OBEC PRIEVALY
906 34 Prievaly 189
Č. j.: SOÚ–611/2020–PEA
Vybavuje: Ing. Petrová

V Senici dňa 29.06.2020

STAVEBNÉ

POVOLENIE

Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, 816 47 Bratislava, Čulenova 6, zastúpená
splnomocnencom: LiV-EPI, s.r.o., IČO: 36361518, 821 09 Bratislava, Trenčianska 56/F, podala
dňa 25.02.2020 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „SA_Prievaly, Olšákov
mlyn: NNK, TS, VNK“ ako líniovej stavby v katastrálnom území Prievaly.
Na jej umiestnenie bolo vydané Obcou Prievaly rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 05.12.2019 pod
č. SOÚ-1402/2019-PEA.
Obec Prievaly ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť v
stavebnom konaní a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:
Stavba „SA_Prievaly, Olšákov mlyn: NNK, TS, VNK“ ako líniovej stavby v katastrálnom území
Prievaly sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona a v zmysle ustanovení §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)

povoľuje.
Na umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom
v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
Stavba je členená na stavebné objekty:
SO 01 – VN rozvody
SO 02 – NN rozvody
PS 01 – Transformačná stanica

Umiestnenie stavby:
V lokalite sa nachádza VN vzdušné vedenie linky č.216 NN distribučné vzdušné vedenia prevedené
na betónových PB.
SO 01 – VN rozvody
Predmetom stavebného objektu je vybudovanie VN káblovej prípojky pre novú transformačnú stanicu
(ďalej TS). VN káblové vedenie bude začínať na existujúcim podpernom bode (ďalej PB) č.341, na
ktorom sa zrealizuje prechod do kábla. Na PB č.341 sa osadí úsekový odpínač, káblová konzola a VN
obmedzovače prepätia. Kábel bude pokračovať v súbehu s miestnou komunikáciou k miestu osadenia
navrhovanej TS kde sa pripojí do prívodového poľa VN rozvádzača.
2
VN káblový rozvod bude realizovaný káblami jednotného typu 3x NA2XS2Y 1x240mm .
Káble budú uložené prevažne v zelenom páse a popri existujúcich komunikáciách. Pri križovaní
komunikácie a podzemných inžinierskych sietí bude kábel uložený v korugovanej ochrannej rúre.
Križovanie komunikácií je navrhnuté realizovať riadenými pretlakmi.
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VTL
V trase káblového vedenia dochádza ku križovaniu navrhovaného VN vedenia s existujúcim potrubím
VTL plynovodu DN 700. Križovanie bude realizované riadeným pretlakom po predchádzajúcom
odkopaní plynovodu na účel kontroly min. odstupovej vzdialenosti. Pri križovaní je nevyhnutná účasť
prevádzkovateľa plynovodu.
SO 02 – NN rozvody
Predmetom stavebného objektu je napojenie existujúcich NN vzdušných vedení z novej
transformačnej stanici.
Z novej TS budú vyvedené 3 káblové NN vývody.
jeden vývod prevedený káblom NAYY-J 4x240 povedie popri ceste k PB č.1 kde sa cez VRIS1+K
napojí na exist. vzdušné vedenie. Dĺžka navrhovaného vedenia je cca 1020m.
druhý vývod prevedený káblom NAYY-J 4x240 sa v blízkosti TS napojí na nový PB č.2 (výmena
pôvodného) na exist. NN vzdušné vedenie.
tretí vývod prevedený káblom NAYY-J 4x240 sa v blízkosti TS napojí na PB č.3 na exist. NN vzdušné
vedenie.
Na PB č.4 sa existujúce vzdušné vedenie prepoja pomocou VRIS1.
Križovanie miestnej komunikácie je navrhnuté uložením vedenia do chráničky, resp. pri križovaní
komunikácie riadeným pretlakom.
Demontáž NN
Po vybudovaní navrhovaných NN rozvodov sa existujúce NN vzdušné vedenia zdemontuje.
PS 01 – transformačná stanica
Predmetom prevádzkového súboru je vybudovanie novej kioskovej transformačnej stanice od výrobcu
HARAMIA typ EH6 na pozemku parc. č. 4157 (KN-C) v katastrálnom území Prievaly.
Spracovateľ projektovej dokumentácie:
Ing. Dušan Držík, LiV-EPI, s.r.o., 821 09 Bratislava, Trenčianska 56/F
Rozpočtový náklad stavby: 201 870,- €
2. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických
zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona,
ktoré upravujú všeobecno-technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
4. Na stavbe budú použité vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z.
o stavebných výrobkoch.
5. Rešpektovať všetky rozvodné siete a ich polohu nechať vytýčiť príslušnými správcami. Pred
začatím výkopových prác zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí
a vyznačiť ich trasu.
6. Pri realizácii stavby dodržať ochranné pásma jednotlivých existujúcich vedení a zariadení a pri
súbehu a križovaní dodržať jednotlivé STN.
7. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
8. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu
do 15 dní po skončení výberového konania.
9. Vzniknutý stavebný odpad bude odvezený na skládku podľa určenia Obce Prievaly, odvážanou
suťou nesmú byť znečisťované verejné komunikácie.
10. Stavba bude realizovaná len na pozemku stavebníka. Stavebník bude dbať na to, aby čo
najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli
na nich škody.
11. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
12. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď
nadobudlo právoplatnosť.
13. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).
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14. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok „Stavba povolená“ na viditeľnom mieste
pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby (§ 66 ods. 3 písm. j)
stavebného zákona) s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
15. Stavba nesmie byť užívaná bez kolaudácie. O vydanie kolaudačného rozhodnutia požiada
stavebník pred ukončením stavby príslušný stavebný úrad.
16. Stavebník je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46a stavebného zákona.
17. Stavebník je povinný všetky podmienky, za akých mu je stavba povolená plniť a po doručení tohto
povolenia ich berie na vedomie a sú preňho záväzné.
Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy
a organizácií:
1. Rešpektovať a dodržať podmienky stanoviska Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava, zn.
CD18623/2020 zo dňa 13.03.2020:
 V záujmovom území sa nenachádzajú podzemné siete vo vlastníctve ZsD, a.s..
 Dodržať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 zákona č.
251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby
a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do
styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb
vykonávajúcich činnosť alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti
VVN, VN a NN vedení.
 Pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a NN vedenia a budú sa v ňom pohybovať
osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe. Dodržať
ustanovenie § 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vykonať poučenie (oboznámenie) pracovníkov o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN a NN
vedenia.
 PD rieši pripojenie novej TS zo vzdušného VN vedenia č. 216 v k.ú. Prievaly VN káblovou
prípojkou, nové zemné káblové vývody z nej, ktoré nahradia časť vzdušnej siete a demontáž časti
existujúceho NN vzdušného vedenia.
 Na existujúcom PB VN vedenia sa osadí nový zvislý odpínač a z neho bude vedená nová zemná
2
VN prípojka káblom 3xNA2XS2Y 1x 240 mm a táto bude zaústená do navrhovanej kioskovej TS.
 Nová distribučná kiosková TS bude osadená VN rozvádzačom SIEMENS 8DJH – zapojenie RRT,
olejovým hermetizovaným transformátorom s výkonom 100 kVA a NN rozvádzačom so 6 vývodmi
– odpínačmi Multivert 400 A. Hl.istič bude nastavený na Ir = 144 A, MTP 200/5, In prípojníc – 630
A.
2
 Z novej TS sa vytiahnu 3 zemné káble NAYY-J 4x 240 mm .
2
- Smer č. 1 NN kábel NAYY-J 4x 240 mm na podperný bod (PB) č. 3 a naň sa pripojí existujúci
vzdušný kábel.
2
- Smer č. 2 NN kábel NAYY-J 4x 240 mm smer PB č. 2 a naň bude pripojené existujúce NN
vedenie distribučnej siete.
2
- Smer č. 3 NN kábel NAYY-J 4x 240 mm na PB č. 75.
 Vzdušné vedenie, ktoré budú nahradené zemnými sa demontujú.
2. Rešpektovať a dodržať podmienky stanoviska SVP, š.p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy,
Malacky, č. CS SVP OZ BA 2349/2019/2 zo dňa 13.08.2019 a č. CS SVP OZ BA 2349/3 zo dňa
27.09.2019:
 Navrhnutá trasa nového NN káblového vedenia (situácia časť č. 1) bude križovať vodný tok
Rudava v cca r.km 34,840, ktorý je v správe našej organizácie a melioračný odpad (situácia časť č.
3), ktorý je v správe Hydromeliorácií, š.p.. Trasa NN káblového vedenia je navrhnutá tiež v súbehu
s vodným tokom Rudava v úseku cca r.km 34,84 – 35,68 a v súbehu s vyššie uvedeným
melioračným odpadom.
 Križovanie NN kábla s tokom Rudava je navrhnuté riešiť riadeným pretláčaním. Žiadame doplniť
výkresy detailov križovania (do geodeticky zameraného profilu) a NN kábla s tokom Rudava, ktoré
bude navrhnuté v súlade s STN 736822 „Križovanie a súbehy vedení s vodnými tokmi“. Kábel musí
byť v mieste križovania s vodným tokom v celej dĺžke uložený v chráničke, pričom chránička musí
presahovať min. 5 m za brehovú čiaru toku. Žiadame, aby hĺbka krytia chráničky v mieste
križovania bola min. 2,0 m od nivelety dna vodného toku. Pri návrhu trasy v súbehu s tokom
Rudava, žiadame rešpektovať jeho pobrežný pozemok, ktorý tvoria pozemky do 10 m od brehovej
čiary vodného toku. V zmysle uvedeného trasu zemného kábla navrhujeme uložiť až za poľnú
cestu.
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 Na stavby vo vodách, pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach je v zmysle § 27 zákona
č. 364/2004 Z.z. potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy. Vydaný súhlas
žiadame doručiť našej organizácii.
 Ku križovaniu zemného kábla s vodným tokom Rudava a jeho súbehu vopred prizvať zástupcu
našej organizácie, ktorý odsúhlasí jeho vykonanú realizáciu.
 Pri realizácii prác nesmie dôjsť k poškodeniu koryta vodného toku a k zhoršeniu jeho odtokových
pomerov.
3. Rešpektovať a dodržať podmienky vyjadrenia SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, č.
TD/NS/0617/2019/Mo zo dňa 09.08.2019:
 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník
povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich
plynárenských zariadení.
 Stavebník je povinný oznámiť začatie stavebných prác v ochrannom pásme plynárenských
zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D 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
a 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
činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
 Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 12 m na každú stranu
od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
 Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať
pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude
zaznamenaný do stavebného denníka.
 Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je
prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
 Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti
poškodeniu.
 Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia
a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
 Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D.
 Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného
zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise
z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP),
najmä STN 38 6410, STN 73 6005, TPP 700 02, TPP 701 03, TPP 906 01.
 Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
 Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
 Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..
4. Rešpektovať a dodržať podmienky vyjadrenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Bratislava, č. 32064/2019/Ss zo dňa 20.08.2019:
 Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie rešpektovať naše
zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č.
442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a o verejných kanalizáciách. Pásma ochrany určené podľa
predpisov do účinnosti zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a o verejných
kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.
 V uvedenej lokalite sa nachádzajú zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré nie
sú v majetku ani prevádzke BVS, a.s..
5. Rešpektovať a dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu Senica, odboru
starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo, č. OU-SE-OSZP-2019/010736/02 zo
dňa 31.07.2019:
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 Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach vykonávaných v sídle
alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo
fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto
práce v konečnom štádiu vykonávajú.
 Pôvodcom odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 zákona
o odpadoch.
 Pôvodca odpadu je povinný zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov, zabezpečené pred
znehodnotením, odcudzením alebo inými nežiaducim únikom, nakladať s nimi v zmysle hierarchie
odpadového hospodárstva a odovzdať ich len osobe oprávnenej podľa zákona o odpadoch.
 O druhoch a množstve odpadov a nakladaní s nimi je povinný viesť a uchovávať evidenciu, údaje
z nej ohlasovať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať
ohlásené údaje.
 Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva sa vyjadruje podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5
zákona o odpadoch k dokumentácii v kolaudačnom konaní.
6. Rešpektovať a dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Senica – pozemkový a lesný
odbor č. OU-SE-PLO/2019/010869/Mik zo dňa 30.09.2019:
 V súlade s ust. § 18 zákona je investor povinný pred stavebnou činnosťou požiadať Okresný úrad,
pozemkový a lesný odbor o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako 1 rok, vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do
pôvodného stavu.
7. Rešpektovať a dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu Senica, odboru
starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, č. OU-SE-OSZP2019/010707-04 zo dňa 26.08.2019:
 V prípade nutného výrubu drevín požiadať pred začatím stavebných prác o súhlas podľa § 47 ods.
3 zákona č. 543/2002 Z. z. príslušný orgán ochrany prírody (Obec Prievaly).
8. Rešpektovať a dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu Senica, odboru
starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, č. OU-SE-OSZP-2019/010806-002 zo dňa
15.08.2019:
 Pri realizácii stavby príde ku križovanie vodného toku Hlavina a potoka Rudava. Pred vydaním
stavebného povolenia musí investor požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa
§ 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
 Križovanie musí byť v súlade s normou STN 73 68 22 Kríženia a súbehy vedení a komunikácií
s vodnými tokmi. Na základe tejto STN chránička musí byť ukončená u ohrádzovaných tokov až za
ochranným pásmom hrádze, pri neohrádzovaných upravených tokoch 6 m od brehovej čiary.
 Výška krytia a zabezpečenia kábla pred škodlivými účinkami vody musí byť odsúhlasené správcom
vodného toku. Signálne tyče musia byť umiestnené mimo pobrežné pozemky vodného toku, by
správcovi vodného toku umožnili užívanie týchto pozemkov pri výkone správy.
 Pri samotnej realizácii stavby je potrebné spolupracovať s pracovníkmi správcu vodného toku SVP,
š.p., OZ, Správa povodia Moravy, Malacky.
 Práce v súbehu s vodným tokom musia byť realizované tak, aby neprišlo k poškodeniu brehov,
k ukladaniu predmetov a materiálu do koryta vodného toku, prípadne na miesta, z ktorých môžu
byť splavené do vodného toku.
 V prípade, že by pri realizácii stavby prišlo k narušeniu vodnej stavby, je potrebné ju uviesť do
pôvodného prevádzkyschopného stavu podľa požiadaviek správcu a škody nahradiť podľa
platných predpisov.
 V rámci stavby bude realizovaná aj nová transformačná stanica. Pred vydaním stavebného
povolenia musí investor požiadať Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie,
o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
 Pri realizácii aj počas prevádzky transformátora bude dochádzať k zaobchádzaniu so
znečisťujúcimi látkami, prípadne odpadmi s obsahom týchto látok, pri zaobchádzaní s nimi je
potrebné dodržiavať ust. § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z.z..
9. Rešpektovať a dodržať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Trnava
č. KPUTT-2019/17659-2/59143/SL zo dňa 25.07.2019:
 Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou
požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému
úradu Trnava. Nedodržanie ohlasovacej povinnosti môže byť sankcionované.
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 Podľa § 40 ods. 2 a 5 pamiatkového a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v prípade zistenia, resp. narušenia
archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie
prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. Nález musí ponechať bez zmeny
až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.
Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné
opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu
a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým
úradom. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť
a premiestniť z pôvodného miesta a nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami
archeologického výskumu.
10. Rešpektovať a dodržať podmienky vyjadrenia Hydromeliorácie, š.p., Bratislava, č. 43732/120/2019 zo dňa 26.07.2019:
 Križovanie NN káblových rozvodov s odvodňovacím kanálom realizovať v zmysle predloženej
projektovej dokumentácie a ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení
s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983, súbeh v zmysle uvedenej normy.
 Pred začatím zemných prác požiadať o identifikáciu kanálov zástupcov Hydromeliorácie, š.p.,
dislokované pracovisko Bratislava.
 Počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietočnosť kanála.
 Miesto križovania s odvodňovacím kanálom vyznačiť výstražnými tabuľami.
 K ukončeniu prác pri križovaní s odvodňovacím kanálom prizvať zástupcov Hydromeliorácie, š.p.,
ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania.
 Pri súbehu VN káblových rozvodov s odvodňovacími kanálmi dodržať min. 2 m vzdialenosť.
 V prípade poškodenia majetku štátu – odvodňovacích kanálov, ku ktorému má Hydromeliorácie,
š.p., právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora.
11. Rešpektovať a dodržať podmienky vyjadrenia Eustream, a.s., Bratislava, č. GISaITIS-235/2019 zo
dňa 23.08.2019:
 V danej lokalite sa nachádza náš plynovod o rozmere DN 700.
 Dodať polohopisné a výškopisné zameranie so zameranými trasami línií a káblov prepravnej
sústavy z miest križovaní a súbehov podľa vytýčenia priamo v teréne našimi pracovníkmi v mierke
1:1000 príp. 1:500 v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv podľa platných
geodetických predpisov. Zameranie sa vykoná pri zaistení vytýčenia línií prepravnej sústavy
v oblasti styku s nimi. Dodať projektované súradnice bodov križovania jednotlivých našich
podzemných zariadení a lomových bodov projektovanej trasy v našom ochrannom pásme, ktoré je
50 m od krajných línií trasy prepravnej sústavy na obe strany podľa § 79 ods. 2 písm. d) zákona č.
251/20012 o energetike.
 Realizačná PD musí obsahovať projekt priečneho profilu vzájomného uloženia križujúcich vedení
z miest križovaní a súbehov s našimi vedeniami v mierke 1:100/1000. K tomuto projektu je
potrebné zistenie skutočného uloženia našich potrubí a káblov pomocou vytýčenia a sond, ktorých
výkop sa vykoná ručne pri dodržiavaní platných predpisov pre práce cudzích organizácií
v ochrannom pásme prepravnej sústavy. Výkop je možný uskutočniť až po poučení a pod dozorom
našich pracovníkov. Výkop sond nad líniami a zameranie presnej polohy a hĺbky uloženia potrubia
je povinný zaistiť investor spolu s projektantom na vlastné náklady. Pri vytýčení musí byť
zhotovený „Zápis o vytýčení podzemných vedení a zariadení prepravnej sústavy“ spolu s náčrtom
vytýčenia obsahujúcim ich hĺbky a s podpismi zúčastnených strán.
 Pre líniové časti spracovať Projekt priečneho profilu uloženia križujúcich vedení. Dodať súradnice
(v systéme S-JTSK – na nosiči) lomových bodov projektovanej trasy z miest križovaní a súbehov
s našimi vedeniami vrátane priebehu ochranných pásmom. Zápis o vytýčení aj s uvedenými
hĺbkami musí byť súčasťou projektu. PD musí tiež obsahovať projekt zabezpečenia PKO,
vypracovaný podľa požiadaviek oddelenia PKO eustream, a.s..
 Podmienkou pre vytýčenie podzemných zariadení prepravnej sústavy je predloženie nášho
prvostupňového vyjadrenia (k územnému rozhodnutiu, vydaného eustream, a.s., sekcia TRC)
príslušným prevádzkovým pracovníkom.
 Minimálne 10 dní pred kolaudáciou stavby dodať jej porealizačné zameranie z miest križovaní so
zariadeniami prepravnej siete vrátane priebehu ochranným pásmom.
12. Rešpektovať a dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Policajného
zboru v Senici, Okresný dopravný inšpektorát, č. ORPZ-SE-ODI1-2020/000978-048 zo dňa
27.04.2020:
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 V prípade, že počas realizácie stavby príde k obmedzeniu cestnej premávky predložiť v zmysle § 3
ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) projekt organizácie
dopravy, ktorý bude riešiť návrh dočasného dopravného značenia na dotknutých komunikáciách
počas realizácie stavebných prác.
 Stavba navrhnutého VN a NN káblového vedenia v styku s pozemnou komunikáciou musí byť
v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 135/1961 Zb. zákona o pozemných komunikáciách (cestný
zákon) v platnom znení.
 Okresný dopravný inšpektorát v Senici si vyhradzuje právo dodatočne zmeniť toto vydané
stanovisko alebo podmienky, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo
dôležitý verejný záujem.
13. Rešpektovať a dodržať podmienky vyjadrenia Trnavského samosprávneho kraja Trnava, č.
11458/2019/OI-2 zo dňa 09.08.2019:
 Stavbou nie sú priamo dotknuté záujmy cesty č. II/501, ktorá prechádza riešeným územím.
 Pri realizácii stavby vykonať práce týkajúce sa cesty č. II/500 v zmysle zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 Pred akýmkoľvek zásahom do cesty II.triedy vyžiadať povolenie, ktoré vydá Okresný úrad, odbor
cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy pre povolenie zvláštneho
užívania ciest II. a III. triedy a určenie dočasného dopravného značenia.
 Stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK
z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov.
 V prípade nepredvídateľných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu
počas realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do pôvodného stavu.
 Všetky škody na ceste II/500 vrátane poškodenia trvalého zvislého, resp. vodorovného
dopravného značenia, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie stavby, je stavebník povinný
neodkladne odstrániť na vlastné náklady.
 V prípade ukladania akéhokoľvek podzemného vedenia do pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve
TTSK, požadujeme zriadenie vecného bremena zmluvne ošetriť. Požadovaný súhlas
s umiestnením stavby sa udeľuje v rámci zmluvy o zriadení vecného bremena na predmetný
pozemok vo vlastníctve TTSK. Vecné bremeno sa zriaďuje na základe žiadosti budúceho
oprávneného a za odplatu stanovenú znaleckým posudkom. TTSK si nárok na odplatu za nútené
obmedzenie užívania nehnuteľnosti uplatňuje v zmysle ustanovenia § 66 zákona č. 351/2011 Z.z.
o elektronických komunikáciách.
14. Rešpektovať a dodržať podmienky súhlasu - záväzného stanoviska Okresného úradu v Senici,
odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa č. OU-SE-OSZP-2019/012606-005
zo dňa 21.11.2019:
 Križovanie NN kábla s vodným tokom Rudava uskutočniť v zmysle STN 736822 „Križovanie
a súbehy vedení s vodnými tokmi“.
 Križovanie s vodným tokom realizovať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách a zákonom
č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a s nimi súvisiacimi predpismi.
 Pri realizácii stavebných prác nesmie dôjsť k poškodeniu koryta a zhoršeniu odtokových pomerov
vodného toku.
 Kábel musí byť v mieste križovania s vodným tokom v celej dĺžke uložený v chráničke, pričom
chránička musí presahovať min. 5 m za brehovú čiaru toku a hĺbka krytia chráničky bude min. 2,0m
od nivelety dna vodného toku.
 Pri návrhu trasy v súbehu s tokom Rudava rešpektovať jeho pobrežný pozemok, ktorý tvoria
pozemky do 10 m od brehovej čiary vodného toku a po ukončení stavby uviesť brehy a terén do
pôvodného stavu.
 Začiatok a ukončenie prác súvisiacich s križovaním toku Rudava vopred oznámiť zodpovednému
pracovníkovi SVO, š.p., OZ Bratislava, Správe povodia Moravy v Malackách.
 V prípade, ak realizáciou stavebných prác príde k výrubu drevín v koryte vodného toku alebo na
pobrežných pozemkoch požiadať tunajší úrad v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona
o predmetné povolenie pred uskutočnením výrubu drevín.
 Pri realizácii stavebných prác dodržať platné technické a právne normy, ustanovenia
o podmienkach styku energetických diel a zariadení, komunikácií, vedení všetkých druhov
vodohospodárskych diel a zariadení, ako aj vyjadrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej
správy v plnom rozsahu.
 Križovanie VN káblových rozvodov s odvodňovacím kanálom realizovať v zmysle predloženej
dokumentácie a ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s
komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983, súbeh v zmysle uvedenej normy.
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 Pred začatím zemných prác požiadať o identifikáciu kanálov zástupcov Hydromeliorácie, š.p.,
dislokované pracovisko Bratislava.
 Počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietočnosť kanála.
 Miesto križovania s odvodňovacím kanálom vyznačiť výstražnými tabuľami.
 K ukončeniu prác pri križovaní s odvodňovacím kanálom prizvať zástupcov Hydromeliorácie, š.p.,
ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania.
 Pri súbehu VN káblových rozvodov s odvodňovacími kanálmi dodržať min. 2 m vzdialenosť.
 V prípade poškodenia majetku štátu – odvodňovacích kanálov, ku ktorému má Hydromeliorácie,
š.p., právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora.
 Rešpektovanie odvodnenia poľnohospodárskych pozemkov drenážnym systémom na trase VN
kábla.
 Vykonávané musia byť pravidelné skúšky tesnosti záchytnej nádrže TS a to každých 5 rokov od
prvej úspešnej skúšky a tiež kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti nádrže a to raz za
10 rokov. Záznamy budú vedené v prevádzkovom denníku.
 Kontroly a skúšky tesnosti musia byť vykonávané iba odborne spôsobilou osobou s certifikátom na
kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
 Záchytná nádrž musí byť zaradená do plánov údržby a opráv a plánov kontroly, na základe ktorých
bude vykonávaná jej pravidelná údržba, opravy a kontroly.
 Prevádzku musia zabezpečovať pracovníci oboznámení s bezpečnostnými predpismi aj
s podmienkami určenými na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.
 V prípade nepredvídateľného úniku znečisťujúcich látok je potrebné sa spravovať podľa plánu
preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do
životného prostredia(havarijný plán).
 Schválený havarijný plán musí byť v zmysle § 4 vyhlášky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu
a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd aktualizovaný a predložený SIŽP Bratislava.
 Ku kolaudačnému konaniu musí byť doložený certifikát transformátora, skúška tesnosti záchytnej
nádrže, certifikát olejuodolnej stierky a izolačnej fólie.
15. Dodržať a rešpektovať podmienky stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Senici č. ORHZ-SE1-127-001/2020 zo dňa 13.03.2020:
 Predložiť na kolaudačnom konaní stanovisko spolu s overenou dokumentáciou.
16. Rešpektovať a dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu v Senici, odboru
starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny č. OU-SE-OSZP-2019/010707-04 zo
dňa 26.08.2019:
 V prípade výrubu drevín je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody o súhlas na výrub
drevín podľa § 47 ods. 3 zákona. Orgánom príslušným na vydanie súhlasu na výrub drevín je
podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona obec.
V rámci stavebného konania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania voči
navrhovanej stavbe.

Odôvodnenie
Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, 816 47 Bratislava, Čulenova 6, zastúpená
splnomocnencom: LiV-EPI, s.r.o., IČO: 36361518, 821 09 Bratislava, Trenčianska 56/F, podala dňa
25.02.2020 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „SA_Prievaly, Olšákov mlyn:
NNK, TS, VNK“ ako líniovej stavby v katastrálnom území Prievaly.
K návrhu boli predložené nasledovné doklady:
- identifikácia parciel a zoznam dotknutých vlastníkov v katastrálnom území Prievaly,
- výpisy z listov vlastníctva na pozemky, kópie z katastrálnych máp a z máp určeného operátu,
- splnomocnenie na zastupovanie.
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Podľa § 139 ods. 3 písm. a), b), d), e) stavebného zákona sú plynovody, podzemné a nadzemné
vedenia rozvodu elektriny, vodovodné a kanalizačné rady, cesty a miestne komunikácie líniovými
stavbami.
Začatie konania bolo oznámené dňa 25.02.2020 pod č. SOÚ-611/2020-PEA všetkým účastníkom
konania a dotknutým orgánom štátnej správy, stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania
spojeného s miestnym zisťovaním na mieste stavby.
Oznámenie bolo vyvesené na verejnej tabuli obce Prievaly.
K žiadosti bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií:





























Západoslovenská distribučná, a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6
Trnavský samosprávny kraj, 917 01 Trnava, Starohájska 10
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48
SPP – distribúcia, a.s., 825 19 Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b
eustream, a.s., 821 09 Bratislava, Votrubova 11/A
Slovak Telekom, a.s., Žilina, Poštová 1
OR Hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 282/22
Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1
Okresný úrad Senica – pozemkový a lesný odbor, Hollého 750/16
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát v Senici, Moyzesova 1
Krajský pamiatkový úrad, Trnava, Cukrová 1
SVP, š.p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy, 901 01 Malacky, Pri Maline 2389/1
Hydromeliorácie, š.p., 825 63 Bratislava 211, Vrakunská 29
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, 832 47 Bratislava, Za kasárňou 3
Okresný úrad Senica – odbor krízového riadenia, Vajanského 17/1
Obec Prievaly
Michlovský spol. s r.o., 921 01 Piešťany, Letná 796/9 (správca Orange Slovensko, a.s.)
SWAN, a.s., 841 01 Bratislava, Borská 6
Okresný úrad Senica - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17/1
Certifikačný a inšpekčný orgán ST, s.r.o., 971 01 Prievidza, Ciglianska Cesta 3C
Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti SR, odbor
telekomunikácií, 812 72 Bratislava, Pribinova 2
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., 850 00 Bratislava 5, Ševčenkova 36, P.O.Box 216
Energotel, a.s., 821 08 Bratislava, Miletičova 7
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., 851 01 Bratislava, Einsteinova 24
Slovanet, a.s., 821 08 Bratislava2, Zahradnícka 151
OTNS, a.s., Bratislava, Vajnorská 137
Transpetrol, a.s., Šahy, 821 08 Bratislava, Šumavská 38
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 817 04 Bratislava 11, Mlynská dolina 1

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy sú zapracované do
podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie
z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením
stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva
a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia stavby spĺňa podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.
V konaní neuplatnili účastníci konania žiadne námietky voči predmetnej stavbe.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti rozhodol tunajší stavebný úrad tak, ako je vyslovené vo
výroku tohto rozhodnutia.
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Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal
(Obec Prievaly).
Včas podané rozhodnutie má odkladný účinok v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Správny poplatok v hodnote 400,- € bol uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona. Toto
rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce.

Tatiana Beňáková
starostka obce

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis

Rozhodnutie sa doručí:
1.

Veľkému počtu účastníkov konania (vlastníci susedných nehnuteľností), neznámym účastníkom
a účastníkom na neznámom mieste verejnou vyhláškou

Na vedomie:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Západoslovenská distribučná, a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6
LiV-EPI, s.r.o., 821 09 Bratislava, Trenčianska 56/F
Obec Prievaly – starosta (2x)
Trnavský samosprávny kraj, 917 01 Trnava, Starohájska 10
Ing. Anna Oravcová, 906 33 Cerová, Lieskové 385
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48
SPP – distribúcia, a.s., 825 19 Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b
eustream, a.s., 821 09 Bratislava, Votrubova 11/A
Slovak Telekom, a.s., Žilina, Poštová 1
OR Hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 282/22
Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1
Okresný úrad Senica – pozemkový a lesný odbor, Hollého 750/16
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát v Senici, Moyzesova 1
Krajský pamiatkový úrad, Trnava, Cukrová 1
SVP, š.p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy, 901 01 Malacky, Pri Maline 2389/1
Hydromeliorácie, š.p., 825 63 Bratislava 211, Vrakunská 29
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, 832 47 Bratislava, Za kasárňou 3
Okresný úrad Senica – odbor krízového riadenia, Vajanského 17/1
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