MESTO

SEREĎ

Nám. republiky 1176/10, Sereď
Číslo: 15396/ÚPaSP 694/2015

V Seredi dňa 3. 9. 2015

Vec : Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava,
IČO 35 910 739
- návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „ Rekonštrukcia plynovodov
UO00131 Sereď - 2. Stavebný celok “

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
/ verejná vyhláška /
Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, IČO 35 910 739, podal dňa 10. 7. 2015 na Mestský úrad v Seredi, návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „ Rekonštrukcia plynovodov UO00131 Sereď - 2.
Stavebný celok “, v kat. území Sereď, kat. území Dolný Čepeň, mesto Sereď.
Mesto Sereď, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil
návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladil stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy,
posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a vo veci rozhodol takto :
podľa § 39, § 39a stavebného zákona a § 4 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v y d á v a

rozhodnutie o umiestnení stavby
„ Rekonštrukcia plynovodov UO00131 Sereď - 2. Stavebný celok “
líniová stavba na území mesta Sereď, kat. územie Sereď, kat. území Dolný Čepeň.
/ ulice Pekarská, M.R. Štefánika, A. Hlinku, Čepenská, Ivana Krasku,
Podzámska, Dolnočepenská, /
Predložená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie rieši rekonštrukciu NTL
plynovodov v dotknutom území, navrhovanými novými STL plynovodmi PE, pripojovacími
plynovodmi - domovými prípojkami, osadením nových skriniek (DRMZ) na hranici pozemku
s hlavným uzáverom plynu (HUP), regulátorom tlaku plynu (RTP) a plynomerom. V jednom
úseku je NTL PE plynovod, ktorý bude preskúšaný na prevádzkový pretlak STL plynovodu.
Trasa nových STL plynovodov je navrhovaná v súbehu s existujúcimi plynovodmi v zelenom páse, v prípade existujúcich plynovodov v komunikácii bude nová trasa vedená mimo
nej.
Práce budú realizované v otvorených výkopoch, okrem prechodov popod komunikácie a
spevnené vjazdy RD, ktoré budú prevádzané pretláčaním.
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Dopojovacie časti plynovodov riešia úseky medzi novou skrinkou DRMZ po existujúci
HUP, tzn. ak pôvodný HUP a plynomer nie je osadený na hranici pozemku, v rámci stavby
bude riešená demontáž a nové osadenie HUP do novo osadenej skrinky.
Zmena prevádzkového pretlaku v novovybudovaných plynovodoch si vyžaduje osadenie
doregulovacieho zariadenia / SO 01.4 / na Obežnej ulici, ktoré zabezpečí prepúšťanie plynu
do existujúceho NTL plynovodu.
Členenie stavby na stavebné objekty :
SO 01
STL plynovody
SO 01.1
STL pripojovacie plynovody - prípojky
SO 01.2
Dopojenia na OPZ
SO 01.3
Prepojenie a odpojenie plynovodov
SO 01.4
Doreguľovacie zariadenie STL/NTL
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky :
1.

STL plynovody, budú umiestnené v katastrálnom území Sereď a v katastrálnom území
Dolný Čepeň, mesta Sereď, podľa predloženej projektovej dokumentácie / ulice Pekarská, M.R. Štefánika, A. Hlinku, Čepenská, Ivana Krasku, Podzámska, Dolnočepenská /.
Situácia v mierke 1:500 pre potreby povoľujúceho orgánu je súčasťou územného
rozhodnutia ( výkres - katastrálna mapa č. 1, 2, 3, 4, 5, ).

2.

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a
organizácií :
Mesto Sereď
č. 8833/2015
dňa 15. 4. 2015
ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie nemá námietky a
súhlasí s realizáciou podľa predloženej PD s nasledovnými podmienkami :
- Pri rekonštrukcii je nutné zvážiť uprednostnenie realizácie formou pretláčky pred rozkopaním telesa MK.
- V prípade rozkopávky formou pretláčky žiadame túto realizovať pre chráničku potrubia nie len samotného plynovodného potrubia.
- Po vykonaní rekonštrukčných prác žiadame spätnú úpravu pozdĺžne rozkopanej časti
MK realizovať na celú šírku profilu chodníka, na polovicu šírky profilu vozovky.
- Počas rekonštrukčných prác žiadame zachovať funkčnosť vjazdov z miestnej komunikácie.
- Polohu nových plynovodných potrubí žiadame pre mesto odovzdať v digitálnej podobe (formát dwg. resp. pdf ).
- Realizácia rekonštrukčných prác na uliciach Šulekovská a Čepenská (cesty III. triedy)
podlieha schváleniu OÚ, odbor CD a PK Galanta.
Mesto Sereď
č. 10148/ÚPaSP 494/2015
dňa 11. 6. 2015
Záväzným stanoviskom k investičnej činnosti Mesto Sereď súhlasí s predloženým investičným zámerom za podmienok :
1. Súhlasné stanovisko je podmienené dodržaním podmienok dohodnutých v zápisniciach z pracovného stretnutia uskutočneného dňa 6. 5. 2015 vo veci riešenia spätnej
úpravy komunikácií, chodníkov a vedenia trasy rekonštruovaných uličných plynovodov v rámci pripravovanej stavby.

3
2. Odpady vznikajúce pri realizácii musia byť zneškodňované v zmysle platnej legislatívy, zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení a VZN mesta Sereď č.
17/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi (KO) a drobnými stavebnými odpadmi
(DSO).
3. Stavebné práce vykonávať tak, aby dochádzalo k čo najmenšiemu zásahu do zelene,
hlavne poškodzovaniu stromov a kríkov. Ak bude počas prípravných prác na stavenisku nevyhnutný výrub stromov resp. porasty kríkov, stavebník je povinný v súlade so
zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny požiadať orgán ochrany prírody
a krajiny (Mesto Sereď) o súhlas na ich odstránenie. Súhlas na výrub vydá mesto Sereď v súlade s § 47 a § 48 zákona o ochrane prírody formou rozhodnutia, určí bližšie
podmienky vykonania výrubu a nariadi primeranú náhradnú výsadbu. Trávnaté plochy, poškodené pri realizácii stavebnej činnosti (výkopové práce a manipulačné plochy), je stavebník povinný uviesť do pôvodného stavu zatrávnením.
Krajský pamiatkový úrad Trnava
Dodržať podmienky rozhodnutia č. KPUTT-2015/8992-3/30607/HOR,GRZ zo dňa 12. 5.
2015.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante
č. 1192/2015 Mi
záväzným stanoviskom sa súhlasí s návrhom pre územné konanie stavby.

dňa 9. 7. 2015

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante
č. ORHZ – GA1-871-001/2015
dňa 6. 7. 2015
Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia
č. OU-GA-OKR-2015/007059-002
dňa 8. 7. 2015
s vydaním povolenia na stavebnú akciu súhlasí a z hľadiska civilnej ochrany neuplatňuje
žiadne pripomienky alebo požiadavky.
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie
č. OU-GA-OSZP-2015/007160
dňa 13. 7. 2015
z hľadiska „ OPaK “ nemáme námietky k umiestneniu stavby podľa predloženej
projektovej dokumentácie s nasledovnými pripomienkami :
- navrhovaná stavba bude realizovaná tak, aby v maximálnej miere zohľadnila existujúcu drevinovú zeleň,
- v priemere korún drevín sa výkopové práce budú vykonávať ručne, pričom je potrebné
dbať na čo najmenšie poškodenie koreňovej sústavy drevín,
- ak v súvislosti s realizáciou stavby dôjde k zásahu do zelene alebo k nevyhnutnému
výrubu stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraného vo výške 130 cm nad zemou,
resp. krov v zastavanom území obce s plochou väčšou ako 10 m2, bude nevyhnutné
požiadať o ich výrub príslušný orgán ochrany prírody a krajiny v zmysle ustanovenia
§ 47 ods. 3 zákona o „OPaK“ a § 17 vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie
č. OU-GA-OSZP-2015/007040/OV
dňa 28. 7. 2015
z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasíme s realizáciou stavby za podmienky že :
1. Pri súbehu resp. križovaní plynovodov s vodovodným a kanalizačným potrubím bude
dodržaná STN 73 6005 „ Priestorová úprava vedení technického vybavenia “
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Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie
č. OU-GA-OSZP-2015/007294
dňa 29. 7. 2015
Pre zabezpečenie nakladania s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi v
odpadovom hospodárstve je potrebné, aby boli splnené nasledovné podmienky :
1. Pôvodca odpadov, ktoré vzniknú pri stavebných prácach je povinný prednostne ich
využiť pri vlastnej činnosti alebo materiálovo zhodnotiť. Odpady, ktoré nebudú
využité alebo zhodnotené, je potrebné zneškodniť v súlade so zákonom o odpadoch.
Zvýšiť kontrolu triedenia stavebných odpadov priamo v mieste jeho vzniku.
2. Pri kolaudačnom konaní predloží investor stavby doklady o spôsobe a množstve
všetkých zhodnotených a zneškodnených odpadov z realizácie stavby (sprievodné
listy NO, vážne lístky, faktúry a pod.) v zariadeniach oprávnených podľa zákona o
odpadoch.
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie
č. OU-GA-OSZP-2015/007125/OO
dňa 14. 7. 2015
predložená projektová dokumentácia sa nedotýka záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia podľa zákona o ovzduší vykonávanej tunajším úradom.
Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
č. OU-GA-OCDPK-2015/005459
dňa 3. 6. 2015
s predloženou projektovou dokumentáciou stavby súhlasíme za predpokladu dodržania
nasledovných podmienok :
 na zásah do telesa ciest III/1320 a III/1347 z dôvodu realizácie navrhovanej stavby je
potrebné v predstihu ( 14 dní ) požiadať tunajší úrad o povolenie zvláštneho užívania
ciest v zmysle ustanovenia § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
 práce realizovať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
na predmetnej ceste,
 na prípadné použitie prenosného dopravného značenia na predmetných cestách počas
realizácie stavby je potrebné požiadať náš úrad o určenie, ktorého vydanie je podmienené súhlasom OR PZ ODI Galanta.
 projektovú dokumentáciu stavby predložiť na vyjadrenie správcovi cesty SaÚC TTSK
Trnava,
 posúdenie vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky navrhovanej stavby prináleží OR
PZ ODI Galanta.
Správa a údržba ciest TTSK
č. 2498/2015/SÚCTt-105440
zo dňa 6. 7. 2015
Našich záujmov sa dotýka zásah do telesa cesty III/1320 (predtým číslo cesty III/5134)
a III/1347 (predtým číslo cesty III/5137), ktoré sú v našej správe a údržbe.
S rekonštrukciou plynovodu súhlasíme v zmysle predloženej projektovej dokumentácie.
Križovanie predmetných ciest realizovať podvŕtaním alebo pretláčkou kolmo na os vozovky v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. Montážne jamy situovať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky cca 1,5 m od okraja vozovky. Trasu plynovodu vedenú súbežne s vyššie uvedenými cestami realizovať mimo vozovky v zelených
pásoch. Stavebné práce žiadame realizovať mimo zimnej údržby ciest. Počas realizácie
stavby nesmie byť na cestách skladovaný žiadny materiál ani zemina z výkopov. Premávka na cestách nesmie byť ohrozená ani obmedzená. Prípadné poškodenie ciest a ich súčastí žiadame uviesť do pôvodného stavu. Prípadné znečistenie ciest musí byť okamžite odstránené. Začatie a ukončenie prác žiadame nahlásiť p. Sherhauferovi cestmajstrovi strediska v Seredi na č. t. 031/789 22 64, ktorý bude dozerať na dodržanie nami stanovených
podmienok a podmienok rozhodnutí správnych orgánov.
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Na každý zásah do telesa cesty je potrebné si vyžiadať povolenie od Okresného úradu Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta
č. 37220/2015/33
dňa 15. 7. 2015
 V mieste stavby vo viacerých prípadoch dochádza k súbehu alebo ku križovaniu nových rozvodov plynu s inžinierskymi vedeniami v našej správe. Pred zahájením výkopových prác stavebník musí objednať vytýčenie verejného vodovodu a kanalizácie
v správe ZsVS a.s. OZ Galanta (p. Szabó, č.t. 031 773 7506).
 Pri súbehu alebo križovaní nových rozvodov plynu s verejným vodovodom a
kanalizáciou v našej správe žiadame postupovať podľa STN 73 6005 „Priestorová
úprava vedení technického vybavenia“
 Podľa § 19, odst. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. pásma ochrany verejného vodovodu a
kanalizácii sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného
okraja potrubia na obidve strany :
- 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm.
 V pásme ochrany povoľujeme len ručný výkop.
 V pásme ochrany je zakázané umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu
a kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
 Investor nových terénnych úprav, rekonštrukčných a iných stavebných prác, ktoré
môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu, je povinný po dohode so
správcom vykonať neodkladne na svoj náklad prispôsobenie poklopov, vstupov do
šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných zariadení objektov verejného vodovodu
a kanalizácie novému stavu, v zmysle § 27 zákona č. 442/2002 Z.z, o verejných
vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii
sieťových odvetviach.
 Upozorňujeme, že v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 442/2002 Z.z, za verejný vodovod
a verejnú kanalizáciu sa nepovažujú vodovodné a kanalizačné prípojky, vodomerné
a revízne kanalizačné šachty na prípojkách. Tieto sú vo vlastníctve majiteľa pripojenej
nehnuteľnosti, preto o určenie ich polohy treba požiadať vlastníkov dotknutých
nehnuteľností.
Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
CD 43445/2015
dňa 20. 7. 2015
s umiestnením stavby a predloženým návrhom súhlasíme po dodržaní podmienok :
- pred začatím výkopových prác žiadame vytýčiť podzemné elektrické distribučné
vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s.,
- žiadame bezpodmienečne dodržať ochranné pásma elektrických distribučných vedení
v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s., stanovené zákonom,
- križovatky a súbehy vedení riešiť v súlade s ustanoveniami STN 73 6005,
- pred zakrytím výkopov žiadame prizvať povereného pracovníka Západoslovenskej
distribučnej, a.s. k obhliadke, o čom spísať záznam a tento priložiť ku kolaudačnému
konaniu spolu s fotodokumentáciou miest križovania.
SPP – distribúcia, a.s.
dňa 8. 7. 2015
s projektovou dokumentáciou z hľadiska technického riešenia rekonštrukcie distribučných
a pripojovacích plynovodov po zapracovaní pripomienok súhlasíme.
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Slovak Telecom, a.s.
č. 6611514678
dňa 6. 7. 2015
v záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií ( SEK ) spoločnosti Slovak Telecom, a.s.
Spoločnosti Slovak Telecom, a.s. požaduje 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 Telecom, a.s. alebo zasahuje
do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej
dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telecom, a.s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca
spoločnosti povereného správou sietí: Vladimír Tulipán, vladimir.tulipan@telekom.sk,
+421 37 6566312, +421 0903723669.
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 ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných
dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách
prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vlastníctve Slovak Telecom, a.s., je potrebné
zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu
ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti
podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.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 TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom
záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú
napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telecom,
a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od
prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telecom, a.s. na
základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu
spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Juraj Červenka, juraj.cervenka@telekom.
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sk, +421 903722608. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto
vyjadrenia.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak
Telecom, a.s..
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ
nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo
využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telecom, a.s..
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť, na
telekomunikačnú 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
Platnosť vyjadrenia do : 6. 1. 2016
Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR,
odbor telekomunikácií, Bratislava
SITB-OT4-2014/000523-689
dňa 24. 6. 2014
V záujmovom území nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava
ASM-90-1242/2014
dňa 11. 6. 2014
S realizáciou akcie podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasí, pri splnení
podmienok :
Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v
priestore stavby evidované.
Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby
(situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).
Vyjadrenie platí dva roky. 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.
SUPTel s.r.o. Bratislava
dňa 22. 7. 2015
ako servisná organizácia telekomunikačných vedení spoločnosti Towercom, a.s. Bratislava Vám oznamujeme že podzemné telekomunikačné zariadenia v správe a majetku našej
spoločnosti sa v záujmovej oblasti vyznačenej v prílohe nenachádzajú a voči vydaniu
územného rozhodnutia nemáme námietky. Toto stanovisko má platnosť 6 mesiacov.
Michlovský spol. s.r.o.
BA-1191/2014
dňa 27. 5. 2014
v záujmovom území stavby nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko
a.s. Bratislava.
SWAN, a.s. Bratislava
dňa 26. 5. 2014
ako vlastník optickej siete Vám oznamujeme že podzemná sieť našej spoločnosti sa
nachádza v záujmovom území danej stavby.
Žiadame, aby boli dodržané nasledovné podmienky :
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pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s..
V súvislosti s vykonávanými prácami požaduje dodržiavať platné predpisy podľa STN
73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300,
realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení / ochranné pásmo / požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez použitia strojných mechanizmov v zmysle § 66 a § 67 Zákona č. 610/2003
Z.z. o elektronických komunikáciách,
existujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky na adresu : SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava, kontaktná osoba Miroslav Višňovský, mobil: 0905 553 300, email: miroslav.visnovsky@swan.sk,
vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času / uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám / a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť.

Dalkia a.s. Bratislava
dňa 26. 5. 2014
v záujmovom území sa nenachádzajú inžinierske siete v správe a majetku našej spoločnosti
SATRO s.r.o. Bratislava
v uvedenej lokalite sa nenachádzajú žiadne naše podzemné vedenia.

dňa 26. 5. 2014

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.
Toto rozhodnutie platí podľa ustanovenia § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo
dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí platnosť, ak v tejto lehote bude podaná
žiadosť o stavebné povolenie na stavbu, umiestnenú týmto rozhodnutím.
Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych
nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie
Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, IČO 35 910 739, podal dňa 10. 7. 2015 na Mestský úrad v Seredi, návrh na vydanie
rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „ Rekonštrukcia plynovodov UO00131 Sereď - 2.
Stavebný celok “, v kat. území Sereď, kat. území Dolný Čepeň, mesto Sereď.
Oznámením zo dňa 15. 7. 2015 stavebný úrad oznámil začatie územného konania verejnou
vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona dotknutým orgánom štátnej správy a známym
účastníkom konania a zároveň upustil od ústneho prerokovania návrhu.
Na základe predložených podkladov pre územné konanie stavebný úrad posúdil návrh na
umiestnenie líniovej stavby „ Rekonštrukcia plynovodov UO00131 Sereď – 2. Stavebný celok “ v katastrálnom území Sereď a kat. území Dolný Čepeň, mesta Sereď, podľa § 37
stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie a dispozičné riešenie zodpovedá hľadiskám
starostlivosti o životné prostredie a nie je v rozpore s cieľmi a zámermi územného plánovania.
Umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či
ohrozené záujmy účastníkov konania.
Projektovú dokumentáciu k návrhu na vydanie územného rozhodnutia vypracoval Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Útvar investícií Stred, Projekcia – Stred Komár-
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no, so sídlom Mlynské Nivy 44/b, Bratislava - Tibor Bartalos, autorizovaný stavebný inžinier,
reg. č. 4098*TZ*A2, reg. č. 4098*TZ*14, komplexne architektonické a inžinierske sluužby.
Poplatky : Za vydanie územného rozhodnutia bol uhradený správny poplatok podľa zákona
č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v hodnote 100,- €.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967Zb. o správnon
konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli
Mesta Sereď.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967
Zb o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, podaním na Mesto Sereď, Nám.
republiky 1176/10, 926 01 Sereď. / 15 deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia /.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

- podpísané Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

(pečiatka, podpis)

(pečiatka, podpis)

