minikábel s profilom 96 vlákien v 

úseku TO Hurbanovo – DOS pri TO Svätý Peter, s profilom 72 vlákien v úseku po DOS pri TO 

Dulovce a s profilom 48 vlákien po TO Pribeta. Ukončenie transportného kábla bude realizované                      

v optických distribučných rozvádzačoch v TO Hurbanovo s kapacitou 96 vlákien, v TO Svätý Peter, 

Dulovce a Pribeta s rovnakou kapacitou 48 vlákien. V dotknutých obciach v trase transportného kábla 

bude realizovaná pripokládka multirúr a výstavba stĺpikových rozvádzačov pre plánované optické 

prístupové siete FTTH. 

 DRUH A CHARAKTER STAVBY: líniová stavba, stavba trvalá; 

 ÚČEL STAVBY: účelom líniovej stavby je vybudovanie potrebných kapacít v transportnej sieti pre 

telekomunikačnú infraštruktúru FTTH sietí poskytujúcu všetky druhy služieb na báze IP technológie 

pre rezidenčných zákazníkov ako širokopásmový internet, televíziu a hlasovú službu vrátane služieb pre 

všetky segmenty biznis zákazníkov. Optické prístupové siete FTTH poskytujú prístup k 

vysokorýchlostnému pripojeniu (30 Mbit/s a viac) ako hlavnému cieľu Národnej stratégie pre 

zavádzanie širokopásmových sietí v bielych miestach Slovenska a stratégie Európa 2020. Spĺňajú aj 

podmienku verejnej elektronickej komunikačnej siete poskytujúcu verejnú telefónnu službu na celom 

území SR ako aj univerzálnu službu, ktorú spoločnosti ST, a.s. uložil Telekomunikačný úrad. 

 

 

A. PRE UMIESTNENIE STAVBY SA URČUJÚ TIETO PODMIENKY: 

 

1. Stavba bude umiestnená  v intraviláne a extraviláne mesta Hurbanovo, v intraviláne a extraviláne obce 

Svätý Peter, v intraviláne a extraviláne obce Dulovce a v intraviláne a  extraviláne obce Pribeta, katastrálne 

územie  Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce a Pribeta na pozemkoch parc. registra „C“:  

 č. 3182, 3411/2, 3416/1, 3195/18, 3195/17, 3195/16, 3495/15, 3222, 3225/4, 3230, 3335, 3345/2, 

3345/1, 3347, 3348, 3407, 3455 k.ú. Hurbanovo 

 č. 6105, 6104, 6106, 6110, 6140, 5847, 6137, 6296, 6174/1, 6428, 6177,  6353, 6352, 6409, 6408, 

6429,6430,2314/2,7058,7057,6982,7036,6924,7030,7029,6982,6923,6922,6934,6935,6933,6921,6932,

6929 k.ú. Svätý Peter 

 č. 1765/1, 1766/52,1766/30,1763/1,1771/3,1771/2,1771/1,1770/34,1770/9,396/2,1773,399,145/1,400, 

401,404/1,404/5,404/6,404/7,401,406/1,2098/2,1827, 1828/1,430/20,430/22,430/6,430/1,429/3,426/1, 

422/159,1156/3,1156/1,987,966/1,986 k.ú. Dulovce 

 č. 4292, 4333/3,4293/1,4333/6,4333/13,4333/12,4333/2,4490,4641,4632,4640,2233/2,2233/1,2004, 

2232,2234,2229/2,1614/6,1614/2,2229/3,1650/9,1650/2 k.ú. Pribeta 

v súlade  s predloženou projektovou dokumentáciou, a v súlade so situačným výkresom, ktorý je 

neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. 

2. Podkladom ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (realizačný projekt stavby) bude aj  projektová 

dokumentácia k vydaniu územného rozhodnutia, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Vladimír 

Melicher, číslo oprávnenia 6487*A2 a ktorá slúžila ako podklad pre vydanie tohto rozhodnutia. 

3. Projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, je zodpovedný                     

za navrhnuté riešenie stavby a za jeho realizovateľnosť, ako aj za súlad  s podmienkami tohto územného 

rozhodnutia a dotknutých orgánov, uplatnených v rámci projektovej prípravy stavby.  

4. Stavebník bude mať zariadenie staveniska a stavebný materiál uložený na pozemkoch, ku ktorým má 

vlastnícke alebo iné právo.  Rozsah staveniska a využívanie potrebných pozemkov na zariadenie staveniska 

spracuje projektant do projektovej dokumentácie POV, ktorú pred začatím prác doloží stavebník do spisu 

stavebnému  úradu. 

5. V zmysle zákona č. 351/2011 Zb. z. o elektronických komunikáciách je uvedená stavba stavbou verejnej 

telekomunikačnej siete, pre ktorú sa podľa § 56 ods. b) stavebného zákona stavebné povolenie ani ohlásenie 
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nevyžaduje - „Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach 

elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov“. Na základe vyššie 

uvedeného je možno so stavbou začať po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí 

stavebný úrad v záhlaví tohto rozhodnutia. 

6. Stavebník sa nesmie odchýliť od schválenej dokumentácie. Žiadnu zmenu umiestnenia stavby nie je možné 

uskutočniť bez predchádzajúceho odsúhlasenia na stavebnom úrade. 

7. Stavba bude uskutočnená zhotoviteľom. Stavebník v súlade s § 66 ods. 4 písm. h) stavebného zákona 

oznámi stavebnému úradu názov a adresu zhotoviteľa najneskôr do 15 dní po ukončení výberového 

konania. 

8. Stavebník je povinný písomne oznámiť listom tunajšiemu stavebnému úradu termín začatia stavebných 

prác. 

9. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude 

minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie. Odpad vzniknutý pri realizácii 

stavby bude odvážaný na riadenú skládku, zemina z výkopov káblovej ryhy bude použitá na jej spätný 

zásyp. Pre skladovanie stavebného materiálu budú používané iba vopred určené plochy. 

10. Počas stavebných prác musí stavebník dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce                         

a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle vyhlášky Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR 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 dodržiavať ustanovenia § 43i ods. 3 písm. e, g, h 

stavebného zákona. 

11. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu 

života. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť výkopy proti úrazu okoloidúcich osôb a počas celej doby 

výstavby zabezpečiť bezpečný prístup vlastníkov, nájomcov a užívateľov k ich nehnuteľnostiam. Stavba 

nesmie nadmerne obmedzovať užívanie okolitých pozemkov, ani premávku na verejných komunikáciách.  

12. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby, právoplatné územné rozhodnutie o umiestnení 

stavby a o stavbe musí byť vedený stavebný denník.  

13. Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho stavebného 

dohľadu. 

14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas realizácie stavby nedošlo k zasahovaniu do vlastníckych alebo 

iných práv dotknutých právnických, alebo fyzických osôb. V prípade potreby stavebníka vstupovať                         

na cudzie pozemky je stavebník povinný zabezpečiť písomnú dohodu s jeho vlastníkmi. 

15. Stavebník je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií v bezprostrednom dotyku riešeného 

územia, tak aby neboli staveniskovou dopravou znečisťované resp. trvalo poškodené. 

16. Stavebník je povinný zlikvidovať zariadenie staveniska do 15 dní po ukončení výstavby a preberacieho 

konania. 

17. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí o ich presné 

vytýčenie a počas výstavby rešpektovať jestvujúce inžinierske siete a dodržiavať ich ochranné pásma                

v zmysle príslušných platných predpisov a noriem. 

18. Stavba bude ukončená do troch rokov od začatia stavebných prác na stavbe. 

19. Pri realizácii stavby dôjde ku styku s podzemnými i nadzemnými vedeniami. Ich trasa musí byť presne 

vyznačená v projekte stavby a podmienky ochrany po odsúhlasení správcami vedení musia byť uvedené                          

v technickej správe projektu. To isté platí aj na ochranné pásma vedení a zariadení. 

20. Dočasné uloženie zeminy z výkopov je potrebné realizovať mimo komunikácií. 

21. Investor je povinný zabezpečiť spätnú úpravu všetkých priestorov dotknutých počas výstavby. Rozsah 

staveniska a využívanie potrebných pozemkov na zariadenie staveniska spracuje projektant do projektovej 

dokumentácie. 

22. Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebných prác prerokovať podmienky dotknutých orgánov                          

a správcov sietí, týkajúce sa realizácie stavby, v súlade s ich vyjadreniami a podmienkami, ktoré boli 

uplatnené v územnom konaní. 

23. Stavbou nesmú byť ohrozované práva a právom chránené záujmy tretích osôb, ktorých práva súvisia                     

s umiestnenou stavbou. Stavbou nesmú byť spôsobené škody tretím osobám, ktoré majú práva a právom 

chránené záujmy vo väzbe s pozemkom a stavbe. Prípadné škody vzniknuté výstavbou musí nahradiť 

navrhovateľ oprávneným. 

24. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť výkopy proti úrazu okoloidúcich osôb a počas celej doby výstavby 

zabezpečiť bezpečný prístup vlastníkov, nájomcov a užívateľov k ich nehnuteľnostiam. Stavba nesmie 

nadmerne obmedzovať užívanie okolitých pozemkov, ani premávku na verejných komunikáciách.  
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25. Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme: 

- v zmysle § 66 ods.1 písmeno a) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách zriaďovať                    

a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti; 

- v zmysle § 66 ods.1 písmeno b) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách vstupovať                  

v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť; 

- v zmysle § 66 ods.1 písmeno c) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vykonávať 

nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce 

bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ 

pozemku. 

26. V zmysle § 66 ods.2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách povinnosti zodpovedajúce 

oprávneniam podľa § 66 ods.1 písmeno a) tohto zákona sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých 

nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik. 

27. V zmysle § 66 ods.3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách podnik, ktorý poskytuje 

verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa § 69 ods.1 tohto zákona počínať si tak, aby nespôsobil škodu 

na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. 

O začatí výkonu oprávnenia je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti 

najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb 

alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez prechádzajúceho 

upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne. 

28. V zmysle § 66 ods.4 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách po skončení nevyhnutných 

prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu 

vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak 

to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda 

na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu 

miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti 

uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania 

nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady 

nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si 

nároku v príslušnom podniku. 

29. V zmysle § 66 ods.5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách ak je vlastník alebo užívateľ 

nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa §66 ods. 1 tohto zákona obmedzený v obvyklom 

užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania 

nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku 

do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo zaniká. Ak 

sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený 

podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku. 

30. Požiadavky a podmienky zo strany dotknutých orgánov (§ 140a stavebného zákona) musia byť 

rešpektované. V prípade vydaných samostatných právoplatných rozhodnutí dotknutých orgánov je 

navrhovateľ povinný dodržať podmienky určené týmito rozhodnutiami. 

 

B. Stavebník je povinný dodržať podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov:  
 

 Ministerstvo obrany SR, vyjadrenie č. ASM-50-3381/2018 zo dňa 7.1.2019:  S realizáciou akcie 

podľa predloženej dokumentácie súhlasím 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 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. 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, 

Oddelenie oblastného hygienika Bratislava -záväzné stanovisko zn. 00011/2019/ÚVHR/02192 zo dňa 

10.1.2019: súhlasí sa s návrhom žiadateľa Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28,817 62 Bratislava, IČO: 

35 763 469 v zastúpení TOANDE SLOVAKIA s.r.o., Čajakova 18,811 05 Bratislava, IČO: 35 702 249 na 
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„INS_FTTH Transport_HURB_04"  projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby. Po preskúmaní 

predloženého a jeho príloh boli zistené tieto skutočnosti:  

 Predložená projektová dokumentácia, ktorá slúži pre účely územného konania 

stavby„INS_FTTH_Transport_HURB_04" rieši vybudovanie potrebných kapacít v transportnej sietí pre 

telekomunikačnú infraštruktúru FTTH sietí poskytujúcu všetky druhy služieb na báze IP technológie pre 

rezidenčných zákazníkov ako širokopásmový internet, televíziu a hlasovú službu vrátane služieb pre všetky 

segmenty v katastrálnom území Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce a Pribeta, okres Komárno, kraj Nitriansky. 

V predmetnej stavbe sa vybuduje nová transportná trasa optického kábla OOK Hurbanovo -Pribeta s ukončením 

kábla v telekomunikačných objektoch TO Svätý Peter, TO Dulovce a TO Pribeta, čím sa vytvoria potrebné 

kapacity pre pripravované optické prístupové siete FTTH v dotknutých obciach, ktoré budú poskytovať 

širokopásmový internet, televíziu a hlasovú službu pre rezidenčných a biznis zákazníkov. Navrhovaná 

transportná trasa je vedená od Hurbanova po ľavej strane cesty II/589 k obci Svätý Peter. V zástavbe obce Svätý 

Peter budú využité existujúce HDPE rúry. Trasa pokračuje smerom na Dulovce po pravej strane cesty II/589 po 

obecnom pozemku a po poľnohospodárskej pôde. V Dulovciach je trasa vedená do telekomunikačného 

objektu v Kultúrnom dome, ďalej križuje Kuzmov jarok a pokračuje po ľavej strane cesty 11/589 smerom na 

Pribetu. Je vedená po poľnohospodárskych pozemkoch a v zastavanom území obce Pribeta pozdĺž miestnych 

komunikácií až po budovu Pošty. Po ich uložení terén bude upravený do pôvodného stavu. Celková dĺžka trasy 

budovaného transportného kábla je 17 850 m z toho nových výkopov je 14 500 m a trasa v existujúcich HDPE 

rúrach je 3 350 m.  

 Súčasťou predmetného podania boli nasledovné doklady: súhrnná technická správa, situačná mapa, 

Dohoda o plnomocenstve Slovak Telekom, a.s. pre TOANDE SLOVAKIA s.r.o. zo dňa 16.16.11.2017. 

Záver: Na základe vyššie zisteného možno konštatovať, že z hľadiska ochrany verejného zdravia je 

stavebné riešenie predmetnej stavby navrhované v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z.  

 

 Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky,  telekom. a bezp., Odbor telekomunikácií - 

vyjadrenie č. SITB-OT4-2019/000274-066 zo dňa 15.1.2019 - V záujmovom území pre realizáciu budúcej 

stavby „INS_FTTII_Transport_ HURB_04", v katastrálnom území Hubanovo, Svätý Peter, Dulovce a Pribeta, 

na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácií, nemá MV SR Žiadne vlastné telekomunikačné 

siete. Správca telekomunikačnej siete MV SR k predloženej dokumentáciĺ nemá žiadne výhrady, 

požiadavky, pripomienky ani pozmeňuj úce návrhy. 

 

 Okresné riaditeľstvo, Hasičského a záchranného zboru, v Komárne – stanovisko č. ORHZ-KN2-

2019/000089-002 zo dňa 7.1.2019 hľadiska protipožiamej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie:  

Názov stavby: INS_F`ITH_Transpon_HURB 04 

Miesto stavby: k.ú. Hubanovo, Svätý Pcter, Dulovce, Pribeta 

s projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok. 

 Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce 

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

predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stav by požadujeme ho predložiť pri 

kolaudačnom konaní. 

 

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA - stanovisko č. OU-KN-OKR-

2019/002755-002 zo dňa 04.01. 2019 pre územné konanie - Okresný úrad Komárno k dokumentácii pre územné 

konanie stavby NS_FTTH_Transport_HURB-04 nemá žiadne pripomienky.  

 

Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa – záväzné stanovisko podľa § 28 ods.(1) 

zák. č. 364/2004 Z.z. č. OU-KN-OSZP-2019/002900 zo dňa 7.1.2019 :  

Predmetná dokumentácia rieši stavbu novej transportnej trasy optického kábla OOK Hurbanovo-Pribeta. Na 

navrhovanej trase dochádza v zastavanej časti obce Dulovce ku križovaniu vodného toku - Kuzmov jarok vo 

vzdialenosti 10 m od mostného telesa. Stavba zasahuje do vodného toku a pobrežných pozemkov.  
Predpokladaná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za nasledovných podmienok:  

 Na predmetnú stavbu káblového vedenia je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 

ods.(1) písm. a) vodného zákona po predložení stanoviska správcu vodného toku. 

 Toto vyjadrenie je podľa § 140b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v 

znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a podľa § 73 ods. (17) vodného zákona záväzným stanoviskom pre 

správny orgán v konaní podľa stavebného zákona.  
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 Vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých 

orgánov Štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov. 

 

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, odbor starostlivosti o životné prostredie – záväzné stanovisko  

orgánu ochrany vôd k projektovej dokumentácii umiestnenia stavby č. OU-KN-OSZP-2019/005683 zo 

dňa 28.2.2019 - Stavba zasahuje do vodného toku a pobrežnýčh pozemkov. Okresný úrad Komárno, odbor 

starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zák. č. 

364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (vodný zákon) vydáva súhlas na uskutočnenie stavby INS FTTH Transport_HURB_04 

Hurbanovo - Pribeta pre investora: Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v súhlase je 

zohľadnené vyjadrenie podniku Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211. Stavba 

je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za nasledovných podmienok: 

1. Dodržať podmienky stanovené vo vyjadrení podniku Hydromeliorácie, Štátny podrik, Vrakunská 29, 

Bratislava č. 92-4/120/2019 zo dňa 11.2.2019. 

2. Po uložení káblového vedenia je nutné vrátiť terén do pôvodného stavu. 

 

 Súhlas podľa § 27 odseku 1 písmena a) až d) vodného zákona, ktorý je podkladom na konanie podľa 

osobitných predpisov, zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu. 

 Tento súhlas je podľa § 140b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov (stavebný zákon) záväzným stanoviskom pre správny orgán v konaní podľa stavebného 

zákona a na predmetnú stavbu nie je potrebné ďalšie stanovisko orgánu štátnej vodnej správy. 

 

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie orgánu 

ochrany ovzdušia k projektovej dokumentácii umiestnenia stavby č. OU-KN-OSZP-2019/003248-2 zo dňa 

23.1.2019-  na základe predloženej dokumentácie líniovej stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete je 

zrejmé, že súčasťou projektu nebude žiaden zdroj znečisťovania ovzdušia. Okresný úrad Komárno,  odbor  

starostlivosti  o  životné  prostredie  nemá  z   hľadiska   ochrany  ovzdušia k umiestneniu predmetnej stavby 

pripomienky.   

 

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie č. OU-KN-

OSZP- 2019/002673 - 2  zo dňa 02.01.2019- vyjadrenie pre účely územného konania:  z hľadiska záujmov 

štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva s dokumentáciou predmetnej stavby s ú h 1 a s í m e pri 

dodržaní nasledovných podmienok:  

• S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie  predmetnej  stavby,  treba nakladať v súlade so zákonom o 

odpadoch, pričom s odpadmi treba zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a 

nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k 

a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového  prostredia  a ohrozenia  rastlín  a živočíchov, 

b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a 

c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu. 

• Odpady  zhromažďovať  vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred nehodnotením, 

odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. 

• Odpady spracovať v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho 

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

opätovné použitie inému, 

- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné 

použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, 

- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelne zabezpečiť jeho recykláciu; odpad 

takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 

- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie. 

• Ak pôvodca odpadu (pri vykonávaní stavebných prác pre právnické osoby podľa § 77 ods. 2 zákona o 

odpadoch pôvodcom odpadov je právnická osoba alebo fyzická osoba — podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v 

konečnom štádiu vykonávajú) nezabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov sám, odpady  treba 

odovzdať len osobe oprávnenej  na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu 

zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní aj povinnosti podľa § 14 zákona                   

o odpadoch - povinnosti držiteľa odpadu (napr. vedenie a uchovávanie evidencie  o druhoch a množstve 

odpadov v zmysle § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti             

v znení neskorších predpisov, s ktorými sa bude nakladať pri realizácii predmetnej stavby, ako aj o ich 
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zhodnotení a zneškodnení; ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva  v zmysle § 3 vyššie citovanej  vyhlášky  a pod.). 

Podľa § 140b ods. 2 zákona  č.  479/2005  Z.  z.,  ktorým  sa mení  a dopĺňa  zákon  č. 50/1976 Zb.                     

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, sa k predmetnej stavbe podľa § 99 ods. l písm. b) bod 5. zákona o odpadoch 

vyžaduje ďalšie vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, a to „k dokumentácii                                 

v kolaudačnom konaní“. K vydaniu vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní je potrebný predložiť 

orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklad preukazujúci spôsob zhodnotenia a zneškodnenia 

odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa  a zneškodňovateľa. 

 

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, odbor starostlivosti o životné prostredie – záväzné stanovisko                

č. OU-KN-OSZP-2019/002714-002 zo dňa 9.01. 2019 -záväzné stanovisko  k vydaniu územného rozhodnutia 

podľa § 9 ods.  I  zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov: 

Predmetná stavba  nezasahuje  do  chránených  území  a ich  ochranných  pásiem. Z hľadiska štátnej 

správy ochrany prírody a krajiny je takéto umiestnenie stavby možné za dodržania ustanovení o 

všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona, ktoré platia v prvom stupni územnej 

ochrany. 

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

je obec. 

Podľa § 140b ods. 2 stavebného zákona, v spojení s ustanoveniami § 103 ods. 7 zákona sa k predmetnej 

stavbe nevyžaduje ďalšie vyjadrenie Okresného úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie ako 

orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny a zároveň sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko. 

Toto vyjadrenie nenahrádza ostatné vyjadrenia, súhlasy ani povolenia vydávané podľa osobitných predpisov 

životného prostredia a nie je rozhodnutím v správnom konaní. 

 

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR – vyjadrenie č. OU-KN-PLO-

2019/003134 zo dňa 18.01.2019  k pripravenému zámeru „INS_FTTH_Transport_HURB_04 -Hurbanovo-

Pribeta". Proti realizácii investičného zámeru nemáme námietky. 

Pri realizácií stavieb budú dotknuté poľnohospodárske pozemky, preto v ďalšom povoľovacom procese 

žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy ( ďalej len „zákon"). 

Projektová dokumentácia musí obsahovať poľnohospodársku časť, a stanovisko prípadne rozhodnutie 

správneho orgánu v zmysle § 17 a 18 zákona. 

 

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR – stanovisko č. OU-KN-PLO- 
2019/008605 dňa 13.5.2019 - k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer, na čas kratší 

ako jeden rok, pre investičný zámer „TNS_FTTH_Transport_HURB_04".  

Dočasný záber podliehajúci stanovisku v zmysle § 18:  

Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na  

poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok : 

1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do 

doby ukončenia stavby a navrátenia do pôvodného stavu, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom 

samonáletu drevín. 

2. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a následne uviesť pozemok do 

pôvodného stavu podľa predloženej bilancie skrývky humus. Horizontu a návrhu vrátenia poľnohospodárskej 

pôdy do pôvodného stavu. 

3. Predpokladané termíny zahájenia a ukončenia stavby : 

a) zahájenie stavby 07/2019 

b) dokončenie stavby (vrátane uvedenia pôdy do pôvodného stavu ) 11/2019 

(Pozn.: Prípadné zmeny termínov je treba nahlásiť 15 dní vopred na tunajší úrad!) 

 

Mesto Hurbanovo,  odd. regionálneho rozvoja, Hurbanovo - stanovisko č. 429-136/2019 zo dňa 

9.1.2019 - Predložený plánovaný investičný zámer v danom území je v súlade s ÚPN mesta Hurbanovo. 

Mesto Hurbanovo posúdilo predloženú dokumentáciu a so stavbou súhlasí za dodržania nasledovných 

podmienok: 

- dotknuté územie navrhovanej trasy rozkopať len v nevyhnutne potrebnom rozsahu 

- po ukončení prác vykonať spätné úpravy terénu 
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- bezplatné dodanie geodetického zamerania navrhovanej stavby v tvare DWG a DXF (zaslať na e-mail: 

 mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk) v rozsahu geodetického zamerania stavebných objektov a v rozsahu 

 definovania plochy ochranného pásma stavebných objektov pre účely Geografického informačného 

 systému mesta Hurbanovo (definovaná ako neverejná časť informačného systému) 

-     pri realizácii stavby žiadame o úzku spoluprácu s našim úradom. 

Zakreslenie inžinierskych sietí vo vlastníctve Mesta Hurbanovo (vodovod a kanalizácia) je nutné vyžiadať 

od MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. so sídlom Komárňanská 69, 947 01 Hurbanovo. 

 Zároveň upozorňujeme na dodržanie ustanovení príslušných STN a zákonov.  

 Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia 

dotknutých orgánov, požadovaných podľa osobitných predpisov. 

 

 Obec Svätý Peter, Obecný úrad, , Hlavná 2, Svätý Peter - záväzné stanovisko č. 3460/2018 zo dňa 

23.1.2019: 

 Stavba bude uskutočnená v k.ú. Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce a Pribeta. V predmetnej stavbe sa 

vybuduje nová transportná trasa optického kábla OOK Hurbanovo – Pribeta s končením kábla v 

telekomunikačných objektoch TO Svätý Peter, TO Dulovce a TO Pribeta, čím sa vytvoria potrebné kapacity pre 

pripravované optické prístupové siete FTTH v dotknutých obciach, ktoré budú poskytovať Širokopásmový 

intemet, televíziu a hlasovú n službu pre rezienčných a biznis zákazníkov. 

 V zmysle § 4 ods.3 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

s navrhovanou investičnou činnosťou v súlade s predloženou PD pre územné konanie súhlasíme. 

 

 Obec Dulovce, Obecný úrad - stanovisko č. 412/2018, 20-001 /2019 zo dňa 21.1.2019 

 Cieľom stavby je vybudovanie potrebných kapacít v transportnej sieti pre telekomunikačnú 

infraštruktúru FTTH sietí, poskytujúcu všetky druhy služieb na báze IP technológie pre rezidenčných 

zákazníkov ako širokopásmový internet, televíziu a hlasovú službu vrátane služieb pre všetky segmenty biznis 

zákazníkov. 

 Predmetná stavba má charakter rozvojovej investície a líniovej stavby verejnej elektronickej 

komunikačnej siete (EKS). V predmetnej stavbe sa vybuduj e nová transportná trasa optického kábla OOK 

Hurbanovo - Pribeta s ukončením kábla v telekomunikačných objektoch TO Svätý Peter, TO Dulovce a TO 

Pribeta. Navrhovaná trasa kábla v k. ú. Dulovce je vedená popred areál Poľnohospodárskeho družstva, stále po 

pravej strane cesty II/589, okolo cintorína a tenisových kurtov. Od Hlavnej ulice odbočí prípojná trasa do TO 

Dulovce, ktorý je umiestnený v kultúrnom dome. Trasa pokračuje popred obchod COOP Jednota, križuje vodný 

tok Kuzmov Jarok, odbočí doprava na Robotnícku ulicu a je vedená po pravej strane Rovnej ulice až po koniec 

obce. V ckm 11,286 križuje cestu 11/589 a pokračuje vo vzdialenosti 10 m od kraja cesty po 

poľnohospodárskych pozemkoch. 

 Obec Dulovce posúdila predloženú dokumentáciu a so stavbou súhlasí za nasledovných podmienok: 

- územie navrhovanej trasy rozkopať len v nevyhnutne potrebnom rozsahu 

- po ukončení prác upraviť terén a rozkopané komunikácie resp. chodníky dať do pôvodného stavu 

- vzniknuté odpady spracovať v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o 

odpadoch 

Zároveň upozorňujeme na dodržanie ustanovení príslušných STN a zákonov. 

Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých 

orgánov, požadovaných podľa osobitných predpisov. 

 

 Obec Dulovce, Obecný úrad - stanovisko č. 20-002 /2019 zo dňa 21.1.2019 

 Obec Dulovce posúdila predloženú dokumentáciu a so stavbou súhlasí za nasledovných podmienok: 

- územie navrhovanej trasy rozkopať len v nevyhnutne potrebnom rozsahu 

- po ukončení prác upraviť terén a rozkopané komunikácie resp. chodníky dať do pôvodného stavu 

- vzniknuté odpady spracovať v súlade so zákonom o odpadoch. 

Zároveň upozorňujeme na dodržanie ustanovení príslušných STN a zákonov. 

Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých 

orgánov, požadovaných podľa osobitných predpisov. 

 

 Obec Pribeta, Obecný úrad -  záväzné stanovisko č. 678/2018 zo dňa 9.1.2019 k navrhovanej stavbe 

za účelom územného konania na realizáciu akcie: „ INS_FTTH_Transport_HURB 04" umiestnenej na 
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katastrálnom území: Hubanovo, Svätý Peter, Dulovce a Pribeta, pre stavebníka: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 

28, Bratislava, zastúpený spoločnosťou: Toande Slovania s.r.o., Čajakova 18, Bratislava, a na základe priloženej 

dokumentácie „Návrh trasy" na vybudovanie novej navrhovanej transportnej trasy optického kábla. 

 V zmysle § 140a a 140b zákona a súlade s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územiom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a z zmysle § 4 ods. 3., písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskoršĺch predpisov s navrhovanou stavbou v k. ú. Pribeta spôsobom uvedeným                

v projektovej dokumentácii súhlasíme za uvedených podmienok: 

1) odvoz stavebného odpadu konzultovať so starostom obce 

2) v prípade užívania verejného príestranstva na skladovanie stavebného materiálu vyžiadať povolenie od 

obecného úradu. 

Krajský pamiatkový úrad Nitra - záväzné stanovisko č. : KPUNR-2019/3660-2/3424/PAT zo dňa 

15.01.2019 (pre účely územného a stavebného) pre účely vydania rozhodnutí príslušným stavebným úradom Krajský 

pamiatkový úrad Nitra určuje  nasledovné podmienky: 

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 je 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. 

Podľa §40  ods. 10  pamiatkového  zákona  má  nálezca  právo  na náhradu  výdavkov  súvisiacich s 

ohlásením a ochranou nálezu podlá § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. Pamiatkový úrad poskytne 

nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezu. Hodnota materiálu a hodnota nálezu sa určuje 

znaleckým posudkom. 

Toto záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra neuplatňuje vecne príslušné  záujmy  na 

architektúre predmetných stavieb. Je podkladom pre vydanie rozhodnutia príslušným stavebným úradom                 v 

územnom a stavebnom konaní o posudzovaných stavieb. 

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko stratí platnosť po uplynutí troch rokov odo 

dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené. 

 
 Archeologický ústav SAV,  Nitra - vyjadrenie č. hu/03/2019-Ch20/19(15314) zo dňa 16.01. 2019 

Archeologický ústav SAV Nitra odporúča, aby bolo dodržané: 

 

1. Na miestach, kde budú v rámci výstavby líniovej stavby uskutočnené zemné práce je veľký predpoklad výskytu 

archeologických nálezov. Trasa líniovej stavby prechádza štyrmi katastrálnymi územiami, v ktorých je doložených 

viacero nálezísk. 

2. Objednávateľ/realizátor zemných a stavebných prác súvisiacich s plánovanou stavbou v riešenom priestore,           

t. j. trasy budovania NS_TTH_ Transport_ HURB 04 Hurbanovo -Pribeta, si vyžiada stanovisko od príslušného 

krajského pamiatkového úradu.  

 Zdôvodnenie: V katastrálnych územiach Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce a Pribeta je predpoklad 

výskytu archeologických nálezov z viacerých období praveku i stredoveku. Trasa prechádza územiami, z ktorých sú 

doložene viaceré archeologické náleziská. Nie je vylúčené, že pri zemných prácach súvisiacich 

budú výskumom zistené ďalšie archeologické nálezy, alebo archeologické situácie.  

 

Archeologický ústav SAV,  Nitra – odborné stanovisko č. 1128/19 zo dňa 21.8. 2019 - Archeologický 

ústav nasledovné vyjadrenie, vyjadrenie je možné použiť ako odborné stanovisko v správnom konaní. 

Archeologický ústav SAV Nitra odporúča pri realizácii predmetnej stavby dodržať: 

1. Investor/stavebník si v rámci stavebného povolenia vyžiada stanovisko/vyjadrenie od príslušného Krajského 

pamiatkového úradu. 

2. Stavebník a dodávateľ stavby vytvoria priaznivé podmienky pre uskutočnenie archeologického výskumu 

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

archeologických situácií a nálezov). 

3. Stavebník uhradí náklady na realizáciu archeologického prieskumu a výskumu (§ 38 oas. 1, 2 zákona č. 

49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu), pričom pred začiatkom výstavby uzatvorí v tejto veci zmluvu 

o dielo. 
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4. Stavebník si v dostatočnom časovom predstihu, minimálne jeden mesiac pred začiatkom zemných prác 

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 vlasní oprávnenie vydané 

Ministerstvom kultúry SR“.  

 

 Ministerstvo ŽP SR, odbor štátnej geologickej správy, Bratislava - stanovisko č. 3855/2019-5.3 

3885/2019 zo dňa 22.1.2019 podľa §15 ods.1 a ods.3 zákona č.44/1988 Zb.o ochrane a využití nerastného bohatstva 

(banský zákon) v znení neskorších predpisov,§ 20 a § 23 ods.16 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach 

(geologický zákon) v znení neskorších predpisov zasiela nasledovné stanovisko: 

1. V katastrálnom území obce Hurbanovo sa nachádza ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Bohatá -Hurbanovo -

tehliarske suroviny (4124)", ktoré eviduje ŠGÚDŠ Bratislava. Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského 

zákona súčasťou pozemku. 

2. V katastrálnom území : 

- obce Hurbanovo je evidovaných 32 odvezených skládok, 1 upravená skládka, 2 odvezené/upravené skládky a 3 

opustené skládky bez prekrytia, 

- obce Dulovceje evidovaných 6 odvezených skládok, 

- obce Pribetaje evidovaných 12 odvezených skládok a 3 odvezené/upravené skládky 

- obce Svätý Peter je evidovaných 17 odvezených skládok, 1 upravená skládka, 1 odvezená/upravená skládka a 1 

opustená skládka bez prekrytia tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. 

Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii. 

3. V katastrálnych územiach obcí Hurbanovo, Dulovce, Pribeta a svätý Peter podľa lnformačného systému 

environmentálnych záťaží v súčasnosti neevidujeme environmentálne záťaže, ale v území širších vzťahov evidujeme 

nasledovnú environmentálnu záťaž: 

Identifikátor EZ: SK/EZKN/1259; Názov EZ: KN (009) / Svätý peter -skládka TKO; Názov lokality: skládka TKO; 

Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu; Stupeň priority: v registri nie je uvedené; Registrovaná ako: C 

Sanovaná/rekultivovaná lokalita 

4. Katastrálne územia obcí spadajú do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej 

mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 

5. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom územi sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického 

ústavu Dionýza Štúra -aplikácia Atlas geotemálnej energie http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14. 

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 o geologických prácach v znení neskorších predpisov ministerstvo 

vymedzuje ako riziko stavebného využitia územia stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného 

využitia územia s výskytom radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane , 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov 

a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.  

 

Ministerstvo ŽP SR, odbor štátnej geologickej správy, Bratislava - stanovisko č. 42360/2019 zo dňa 
11.09.2019  podľa §15 ods.1 a ods.3 zákona č.44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) 

v znení neskorších predpisov,§ 20 a § 23 ods.16 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) 

v znení neskorších predpisov zasiela nasledovné stanovisko k oznámeniu o začatí ÚK o umiestnení stavby 

“INS_FTTH_Transport_HURB-04: 

1. V katastrálnom území obce Hurbanovo sa nachádza ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Bohaté - Hurbanovo, 

tehliarske suroviny (4124)“, ktoré je v evidencii Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Bratislava. 

Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § f banského zákona súčasťou pozemku. 

2. V katastrálnom území obcí Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce, Pribeta (ďalej Im „predmetné územie ) sú evidovane 

skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov 

dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii. 

3. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaži evidované 

environmentálne záťaže: 

 Pravdepodobná environmentálna záťaž:  
1. Názov EZ:KN(008)/Imeľ - skládka TKO; Druh činnosti: skládka  komunálneho odpadu; Stupeň priority: EZ so 

strednou prioritou (K 35-65); Registrovaná  ako: A Pravdepodobné environmentálna zaťaž, 

2. Názov EZ:KN(005/)Dulovce- skládka TKO; Druh činnosti: skládka  komunálneho odpadu; Stupeň priority: EZ so 

strednou prioritou (K 35-65); Registrovaná  ako: A Pravdepodobné environmentálna zaťaž, 
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 Sanovaná / rekultivovaná lokalita 

1. Názov EZ:KN(009)/Svätý Peter - skládka TKO; Druh činnosti: skládka  komunálneho odpadu; Stupeň priority: 

v registri nie je uvedené; Registrovaná  ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita, 

2. Názov EZ:KN(007)/Pribeta - skládka TKO; Druh činnosti: skládka  komunálneho odpadu; Stupeň priority:            

v registri nie je uvedené; Registrovaná  ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita, 

 Pravdepodobná environmentálna záťaž aj sanovana/rekultivovaná lokalita 

1.Názov EZ: KN (006} /Hurbanovo - skládka TKO, Názov lokality: skládka TKO; Druh činnosti: skládka 

komunálneho odpadu Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 - 65); Registrovaná ako: A Pravdepodobná 

environmentálna záťaž C Sanovaná / rekultivovaná lokalita. 

Pravdepodobné environmentálne záťaže a environmentálne záťaže môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho 

využitia 

územia. 

4. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. 

Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možností ďalšieho využitia územia. 

5. Informácie o geotermálnej energií v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického 

ústavu Dionýza Štúra - aplikácia Atlas geotermálnej energie http://api.geology.sk/mapportalM/apiikacia/14. 

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 o geologických prácach v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje 

ako riziko stavebného využitia územia stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia 

s výskytom radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 

98/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných 

zdrojov ionizujúceho žiarenia.  

 

 OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V KOMÁRNE - záväzné stanoviskoč. ORPZ- 

KN- ODI1 -1290-001 /2018 zo dňa 31.12.2018:  

 ODI ORPZ v Komárne ako dotknutý orgán v zinysle §140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znenĺ neskorších predpisovs predmetnou stavbou súhlasí s podmienkou, že 

montážna ryha povedie výlučne mimo pozemných komunkácií, resp. v zelenom páse pozemných komunikácií, príp. 

v chodníku. Križovanie všetkých pozemných komunikácií, chodníkov a vjazdov k nehnuteľnostiam budú realizované 

pretláčaním. Pracovné stroje ani výkopová zemina nebudú umiestnené na vozovku  pozemných komunikácií. 

 Týmto upozorňujeme žiadateľa, že predmetná líniová stavba podlieha v zmysle zákona č.135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) povoľovaciemu konaniu pre zvláštne úžívanie pozemných komunikácií 

(križovanie pozemných komunikácií, výkop ryhy v súbehu s pozemnou komunikáciou, výkopy montážnych jám, 

umiestenie vozidiel stavby na pozemnú komunikáciu) a povoľovaciemu konaniu vo veci použitia dočasného 

dopravného značenia. 

 Pre účely vydania stanoviska pre zvláštne úžívanie pozemnej komunikácie, použitie dočasného dopravného 

značenia, príp. uzávierky pozemnej komunikácie je nevyhnutné predložiť žiadosť a projektovú dokumentáciu 

s presným popisom stavby (presné miesta križovania stavby s pozemnou komunikáciou, spôsob križovania, popis 

stavby v súbehu s pozemnou komunikáciou, rozmery montážnych jám a ich umiestnenie a návrh dočasného 

dopravného značenia). K žiadosti je potrebné predložiť dve sady PD. Žiadosti je potrebné adresovať cestným 

správnym orgánom, pre cesty II. a III. tried je to Okresný úrad OSDPK v Komárne a pre miestne komunikácie sú to 

príslušné obecné úrady. 

Toto stanovisko nenahrádza stanoviská ostatných dotknutých orgánov a organizácií. 

 

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií – stanovisko                 

č. CS 4491 /2019,CZ 10295/2019 zo dňa 08.04. 2019 k PD: ako vlastník ciest II. a III. triedy v zmysle §3d ods.2 

zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a dávame Vám nasledovné 

stanovisko: 

- vybudovanie nového vedenia bude realizované v súbehu a v križovanĺ s cestami II/589, III/1467                     

v okrese Komámo, ktoré sú vo vlastnĺctve Nitrianskeho samosprávneho kraja, 

- podzemné vedenia optických káblov umiestniť bez zásahu do spevnenej časti vozovky za cestnú priekopu 

alebo min. 2,0 m od spevnenej časti vozovky, v stiesnených pomeroch uličného priestoru bezvýkopovou 

technológiou v hĺbke, ktorú určí správca cesty, 

- trasovanie káblových vedení musí byť v súlade s §18, ods.3, zákona č.135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého trasa podzemných vedení musí byť 

umiestnená mimo teleso cesty II. a III. triedy a cestného pozemku, 

http://api.geology.sk/mapportalM/apiikacia/14


Č.sp. 445/2019-5 - Č.z. 167/2019-2ÚR str. 14 

 
 

- križovanie cesty II. a III. triedy podzemným vedením multirúr žiadame realizovať kolmo na os cesty výlučne 

technológiou pretláčania chráničky v zmysle platnej STN 73 6005, pričom hornú hranu chráničky pod 

niveletou vozovky určí správca cesty, 

- výkopy štartovacích a montážnych jám navrhnúť čo v najväčšej vzdialenosti od vozovky, realizovať 

opatrným ručným výkopom a zabezpečiť proti posuvu pažením, aby nebola ohrozená stabilita cestného 

telelsa a ani systém odvodnenia dotknutej cesty II. a III. triedy, 

- spätnú úpravu rýh a jám zrealizovať vhodným materiálom za postupného zhutňovania po vrstvách hrúbky 

max. 30 cm v zmysle STN 73 6133, 

- hĺbku uloženia a vzdialenosť od vozovky cesty II. a III. triedy určí správca, 

- nepovoľujeme postavenie strojov zapätkovaním na vozovku ani skladovanie materiálu na vozovke, aby 

nedošlo k narušeniu vozovky cesty II. a III. triedy, 

- investor zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich 

povinností v zmysle §9 ods.5 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v prípade ich 

nedodržania budeme požadovať náhradu vzniknutých škôd, 

- žiadame rešpektovať podmienky určené správcom cesty, Regionálnou správou a údržbou ciest Nitra a.s., 

Stredisko správy a údržby Komámo, ktorý je splnomocnený pri súbehoch a pretláčaniach inžinierskych sietí 

bez zásahov do vozovky, vyjadrovať sa za vlastníka ciest II. a III. triedy. 

Na základe vyššie uvedeného ODaPK súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu, za 

podmienky že vyššie uvedené požiadavky budú zapracované v DSP, ktorú žiadame predložiť na vyjadrenie 

správcovi cesty Regionálnej správe a údržbe ciest Nitra a.s., SSÚ Komámo.  

REGIONÁLNA  SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST NITRA a.s., Stredisko správy a údržby, Komárno – 
stanovisko č. RD011900001, RO011900002 zo dňa  7.1.2019 -stanovisko pre účely územného konania stavby „ 

INS_FTTH_Transport_HURB_04 „ v k. ú. Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce, Pribeta pre investora Slovak Telekom, 

a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava dáva nasledovné stanovisko:  

 k predloženej dokumentácii pre územné rozhodnutie vyššie uvedenej stavby nie je možné zodpovedne sa vyjadriť 

z hľadiska nami sledovaných záujmov, nakoľko neobsahuje nami požadované náležitosti, 

 predloženú dokumentáciou požadujeme dopracovať nasledovne: 

 žiadame predložiť klad listov, 

 trasu navrhovaného optického kábla žiadame zakresliť do polohopisného a výškopisného zamerania a doplniť 

číslo cesty, staničenie začiatku a konca navrhovanej trasy optického kábla v súbehu s cestami II. a III. triedy ( 

www.ssc.sk -Cestná databanka -Portál IS MCS –kumulatívne staničenie), kótovanie vzdialeností uloženia 

navrhovanej trasy optického kábla od okraja vozoviek ciest II. a III. triedy, 

 žiadame dopracovať detaily uloženia navrhovanej trasy optického kábla v súbehu s cestami II. a III. triedy v 

priečnom reze vrátane kótovania, 

 žiadame dopracovať detaily križovania ciest II. a III. triedy navrhovanou trasou optického kábla 

 v situácii a priečnych rezoch vrátane kótovania a staničenia, 

 žiadame dopracovať detaily ukončení navrhovanej trasy optického kábla v situácii a priečnom reze vrátane 

kótovania, 

 doporučujeme vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí v záujmovom území a ich rešpektovanie pri vykonávaní 

projektových prác, 

 dopracovanú dokumentáciu pre územné rozhodnutie stavby žiadame opätovne predložiť našej spoločnosti na 

posúdenie nami sledovaných záujmov. 

 

 REGIONÁLNA  SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST NITRA a.s., Stredisko správy a údržby, Komárno – 

stanovisko č. RD011900074, RO011900019 zo dňa  26.3.2019 -stanovisko pre účely územného konania stavby „ 

INS_FTTH_Transport_HURB_04 „ v k. ú. Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce, Pribeta pre investora Slovak Telekom, 

a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava dáva nasledovné stanovisko:  

 

 predmetná stavba -pokládka zemného optického transportného kábla -HDPE multirúr ( ďalej len „stavba„ ) -

prichádza do styku ( súbeh, križovanie ) s cestami: 

- II/589 Chotín -Pribeta -Kolta: 
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- v km 6,024 -km 6,630 vľavo v smere staničenia v extraviláne, 

- v km 6,630 -km 6,732 vľavo v smere staničenia v intraviláne obce Svätý Peter, 

- v km 8,299 -km 10,154 vpravo v smere staničenia v extraviláne, 

- v km 10,154 -km 10,949 vpravo v smere staničenia v intraviláne obce Dulovce, 

- v km 11,327 -km 11,370 vpravo v smere staničenia v intraviláne obce Dulovce, 

- v km 11,370 -km 11,395 vpravo v smere staničenia v extraviláne, 

- v km 11,395 -km 14,825 vľavo v smere staničenia v extraviláne, 

- v km 14,825 -km 14,867 vľavo v smere staničenia v intraviláne obce Pribeta, 

- v km 14,867 -km 15,620 vpravo v smere staničenia v intraviláne obce Pribeta, 

- kríženie v km 6,732 v intraviláne obce Svätý Peter, v km 11,395 v extraviláne, v km 14,867 

- v intraviláne obce Pribeta, 

- III/1467 Hurbanovo  -Svätý Peter: 

- v km 0,950 -km 1,245 vpravo v smere staničenia v intraviláne mesta Hurbanovo 

- v km 1,245 -km 4,397 vľavo v smere staničenia v extraviláne, 

- v km 4,397 -km 4,750 vpravo v smere staničenia v extraviláne, 

- kríženie v km 1,245 v intraviláne mesta Hurbanovo, v km 4,397 v extraviláne 

 

 staničenie v km uvádzané v tomto stanovisku je kumulatívne staničenie podľa údajov Cestnej 

databanky ( www.ssc.sk ), 

II/589 Chotín – Pribeta - Kolta 

 s uložením navrhovanej stavby v súbehu  s cestou II/589 v km 6,024 – km 6,630 vľavo v smere staničenia 

v extraviláne obce Svätý Peter v zmysle predložených výkresov č. N.20 – N.21 Polohopisný plán vo vzdialenosti 

4,10 m - 9,80 m za cestným pozemkom cesty II/589 v ochrannom pásme cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m pod 

úrovňou terénu súhlasíme, 

 s uložením navrhovanej stavby v súbehu  s cestou II/589 v km 6,630 – km 6,732 vľavo v smere staničenia 

v intraviláne obce Svätý Peter v zmysle predloženého výkresu č. N.21 Polohopisný plán vo vzdialenosti 4,20 m - 

4,60 m za priekopou cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme, 

 kríženie cesty II/589 v km 6,732 navrhovanou stavbou žiadame riešiť kolmo na os vozovky cesty II/589 

pretláčaním s uložením do chráničky. Chráničku požadujeme umiestniť v celej šírke kríženia vozovky cesty 

II/589, jej krajníc i priekop, pričom horná hrana chráničky musí byť min. 1,40 m pod niveletou vozovky a min. 

1,00 m pod niveletou terénu. 

 s umiestnením štartovacej a čakacej jamy pretláčania v zmysle výkresu č. R.1 Rezy križovania ciest súhlasíme, 

rozmery štartovacej a čakacej jamy žiadame minimalizovať, 

 s uložením navrhovanej stavby v súbehu  s cestou II/589 v km 8,299 – km 10,154 vpravo v smere staničenia 

v extraviláne v zmysle predložených výkresov č. N.31 – N.36 Polohopisný plán vo vzdialenosti 3,80 m - 11,30 m 

za cestným pozemkom cesty II/589 v ochrannom pásme cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu 

súhlasíme, 

 s uložením navrhovanej stavby v súbehu  s cestou II/589 v km 10,154 – km 10,949 vpravo v smere staničenia 

v intraviláne obce Dulovce v zmysle predložených výkresov č. N.36 – N.40 Polohopisný plán vo vzdialenosti 

0,60 m - 5,90 m za priekopou cesty II/589 v hĺbke min. 1,40 m pod úrovňou terénu súhlasíme, v stiesnených 

pomeroch žiadame stavbu uložiť tesne k jestvujúcim oploteniam, výkop prevádzať opatrne ručne s príslušným 

pažením, 

 s uložením navrhovanej stavby v súbehu  s cestou II/589 v km 11,327 – km 11,370 vpravo v smere staničenia 

v intraviláne obce Dulovce v zmysle predloženého výkresu č. N.42 Polohopisný plán vo vzdialenosti 8,90 m za 

chodníkom v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme, 

 s uložením navrhovanej stavby v súbehu  s cestou II/589 v km 11,370 – km 11,395 vpravo v smere staničenia 

v intraviláne obce Dulovce v zmysle predloženého výkresu č. N.43 Polohopisný plán vo vzdialenosti 9,50 m za 

cestným pozemkom cesty II/589 v ochrannom pásme cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu 

súhlasíme, 

 s uložením navrhovanej stavby v súbehu  s cestou II/589 v km 11,395 – km 14,825 vľavo v smere staničenia 

v extraviláne v zmysle predloženého výkresu č. N.43 – N.51 Polohopisný plán vo vzdialenosti 5,60 m – 21,30 m 

za cestným pozemkom cesty II/589 v ochrannom pásme cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu 

súhlasíme, 
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 s uložením navrhovanej stavby v súbehu  s cestou II/589 v km 14,825 – km 14,867 vľavo v smere staničenia 

v intraviláne obce Pribeta v zmysle predloženého výkresu č. N.51 Polohopisný plán vo vzdialenosti 13,30 m za 

priekopou cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme, 

 s uložením navrhovanej stavby v súbehu  s cestou II/589 v km 14,867 – km 15,620 vpravo v smere staničenia 

v intraviláne obce Pribeta v zmysle predloženého výkresu č. N.51 – N.55 Polohopisný plán vo vzdialenosti 3,00 

m – 4,10 m za priekopou cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu tesne pri jestvujúcich oploteniach 

súhlasíme, výkop žiadame prevádzať opatrne ručne s príslušným pažením, 

 kríženie cesty II/589 v km 11,395 a v km 14,867 navrhovanou stavbou žiadame riešiť kolmo na os vozovky cesty 

II/589 pretláčaním s uložením do chráničky. Chráničku požadujeme umiestniť v celej šírke kríženia vozovky 

cesty II/589, jej krajníc i priekop, pričom horná hrana chráničky musí byť min. 1,40 m pod niveletou vozovky 

a min. 1,00 m pod niveletou terénu, 

 s umiestnením štartovacej a čakacej jamy pretláčania v zmysle výkresu č. R.1 Rezy križovania ciest súhlasíme, 

rozmery štartovacej a čakacej jamy žiadame minimalizovať, 

 III/1467 Hurbanovo – Svätý Peter 

 s uložením navrhovanej stavby v súbehu  s cestou III/1467 v km 0,950 – km 1,245 vpravo v smere staničenia 

v intraviláne obce Hurbanovo v zmysle predloženého výkresu č. N.6 a N.7 Polohopisný plán vo vzdialenosti 3,20 

m - 14,0 m od okraja vozovky cesty III/1467 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme, 

 s uložením navrhovanej stavby v súbehu  s cestou III/1467 v km 1,245 – km 4,397 vľavo v smere staničenia 

v extraviláne v zmysle predložených výkresov č. N.8 – N.15 Polohopisný plán vo vzdialenosti 10,80 m - 15,50 m 

od okraja vozovky cesty III/1467 za cestným pozemkom cesty III/1467 v ochrannom pásme cesty III/1467 

v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme, 

 s uložením navrhovanej stavby v súbehu  s cestou III/1467 v km 4,397 – km 4,750 vpravo v smere staničenia 

v extraviláne v zmysle predložených výkresov č. N.16 Polohopisný plán vo vzdialenosti 11,60 m - 13,40 m od 

okraja vozovky cesty III/1467 za cestným pozemkom cesty III/1467 v ochrannom pásme cesty III/1467 v hĺbke 

min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme, 

 kríženie cesty III/1467 v km 1,245 a v km 4,397 navrhovanou stavbou žiadame riešiť kolmo na os vozovky cesty 

III/1467 pretláčaním s uložením do chráničky. Chráničku požadujeme umiestniť v celej šírke kríženia vozovky 

cesty III/1467, jej krajníc i priekop, pričom horná hrana chráničky musí byť min. 1,40 m pod niveletou vozovky 

a min. 1,00 m pod niveletou terénu, 

 s umiestnením štartovacej a čakacej jamy pretláčania v zmysle výkresu č. R.1 Rezy križovania ciest súhlasíme, 

rozmery štartovacej a čakacej jamy žiadame minimalizovať, 

Všeobecne platné podmienky: 

 v žiadnom prípade nepovoľujeme akýkoľvek zásah do cestných telies II/589 a III/1467 (ďalej len „cesta“), 

 v roku 2016 v rámci projektu „Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. „tried bola v km 0,926 – km 1,405 

realizovaná stavebná úprava krytu vozovky cesty III/1467 Hurbanovo – Svätý Peter, 

 v roku 2017 v rámci projektu „Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. tried„ bola v km 1,405 – km 2,750 

realizované frézovanie živičného povrchu krytu vozovky cesty III/1467 Hurbanovo – Svätý Peter, 

 na ceste II/589 v intraviláne obce Dulovce sa v km 10,876 nachádza mostný objekt ev.č. 589-006, ID 

M3509, navrhovanú stavbu žiadame realizovať bez zásahu do tohto objektu, 

 na ceste II/589 v extraviláne sa v km 14,084 vpravo v smere staničenia nachádza priepust ID: P76737, 

navrhovanú stavbu žiadame realizovať bez zásahu do tohto objektu, 

 v zmysle ust. §8 ods.1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komuni-káciách teleso 

diaľníc, ciest a miestnych komunikácií je ohraničené zvýšenou obrubou chodníkov, prípadne zelených pásov, 

vonkajšími hranami cestných a záchytných priekop a rigolov, svahov cestných násypov a zárezov alebo 

vonkajšími hranami päty oporných múrov a tarasov alebo vonkajšími hranami koruny obkladových a zárubných 

múrov, prípadne vonkajšími hranami zárezov nad týmito múrmi, 

 vonkajšie pasívne optické skriňové rozvádzače žiadame v celom úseku umiestniť za cestné teleso ciest, t.j. za 

priekopy z dôvodu, aby nedochádzalo k sťaženiu údržby cestného telesa, 

 ukončenie navrhovaných optických prípojok prostredníctvom stĺpikových optických krabíc žiadem umiestniť 

v oplotení rodinných domov, 
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 montážne jamy pre pripojenie jednotlivých rodinných domov žiadame realizovať bez zásahu do priekop ciest, 

v stiesnených pomeroch povoľujeme zásah do vonkajšej hrany priekopy cesty, 

 montážne jamy na napojenie navrhovanej stavby na jestvujúcu trasu HDPE rúr žiadame riešiť mimo cestného 

telesa ciest, t.j. za priekopou resp. vo vzdialenosti min. 3,60 m od okraja vozovky (najbližšiu hranu montážnej 

jamy vo vzdialenosti 3,6 m od okraja vozovky) 

 výkopy žiadame zabezpečiť vhodným pažením proti zosuvu, 

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

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

 realizáciou predmetných prác nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov na vyššieuvedenej ceste, 

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

 upozorňujeme na ust. §1 a najmä na ust. §14 ods. 4 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon 

o pozemných komunikáciách, v ktorej je uvedené, že na cestný pozemok diaľníc, ciest a miestnych komunikácií 

sa nesmú vyviesť žiadne odvodňovacie systémy, 

 po ukončení prác uviesť rozkopávky do pôvodného stavu vrátane zatrávnenia, zásypy prevádzať so zhutnením po 

cca 30 cm vrstvách, pričom spätné zásypy výkopov narušených priekop previesť štrkopieskom, 

 pred začatím prác žiadame ohlásiť výkopové práce našej spoločnosti – p. Jozef Štupický – 0903 588 661, 

ktorá si vyhradzuje právo dohliadať na výkopové práce z hľadiska nami sledovaných záujmov, 

 investor v plnej miere zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v  dôsledku 

zanedbania svojich povinností, 

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

 za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného výkonu zimnej údržby podľa operačného plánu je týmto 

stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest II. a III. triedy Nitrianskeho samosprávneho kraja 

v termíne od 1.12 do 1.3. príslušného roka, počas ktorej je zakázaná akákoľvek stavbená činnosť na 

cestách II. a III. triedy, 

 akékoľvek prípadné zmeny oproti predloženej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby 

a pripomienkam v tomto stanovisku, resp. akékoľvek zmeny v realizácii navrhovanej stavby voči 

predloženej pripomienkovanej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby je potrebné opätovne 

prostredníctvom projektovej dokumentácie odsúhlasiť našou spoločnosťou z hľadiska nami sledovaných 

záujmov, 

 pred začatím prác je potrebné si vyžiadať všetky potrebné povolenia od Okresného úradu Komárno, odboru 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

 dokumentáciu pre územné rozhodnutie žiadame predložiť na posúdenie vlastníkovi ciest – Úrad Nitrianskeho 

samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií. 

 
 Vodohospodárska výstavba, š.p., , Bratislava – stanovisko č. 4/2100/2019 zo dňa 11.1.2019: 

 Vodohospodárska výstavba š.p. súhlasí s návrhom dokumentácie pre územné konanie za nasledovných 

podmienok: 

- Pri projektovaní a realizácii budú dodržané všeobecné zásady ukladania káblových vedení – identifikácia 

existujúcich vedení, križovanie a súbeh sietí, ukladanie v chráničkách do hĺbky podľa platných noriem 

- Investor predloží vypracovanú dokumentáciu pre stavebné povolenie na schválenie podniku 

Vodohospodárska výstavba š.p. 

- V projekte budú zohľadnené ochranné pásme vodohospodárskych objektov, meracích zariadení (pozorovacie 

sondy) a podmienky stanovené SVP š.p. 

 

 Hydromeliorácie, š.p., Bratislava - vyjadrenie č. 92-2/120/2019 zo dňa 17.1.2019-  dokumentácia rieši 

vybudovanie novej transportnej trasy optického kábla OOK Hurbanovo - Pribeta s ukončením kábla v 

telekomunikačných objektoch TO Svätý Peter, TO Dulovce a TO Pribeta, čím sa vytvoria potrebné kapacity pre 

pripravované optické prístupové siete FTTH v dotknutých obciach, ktoré budú poskytovať širokopásmový internet, 

televíziu a hlasovú službu pre rezidenčných a biznis zákazníkov.  

 V prílohe zasielame situácie v M 1:32000 a M 1:12000 s orientačným vyznačením časti záujmového územia 

závlahových stavieb, podzemného závlahového potrubia, závlahových privádzačov, príjazdovej cesty, závlahovej ČS, 

trasy navrhovanej stavby a situácie v M 1:32000 a M 1:12000 s orientačným vyznačením odvodňovacieho kanála a 

trasy navrhovanej stavby. 
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 Podrobnú situáciu rúrovej siete závlahovej stavby Vám k nahliadnutiu poskytne a jej vytý-čenie ako aj 

identifikáciu závlahových privádzačov a odvodňovacieho kanála v teréne na základe objednávky zabezpečí zástupca 

Hydromeliorácie, š.p. dislokované pracovisko Komárno – kontaktná osoba Ing. Machajová, č.t. 035/7741009 alebo 

p.Galko, č.t. 0903 997966. 

 Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky: 

- križovanie a súbeh optického kábla so závlahovým potrubím, križovanie so závlahovými privádzačmi, 

križovanie s príjazdovou cestou k ČS, križovanie a súbeh s odvodňovacím kanálom navrhnúť a realizovať v súlade s 

ustanoveniami  STN 73 6961 Križovania a súbehy  melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami z r. 1983 

- pre začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy závlahového potrubia, 

závlahových privádzačov a identifikáciu odvodňovacieho kanála zástupcu Hydromeliorácie, š.p. dislokované 

pracovisko Komárno – kontaktná osoba Ing. Machajová, č.t. 035/7741009 alebo p.Galko, č.t. 0903 997966 

- výkopy v mieste križovania so závlahovým potrubím, s príjazdovou cestou k ČS vykonať ručne 

- optický kábel v mieste križovania so závlahovým potrubím, závlahovými privádzačmi a  s príjazdovou 

cestou k ČS uložiť do chráničky s dodržaním min. zvislej vzdialenosti v zmysle hore uvedenej normy 

- pri súbehu optického kábla so závlahovým potrubím a odvodňovacím kanálom dodržať min. vzdialenosti v 

zmysle hore uvedenej normy 

- optický kábel v mieste križovania s odvodňovacím kanálom uložiť do chráničky s krytím min. 1,0 m pod 

skutočnú niveletu dna kanála 

- miesto križovania optického kábla s odvodňovacím kanálom označiť výstražnými tabuľami 

- počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietočnosť odvodňovacieho kanála 

- k ukončeniu prác pri križovaní so závlahovým potrubím, závlahovými privádzačmi, s príjazdovou cestou k 

ČS a dovodňovacím kanálom prizvať našich pracovníkov, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) 

odsúhlasia vykonanie križovania 

- v prípade poškodenia majetku štátu – závlahového potrubia, závlahových privádzačov a odvodňovacieho 

kanála, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, ich uvedenie do pôvodného stavu na náklady 

investora 

 Realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane vzorového detailu križovania kábla so závlahovým potrubím, 

závlahovými privádzačmi, príjazdovou cestou k ČS a odvodňovací kanálom, situácie so zakreslením križovania 

optického kábla so závlahovým potrubím, závlahovými privádzačmi, príjazdovou cestou k ČS a odvodňovací 

kanálom žiadame predložiť na odsúhlasenie. 

 Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania optickej trasy so 

závlahovým potrubím, závlahovými privádzačmi, príjazdovou cestou k ČS a odvodňovací kanálom. 

Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia.  

 

 Hydromeliorácie, š.p., Bratislava - vyjadrenie č. 92-4/120/2019 zo dňa 11.02.2019-  s predloženým 

technickým riešením stavby INS_FTTH_Transport_HURB-04, ktorá sa plánuje v k. ú. Hurbanovo, Svätý Peter, 

Dulovce, Pribeta s hydromelioračnými zariadeniami v správe Hydromeliorácie, š.p. a s vydaním vodoprávneho 

súhlasu podľa § 27 vodného zákona na uvedenú stavbu súhlasíme. 

 Zároveň pri realizácii stavby žiadame dodržať ostatné podmienky uvedené vo vyjadrení zo dňa 17.1.2019. 

 

 Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo, Trnava, Bratislavská 2/A, Trnava - Vyjadrenie                       

č. 95.4/2019/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 15.1.2019 

 Stavba sa nachádza mimo pozemkov v správe ŽSR v OPD žel. trate Komámo -Nové Zámky v žkm 

cca 20,820 -20,845 vpravo v smere staničenia, v minimálnej vzdialenosti cca 24,4 m od osi krajnej koľaje. 

 Stavba nebude mať negatívny vplyv na dráhu a jej zariadenia, neohrozí ani neobmedzí prevádzku 

dráhy a ani dráha nebude mat' vplyv na stavbu. 

 So stavbou súhlasíme za predpokladu splnenia nasledovných podmienok: 

1) Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky 

a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa. 

2) Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR ani v OPD. 

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

3) Investor a budúci užívateľ si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy 

na stavbu. 

4) Požadujeme dodržať vyjadrenie SOZT č.j. 61/19/289401/SOZT-Hr/2a.15 zo dňa 25.2.2019. 

5) Požadujeme dodržať vyjadrenie SEE č.j. 11/2019/289501/SEE/7a.13/Po/15 zo dňa 30.1.2019. 
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6) Vyjadrenia ŽSR, OR Trnava, Sekcie OZT, EE a SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky sú v prílohe. Nakoľko cez 

pozemok prechádzajú IS v správe ŽSR je potrebné dodržať vyjadrenia ich správcov. Na vykonanie zemných 

prác je potrebné presné vytýčenie vedení ŽSR, ktoré Vám zabezpečí SMSÚ OZT KT Nové Zámky  a SEE 

Trnava na základe objednávky najmenej 1 mesiac pred realizáciou prác. 

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

náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi. 

8) Toto stanovisko je čiastkové a nenahrádza súborné stanovisko ŽSR. Súborné stanovisko za ŽSR pre potreby 

územných a stavebných konaní vo veciach stavieb realizovaných v ochrannom pásme dráhy vydáva Odbor 

expertízy GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava. Zároveň toto stanovisko nenahrádza stanovisko, resp. 

rozhodnutie MDV SR. 

 

ŽELEZNICE SR, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, SEKCIA OZNAMOVACEJ 

A ZABEZPEČOVACEJ TECHNIKY, Leopoldov – stanovisko č. 61/19/289401/SOZT-Hr/2a. 15 zo dňa 

25.02.2019 - Sekcia OZT predkladá nasledovné stanovisko: 

Realizáciou výstavby príde k styku - ku križovaniu s podzemnými káblovými vedeniami v správe ŽSR 

OZT, ktoré boli informatívne zakreslené do predloženej mapy JŽM. Pred zahájením prác požiadajte o vytýčenie 

vedení priamo v teréne. Práce v ochrannom pásme vedení (0,5 m od osi kábla na obidve strany) je potrebné 

vykonávať v súlade so zákonom č. 351/201 1 z. z. (zákaz vykonávať terénne úpravy, navodzovať zmenu krytia 

káblovej trasy, prechádzať ťažkými mechanizmami a zriaďovať skládky). V blízkosti káblových vedení je 

potrebné zemné práce vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným výkopom. Odkryté vedenia a zariadenia 

treba chrániť voči poškodeniu, previsu. Úpravy priestorového uloženia trás sietí vo vzťahu k vedeniam v našej 

správe požadujeme riešiť v zmysle normy STN 736005. Pri križovaní musia byť navrhované trasy uložené 

popod trasy existujúcich vedení ŽSR OZT. V prípade pretlaku v blízkosti našich vedení, požadujeme štartovacie 

a cieľové jamy pre nový pretlak upraviť na základe vytýčenia tak, aby neboli stavebnými prácami dotknuté a 

ohrozené existujúce vedenia ŽSR OZT ( min. 2 m od trasy ŽSR OZT). Požadujeme, aby pretlak bol riadený. 

Pred zakrytím kábla požadujeme prizvať správcu vedenia (SMSÚ OZT KT Nové Zámky) za účelom vykonania 

previerky, či nedošlo k ich poškodeniu. Po realizácii prác je nutné uviesť do pôvodného stavu krytie káblových 

trás ŽSR OZT. Akékoľvek poškodenie zemného vedenia (zariadenia), bezodkladne oznámte na SMSÚ OZT KT 

Nové Zámky Ing. Vicena. Požadujeme ohlásenie začatia stavebných prác na SMSÚ OZT KT Nové Zámky. 

Vytýčenie Vám na podklade objednávky zabezpečí SMSÚ OZT KT Nové Zámky, M.R.Štefánika 74, 940 65 

Nové Zámky (Ing. Vicena, tel.č. 0902/921986). 

Sekcia OZT nemá z hľadiska svojich záujmov k projektovej dokumentácii v predloženom rozsahu iné 

pripomienky. 

Toto vyjadrenie Sekcie OZT je čiastkovým stanoviskom ŽSR Oblastného riaditeľstva Trnava a nemôže byť 

použité k vydaniu stavebného povolenia. Stavebné povolenie /súhlas na zriadenie stavby v OPD/ môže byť 

vydané na základe súhrnného stanoviska ŽSR - GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava 

 

ŽELEZNICE SR, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, Stredisko miestnej správy a údržby 

ŽTS TO Nové Zámky – vyjadrenie č. SMSÚ ŽTS TO NZ/7a.13 zo dňa 29.01.2019  pre územné konanie: 

Stavba pozostáva z vybudovania novej transportnej trasy optického kábla, pričom sa nachádza z časti v OPD 

trate Komárno - Nové Zámky, vpravo v smere staničenia. Do ochranného pásma dráhy stavba vstupuje v žkm 

20,845 napojením na existujúce HDPE rúry. V žkm 20,820 vystupuje z ochranného pásma dráhy. Minimálna 

vzdialenosť optickej siete od osi koľaje je 24,4 m. Stavba podľa predloženej PD nie je realizovaná na 

pozemkoch v správe ŽSR a nebude mať negatívny vplyv na prevádzku na dráhe a opačne. K predloženej PD za 

účelom vydania územného rozhodnutia dávame súhlasné stanovisko. 

Toto stanovisko je čiastkovým a nenahrádza súhrnné stanovisko ŽSR, nemôže byť samostatne 

použité. 

 

ŽELEZNICE SR, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, SEKCIA ELEKTROTECHNIKY A 

ENERGETIKY – vyjadrenie č. 11/2019/289501/SEE/ 7a. 13/Po/15 zo dňa 30.01.2019 k projektovej 

dokumentácii líniovej stavby na územné konanie : predmetná projektová dokumentácia rieši vybudovanie 

optickej siete v štandarde FTTH, potrebnej pre zabezpečenie možnosti poskytovania telekomunikačných a 

dátových služieb. 

K realizácii uvedenej stavby máme nasledovné pripomienky: 
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Do priloženej situácie JŽM sme Vám orientačne zakreslili podzemné káble VO, DOÚO a rozvody (nn) 

v správe SEE, ktoré sú vedené v blízkosti navrhovanej stavby. V prípade potreby investora vytýčiť podzemné 

káble, je potrebné zaslať objednávku na vytýčenie káblov na Sekciu EE Trnava na adresu seeba@zsr.sk. 

Upozorňujeme, že v ochrannom pásme káblov (1 meter na každú stranu) je zakázané zriaďovať stavby, 

stavenisko, skládky, zvyšovať alebo znižovať výšku zeminy nad káblovou trasou. Zemné práce musia byť 

vykonávané ručne. Pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí musí byť rešpektovaná STN 73 6005 a nami 

stanovené minimálne ochranné pásmo. Ďalej Vás upozorňujeme, že zamestnanci iného zamestnávateľa, ktorí sa 

budú pohybovať v prevádzkovom priestore a v priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR musia 

splniť ustanovenia predpisu ŽSR Z2,I. kapitola, čl.2. 

Vyjadrenie platí 24 mesiacov od vydania. 

Stanovisko SEE Trnava nenahrádza súhrnné stanovisko OR Trnava. 

 

ŽELEZNICE SR, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, Sekcia oznamovacej a 

zabezpečovacej techniky, SMSÚ OZT K I Nové Zámky – vyjadrenie č. 25/2019/284343/ SMSÚKTNZ/ 

1b.06  zo dňa 22.01.2019: ŽSR SMSÚ OZT KT Nové Zámky dáva k realizácii stavby „INS 

_FTTH_Transport_HURB_04 Hurbanovo - Pribeta“ nasledovné vyjadrenie. 

Plánovaná stavba je v súbehu so železničnou traťou Komárno - Nové Zámky v žel. km 20,820 — 

20,845. v minimálnej vzdialenosti 24,40m od osi koľaji, v k.u. Hurbanovo.  

Do predložených situácií sme informatívne zakreslili podzemné vedenia v našej správe. Stavba 

dôjde do styku s týmito vedeniami, preto je potrebné ich v dostatočnom časovom predstihu vytýčiť v 

teréne a počas stavebných prác dodržiavať podmienky pre prácu v ochrannom pásme káblov. 

  

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA, GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, 

ODBOR EXPERTÍZY – stanovisko č. 25278/2019/O230-3 zo dňa 13.05.2019 - predložená dokumentácia 

rieši vybudovanie optickej siete FTTH v k ú. Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce a Pribeta, mimo pozemkov v 

správe ŽSR. Stavba bude zasahovať do ochranného pásma dráhy /GPD/ železničnej trate Komárno - Nové 

Zámky, TÚ2891, v žkm 20,820 - 20,845 v min vzdialenosti 24,4 m od osi najbližšej koľaje, vpravo v smere 

staničenia. Upozorňujeme, že v mieste stavby sa nachádzajú podzemné vedenia v správe ŽSR.  

Odbor expertízy GR ŽSR, zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných konaniach, 

ako účastník konania na základe zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov, vydáva k predkladanej 

stavbe : „INS_FTTH_Transport HURB_04", pre investora : Slovák Telekom a.s., nasledovné STANOVISKO : 

Z hľadiska územných a rozvojových záujmov ŽSR k stavbe v OPD nemáme námietky a súhlasíme                

s vydaním územného rozhodnutia, za dodržania nasledovných podmienok : 

1/ Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 95.4/2019/SŽTS zo dňa 15.01.2019 a jeho 

odborných zložiek doložených v prílohách, týkajúce sa ochrany jestvujúcich vedení v správe ŽSR, 

2/ Pri realizácii prác v OPD je pohyb pracovníkov stavebníka v koľajach ŽSR zakázaný, 

3/ Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení. Upozorňujeme, že 

akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú 

vykonané na náklady stavebníka, 

4/ Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a 

obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si v budúcnosti uplatňoval u 

ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov, 

5/ 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. 

Toto stanovisko má platnosť 2 roky a nenahrádza záväzné stanovisko M DV SR, Sekcia železničnej 

dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, pre povolenie činnosti            

v obvode dráhy a v OPD. 

 

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, sekcia železničnej 

dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad - záväzné stanovisko 18662/2019/SŽDD/43662 zo dňa            

11. 06. 2019 - stavba bude realizovaná v OPD vpravo v smere staničenia žel. trate Komárno - Nové Zámky, 

úsek Chotín - ŽST. Hurbanovo v žkm 20,820 - 20,845 v minimálnej vzdialenosti 24,40 m od osí krajnej koľaje, 

bez zásahu do obvodu dráhy, v súlade platnými predpismi g príslušnými normami STN EN. 
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Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR) ako orgán verejnej správy 

vo veciach dráh podľa § 101 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o dráhach“) a zároveň ako dotknutý orgán podľa § 102 ods. 1 písm. ab) zákona o dráhach v územnom a 

stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na 

dopravu na dráhe a § 140a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov podľa § 102 ods. 1 písm. ac) zákona o dráhach v súlade s § 140b stavebného 

zákona vydáva súhlas na vykonávanie činnosti v ochrannom pásme dráhy na stavbu: 

,,INS_FTTH_Transport_HURB_04“ na pozemkoch reg. „ C “ parc. č. 2521/26 a 3182 v k. ú. Hurbanovo 

stavebníkovi: Slovák Telekom a. s., so Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  

MDV SR súhlasí s umiestnením predmetnej stavby v ochrannom pásme dráhy (OPD) a zároveň pre jej 

užívanie určuje tieto podmienky: 

 

1. Stavbu realizovať v OPD podľa projektu overeného MDV SR, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto 

súhlasu. Každá zmena oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD, musí byť vopred prejednaná so  

ZSR a opätovne odsúhlasená MDV SR. 

2. Stavebník je povinný v plnom rozsahu dodržať podmienky Železníc Slovenskej republiky (ZSR) dané          

v stanovisku: 

- Odboru expertízy GR ŽSR č. 25278/2019/0230-3 zo dňa 13. 05. 2019, 

- Oblastného riaditeľstva Trnava č. 95.4/2019/28930l/SŽTS/7a. 13 zo dňa 15. 01. 2019. 

3. Pred začatím prác v OPD 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. 

4. Udržovať stavbu v OPD tak, aby neohrozovala, neobmedzovala ani nenarušila bezpečnosť dráhy a 

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

5. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD upraviť, príp. odstrániť iné prekážky, ktoré by mohli ohroziť 

dráhu alebo dopravu na dráhe. 

6. 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 stavebný úrad o 

príslušné povolenie stavby. 

V zmysle § 140b, ods.1 stavebného zákona toto záväzné stanovisko je pre správny orgán v konaní 

podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné konania správneho 

orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k zmene priestorového 

usporiadania stavby a dráhy v OPD, 

 KOMVaK, Vodárne a kanalizácie, mesta Komárna, a.s.,  - vyjadrenie č. 31/2019 zo dňa 10.1.2019 

k projektovej dokumentácii k územnému konaniu:  k navrhovanej stavbe v k. ú. Hurbanovo, Svätý Peter, 

Dulovce, Pribeta. V prílohe Vám zasielame kompletnú projektovú dokumentáciu, pretože hore uvedené obce 

nie sú v prevádzkovej pôsobnosti našej spoločnosti.  
 

 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Nové Zámky - vyjadrenie č. 

4697/2019/12 zo dňa 22.1.2019 

 K predloženému návrhu trasy FTTH Vám dávame nasledovné vyjadrenie: 

 Na riešených pozemkoch katastrálneho územia Svätý Peter a Dulovce sa nachádzajú podzemné 

vodovodné vedenia DN 100 mm, DN 150 mm, PVC DN 200 mm a podzemné zaiadenia v našej správe 

a prevádzkovaní. Záujmové územie stavby zasahuje do ochranných a bezpečnostných pásiem verejného 

vodovodu. 

 Trasa navrhovaných HDPE rúr bude v súbehu a bude križovať existujúce podzemné vedenia, ako aj 

vodovodné prípojky vybudované k pozemkom a nehnuteľnostiam obce Dulovce a Pribeta. 

 Jestvujúce podzemné vedenia a zariadenia sme Vám informatívne zakreslili v priložených informatívnych 

katastrálnych mapách lokality riešenej stavby. 

 Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie. 
 

 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Nové Zámky - vyjadrenie č. 

24831/2019 zo dňa 3.4.2019 
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 K predloženému návrhu trasy FTTH Vám dávame nasledovné vyjadrenie: 

1. K PD pre úzené konanaie sme sa vyjadrili listom č.j. 4697/2019/12 zo dňa 22.1.2019. 

2. Trasa navrhovaných HDPE rúr bude v súbehu a bude križovať navrhované a existujúce podzemné 

vodovodné vedenia, ako aj vodovodné prípojky vybudované k pozemkom a nehnuteľnostiam v obci Svätý 

Peter, Dulovce, Pribeta. 

3. Jestvujúce podzemné vedenia a zariadenia sú informatívne zakreslené v situáciách PD. 

4. V mieste križovania žiadame káble viesť kolmo na naše IS, požadujeme vykonávať ručné výkopy, dodržať 

pôvodné krytie predmetného vodovodu v celej dĺžke ochranného pásma našich IS. 

5. Pri realizácii stavby žiadame dodržať súvisiace STN a zákon č. 442/2002 Z.z. najmä súbeh a križovanie 

našich podzemných vedení v zmysle STN 73 6005. 

6. Pred začatím výkopových zemných prác pre vodovodnú prípojku žiadame prizvať zodpovedného 

pracovníka, vedúci VPS Komárno Bc. Mária Halászová, tel.č. 0911/690358, majster pán Czímer, ktorý 

Vám na objednávku naše IS vytýči a určí podmienky práce v ochrannom pásme vodovodu. 

7. Počas trvania stavebných prác žiadame obmedziť pohyb ťažkých stavebných mechanizmov nad našimi IS. 

V prípade nutnosti manipulačných prác v našom ochrannom pásme je potrebné navrhnúť ochranu verejného 

vodovodu pred poškodením. 

8. Predmetný projekt stavby za splnenia nášho vyjadrenia odsúhlasujeme.  

 

SPP - distribúcia, a.s. - vyjadrenie č. TD/NS/0248/2019/Či zo dňa 28.3.2019  k umiestneniu stavby              

z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení k dokumentácii pre územné konanie): 

 V záujmovom území sa  nachádza/nachádzajú:  

plynárenské zariadenie (technologický objekt):  VTL plynovod DN150, PN4 Mpa, STL plynovody, prípojky 

a iné plynárenské zariadenie (stĺpiky, poklopy, protikorózna ochrana...) 

ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno 

bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno 

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len 

„orientačné znázornenie") je prílohou tohto stanoviska. 

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia 

pre  účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností. 

 

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej  siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o 

zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): súhlasí   

s umiestnením stavbyza dodržania nasledujúcich podmienok: 

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 

— Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný 

požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, 

ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 

Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D 

(www.spp-distribucia.sk), 

— v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/aIebo 

prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 

vzdialenosti 100 m, 

— stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi 

prevádzkovateľa SPP - D (p. Július Maráz, tel.č. +421 35 242 3500) najneskôr 7 dní pred zahájením 

plánovaných prác, 

— stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu 

potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu 

odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 

— 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 STL -1,5 m. VTL -4 m m na 

každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po 

predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, 
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— 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 povolenie prevádzkovateľa, 

— odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia zabezpečené proti 

poškodeniu, 

— stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie 

krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy 

plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, 

— každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-

D na tel.č. : 0850 111 727, 

— upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet 

na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 

bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo 

výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného 

činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania 

prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný 

zákon, 

— stavebník je povinný pri 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 702 10: 

Plynovody a prípojky s vysokým tlakom: STN EN 1594, STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 

01 Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí, 

— stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 

a/alebo bezpečnostných pásiem, 

— stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 

zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, 

— v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné 

umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., 

 

OSOBITNÉ PODMIENKY: 

— prílohy boli zaslané s vyjadrením TD/NS/0030/2019/Či zo dňa 7.1.2019 

 

UPOZORNENIE: 

 Orientačné znázornenie nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť.  

 Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných 

pásiem) ku dňu jeho vydania.  

 Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je 

stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.  

 Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh (žiadosť) na vydanie územného 

rozhodnutia bude podaný najneskôr do 27.3.2020, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať  SPP-

D o vydanie nového stanoviska.  

 SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak 

dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, 

alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko 

vydané. 

 

ZÁPADOSLOVENSKÁ  DISTRIBUČNÁ, a.s., Úsek riadenia prevádzky a rozvoja DS, Bratislava - 

vyjadrenie zo dňa 15.1.2019 k PD pre ÚK :INS FTTH Transport HURB 04. k.ú. Hurbanovo. Svätý Peter, 

Dulovce, Pribeta 

 Oznamujeme Vám, že v záujmovom území podľa priloženej dokumentácie neprichádza k styku s 

oznamovacími káblami v správe Západoslovenskej energetiky, a.s.. 

 Z hľadiska existujúcich zariadení VN a NN požiadajte o vyjadrenie Západoslovenskú distribučnú, a.s., 

Tím správy energetických zariadení Juh. 
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Orange Slovensko, a.s. -vyjadrenie Michlovsky, s.r.o. č. BA- 0019/2019 zo dňa 3.1.2019:  ...... 

nedôjde  ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava.  

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

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

pri vytýčení trasy.   

 

 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava - vyjadrenie č. 6611909629 zo dňa 4.4.2019 

(vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.), dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené 

záujmové územie.  

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. 

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

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným 

úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky 

ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať 

nasledovné: 

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

prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Mikuláš Prágay, 

mikulas.pragay@telekom.sk, +421 903559280  

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 

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, S.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 

stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok 

podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.  

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, 

ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DI GI 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 

Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území 

sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne 

káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 

prevádzkovateľov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu 

vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia 

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 
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. 

http://www.telekom.sk/vyjadrenia
http://www.telekom.sk/vyjadrenia
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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 Slovak Telekom, a.s. 

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 

 

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1zákona c. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa 

zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami 

vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou 

fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej 

 

Všeobecné podmienky ochrany SEK 

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. 

a/alebo DIGI SLOVAKLA. s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii 

so zamestnancom Slovak Telekom.a.s, povinný zabezpečiť: 

• Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak 

Telekom,a.s. 

• Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia 

• Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo 

vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 

877907 

 

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 

 

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia,  je žiadateľ povinný 

vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

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

• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou 

polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené 

• Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného 

uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu 

• Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou 

opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) 

• Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo 

vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia 

• Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) 

• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777 

• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. 

a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich 

vedomia) 

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť' krytie tel. káblov je toto 

možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať 

žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

4, Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 

 

 GAMOTA GROUP, Mederčská 81, Komárno - vyjadrenie emailom zo dňa 5.3.2019 

 Súhlasíme s trasou vedenia s pripomienkou, že dbať zreteľ na naše orechové sady v k.ú. Svätý Peter. 

Smer Svätý Peter Dulovce p.č. 6929, 6932, 6933. 
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 Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, DOMOVINA Dulovce, , Družstevná 780/8,  

Dulovce - vyjadrenie č. 106/2019 zo dňa 21.2.2019- Ing. Vladimír Kajan, predseda PVOD  

 Vedenie PVOD DOMOVINA Dulovce súhlasí s realizáciou akcie s realizáciou akcie  

INS_FTHT_TRANSPORT- HURB-04 na pozemkoch obrábaných družstvom. Požadujeme, aby výkopové práce 

boli prevedené mimo vegetačného obdobia (t.j. v mesiacoch september – október), po konzultácii s vedením 

PVOD. 

 

 AGROEKOSPOL spol. s r.o., Hlavná 2, Svätý Peter - vyjadrenie emailom zo dňa 10.1.2019 

 Ing. Juraj Korbel , za spoločnosť Agroekospol s.r.o. Svätý Peter Vám dávam súhlasné stanovisko 

k budovaniu optického vedenia a vstupu na naše pozemky. 

 

 Poľnohospodárske družstvo, Rúbaňská 15, Pribeta - vyjadrenie č. 50/2019 zo dňa 10.4.2018 

 Vedenie družstva Vám oznamuje, že zaujalo kladné stanovisko a konštruktívny prístup k riešeniu 

prípadných stretov v navrhovanej trase stavby  INS FTTH Transport HURB 04. 

 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dulovce -  vyhlásenie zo dňa 13.6. 2019: 

- nemám námietky proti umiestneniu a zhotoveniu stavby s pracovným označením 

íNS_FTTH_Transport„HURB_04, ktorá sa po jej sprevádzkovaní stane súčasťou verejnej elektronickej 

komunikačnej siete prevádzkovanej spoločnosťou Slovák Telekom, a, s. podľa zákona č. 351/2011 Z. z. 

o elektronických komunikáciách /ďalej len „Zákon"/, na vyššie špecifikovanej/ých nehnuteľnosti/ach 

tak, ako je to vyznačené na kópii z katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu tejto listiny /ďalej len 

„Stavba"/; 

- súhlasím, aby spoločnosť Slovák Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, vykonávala na 

predmetnej/ých nehnuteľnosti/ach všetky oprávnenia vyplývajúce jej zo Zákona; 

- v prípade, že zhotovenie Stavby sa bude realizovať v rokoch 2019 - 2020, podpísaním tejto listiny 

považujem všetky práce na zhotovení Stavby za riadne a včas ml oznámené v zmysle § 66 ods. 3 

Zákona.  

Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ako poskytovateľ verejnej 

elektronickej komunikačnej siete, sa zaväzuje, že: 

- pri výkone oprávnení vyplývajúcich jej zo Zákona bude postupovať tak, aby nespôsobila škodu na 

nehnuteľnostiach ani inom majetku viastníka/spoluvlastníkov/užívateľa nehnuteľnosti/í ani tretích osôb, 

a ak sa jej nebude dať vyhnúť, aby ju obmedzila na najmenšiu možnú mieru a túto sa zaväzuje 

poškodenému v plnom rozsahu nahradiť; 

- po skončení nevyhnutných prác uvedie nehnuteľnosť/i do predošlého stavu alebo do stavu 

zodpovedajúceho jej/ich predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu; 

- pri zhotovovaní stavby dodrží všetky bezpečnostné a protipožiarne, ale aj iné normy, ktoré právny 

poriadok SR stanovuje pre zhotovenie Stavby a jej uvedenie do prevádzky. 

 

 COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, Nové Zámky  - vyjadrenie č. III/4-9/2019 zo dňa 

4.1.2019 

 S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme s tým, že do projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie ako aj do stavebného povolenia budú zapracované nasledovné podmienky: 

- pri realizácii nebudú narušené spevnené plochy na vyššie uvedených parcelách (parc.č. 1773 a 399 v 

Dulovciach) – kladenie kábla je potrebné riešiť pretláčaním 

- narušené nespevnené plochy budú dané do pôvodného stavu 

- pri samotnej realizácii nebude zamedzený prístup osobných automobilov našich zákazníkov na parkovisko, 

samotných zákazníkov do predajne a taktiež nebude zamedzený prístup zásobovacích áut k predajni 

- termín zahájenia a dobu realizácie prác na vyššie uvedených parcelách je investor resp. zhotoviteľ povinný 

nahlásiť Jednote minimálne týždeň dopredu 
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Okrem uvedených podmienok si Jednota vyhradzuje nasledovné: 

- akékoľvek prípadné poškodenie majetku Jednoty vzniknuté pri samotnej realizácii a s tým spojené všetky 

náklady (opravy, výmeny a pod.), prípadné straty z titulu vynúteného zatvorenia predajne spôsobeného 

vinou investora resp. zhotoviteľa pri realizácii je investor resp. zhotoviteľ povinný zabezpečiť na vlastné 

náklady a hradiť v plnej výške 

- v prípade zmeny na projekte resp. trase optického kábla, ktorá sa bude týkať akýchkoľvek parciel Jednoty 

žiadame túto zmenu písomne odsúhlasiť s Jednotou. Bez odsúhlasenia si Jednota vyhradzuje právo túto 

zmenu neakceptovať.  

- Toto stanovisko sa týka iba vydania územného rozhodnutia a nenahrádza žiadne iné súhlasy týkajúce sa 

ďalších povolení vydávaných pre túto stavbu. 

 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica - vyjadrenie č.347/2019/SSM-OMNaŠČ zo dňa 18.1.2019  

 SP, a.s. udeľuje súhlas k realizácii projektu len v prípade splnenia všetkých nižšie uvedených 

podmienok: 

- stavba bude realizovaná bez nutnosti finančnej spoluúčasti SP, a.s. alebo akejkoľvek inej kompenzácie 

z našej strany, 

- pri realizácii neobmedziť a neohroziť zamestnancov a klientov SP, a.s., 

- pri realizácii obmedziť poškodenie majetku SP, a.s., 

- zabezpečiť stavenisko tak, aby nemohlo dôjsť k úrazu zamestnancov  SP, a.s. ako aj zákazníkov pošty, 

- počas realizácie dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy platné pre uvedené práce, 

- počas realizácie musí byť zabezpečený neobmedzený prístup a príjazd k vchodu do budovy pošty ako aj 

k nájazdovej rampe, pri vstupe do pošty nebude uskladnený žiadny materiál, ani odstavené žiadne vozidlo, 

prípadne mechanizmus brániaci vstupu do objektu, 

- po skončení prác očistiť spevnené plochy, ktoré sú vo vlastníctve SP, a.s. od prípadného znečistenia 

- stavebník si zabezpečí na vlastné náklady odvoz všetkého odpadu zo stavby, ako aj odpadu z obalov 

z potravín, tekutín a pod. 

- po ukončení prác všetky plochy zhotoviteľ uvedie do pôvodného stavu ako aj prípadné ďalšie poškodenia na 

majetku pošty, 

- začatie a ukončenie prác žiadame oznámiť SP, a.s. minimálne 30 dní vopred na szabo.zoltan@slposta.sk 

0903/204329. Súčasne žiadame prizvať zástupcu SP, a.s. na odovzdanie staveniska a preberacie konanie 

stavby. 

 

 Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o., Hurbanovo - vyjadrenie zo dňa 18.1.2019 k PD pre 

územné rozhodnutie. PD rieši vybudovanie novej transportnej trasy optického kábla OOKHurbanovo- Pribeta, 

ukončením v tel. objektech TO Svätý Peter, TO Dulovce,TO Pribeta, na vytvorenie kapacity optickej siete 

FFTH v dotknutých obciach. 

 K uvedenej výstavbe nemáme pripomienky. 

V záujmovom území sa nachádzajú podzemné siete v našej správe. 

Pri výstavbe dôjde ku križovaniu s inžinierskymi sieťami v našej správe (verejná kanalizácia). 

Pre zahájením výkopových prác žiadame vytýčiť inžinierske siete (0908 799 285). 

V priloženej situácii M1 sú vyznačené. 

 

 Západoslovenská distribučná, a.s. - vyjadrenie č. CD 6361/2019 zo dňa 30.1.2019 k PD pre 

územné konania:  

 Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu za týchto 

podmienok: 

- v záujmovom území na stavbou dotknutých parcelách sa nachádzajú podzemné a nadzemné vedenia VN 

a NN v správe Západoslovenská distribučná, a.s. Informácie o priebehoch našich sietí poskytujeme 

prostredníctvom on-line aplikácie https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal, 

mailto:szabo.zoltan@slposta.sk
https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal
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- pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná 

o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to zaslaním objednávky vrátane mapy situácie 

predmetnej stavby na odberatel@zsdis.sk alebo na adresu: 

Západoslovenská distribučná, a.s. P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 

- v ochrannom pásme elektroenergetického zariadeniaje možné realizovať len ručný výkop. Realizácia musí 

byť vykonávaná v súlade so zákonom číslo 251/2012 Z.z. v znení neskorších dodatkov, súvisiacimi 

normami a technickými pravidlami a v súlade s normou STN 73 6005, 

- každé prípadné narušenie elektroenergetického zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú 

linku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. tel.číslo 0800 111 567, 

- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod káblovým vedením, obnoviť krytie a značenie (zákrytové 

dosky, fólia), 

- pri križovaniach s existujúcimi elektroenergetickými zariadeniami žiadame umiestniť plánovanú optickú 

sieť pod existujúce elektroenergetické zariadenie a pri súbehu neumiestniť nad existujúce elektroenergetické 

zariadenie v správe Západoslovenská distribučná, a.s., 

- pred zakrytím rozkopávok v miestach styku s vedeniami v našej správe, musia byť tieto skontrolované 

zástupcami našej spoločnosti a z odovzdania investor vypracuje zápis, či nedošlo k ich náhodnému 

narušeniu a či boli dodržané príslušné STN o priestorovom uložení, 

- stavebník nesmie nad trasou elektrických káblov realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho 

doterajšie krytie a hĺbku uloženia, 

- pri zemných prácach žiadame neporušiť mechanickú stabilitu podperných bodov, neznížiť bezpečnosť 

a chod elektroenergetických zariadení a neporušiť uzemňovaciu sústavu elektroenergetických zariadení, 

ktorú chceme prekontrolovať po ukončení výkopových prác, 

- v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa 

ustanovení zákona č.251/2012 Z.z. v znení neskorších dodatkov, 

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

- stavebník je povinný dodržiavať ochranné pásma elektroenergetických zariadení spoločnosti 

Západoslovenská distribučná podľa § 43 Zákona o energetike, 

- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo 

k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská 

distribučná. 

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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné 

vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia. 

 Toto vyjadrenie bolo vydané na základe požiadavky investora pre účely územného konania a je platný 

jeden rok od jeho vydania. 

 Vprípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti prosím uveďte značku CD6361/2019 a kontaktujte 

Tomáš Bagin, T.:+421-(0)35-64 53 33 8, tomas.bagin@zsdis.sk. 

 

 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Bratislava, Správa vnútorných vôd 

Komárno - vyjadrenie č. CS SVP OZ BA 7/2019/9 zo dňa 24.1.2019 k územnému konaniu 

 Navrhovanou stavbou nie sú dotknuté záujmy našej organizácie. 

 K územnému konaniu nemáme námietky.  

 

CARISMA, spol. s r.o, Dvory nad Žitavou – vyjadrenie zo dňa 22.05.2019 k územnému konaniu- 

Spoločnosť CARISMA, spol. s r.o., so sídlom Okružná 31, 941 31 Dvory nad Žitavou týmto vyjadruje súhlas           

a je bez pripomienok, k projektovej dokumentácii pre realizáciu akcie : „INS__FTTH_Transport_HURB_04", 

umiestnenej na katastrálnom území Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce a Pribeta s podmienkou, že spoločnosť 

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava ( investor) súhlasí s našou pripokládkou k novej transportnej trasy 

mailto:odberatel@zsdis.sk
mailto:tomas.bagin@zsdis.sk
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optického kábla OOK Hurbanovo - Pribeta. V prípade akýchkoľvek otázok a dotazov nás neváhajte prosím 

kontaktovať. 

 

O2 Slovakia s.r.o., Bratislava – vyjadrenie k zo dňa 21.08.2019 – v záujmovom území sa 

nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenie v správe O2 Slovakia s.r.o. K predloženej projektovej 

dokumentácii nemáme pripomienky, s vydaním ÚR – SP súhlasíme. Toto vyjadrenie má platnosť 1 rok od jeho 

vydania.  

 

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – stanovisko  

č. OU-KN-OCDPK-2019/006685-003 zo dňa 23.04.2019 –  vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné 

rozhodnutie stavby -„INS FTTH Transport HURB 04 Hurbanovo Pribeta“ - po posúdení predmetnej projektovej 

dokumentácie predkladá nasledovné stanovisko : 

 

 predmetná stavba -pokládka zemného optického transportného kábla -HDPE multirúr ( ďalej len 

„stavba„ ) -prichádza do styku ( súbeh, križovanie ) s cestami: 

 

- II/589 Chotín -Pribeta -Kolta: 

- v km 6,024 -km 6,630 vľavo v smere staničenia v extraviláne, 

- v km 6,630 -km 6,732 vľavo v smere staničenia v intraviláne obce Svätý Peter, 

- v km 8,299 -km 10,154 vpravo v smere staničenia v extraviláne, 

- v km 10,154 -km 10,949 vpravo v smere staničenia v intraviláne obce Dulovce, 

- v km 11,327 -km 11,370 vpravo v smere staničenia v intraviláne obce Dulovce, 

- v km 11,370 -km 11,395 vpravo v smere staničenia v extraviláne, 

- v km 11,395 -km 14,825 vľavo v smere staničenia v extraviláne, 

- v km 14,825 -km 14,867 vľavo v smere staničenia v intraviláne obce Pribeta, 

- v km 14,867 -km 15,620 vpravo v smere staničenia v intraviláne obce Pribeta, 

- kríženie v km 6,732 v intraviláne obce Svätý Peter, v km 11,395 v extraviláne, v km 14,867 

- v intraviláne obce Pribeta, 

 

- III/1467 Hurbanovo  -Svätý Peter: 

- v km 0,950 -km 1,245 vpravo v smere staničenia v intraviláne mesta Hurbanovo 

- v km 1,245 -km 4,397 vľavo v smere staničenia v extraviláne, 

- v km 4,397 -km 4,750 vpravo v smere staničenia v extraviláne, 

- kríženie v km 1,245 v intraviláne mesta Hurbanovo, v km 4,397 v extraviláne 

 

 Staničenie v km uvádzané v tomto stanovisku je kumulatívne staničenie podľa údajov Cestnej 

databanky ( www.ssc.sk ), 

II/589 Chotín – Pribeta - Kolta 

 S uložením navrhovanej stavby v súbehu  s cestou II/589 v km 6,024 – km 6,630 vľavo v smere staničenia 

v extraviláne v zmysle predložených výkresov č. N.20 – N.21: Polohopisný plán vo vzdialenosti 4,10 m - 

9,80 m za cestným pozemkom cesty II/589 v ochrannom pásme cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m pod 

úrovňou terénu súhlasíme. 

 S uložením navrhovanej stavby v súbehu  s cestou II/589 v km 6,630 – km 6,732 vľavo v smere staničenia 

v intraviláne obce Svätý Peter v zmysle predloženého výkresu č. N.21: Polohopisný plán vo vzdialenosti 

4,20 m - 4,60 m za priekopou cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme. 

 Kríženie cesty II/589 v km 6,732 navrhovanou stavbou žiadame riešiť kolmo na os vozovky cesty II/589 

pretláčaním s uložením do chráničky. Chráničku požadujeme umiestniť v celej šírke kríženia vozovky cesty 

II/589, jej krajníc i priekop, pričom horná hrana chráničky musí byť min. 1,40 m pod niveletou vozovky 

a min. 1,00 m pod niveletou terénu. 

 S umiestnením štartovacej a čakacej jamy pretláčania v zmysle výkresu č. R.1: Rezy križovania ciest 

súhlasíme, rozmery štartovacej a čakacej jamy žiadame minimalizovať. 
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 S uložením navrhovanej stavby v súbehu  s cestou II/589 v km 8,299 – km 10,154 vpravo v smere 

staničenia v extraviláne v zmysle predložených výkresov č. N.31 – N.36 Polohopisný plán vo vzdialenosti 

3,80 m - 11,30 m za cestným pozemkom cesty II/589 v ochrannom pásme cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m 

pod úrovňou terénu súhlasíme. 

 S uložením navrhovanej stavby v súbehu  s cestou II/589 v km 10,154 – km 10,949 vpravo v smere 

staničenia v intraviláne obce Dulovce v zmysle predložených výkresov č. N.36 – N.40 Polohopisný plán vo 

vzdialenosti 0,60 m - 5,90 m za priekopou cesty II/589 v hĺbke min. 1,40 m pod úrovňou terénu súhlasíme, 

v stiesnených pomeroch žiadame stavbu uložiť tesne k jestvujúcim oploteniam, výkop prevádzať opatrne 

ručne s príslušným pažením, 

 S uložením navrhovanej stavby v súbehu  s cestou II/589 v km 11,327 – km 11,370 vpravo v smere 

staničenia v intraviláne obce Dulovce v zmysle predloženého výkresu č. N.42: Polohopisný plán vo 

vzdialenosti 8,90 m za chodníkom v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme. 

 S uložením navrhovanej stavby v súbehu  s cestou II/589 v km 11,370 – km 11,395 vpravo v smere 

staničenia v intraviláne obce Dulovce v zmysle predloženého výkresu č. N.43 Polohopisný plán vo 

vzdialenosti 9,50 m za cestným pozemkom cesty II/589 v ochrannom pásme cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 

m pod úrovňou terénu súhlasíme. 

 S uložením navrhovanej stavby v súbehu  s cestou II/589 v km 11,395 – km 14,825 vľavo v smere 

staničenia v extraviláne v zmysle predloženého výkresu č. N.43 – N.51: Polohopisný plán vo vzdialenosti 

5,60 m – 21,30 m za cestným pozemkom cesty II/589 v ochrannom pásme cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m 

pod úrovňou terénu súhlasíme. 

 S uložením navrhovanej stavby v súbehu  s cestou II/589 v km 14,825 – km 14,867 vľavo v smere 

staničenia v intraviláne obce Pribeta v zmysle predloženého výkresu č. N.51: Polohopisný plán vo 

vzdialenosti 13,30 m za priekopou cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme. 

 S uložením navrhovanej stavby v súbehu  s cestou II/589 v km 14,867 – km 15,620 vpravo v smere 

staničenia v intraviláne obce Pribeta v zmysle predloženého výkresu č. N.51 – N.55: Polohopisný plán vo 

vzdialenosti 3,00 m – 4,10 m za priekopou cesty II/589 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu tesne pri 

jestvujúcich oploteniach súhlasíme, výkop žiadame prevádzať opatrne ručne s príslušným pažením. 

 Kríženie cesty II/589 v km 11,395 a v km 14,867 navrhovanou stavbou žiadame riešiť kolmo na os vozovky 

cesty II/589 pretláčaním s uložením do chráničky. Chráničku požadujeme umiestniť v celej šírke kríženia 

vozovky cesty II/589, jej krajníc i priekop, pričom horná hrana chráničky musí byť min. 1,40 m pod 

niveletou vozovky a min. 1,00 m pod niveletou terénu. 

 S umiestnením štartovacej a čakacej jamy pretláčania v zmysle výkresu č. R.1: Rezy križovania ciest 

súhlasíme, rozmery štartovacej a čakacej jamy žiadame minimalizovať. 

 

 III/1467 Hurbanovo – Svätý Peter: 

 S uložením navrhovanej stavby v súbehu  s cestou III/1467 v km 0,950 – km 1,245 vpravo v smere 

staničenia v intraviláne obce Hurbanovo v zmysle predloženého výkresu č. N.6 a N.7: Polohopisný plán vo 

vzdialenosti 3,20 m - 14,0 m od okraja vozovky cesty III/1467 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu 

súhlasíme. 

 S uložením navrhovanej stavby v súbehu  s cestou III/1467 v km 1,245 – km 4,397 vľavo v smere staničenia 

v extraviláne v zmysle predložených výkresov č. N.8 – N.15: Polohopisný plán vo vzdialenosti 10,80 m - 

15,50 m od okraja vozovky cesty III/1467 za cestným pozemkom cesty III/1467 v ochrannom pásme cesty 

III/1467 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme. 

 S uložením navrhovanej stavby v súbehu  s cestou III/1467 v km 4,397 – km 4,750 vpravo v smere 

staničenia v extraviláne v zmysle predložených výkresov č. N.16 Polohopisný plán vo vzdialenosti 11,60 m 

- 13,40 m od okraja vozovky cesty III/1467 za cestným pozemkom cesty III/1467 v ochrannom pásme cesty 

III/1467 v hĺbke min. 1,00 m pod úrovňou terénu súhlasíme. 

 Kríženie cesty III/1467 v km 1,245 a v km 4,397 navrhovanou stavbou žiadame riešiť kolmo na os vozovky 

cesty III/1467 pretláčaním s uložením do chráničky. Chráničku požadujeme umiestniť v celej šírke kríženia 



Č.sp. 445/2019-5 - Č.z. 167/2019-2ÚR str. 31 

 
 

vozovky cesty III/1467, jej krajníc i priekop, pričom horná hrana chráničky musí byť min. 1,40 m pod 

niveletou vozovky a min. 1,00 m pod niveletou terénu. 

 S umiestnením štartovacej a čakacej jamy pretláčania v zmysle výkresu č. R.1: Rezy križovania ciest 

súhlasíme, rozmery štartovacej a čakacej jamy žiadame minimalizovať. 

 

Všeobecne platné podmienky: 

 V žiadnom prípade nepovoľujeme akýkoľvek zásah do cestných telies II/589 a III/1467 (ďalej len 

„cesta“). 

 V roku 2016 v rámci projektu „Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. „tried bola v km 0,926 – km 

1,405 realizovaná stavebná úprava krytu vozovky cesty III/1467 Hurbanovo – Svätý Peter. 

 V roku 2017 v rámci projektu „Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. tried„ bola v km 1,405 – km 

2,750 realizované frézovanie živičného povrchu krytu vozovky cesty III/1467 Hurbanovo – Svätý 

Peter. 

 Na ceste II/589 v intraviláne obce Dulovce sa v km 10,876 nachádza mostný objekt ev.č. 589-006, ID 

M3509, navrhovanú stavbu žiadame realizovať bez zásahu do tohto objektu. 

 Na ceste II/589 v extraviláne sa v km 14,084 vpravo v smere staničenia nachádza priepust ID: P76737, 

navrhovanú stavbu žiadame realizovať bez zásahu do tohto objektu. 

 V zmysle ust. §8 ods.1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komuni-káciách 

teleso diaľníc, ciest a miestnych komunikácií je ohraničené zvýšenou obrubou chodníkov, prípadne 

zelených pásov, vonkajšími hranami cestných a záchytných priekop a rigolov, svahov cestných násypov 

a zárezov alebo vonkajšími hranami päty oporných múrov a tarasov alebo vonkajšími hranami koruny 

obkladových a zárubných múrov, prípadne vonkajšími hranami zárezov nad týmito múrmi. 

 Vonkajšie pasívne optické skriňové rozvádzače žiadame v celom úseku umiestniť za cestné teleso ciest, t.j. 

za priekopy z dôvodu, aby nedochádzalo k sťaženiu údržby cestného telesa. 

 Ukončenie navrhovaných optických prípojok prostredníctvom stĺpikových optických krabíc žiadem 

umiestniť v oplotení rodinných domov. 

 Montážne jamy pre pripojenie jednotlivých rodinných domov žiadame realizovať bez zásahu do priekop 

ciest, v stiesnených pomeroch povoľujeme zásah do vonkajšej hrany priekopy cesty. 

 Montážne jamy na napojenie navrhovanej stavby na jestvujúcu trasu HDPE rúr žiadame riešiť mimo 

cestného telesa ciest, t.j. za priekopou resp. vo vzdialenosti min. 3,60 m od okraja vozovky (najbližšiu hranu 

montážnej jamy vo vzdialenosti 3,6 m od okraja vozovky). 

 Výkopy žiadame zabezpečiť vhodným pažením proti zosuvu. 

 Zemina z výkopov nesmie byť ukladaná na korunu vozovky cesty, ani do priekop. 

 Počas prác nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vyššieuvedenej cesty a jej príslušenstva. 

 Realizáciou predmetných prác nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov na vyššieuvedenej ceste. 

 Výkopovými prácami nenarušiť stabilitu cestného telesa a zachovať funkčnosť odvodnenia cesty. 

 Upozorňujeme na ust. §1 a najmä na ust. §14 ods. 4 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon 

o pozemných komunikáciách, v ktorej je uvedené, že na cestný pozemok diaľníc, ciest a miestnych 

komunikácií sa nesmú vyviesť žiadne odvodňovacie systémy. 

 Po ukončení prác uviesť rozkopávky do pôvodného stavu vrátane zatrávnenia, zásypy prevádzať so 

zhutnením po cca 30 cm vrstvách, pričom spätné zásypy výkopov narušených priekop previesť 

štrkopieskom. 

 Pred začatím prác treba ohlásiť výkopové práce na RSaÚC, stredisko správy a údržby, Bašta IV., 

Okružná cesta, Komárno - p. Jozef Štupický - 0903 588 661 - ktorá si vyhradzuje právo dohliadať na 

výkopové práce.  

 Investor v plnej miere zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v  dôsledku 

zanedbania svojich povinností. 

 Investor v plnej miere zodpovedá za škody vzniknuté nekvalitným prevedením spätnej úpravy rozkopávky. 
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 Za účelom zabezpečenia plynulého a bezpečného výkonu zimnej údržby podľa operačného plánu je 

týmto stanovená stavebná uzávera všetkých užívateľov ciest II. a III. triedy Nitrianskeho 

samosprávneho kraja v termíne od 1.12 do 1.3. príslušného roka, počas ktorej je zakázaná akákoľvek 

stavbená činnosť na cestách II. a III. triedy. 

 Akékoľvek prípadné zmeny oproti predloženej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby 

a pripomienkam v tomto stanovisku, resp. akékoľvek zmeny v realizácii navrhovanej stavby voči 

predloženej pripomienkovanej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby je potrebné opätovne 

prostredníctvom projektovej dokumentácie predložiť na posúdenie na RSaÚC Nitra a.s., Stredisko 

správy a údržby Komárno.  

 Pred začatím prác je potrebné si vyžiadať všetky od nášho úradu ( Okresný úrad Komárno, odboru cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií) všetky potrebné povolenia v zmysle ust. Zákona č. 135/1961 Zb. 

 V ostatnom žiadame dodržať podmienky stanoviska RSaÚC Nitra a.s. stredisko Komárno, pod č.  RD 01 

1900074, RO011900019 zo dňa  26.3.2019.  

 

Slovenský pozemkový fond- stanovisko č. SPFS37092/2019-RO-17-04 zo dňa 22.07.2019 - SPF Vám 

oznamuje, že súhlasí 

a) s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu, 

b) s vydaním stavebného povolenia a realizáciou stavby, 

c) s vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu, 

d) s vydaním rozhodnutia na umiestnenie stavby na pozemku SR - SPF, za podmienky: 

1.   Na základe zamerania skutočného vyhotovenia stavby a znaleckého posudku SPF s investorom uzatvorí 

zmluvu o zriadení vecného bremena za jednorazovú odplatu na pozemky, dotknuté stavbou do kolaudácie 

stavby, alebo do vydania užívacieho povolenia. 

2. Zemné práce je potrebné dohodnúť s užívateľmi dotknutých pozemkov. 

3. Pred zahájením prác je potrebné dohodnúť odškodnenie užívateľov pozemkov. 

4. Do kolaudácie stavby je potrebné terén dať do upraveného stavu 

 

Toto stanovisko je platné na 1 rok od jeho vydania. 

Stručný opis stavby :  Jedná sa o vybudovanie novej internetovej a telekomunikačnej siete, ktorá bude 

realizovaná optickými káblami uloženými v zemi.  

 

ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a, s., Nitra – vyjadrenie 572/2019/ 

44034/ 2019/SpS_IT_JHu zo dňa 25.6.2019 k projektovej dokumentácií pre územné konanie stavebníka 

Slovák Telekom a.s.. Bajkalská 28, Bratislava. Voči navrhovanej trase nemáme pripomienky. 

 

 

C. Účastníkmi konania sú: Slovak Telekom, a.s.,  so sídlom Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, v zastúpení 

TOANDE SLOVAKIA, s.r.o., Čajakova 18, 811 05  Bratislava, Ing. Vladimírom Melicherom, vlastníci 

pozemkov a stavieb, v ktorých bude líniová stavba umiestnená ( parc. registra „C" č. 3182, 3411/2, 

3416/1, 3195/18, 3195/17, 3195/16, 3495/15, 3222, 3225/4, 3230, 3335, 3345/2, 3345/1, 3347, 3348, 

3407, 3455 k.ú. Hurbanovo , parc. registra „C" č. 6105, 6104, 6106, 6110, 6140, 5847, 6137, 6296, 

6174/1, 6428, 6177,  6353, 6352, 6409, 6408, 6429,6430,2314/2, 7058, 7057, 6982,7036, 6924, 7030, 

7029,6982,6923,6922,6934,6935,6933,6921,6932,6929 k.ú. Svätý Peter, parc. registra „C" č.  

1765/1,1766/52,1766/30,1763/1,1771/3,1771/2,1771/1, 1770/34, 1770/9,396/2,1773,399,145/1, 400, 

401, 404/1, 404/5,404/6,404/7,401,406/1,2098/2, 1827, 1828/1,430/20,430/22, 30/6,430/1,429/3,426/1, 

422/159,1156/3,1156/1,987,966/1,986 k.ú. Dulovce a parc. registra „C" č.4292, 4333/3, 4293/1,4333/6, 

4333/13,4333/12,4333/2,4490,4641,4632,4640,2233/2,2233/1,2004, 2232, 2234,2229/2,1614/6, 1614/2, 

2229/3, 1650/9,1650/2 k.ú. Pribeta,  vlastníci susedných pozemkov a stavieb. 

 

D. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené, preto nie je potrebné o nich rozhodovať. 

 

E. Platnosť rozhodnutia:  
Toto rozhodnutie je podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platné 3 roky odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti tohto rozhodnutia. Právoplatnosť sa vyznačuje v záhlaví tohto rozhodnutia. 
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 Toto rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov 

navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 

 
 Odôvodnenie: 

 Dňa 2.5.2019 podal navrhovateľ Slovak Telekom, a.s.,  so sídlom Bajkalská 28, 817 62  Bratislava,                  

v zastúpení TOANDE SLOVAKIA, s.r.o., Čajakova 18, 811 05  Bratislava, Ing. Vladimírom Melicherom (ďalej 

len „navrhovateľ“), na Obec Svätý Peter, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119, ods.1 stavebného zákona , 

na základe určenia Okresného úradu Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, listom č. OU-NR-OVBP2-

2019/013805-2 zo dňa 31.1.2019  návrh na vydanie územného rozhodnutia stavby o umiestnení stavby 

(novostavby): INS_FTTH_Transport_HURB-04 líniová stavba verejnej elektronickej komunikačnej siete                              

v intraviláne a extraviláne mesta Hurbanovo, v intraviláne a extraviláne obce Svätý Peter, v intraviláne a 

extraviláne obce Dulovce a v intraviláne a  extraviláne obce Pribeta, katastrálne územie  Hurbanovo, Svätý 

Peter, Dulovce a Pribeta na pozemkoch parc. registra „C“:  

 č. 3182, 3411/2, 3416/1, 3195/18, 3195/17, 3195/16, 3495/15, 3222, 3225/4, 3230, 3335, 3345/2, 

3345/1, 3347, 3348, 3407, 3455 k.ú. Hurbanovo 

 č. 6105, 6104, 6106, 6110, 6140, 5847, 6137, 6296, 6174/1, 6428, 6177,  6353, 6352, 6409, 6408, 

6429,6430,2314/2,7058,7057,6982,7036,6924,7030,7029,6982,6923,6922,6934,6935,6933,6921,6932,

6929 k.ú. Svätý Peter 

 č. 1765/1, 1766/52,1766/30,1763/1,1771/3,1771/2,1771/1,1770/34,1770/9,396/2,1773,399,145/1,400, 

401,404/1,404/5,404/6,404/7,401,406/1,2098/2,1827, 1828/1,430/20,430/22,430/6,430/1,429/3,426/1, 

422/159,1156/3,1156/1,987,966/1,986 k.ú. Dulovce 

 č.4292,4333/3,4293/1,4333/6,4333/13,4333/12,4333/2,4490,4641,4632,4640,2233/2,2233/1,2004, 

2232, 2234, 2229/2,1614/6,1614/2,2229/3,1650/9,1650/2 k.ú. Pribeta 

- ku ktorým má navrhovateľ líniovej stavby iné právo v zmysle § 139 ods.1 písmeno c) stavebného 

zákona na základe § 66 ods.1 písmeno a) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách                

v znení neskorších predpisov. Dňom podania návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 

stavby bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby. 

 Navrhovaná stavba je líniovou stavbou podľa § 139 odsek 3 písmeno f) stavebného zákona. 

 Pretože návrh na vydanie územného rozhodnutia nebol úplný- neboli doložené všetky podklady                     

a stanoviská potrebné pre jeho riadne a spoľahlivé posúdenie, stavebný úrad vyzval dňa 9.5.2019  navrhovateľa 

na doplnenie podania všetkými potrebnými náležitosťami v stanovenej lehote ( 90 dní odo dňa doručenia výzvy 

a rozhodnutia) a súčasne podľa § 29 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") územné konanie o umiestnení stavby  prerušil  

rozhodnutím č. 445/2019-3, 167/2019-2 prerušenie. Stavebný úrad upozornil navrhovateľa, že ďalšie náležitosti 

môžu vyplynúť po doložení požadovaných dokladov. Zároveň navrhovateľa upozornil, že ak navrhovateľ 

v určenej lehote návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby nedoplní, stavebný úrad územné  konanie 

zastaví podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona. Navrhovateľ prevzal rozhodnutie a výzvu dňa 27.5.2019. 

Navrhovateľ doplnil podanie dňa 31.7.2019. 

 Obec Svätý Peter, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 1)  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon")            

na základe určenia Okresného úradu Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, listom č. OU-NR-OVBP2-

2019/013805-2 zo dňa 31.1.2019, po preskúmaní doplnených dokladov  podľa § 36 ods. 1 a § 36 ods.4 

stavebného zákona s prihliadnutím na § 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. 445/2019-4, 167/2019-2 ÚK zo dňa 7.8.2019 začatie územného konania o umiestnení stavby (novostavby) 

účastníkom konania (líniová stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania - § 36 ods.4 stavebného 

zákona) verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom osobitne obvyklou formou. 

 V súlade s § 36 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad v oznámení upozornil účastníkov konania, že 

svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne 

neprihliadne. Rovnako v súlade s § 42 ods.5 stavebného zákona stavebný úrad upozornil účastníkov územného 

konania, že v odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené                          

v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.  
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 Zároveň stavebný úrad účastníkov konania poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania a         

zároveň upozornil účastníkov, že ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca 

písomnú plnú moc.                

 V súlade s § 36 ods.3 stavebného zákona mohli dotknuté orgány oznámiť svoje stanoviská v rovnakej 

lehote ako účastníci konania. Taktiež boli upozornení, že ak  dotknutý orgán v určenej lehote neoznámil svoje 

stanovisko  k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 Súčasne nariadilo na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie na deň 27.8.2019,                       

o výsledku ktorého bol spísaný záznam. 

 Oznámenie verejnou vyhláškou bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce Svätý Peter a na  

www.svatypeter.eu od 8.8.2019 do 23.8. 2019; na úradnej tabuli Mesta Hurbanovo a na www.hurbanovo.sk  od 

7.8.2019 do 22.8.2019; na úradnej tabuli Obce Dulovce a na www.dulovce.sk od 9.8.2019 do 26.8.2019 a na 

úradnej tabuli Obce Pribeta  a na  www.pribeta.sk od 7.8.2019 do 22.8.2019.Oznámenie o začatí územného 

konania bolo všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom doručené včas.  

 Archeologický ústav SAV,  Nitra zaslal poštou vyjadrenie č. 1128/19 zo dňa 21.8. 2019 - odborné 

stanovisko v správnom konaní,  vyjadrenie stavebný úrad zapracoval do časti B/ tohto rozhodnutia.  

 Ministerstvo ŽP SR, odbor štátnej geologickej správy, Bratislava zaslalo elektronickou poštou 

stanovisko č.42360/2019 zo dňa 11.9.2019 k oznámeniu o začatí územného konania o umiestnení 

stavby“INS_FTTH_Transport_HURB-04, stanovisko stavebný úrad zapracoval do časti B/ tohto rozhodnutia. 

 Ostatné dotknuté orgány po doručení oznámenia o začatí územného konania o umiestnení stavby až do 

ústneho pojednávania nedoložili nové stanoviská, ani nepožiadali o predĺženie lehoty na doloženie svojich 

stanovísk. Stavebný úrad preto v súlade s § 36 ods.3 stavebného zákona predpokladá, že dotknuté orgány so 

stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.  

 Účastníci konania voči umiestneniu navrhovanej stavby po doručení oznámenia č. 445/2019-4, 

167/2019- 2 ÚK zo dňa 7.8. 2019 až do ústneho pojednávania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky. 

 Na ústnom pojednávaní konanom dňa 27.8.2019 bol spísaný záznam s prezenčnou listinou. Na konaní 

sa zúčastnil starosta obce Dulovce Andrej Hamran, splnomocnený zástupca navrhovateľa Ing. Vladimír 

Melicher, zástupca  spoločnosti Carisma spol, s r.o., Mário Geleta a zástupca Hydromeliorácie, š.p., Bratislava 

Ing. Magdaléna Machajová. Zástupca  Hydromeliorácie, š.p sa vyjadrila, že žiadajú dodržanie podmienok 

stanovené vo vyjadreniach č. 92-2/120/2019 zo dňa 17.01.2019 a č. 92-4/120/2019 zo dňa 11.02.2019.                    

Na ústnom pojednávaní zástupca spoločnosti Carisma spol, s r.o., Mário Geleta a projektant Ing. Vladimír 

Melicher ,  TOANDE SLOVAKIA, s.r.o., Čajakova 18, 811 05  Bratislava, zástupca  Slovak Telekom, a.s.,    

prejednali  záujem spoločnosti Carisma spol., s r.o. o pripokládku  do navrhovanej transportnej trasy ST 

optického kábla OOk Hurbanovo – Pribeta. Stanovisko ST: zadefinované podmienkami pre pripokládku prvkov 

spoločnosti Carisma spol. s r.o., pre stavbu: INS_FTTH_Transport_HURB_04 :    

1. Spoločnosť Carisma spol. s.r.o. , Dvory nad Žitavou bude mať do konca roka 2019 (najneskôr do 

zahájenia realizácie stavby – marec 2020) spracovanú PD s právoplatným územným rozhodnutím na 

našu celú trasu transportnej siete Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce a Pribeta. 

2.  Bude vznesená a zdokladovaná požiadavka municipalít na umožnenie pripokládky spoločnosti Carisma 

spol. s r.o. do jedného spoločného výkopu ST v presne definovanej trase. Spoločnosť Slovak Telekom, 

a.s., žiada predložiť písomné stanoviská jednotlivých obcí – Hurbanovo, Svätý Peter, Dulovce a Pribeta 

k nutnosti uloženia káblov oboch operátorov do jednej ryhy. 

3. Spoločnosť Carisma spol. s r.o.  Dvory nad Žitavou bude súhlasiť so zaplatením polovičných nákladov 

za zemné výkopové práce, spätné úpravy a s tými súvisiace ďalšie poplatky, ktoré vzniknú investorovi 

ST pri realizácii stavby. 

4. ST si bude realizovať pre uloženie svojich prvkov samostatné pretlaky popod štátnymi cestami, 

miestnymi komunikáciami a chodníkmi a ostatnými spevnenými plochami, spoločnosť Carisma spol. s 

r.o. si zrealizuje vlastné pretlaky pre uloženie svojej infraštruktúry na vlastné náklady. 

5. Spoločnosť Carisma spol. s r.o.  bude pripravená kapacitne aj materiálovo na rýchlu pripokládku svojich 

prvkov do zrealizovaných výkopov. Predpokladaný termín zahájenia zemných prác od 15.3.2020 po 

ukončení zimnej uzávery (termín bude spresnený v I. kvartáli 2020). 

Spoločnosť Slovak Telekom zaháji rokovania o možnej pripokládke so spoločnosťou Carisma spol. s r.o. po                   

v priebehu mesiaca september 2019.   

 

 Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií 

vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického 

vybavenia a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. 

http://www.svatypeter.eu/
http://www.hurbanovo.sk/
http://www.dulovce.sk/
http://www.pribeta.sk/
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 Dokumentáciu k predloženému návrhu vypracovala osoba odborne spôsobilá v zmysle zákona                        

č. 136/1995 Zb. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona                        

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

 

 Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou 

pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje 

všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad 

preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  

 Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia boli nasledovné stanoviská, doklady, vyjadrenia                       

a posúdenia:   

- 2x projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, 

- doklad o zaplatení správneho poplatku, 

- dohoda o plnomocenstve zo dňa 21.1.2019, 

- Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ODBOR TECHNICKEJ 

REGULÁCIE potvrdenie č. 6/OTR/2018-273 zo dňa 13.06. 2018, 

vyjadrenia – stanoviská:  

- Ministerstvo obrany SR, vyjadrenie č. ASM-50-3381/2018 zo dňa 7.1.2019, 

- Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie 

oblastného hygienika Bratislava -záväzné stanovisko zn. 00011/2019/ÚVHR/02192 zo dňa 10.1.2019, 

- Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky,  telekom. a bezp., Odbor telekomunikácií - vyjadrenie č. 

SITB-OT4-2019/000274-066 zo dňa 15.1.2019, 

- Okresné riaditeľstvo, Hasičského a záchranného zboru, v Komárne – stanovisko č. ORHZ-KN2-

2019/000089-002 zo dňa 7.1.2019, 

- OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA - stanovisko č. OU-KN-OKR-

2019/002755-002 zo dňa 04.01. 2019, 

- Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP, štátna vodná správa – záväzné stanovisko podľa § 28 ods.(1) 

zák. č. 364/2004 Z.z. č. OU-KN-OSZP-2019/002900 zo dňa 7.1.2019, 

- OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, odbor starostlivosti o životné prostredie – záväzné stanovisko  orgánu 

ochrany vôd k projektovej dokumentácii umiestnenia stavby č. OU-KN-OSZP-2019/005683 zo dňa 

28.2.2019, 

- OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie orgánu ochrany 

ovzdušia k projektovej dokumentácii umiestnenia stavby č. OU-KN-OSZP-2019/003248-2 zo dňa 

23.1.2019, 

- OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie č. OU-KN-

OSZP- 2019/002673 - 2  zo dňa 02.01.2019, 

- OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, odbor starostlivosti o životné prostredie – záväzné stanovisko                

č. OU-KN-OSZP-2019/002714-002 zo dňa 9.01. 2019, 

- OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR – vyjadrenie č. OU-KN-PLO-

2019/003134 zo dňa 18.01.2019  , 

- OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR – stanovisko č. OU-KN-PLO- 

2019/008605 dňa 13.5.2019, 

- Mesto Hurbanovo,  odd. regionálneho rozvoja, Hurbanovo - stanovisko č. 429-136/2019 zo dňa 

9.1.2019, 

- Obec Svätý Peter, Obecný úrad, Hlavná 2, Svätý Peter - záväzné stanovisko č. 3460/2018 zo dňa 

23.1.2019, 

- Obec Dulovce, Obecný úrad - stanovisko č. 412/2018, 20-001 /2019 zo dňa 21.1.2019, 

- Obec Dulovce, Obecný úrad - stanovisko č. 20-002 /2019 zo dňa 21.1.2019, 

- Obec Pribeta, Obecný úrad -  záväzné stanovisko č. 678/2018 zo dňa 9.1.2019, 

- Krajský pamiatkový úrad Nitra - záväzné stanovisko č. : KPUNR-2019/3660-2/3424/PAT zo dňa 

15.01.2019, 

- Archeologický ústav SAV,  Nitra - vyjadrenie č. hu/03/2019-Ch20/19(15314) zo dňa 16.01. 2019, 

- Archeologický ústav SAV,  Nitra – odborné stanovisko č. 1128/19 zo dňa 21.8. 2019, 

- Ministerstvo ŽP SR, odbor štátnej geologickej správy, Bratislava - stanovisko č. 3855/2019-5.3 

3885/2019 zo dňa 22.1.2019 , 
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- OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V KOMÁRNE - záväzné stanovisko                    

č. ORPZ- KN- ODI1-1290-001/2018 zo dňa 31.12.2018, 

-  Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií – stanovisko                 

č. CS 4491 /2019,CZ 10295/2019 zo dňa 08.04. 2019, 

- REGIONÁLNA  SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST NITRA a.s., Stredisko správy a údržby, Komárno – 

stanovisko č. RD011900001, RO011900002 zo dňa  7.1.2019, 

- REGIONÁLNA  SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST NITRA a.s., Stredisko správy a údržby, Komárno – 

stanovisko č. RD0l l900074, RO011900019 zo dňa  26.3.2019, 

- Vodohospodárska výstavba, š.p., , Bratislava – stanovisko č. 4/2100/2019 zo dňa 11.1.2019, 

- Hydromeliorácie, š.p., Bratislava - vyjadrenie č. 92-2/120/2019 zo dňa 17.1.2019, 

- Hydromeliorácie, š.p., Bratislava - vyjadrenie č. 92-4/120/2019 zo dňa 11.02.2019, 

- Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo, Trnava, Bratislavská 2/A, Trnava – Vyjadrenie č. 

95.4/2019/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 15.1.2019, 

- ŽELEZNICE SR, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, SEKCIA OZNAMOVACEJ A 

ZABEZPEČOVACEJ TECHNIKY, Leopoldov – stanovisko č. 61/19/289401/SOZT-Hr/2a. 15 zo dňa 

25.02.2019, 

- ŽELEZNICE SR, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, Stredisko miestnej správy a údržby ŽTS 

TO Nové Zámky – vyjadrenie č. SMSÚ ŽTS TO NZ/7a.13 zo dňa 29.01.2019  , 

- ŽELEZNICE SR, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, SEKCIA ELEKTROTECHNIKY A 

ENERGETIKY – vyjadrenie č. 11/2019/289501/SEE/ 7a. 13/Po/15 zo dňa 30.01.2019, 

- ŽELEZNICE SR, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej 

techniky, SMSÚ OZT K I Nové Zámky – vyjadrenie č. 25/2019/284343/ SMSÚKTNZ/ 1b.06  zo dňa 

22.01.2019, 

- ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA, GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, 

ODBOR EXPERTÍZY – stanovisko č. 25278/2019/O230-3 zo dňa 13.05.2019, 

- MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, sekcia železničnej 

dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad - záväzné stanovisko 18662/2019/SŽDD/43662 zo dňa            

11. 06. 2019, 

- KOMVaK, Vodárne a kanalizácie, mesta Komárna, a.s.,  - vyjadrenie č. 31/2019 zo dňa 10.1.2019, 

- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Nové Zámky - vyjadrenie č. 

4697/2019/12 zo dňa 22.1.2019, 

- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Nové Zámky - vyjadrenie č. 24831/2019 

zo dňa 3.4.2019, 

- SPP - distribúcia, a.s. - vyjadrenie č. TD/NS/0248/2019/Či zo dňa 28.3.2019  , 

- ZÁPADOSLOVENSKÁ  DISTRIBUČNÁ, a.s., Úsek riadenia prevádzky a rozvoja DS, Bratislava, 

- Orange Slovensko, a.s. -vyjadrenie Michlovsky, s.r.o. č. BA- 0019/2019 zo dňa 3.1.2019, 

- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava - vyjadrenie č. 6611906929 zo dňa 4.4.2019, 

- GAMOTA GROU, Mederčská 81,945 01 Komárno, 

- Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, DOMOVINA Dulovce, Družstevná 780/8,  

- Dulovce - vyjadrenie č. 106/2019 zo dňa 21.2.2019, 

- AGROEKOSPOL spol. s r.o., Hlavná 2, Svätý Peter, 

- Poľnohospodárske družstvo, Rúbaňská 15, Pribeta - vyjadrenie č. 50/2019 zo dňa 10.4.2018, 

- Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dulovce -  vyhlásenie zo dňa 13.6. 2019, 

- COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, Nové Zámky  - vyjadrenie č. III/4-9/2019 zo dňa 

4.1.2019, 

- Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica - vyjadrenie č.347/2019/SSM-OMNaŠČ zo dňa 18.1.2019, 

- Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o., Hurbanovo - vyjadrenie zo dňa 18.1.2019, 

- Západoslovenská distribučná, a.s. - vyjadrenie č. CD 6361/2019 zo dňa 30.1.2019, 

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Bratislava, Správa vnútorných vôd Komárno 

- vyjadrenie č. CS SVP OZ BA 7/2019/9 zo dňa 24.1.2019, 

- CARISMA, spol. s r.o, Dvory nad Žitavou – vyjadrenie zo dňa 22.05.2019, 

- O2 Slovakia s.r.o., Bratislava – vyjadrenie k zo dňa 21.08.2019, 

- OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – stanovisko  č. 

OU-KN-OCDPK-2019/006685-003 zo dňa 23.04.2019, 

- Slovenský pozemkový fond- stanovisko č. SPFS37092/2019-RO-17-04 zo dňa 22.07.2019, 

- ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a, s., Nitra – vyjadrenie 572/2019/ 44034/ 

2019/SpS_IT_JHu zo dňa 25.6.2019, 
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 Na základe vyššie uvedeného a na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo 

výroku územného rozhodnutia. 

 Poučenie o odvolaní: 

 Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia,  na Obec Svätý Peter,  

Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter, a to podľa ust. § 53 a § 54 správneho poriadku. 15 – dňová lehota pre podanie 

odvolania začína plynúť nasledujúci deň po dni zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej tabule správneho orgánu, 

ktorý rozhodnutie vydal.  

 

 Podľa prvej hlavy tretej časti Správneho súdneho poriadku je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom až 

po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

 

 

Ing. Jozef Jobbágy 

              starosta obce 

 

 Poplatok: Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 

predpisov položky 59 písm. a ods. 2  vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 2.5.2019.  

 

Príloha pre navrhovateľa: overená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie 

 

 Toto rozhodnutie sa vyhlási ako verejná vyhláška spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa                     

na úradnú tabuľu  Obce Svätý Peter a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke www.svatypeter.eu,              

na úradnú tabuľu  Mesta Hurbanovo a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke www.hurbanovo.sk,          

na úradnej tabuľu  Obce Dulovce a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke www.dulovce.sk, a na úradnú 

tabuľu Obce Pribeta  a súčasne sa zverejní aj na internetovej stránke www.pribeta.sk. 

 

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania – navrhovateľovi, vlastníkom pozemkov a stavieb,                  

v ktorých je líniová stavba umiestnená ( parc. registra „C" č. 3182, 3411/2, 3416/1, 3195/18, 3195/17, 3195/16, 

3495/15, 3222, 3225/4, 3230, 3335, 3345/2, 3345/1, 3347, 3348, 3407, 3455 k.ú. Hurbanovo , parc. registra 

„C" č. 6105, 6104, 6106, 6110, 6140, 5847, 6137, 6296, 6174/1, 6428, 6177,  6353, 6352, 6409, 6408, 

6429,6430,2314/2,7058,7057,6982,7036,6924,7030,7029,6982,6923,6922,6934,6935,6933,6921,6932,6929 k.ú. 

Svätý Peter, parc. registra „C" č.  1765/1,1766/52,1766/30,1763/1,1771/3,1771/2,1771/1, 1770/34, 

1770/9,396/2,1773,399,145/1,400,401,404/1,404/5,404/6,404/7,401,406/1,2098/2, 1827, 1828/1,430/20,430/22, 

430/6,430/1,429/3,426/1, 422/159,1156/3,1156/1,987,966/1,986 k.ú. Dulovce a parc. registra „C"                              

č.4292,4333/3,4293/1,4333/6,4333/13,4333/12,4333/2,4490,4641,4632,4640,2233/2,2233/1,2004, 2232, 

2234,2229/2,1614/6,1614/2,2229/3,1650/9,1650/2 k.ú. Pribeta), vlastníkom susedných pozemkov a stavieb                

(v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona - líniová stavba a v zmysle § 26 správneho poriadku), zverejnenie 

verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods.5 a § 26 ods.2 správneho poriadku + príloha                      

k verejným vyhláškam - situačný výkres,  

 

1. Obec Svätý Peter - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní:  

Vyvesené od .......................................... do .................................................. 

 

Potvrdené dňa .......................................... podpis .......................................... 

Internetová stránka obce Svätý Peter www.svatypeter.eu - zverejnenie po dobu 15 dní: 

Zverejnené dňa: .................................          Ukončené dňa:  ................................... 

 

http://www.svatypeter.eu/
http://www.hurbanovo.sk/
http://www.dulovce.sk/
http://www.pribeta.sk/
http://www.svatypeter.eu/
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2. Mesto Hurbanovo - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní:  

Vyvesené od .......................................... do .................................................. 

 

Potvrdené dňa .......................................... podpis .......................................... 

 

Internetová stránka mesta Hurbanovo www.hurbanovo.sk   - zverejnenie po dobu 15 dní:  

Zverejnené dňa: .................................          Ukončené dňa:  ................................... 

 

3. Obec Dulovce - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní:  

Vyvesené od .......................................... do .................................................. 

 

Potvrdené dňa .......................................... podpis .......................................... 

 

Internetová stránka obce Dulovce www.dulovce.sk   - zverejnenie po dobu 15 dní: 

Zverejnené dňa: .................................          Ukončené dňa:  ................................... 

 

4. Obec Pribeta - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní:  

Vyvesené od .......................................... do .................................................. 

 

Potvrdené dňa .......................................... podpis .......................................... 

 

Internetová stránka obce Pribeta www.pribeta.sk   - zverejnenie po dobu 15 dní: 

Zverejnené dňa: .................................          Ukončené dňa:  ................................... 

 

 

Doručí sa dotknutým orgánom: 

5. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava 

6. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu,  Oddelenie oblastného hygienika 

Bratislava, Námestie slobody 6, 810 05  Bratislava 

7. Ministerstvo vnútra SR sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, 

Pribinova 2, 812 72  Bratislava 

8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Družstevná 16, 945 01  Komárno 

9. Okresný  úrad Komárno, odbor krízového riadenia, Nám. M.R. Štefánika 10, 945 01  Komárno 

10. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. gen. Klapku č. 7, 945 01  Komárno 

11. Okresný úrad Komárno, pozemkový a lesný odbor, Senný trh 4, 945 01  Komárno 

12. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií,  Rázusova 2A, 949 01 

Nitra 

13. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01  Nitra 

14. Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21  Nitra 

15. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej 

správy, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35  Bratislava 

16. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne, Pohraničná 8, 945 01  Komárno 

17. Regionálna správa a údržba ciest, a.s., stredisko správy a údržby, Bašta IV, Okružná cesta, 945 01  Komárno 

18. Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Karloveská 2, O.O.BOX 45, 842 04  Bratislava 

19. Hydromeliorácie š.p., Vrakúnska 29, 825 63  Bratislava 211 

20. Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02  Trnava 

http://www.hurbanovo.sk/
http://www.dulovce.sk/
http://www.pribeta.sk/
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21. KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s., E.B. Lukáča 25, 945 01  Komárno 

22. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.,, odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 940 01  Nové 

Zámky 

23. SPP  distribúcia a.s.,, Mlynské Nivy 44/B, 825 11  Bratislava 26 

24. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 

25. MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01  Piešťany 

26. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 

27. Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica 1 

28. Vodárne a kanalizácie Mesta Hurbanovo s.r.o., Komárňanská 69, 947 01  Hurbanovo 

29. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6,, 816 47  Bratislava 

30. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Svätoondrejovská 6, 945 01  Komárno 

31. Okresný úrad Komárno, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Senný trh 4, 945 01  Komárno 

32. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Sládkovičova    

       2, 920 41  Leopoldov 

30. Železnice SR, OR Trnava, SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky, M.R.Štefánika 64 74, 940 65  Nové Zámky 

31. Železnice SR, OR Trnava, Sekcia SEE, Kollárova 36, 917 01  Trnava 

32. Železnice SR, OR Trnava, SMSÚ OZT KT, M.R. Štefánika 74, 940 02  Nové Zámky 

33. Železnice SR, Bratislava, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8,813 61 Bratislava 1 

34. Carisma, spol. s.r.o., Okružná 31, 941 31  Dvory nad Žitavou 

35. O2Slovakia, s.r.o., Einsteinova 2485 101 Bratislava  

36. SR -Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova cesta 36 , 817 15  Bratislava  

37. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra  

38. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad,  

Námestie slobody 6, 810 05  Bratislava 

na vedomie: 

39. Slovak Telekom, a.s.,  so sídlom Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, v zastúpení TOANDE SLOVAKIA, 

s.r.o., Čajakova 18, 811 05  Bratislava, Ing. Vladimírom Melicherom, 

40. GAMOTA GROUP, Mederčská 81, 945 01  Komárno 

41. Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, DOMOVINA Dulovce, Družstevná 8, 946 56  Dulovce 

42. Agroekospol spol.s r.o., Hlavná 2, 946 57  Svätý Peter 

43. Poľnohospodárske družstvo, ul. Rúbaňská č. 15, 946 55  Pribeta 

44. COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, Hlavné námestie 6, 940 49  Nové Zámky 

45. Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01  Hurbanovo 

46. Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57  Svätý Peter 

47. Obec Dulovce, Hlavná 275/33, 946 56  Dulovce 

48. Obec Pribeta, Hlavná ul. č. 113, 946 55  Pribeta 

49. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dulovce, Novozámocká 26, 946 56  Dulovce 

 

ostatní: 

50. Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57  Svätý Peter – do spisu 
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Celková situácia INS_FTTH_Transport_HURB_04 Hurbanovo – Pribeta  

 

 

 

 

 

 


