OBEC PLAVECKÝ PETER
906 35 Plavecký Peter 137
Č. j.: SOÚ–744/2020–PEA
Vybavuje: Ing. Petrová

V Senici dňa 26.06.2020

Vec
Návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby
„Lokalita Pod hájom: SO rozšírenie verejného vodovodu a SO rozšírenie verejnej splaškovej
kanalizácie“
Navrhovateľ: Obec Prievaly, IČO: 00309885, 906 34 Prievaly 189

ROZHODNUTIE
Obec Prievaly, IČO: 00309885, 906 34 Prievaly 189, zastúpená starostkou obce Tatianou
Beňákovou, návrh na začatie územného konania o umiestnení stavby „Lokalita Pod hájom: SO
rozšírenie verejného vodovodu a SO rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie“ ako líniovej
stavby v katastrálnom území Prievaly.
Obec Plavecký Peter ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh podľa §
37 a 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy
a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.
Na základe toho podľa § 39 a 39a stavebného zákona vydáva

rozhodnutie
o umiestnení stavby „Lokalita Pod hájom: SO rozšírenie verejného vodovodu a SO rozšírenie
verejnej splaškovej kanalizácie“ ako líniovej stavby v katastrálnom území Prievaly tak, ako je to
zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
Umiestnenie stavby:
Návrh rieši rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie pre cca 17 stavebných pozemkov
určených pre výstavbu rodinných domov v lokalite Pod Hájom po pozemku parc. č. 92 (KN-C)
v katastrálnom území Prievaly.
SO Rozšírenie verejného vodovodu:
Vodovodný rad – prepoj verejného vodovodu – 0,199 km
TvLT 100 dl. 199 m
2 ks podzemných hydrantov DN 80
3x sekčný uzáver
Navrhovaný vodovodný rad začína napojením na jestvujúci verejný vodovod v chodníku vedľa cesty č.
II/501 a končí v ceste pred rozostavaným domom na pozemku parc. č. 5223/3.
SO Rozšírenie verejnej kanalizácie:
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STOKA – 0,155 km – hladké plnostenné PVC DN 300 SN 8 vyrobené podľa STN EN 1401 dl. 155 m.
6x kanalizačná revízna šachta (bet. DN 1000, hrúbka steny 120 mm, oceľ. poplastované stupačky,
šachtové dno Compakt, odvetrany poklop)
17x zaslepená odbočka PVC 160 SN 8
Navrhovaná splašková kanalizácia začína pripojením na verejnú splaškovú kanalizáciu v kanalizačnej
revíznej šachta situovanej v zelenom páse pri okraji cesty pred rodinným domom č. 416.
Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií:
1. Dodržať a rešpektovať podmienky stanoviska Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava
zn. CZ18200/2019 zo dňa 31.01.2020:
 Na stavbou dotknutom území sa nachádzajú podzemné siete vo vlastníctve ZsD, a.s., ktoré je
potrebné rešpektovať a pred začatím výkopových prác investor u spoločnosti ZsD, a.s.
zabezpečí ich vytýčenie.
 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 na danej stavbe 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 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 NN vedenia.
2. Dodržať a rešpektovať podmienky vyjadrenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,
Bratislava č. 40670/4020/2019/Eš zo dňa 23.09.2019:
Z hľadiska situovania navrhovanej stavby:
 V dotyku s územím navrhovanej stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia
BVS, ktoré žiadame rešpektovať vrátane ich pásma ochrany v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z..
Vytýčenie zariadení BVS v teréne je potrebné objednať.
Z hľadiska koncepcie zásobovania pitnou vodou:
 Z koncepčného a bilančného hľadiska je zásobovanie navrhovanej stavby pitnou vodou
z verejného vodovodu BVS podľa návrhu v DÚR možné.
Z hľadiska koncepcie odkanalizovania:
 Z koncepčného a bilančného hľadiska je odkanalizovanie predmetnej stavby pripojením na
verejnú kanalizáciu BVS podľa návrhu v DÚR možné. Možnosť gravitačného zaústenia
splaškových vôd do existujúcej verejnej kanalizácie treba v ďalšom stupni projektovej
dokumentácie dokumentovať pozdĺžnym profilom.
Z hľadiska technických a prevádzkových podmienok:
 V rámci spracovania ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie (DSP) žiadame detaily
technického riešenia verejného vodovodu prerokovať s divíziou distribúcie vody a verejnej
kanalizácie s divíziou odvádzania odpadových vôd BVS a závery prerokovania v písomnej
forme priložiť k žiadosti o vyjadrenie k DSP (bez tejto prílohy následné spracovanie vyjadrenia
k DSP nebude možné).
 Vodovodné prípojky riešiť v súlade s dokumentom „technické podmienky pripojenia...“.
3. Dodržať a rešpektovať podmienky vyjadrenia SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, č.
TD/NS/0107/2020/Mo zo dňa 29.01.2020:
 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.
 V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zaradenia, ohrozenia jeho prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských
zariadení do vzdialenosti 100 m.
 Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania
alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto
vyjadrení.
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 Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre
účely stavebného konania alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie
SPP-D.
 V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania alebo pre konanie podľa iných
predpisov, požadujeme, aby stavebník:
 Rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem.
 Pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal
minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
 Zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu
k existujúcim plynárenským zariadeniam.
 Zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní
navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami.
 Zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich
plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.
4. Rešpektovať a dodržať podmienky vyjadrenia – záväzného stanoviska Okresného úradu
v Senici, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa č. OU-SE-OSZP2020/002813-002 zo dňa 10.02.2020:
 V navrhovanej obytnej zóne je uvažované s rozšírením verejného vodovodu a verejnej
splaškovej kanalizácie. Pri navrhovaní týchto sietí a hlavne uličných pásov (komunikácie,
chodníkov, prípadne zelených pásov) sa uvažuje aj s ochranným pásmom týchto sietí, ktoré sa
určuje podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Ochranné pásmo navrhovaného vodovodu bude 1,5 m od vonkajšieho okraja potrubia na
obidve strany. Ochranné pásmo navrhovanej splaškovej kanalizácie bude 1,5 m od
vonkajšieho okraja potrubia na obidve strany. Vlastník, prípadne prevádzkovateľ týchto sietí
môže podľa § 19 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. požiadať tunajší správny orgán o určenie
týchto pásiem ochrany.
 Vybudovanie verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie sú v zmysle § 52 ods. 1
vodného zákona vodnými stavbami a v zmysel § 26 ods. 1 vodného zákona vyžadujú
povolenie orgánu štátnej vodnej správy.
 K vydaniu stavebného povolenia na stavbu vodovodu a kanalizácie je potrebné doložiť 2x PD
vypracovanú v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona, stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, správcov inžinierskych
sietí, ktorých záujmy budú dotknuté súbehom alebo križovaním s navrhovanými sieťami
(vodovod, kanalizácia), právoplatné územné rozhodnutie, záväzné stanovisko stavebného
úradu podľa § 120 stavebného zákona, doklady o vlastníckych právach k pozemkom.
 Projektová dokumentácia na vodovod a splaškovú kanalizáciu musí byť vypracovaná podľa
vyhlášky č. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na
návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
 K napojeniu nových rozvodov vodovodu a kanalizácie na jestvujúce siete a tiež k schopnosti
pokryť požadovanú potrebu vody je potrebné doložiť súhlasné stanovisko správcov týchto sietí.
Na zariadeniach verejného vodovodu a kanalizácie nemožno nič upravovať alebo meniť bez
súhlasu vlastníka týchto sietí, prípadne prevádzkovateľa.
 Vybudovaný verejný vodovod a verejná kanalizácia musia byť prevádzkované v súlade
s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
t.z., že ich prevádzku môže zabezpečovať len prevádzkovateľ, ktorý má živnostenské
oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov a kanalizácií a odbornú spôsobilosť
vykonanú v súlade s vyššie citovaným zákonom.
 V prípade vybudovania dažďovej kanalizácie (vrátane vsakovacích objektov), ktorá bude
súčasťou komunikácie je podľa § 16 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v kompetencii cestného správneho orgánu.
 Stavebník je povinný pred vydaním stavebného povolenia na stavbu dažďovej kanalizácie
požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia podľa § 21 ods. 1 ods. d)
vodného zákona na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd. Vypúšťanie
vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd je možné podľa § 37 ods. 1 vodného zákona
udeliť len po predchádzajúcom zisťovaní vykonanom oprávnenou osobou.
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V prípade vybudovania miestnej komunikácie podlieha súhlasu orgánu štátnej vodnej správy
v zmysle § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona, o ktorý je potrebné požiadať pred vydaním
stavebných povolení na predmetné stavby.
V prípade, že v rámci stavby budú realizované aj rozvody NN siete, prípojka VN, verejné
osvetlenie, optické káble a pri realizácii týchto sietí príde k súbehu a križovaniu s jestvujúcimi
rozvodmi verejného vodovodu a kanalizácie je potrebné spolupracovať so správcami týchto
sietí a rešpektovať podmienky uvedené v ich vyjadrení. Pri poškodení týchto jestvujúcich sietí
(vodovodu, kanalizácie) stavebník, prípadne zhotoviteľ stavby zodpovedá za škodu, ktorú
svojou činnosťou spôsobil.
V prípade, že pri realizácii a užívaní stavby príde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je
potrebné sa riadiť ustanoveniami § 39 vodného zákona a urobiť potrebné opatrenia, aby
znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich
kvalitu.
V ďalšom stupni PD je potrebné predložiť úplnú PD.

5. Rešpektovať a dodržať podmienky vyjadrenia – záväzného stanoviska Okresného úradu
v Senici, odboru starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo č. OU-SE-OSZP2020/002823-002 zo dňa 31.01.2020:
 Držiteľ odpadov je povinný nakladať s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch
a vykonávacími predpismi vydanými na jeho základe.
 Držiteľ odpadov je povinný zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov, zabezpečené pred
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, zabezpečiť spracovanie odpadov
v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a odovzdať odpady len osobe oprávnenej podľa
zákona o odpadoch.
 Držiteľ odpadov je povinný viesť evidenciu o druhoch, množstve odpadov, o nakladaní s nimi
a ustanovené údaje z nej ohlasovať orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade
s Vyhláškou MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
v znení neskorších predpisov.
 Zákon o odpadoch sa nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci
materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby
v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.
 Orgán štátnej správy sa vyjadruje podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch
k dokumentácii v kolaudačnom konaní. Súčasťou dokumentácie je naše vyjadrenie a doklady
preukazujúce množstvo a spôsob nakladania s odpadmi (vážne lístky, protokoly o odbere
odpadov, faktúry a pod.).
6. Dodržať a rešpektovať podmienky záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Senici č. RÚVZ/2020/305/HŽP-Kul zo dňa 21.02.2020:
 Predložiť návrh na kolaudáciu stavby podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z..
7. Dodržať a rešpektovať podmienky stanoviska Okresného riaditeľstva
a záchranného zboru v Senici č. ORHZ-SE1-54-001/2020 zo dňa 20.02.2020.

Hasičského

8. Rešpektovať a dodržať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu
Trnava č. KPUTT-2020/3578-2/10429/Sl,Ksi zo dňa 07.02.2020:
 Termín zahájenia a ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme
písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu
Trnava. V ohlásení uveďte telefonický kontakt. Nedodržanie ohlasovacej povinnosti môže byť
sankcionované.
 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
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môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a nálezových súvislostí iba oprávnená
osoba metódami archeologického výskumu.
9. Dodržať a rešpektovať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Senica, odboru starostlivosti o
životné prostredie, štátna ochrana prírody a krajiny, č.j. OU-SE-OSZP-2020/002811-002 zo
dňa 30.01.2020:
 V prípade nutného výrubu drevín a krov požiadať pred začatím stavebných prác o súhlas podľa
§ 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. príslušný orgán ochrany prírody.
10. Rešpektovať a dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Policajného
zboru, Okresný dopravný inšpektorát v Senici, č. ORPZ-SE-ODI1-2020/000744-067 zo dňa
22.04.020:

Trasa navrhovanej vetvy vodovodu, splaškovej kanalizácie a prípojok v styku resp. v súbehu
s pozemnými komunikáciami bude vyhovovať požiadavkám v zmysle § 18 zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.

Príslušný cestný správny orgán vydá na základe tohto záväzného stanoviska v zmysle § 8 ods.
1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení
povolenie na zvláštne užívanie cesty – vedením trasy vodovodu a splaškovej kanalizácie
uložením v telese cesty ( v jej súbehu resp. križovaním) v zmysle ustanovení § 18 zákona č.
135/1961 Zb. zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.

V zmysle § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) pred
realizáciou stavby predložiť projekt organizácie dopravy, ktorý bude riešiť obmedzenie cestnej
premávky na dotknutých cestných komunikáciách počas realizácie stavby a harmonogram
stavebných prác po jednotlivých etapách stavby. Dokumentácia dočasného dopravného
značenia musí byť spracovaná v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a podľa
vyhlášky MVSR č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení.

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.
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí 3 roky odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti. Nestráca však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu umiestnenú týmto rozhodnutím.
V zmysle § 56 písm. b) stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie pri nadzemných
a podzemných vedeniach elektronických telekomunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích
bodov nevyžaduje.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V rámci územného konania vzniesol námietku účastník konania - vlastník susedného pozemku:
Tibor Petráš, bytom 906 34 Prievaly 135, voči navrhovanému umiestneniu stavby: „Vodovodný rad
Pod hájom pri plánovanej výstavbe rodinných domov má byť okruhový v zmysle zabezpečenia ochrany
majetku, keďže bude slúžiť zároveň aj ako zdroj požiarnej vody.“
Uvedená námietka sa zamieta.

Odôvodnenie
Obec Plavecký Peter ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) dostala dňa 25.03.2020 od navrhovateľa:
Obec Prievaly, IČO: 00309885, 906 34 Prievaly 189, zastúpená starostkou obce Tatianou Beňákovou,
návrh na začatie územného konania o umiestnení stavby „Lokalita Pod hájom: SO rozšírenie verejného
vodovodu a SO rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie“ ako líniovej stavby v katastrálnom území
Prievaly.
K návrhu boli predložené nasledovné doklady:
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výpis z listu vlastníctva č. 640, z ktorého vyplýva, že pozemok parc. č. 92 (KN-C) v katastrálnom
území Prievaly, sú vo výlučnom vlastníctve: Obec Prievaly, IČO: 00309885, 906 34 Prievaly 189
v 1/1,
kópia z katastrálnej mapy,
určenie stavebného úradu.

Pri líniových stavbách alebo odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavby
s veľkým počtom účastníkov konania, ak sa týka rozsiahleho územia, stavebný úrad v zmysle § 36 ods.
4 upovedomí účastníkov konania o začatí konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou najmenej
15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a súčasne upozorní
účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak
že na ne neprihliadne.
Začatie konania bolo oznámené dňa 30.03.2020 pod č. SOÚ-744/2020-PEA všetkým účastníkom
konania a dotknutým orgánom štátnej správy, ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa
konalo dňa 12.05.2020 na mieste stavby.
Oznámenie boli vyvesené na verejnej tabuli obce Plavecký Peter a obce Prievaly.
V rámci územného konania vzniesol námietku účastník konania - vlastník susedného pozemku:
Tibor Petráš, bytom 906 34 Prievaly 135 voči navrhovanému umiestneniu stavby: „Vodovodný rad
Pod hájom pri plánovanej výstavbe rodinných domov má byť okruhový v zmysle zabezpečenia ochrany
majetku, keďže bude slúžiť zároveň aj ako zdroj požiarnej vody.“
Uvedená námietka sa zamieta.
Verejný vodovod a verejná splašková kanalizácia v obci Prievaly je v správe Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti, a.s., Bratislava, ktorej podmienky vyjadrenia č. 40670/4020/2019/Eš zo dňa 23.09.2019
boli zapracované do rozhodnutia. Požiarny vodovod podľa Vyhl. 699/2004 Zb. nie je vodnou stavbou.
Na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu sa vzťahuje zákon č. 442/2002 Z.z.. Vetvový systém
verejného vodovodu je bežnou realitou. Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie spracoval
autorizovaný stavebný inžinier Ing. Marián Budovič.
Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil,
že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám
neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.
K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií:









Západoslovenská distribučná, a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48
SPP – distribúcia, a.s., 825 19 Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b
OR Hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 282/22
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Senica, Kolónia 557/21
Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1
Krajský pamiatkový úrad, Trnava, Cukrová 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát v Senici, Moyzesova 1

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy sú zapracované do
podmienok tohto rozhodnutia.
K návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby sa v súlade s ustanovením § 3 Vyhl. MŽP SR č.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, dokladajú súhlasné
stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ktoré chránia záujmy spoločnosti podľa
osobitných predpisov. Dotknuté orgány štátnej správy ku konaniu o umiestnení stavby nevzniesli
žiadne záporné pripomienky.
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 Plavecký Peter).
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: oslobodený v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona. Toto
rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce.

Mgr. Jozefína Bartoňová
starostka obce

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka 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.

Obec Prievaly – starosta (2x)
Obec Plavecký Peter – starosta (2x)
Ing. Marián Budovič, 908 51 Trnovec 33
Tibor Petráš, 906 34 Prievaly 135
Západoslovenská distribučná, a.s., 816 47 Bratislava, Čulenova 6
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48
SPP – distribúcia, a.s., 825 19 Bratislava 26, Mlynské nivy 44/b
OR Hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 282/22
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Senica, Kolónia 557/21
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, 832 47 Bratislava, Za kasárňou 3
Okresný úrad Senica – pozemkový a lesný odbor, Hollého 750/16
Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1
Krajský pamiatkový úrad, Trnava, Cukrová 1
Slovak Telekom, a.s., Žilina, Poštová 1
Okresný úrad Senica - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17/1
Správa a údržba TTSK, 905 01 Senica, Hurbanova 516/30
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát v Senici, Moyzesova 1
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