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R O Z H O D N U T I E  

 

Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie  (ďalej len „OÚ-PN-OSZP“), 

ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej 

správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách    

a o zmene zákona SNR  372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,vodný zákon“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa                 

ustanovenia § 120 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný            

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,stavebný zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona                     

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

,,správny poriadok“)    v y d á v a  žiadateľovi 

 

 

Obec Sokolovce, Piešťanská 234/84, 922 31 Sokolovce, IČO 00312991 

 

 

povolenie na uskutočnene vodnej stavby 

 

 

podľa ustanovenia § 26 vodného zákona v súlade s ustanovením § 66 stavebného zákona 

 

 

„Kanalizácia obce Sokolovce“ 

 

 

ktorá bude realizovaná na pozemku parc. č. 3/1, 3/2, 3/9, 5/3, 7/2, 7/6, 7/8, 8/8, 92, 108/19, 112/1, 

113/1, 115/2, 115/6, 132/2, 133/2, 133/3, 136/65, 136/71, 137/1, 137/2, 138/7, 138/16, 140/4,  140/11, 

141/1,  141/58, 141/84, 141/85, 141/86, 141/87, 141/88, 141/89, 141/92, 141/93, 141/94, 141/95  

141/96, 141/97, 141/98, 141/99, 141/101, 141/102, 141/103, 141/104, 141/105, 141/106, 141/194, 

142/43, 142/125, 143/16, 144/1, 144/62, 144/77, 144/84, 145, 146/1, 147/2, 151/1, 151/2, 151/3, 

184/20, 184/30, 185, 186/1, 186/4, 186/32, 186/33, 186/34, 186/63, 186/65, 189/1, 278/1, 279, 280/18, 

284/8, 284/75,  k.ú. Sokolovce. 

 

Stavba bude umiestnená v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby č. 269/2008-He, ktoré 

vydala Obec Borovce ako príslušný stavebný úrad dňa 18. 09. 2008. 

Obec Borovce vydala listom č. 237/2009-He zo dňa 03. 06. 2009 súhlas podľa § 120 

stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia na predmetnú vodnú stavbu. 
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Podmienky povolenia: 

Povolenie sa vzťahuje na stavebné objekty a prevádzkový súbor: 

SO 01 Gravitačná kanalizácia 

         Stoka ,,A“         HDPE  DN 400, dĺžky 1000,9 m, DN 315, dĺžky 802,3 m 

         Stoka ,,A1“       HDPE  DN/OD 315, dĺžky    87,7 m 

         Stoka ,,A2“       HDPE  DN/OD 315, dĺžky   681,7 m 

         Stoka ,,A2-1“    HDPE  DN/OD 315, dĺžky  780,3 m 

         Stoka ,,A2-1-1“ HDPE  DN/OD 315, dĺžky    59,8 m 

         Stoka ,,A3“       HDPE  DN/OD 315, dĺžky  603,1 m 

         Stoka ,,A3-1“    HDPE  DN/OD 315, dĺžky    50,0 m 

         Stoka ,,A3-2“    HDPE  DN/OD, 315 dĺžky  258,3 m 

         Stoka  ,,A4“      HDPE  DN/OD, 315 dĺžky  180,9 m 

         Stoka  ,,A5“      HDPE  DN/OD, 315 dĺžky    83,8 m 

         Stoka  ,,A6“      HDPE  DN/OD, 315 dĺžky    84,7 m 

         Stoka  ,,A7“      HDPE  DN/OD 315, dĺžky  151,8 m 

         Stoka  ,,A8“      HDPE  DN/OD 315, dĺžky  585,1 m 

         Stoka  ,,A8-1“   HDPE  DN/OD 315, dĺžky  135,8 m 

         Stoka  ,,A9“      HDPE  DN/OD 315, dĺžky  267,0 m 

         Stoka  ,,A10“    HDPE  DN/OD 315, dĺžky  256,9 m 

         Stoka  ,,A11“    HDPE  DN/OD 315, dĺžky    89,9 m 

         Stoka  ,,A12“    HDPE  DN/OD 315, dĺžky  120,6 m 

         Stoka  ,,B“        HDPE  DN/OD 315, dĺžky  482,6 m 

         Stoka ,,B1“       HDPE  DN/OD 315, dĺžky  125,7 m 

         Stoka ,,B2“       HDPE  DN/OD 315, dĺžky  107,9 m 

         Stoka ,,C“         HDPE  DN/OD 315, dĺžky  537,1 m 

         Stoka ,,C1“       HDPE  DN/OD 315, dĺžky  247,6 m 

         Stoka ,,C2“       HDPE  DN/OD 315, dĺžky  293,2 m 

         Stoka ,,C3“       HDPE  DN/OD 315, dĺžky    50,0 m 

         Stoka ,,C4“       HDPE  DN/OD 315, dĺžky    91,4 m 

         Stoka ,,C5“       HDPE  DN/OD 315, dĺžky    31,6 m 

         Stoka ,,C6“       HDPE  DN/OD 315, dĺžky    76,4 m 

         

  Kanalizačné šachty DN 1000, Š 1-Š 218, Š 227 

          

Celková dĺžka gravitačného kanalizačného potrubia bude 8324,1 m 

  

 SO 02 Stavebná časť čerpacích staníc (ČS 1 až ČS 3) + výtlačné potrubie 

   Výtlačné potrubie od každej čerpacej stanice je navrhnuté v členení: 

   ,,Va“   HDPE  DN 125,  dĺžky  1163, 4 m 

   ,,Vb“   HDPE  DN 125,  dĺžky    513, 8 m 

   ,,Vc“   HDPE  DN 125,  dĺžky  1136, 5 m 

 

 Celková dĺžka tlakového kanalizačného potrubia bude 2813,7 m 

 

 SO 03 Elektrické káblové prípojky pre čerpacie stanice ČS1, ČS2, ČS3 (NAYY-J 4x16) 

 ČS1, dĺžky   15,0 m  

 ČS2, dĺžky   30,0 m  

 ČS3, dĺžky 345,0 m  

 

Celková dĺžka podzemného káblového vedenia prípojok  pre ČS bude 390,0 m. 

 

         

SO 04 Kanalizačné odbočenia 

          Potrubie PVC DN 150, PVC DN 200  

          Počet odbočení 400, dĺžky  2290,8 m 
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PS 01 Technologická časť čerpacích staníc: 

  Čerpacie stanice AWALIFT s parametrami:  

     ČS 1- 1/2 U     Q = 20 m3/hod, H = 18 m, P = 5,5 kW, šachta DN 2000   

     ČS2 - 1/2 HD  Q = 20 m3/hod, H = 42 m, P = 11 kW, šachta DN 2000  

     ČS3 - 1/2 HD  Q = 20 m3/hod, H = 44 m, P = 11 kW, šachta DN 2000  

     (čerpacie stanice budú vybavené systémom zberača tuhých nečistôt s rotačnými čerpadlami) 

 

          

Povinnosti stavebníka: 

1. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby a termíny kontrolných dní. Stavebník umožní orgánom 

štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov prístup na stavbu a vytvorí podmienky  

pre výkon dohľadu. 

2. Nahradiť škodu spôsobenú pri výstavbe alebo prevádzke vodnej stavby, prípadne zabezpečiť        

uvedenie vecí do pôvodného stavu. 

3. Počas realizácie vodnej stavby udržiavať čistotu a poriadok na pozemkoch využívaných v rámci 

staveniska a na priľahlých pozemkoch. 

4. Po ukončení stavebných prác uviesť pozemky využívané v rámci staveniska do takého stavu, aby 

nenarúšali a nepoškodzovali životné prostredie. 

5. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb 

a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. 

6. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak stavba nebude začatá do dvoch rokov odo dňa                          

nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.  

7. Po skončení prác je stavebník povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, 

a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných  

predpisov o náhrade škody  (§ 135 ods. 2 stavebného zákona).  

8.  K pozemkom, ku ktorým stavebník nemá vlastnícke právo, predloží ku kolaudácii stavby súhlas 

      vlastníkov, prípadne  doklad o zriadení  vecného bremena  na pozemky, ktorými  vedie  trasa  

      uvedenej vodnej stavby. 

9.  Podľa § 58 ods. 4 stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje 

vlastníctvo alebo iné právo k pozemku, alebo stavbám, prípadne súhlas vlastníka alebo užívateľa   

pozemku či stavieb na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia  

so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie 

pozemku na účel, ktorému je určený. 

10. Po dokončení stavby požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného 

rozhodnutia, na základe ktorého bude vodná stavba daná do užívania. Ku kolaudačnému konaniu 

je potrebné predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie 

vodnej stavby, certifikáty od použitých materiálov, protokol o prebratí a odovzdaní vodnej stavby.  

11. Zabezpečiť dodržanie podmienok vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov 

a organizácií, ktoré uplatnili v písomných stanoviskách a sú súčasťou dokladovej časti: 

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,  vyjadrenie zo dňa                         

10.04.2018. 

Západoslovenská distribučná, a. s., tím správy ener. zar. Západ (ďalej TSEZ) so zrealizovaním stavby 

„Kanalizácia obce Sokolovce“ po splnení podmienok uvedených nižšie súhlasí. 

1. Uvedená stavba sa nachádza v katastrálnom území obce Sokolovce, rieši vybudovanie  kanalizácie 

V záujmovom priestore Vami vyznačenom sa nachádzajú distribučné vedenia elektrickej energie 

v správe Západoslovenská distribučná, a. s. – nadzemné (vzdušné) distribučné rozvody NN na 

podperných bodoch (stĺpoch), zemné káblové rozvody VN, NN a zem. prípojky rodinných domov, 

ktoré je potrebné rešpektovať a dodržať ochranné pásmo. Existujúce energetické zariadenia 

v blízkosti, je potrebné rešpektovať a dodržať ochranné pásmo. Žiadame dodržanie ochranného 

pásma od elektrizačnej sústavy na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky, na 

zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku, podľa Zákona č. 251/2012 Z. z., § 43. 

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

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



OU-PN-OSZP-ŠVS/2019/000207-Dr                      4 

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 vedení VVN, VN a NN: 

 pre pozemky dotknuté záberom ochranného pásma vedenia VVN žiadame  dôrazne o uvedenie 

obmedzenia výstavby (len za hranicou ochranného pásma) do všetkých PD, vyjadrení 

stanovísk, 

 parkovacie miesta (aj dočasné) pre všetky motorové vozidlá je možné zriadiť len v priestore 

mimo státia pod nadzemným vedením 110 kV, najbližšie však vo vzdialenosti 5 m                      

(päť metrov od krajného vodiča v smere  od vedenia VVN), 

 komunikácie pre motorové vozidlá žiadame vybaviť dopravným značením s maximálnou 

podjazdnou výškou do  4 m, 

 statické objekty  umiestniť mimo ochranné pásmo reklamné piliere, rampy, stožiare osvetlenia 

s výškou viac ako 4 m, 

 v priestore pod vedením  a v priestore s presahom na každú stranu vedenia  5 m od krajných 

vodičov je možné vysádzať a pestovať trvalé trávne porasty  s výškou nepresahujúcou 3 m, 

v priestore od hranice 5 m v smere od vedenia je možné vysádzať a pestovať trvalé trávne 

porasty s výškou presahujúcou 3 m s obmedzením maximálnej výšky porastu tak, aby 

v prípade pádu porastu neboli zasiahnuté vodiče nadzemného  elektrického vedenia VVN, 

 je potrebné  dbať na obmedzenia počas výstavby, kde pri prácach  v ochrannom pásme 

nadzemného vedenia  VVN je potrebné dodržať vzdialenosť strojných zariadení  

a montovaných  konštrukcií od vodičov min. 3 m. V prípade, že túto podmienku  nie je možné 

dodržať je potrebné požiadať prevádzkovateľa o vypnutie vedenia, 

 v priestore ochranného pásma nadzemného vedenia  110 kV nie je možné zriadiť  stavebný 

dvor, skládku alebo úložisko materiálu  (ani dočasne) alebo parkovacie miesta pre stavebné 

stroje a vozidlá, 

 pre zabezpečenie bezporuchovej a bezpečnej prevádzky elektroenergetického zariadenia, 

výkonov súvisiacich s pravidelnými prehliadkami a opravami žiadame trvale zabezpečiť vstup 

na pozemky a do objektu v rozsahu definovanom v § 11 Zákona o energetike č.2 51/2012 Z.z.   

2. Jestvujúce energetické zariadenia pred realizáciou stavby vo vyznačenom priestore, je potrebné na 

základe objednávky požiadať o presné vytýčenie a identifikovanie káblov. Kontaktná osoba –              

p. Seman 0907/718 082. 

3. Zemné práce v blízkosti podperných bodov (stĺpov) realizovať ručne a min 1,5 m na každú stranu 

od podperného bodu. 

4. Pri obnažení, križovaní, pred obsypom a zásypom trasy, kde sa nachádzajú naše energetické 

zariadenia žiadame prizvať pracovníka ZSD a. s. ku kontrole prác pred zakrytím či nedošlo 

k poškodeniu našich distribučných vedení. Kontroly budú zaznamenané do stavebného denníka. 

5. V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly má realizátor stavby povinnosť               

na požiadanie pracovníka ZSD a. s., na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti 

energetických distribučných rozvodov a prípojok. 

6. V prípade poškodenia izolácie, alebo poruchy na našich zariadeniach, ktoré vznikli z titulu Vami 

vykonávaných prác, budú tieto na základe objednávky, na náklady investora odstránené 

pracovníkmi ZSD a. s. 

 

 

Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 

vyjadrenie č. TD/NS/0253/2018/Ga zo dňa 06.04.2018. 
SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete súhlasí s vydaním stavebného povolenia na  stavbu  

„Kanalizácia obce Sokolovce “  za dodržania nasledujúcich podmienok: 

- 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), 

http://www.spp-distribucia.sk/
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- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky 

a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských 

zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne  1 hodinu, 

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Milan Kováčik, tel. č. +421 322423202) najneskôr                

7 dní pred zahájením plánovaných prác, 

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností 

z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly 

prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie 

(obnovy) plynárenských zariadení, 

- 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 1,5 m na každú 

stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 733050 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 na tel. č. 0850111727, 

- 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 realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike 

Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov – súvisiacich technických noriem a technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 

STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3,  TPP 70201, TPP 70202, 

- 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 736005 

a TPP 90601, 

- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona 

o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.. 

Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01  Trnava,  záväzné  stanovisko   

č. KPUTT - 2018-8245-2 28448/Švh zo dňa 12. 04. 2018. 

Krajský pamiatkový úrad Trnava súhlasí s realizáciou líniovej stavby „Kanalizácia obce Sokolovce“ 

s podmienkou: 

V súvislosti s realizovaním stavebných objektov líniovej stavby „Kanalizácia obce Sokolovce“                   

v kat. území Sokolovce obce Sokolovce žiadame zrealizovať archeologický výskum v zmysle 
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podmienok právoplatného rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trnava                                                   

č. TT-08/1186/5165/Grz zo dňa 02. 07. 2008. 

 

Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,                           

Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany, vyjadrenie č. OU-PN-OCDPK-2018/002993 zo dňa            

16.03.2018. 

V zmysle § 3 ods. 1, písm. c) a ods. 5, písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa 

vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon), k projektovej dokumentácii stavby 

„Kanalizácia obce Sokolovce“ pre stavebné povolenie vydávame ako príslušný cestný správny orgán 

pre cesty II. a III. triedy nasledovné stanovisko: 

1. Pri vydaní povolení podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov i pri samotnej realizácii stavby musia byť 

dodržané ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 

2. Každý prípadný zásah do telies ciest II/507 a III/1270 môže byť zrealizovaný až po vydaní 

povolenia Okresného úradu Piešťany, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

/napojenie na inžinierske siete, umiestnenie dopravných značiek, zriadenie pripojenia/. 

3. Predložená projektová dokumentácia bude v ďalšom stupni doplnená o projekt prenosného 

dopravného značenia. 

4. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky na cestách II/507 a III/1270 

počas realizácie stavby prenosným dopravným značením podľa určenia na použitie prenosného 

dopravného značenia, ktoré na základe žiadosti vydá Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií. Projektová dokumentácia prenosného dopravného značenia 

sa predkladá v 3 vyhotoveniach. Určenie na použitie prenosného dopravného značenia musí byť 

vydané do vydania stavebného povolenia. 

5. V rámci realizácie stavby má prísť k zvláštnemu užívaniu ciest, ktorým bude uloženie 

kanalizačných prípojok do telies ciest II/507 a III/1270. Tento zásah môže byť zrealizovaný až 

po vydaní povolenia na zvláštne užívanie ciest (ďalej len ZUC). Žiadosť o povolenie ZUC je 

stavebník povinný podať na Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií min. 4 týždne pred uskutočnením ZUC. 

6. Projektová dokumentácia stavby „Kanalizácia obce Sokolovce“ musí byť predložená SaÚC 

TTSK Trnava, Bulharská 39, 918 53  Trnava. 

7. Každý ďalší stupeň projektovej dokumentácie hore uvedenej stavby musí byť predložený 

Okresnému úradu Piešťany, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií na vyjadrenie. 

8. Realizáciou stavby nesmie vzniknúť prekážka pri údržbe ciest II/507 a III/1270, taktiež nesmú  

byť narušené odtokové pomery odtoku dažďovej vody z týchto ciest. 

9. Na cestách II/507 a III/1270 počas realizácie stavby, nemôže byť uložený žiadny materiál ani 

zemina z výkopov. 

10. Počas realizácie stavby nesmie prichádzať k znečisteniu vozoviek ciest II/507 a III/1270, 

prípadné znečistenie musí byť bezodkladne a dôkladne odstránené. 

11. Prípadné poškodenie ciest II/507 a III/1270 alebo ich súčastí musí byť bezodkladne uvedené  

do pôvodného stavu. 

12. Okresný úrad Piešťany, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nemá námietky voči 

vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Kanalizácia obce Sokolovce“ v prípade, že budú 

dodržané podmienky uvedené v bodoch č. 1. až 11. 

13. V prípade, že v rámci stavby dôjde k porušeniu ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, bude voči stavebníkovi zahájené 

priestupkové konanie v zmysle ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
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Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, okresný dopravný inšpektorát, oddelenie 

výkonu služby, Starohájska 3, 917 10 Trnava,  vyjadrenie č. ORPZ-TT-OD11-2018/000153-086      

zo dňa 19.03.2018. 

Okresný dopravný inšpektorát Trnava súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Kanalizácia 

obce Sokolovce“ pri dodržaní nasledovných podmienok: 

1. vydávanie určenia na použitie dopravného značenia podlieha konaniu v zmysle                                       

zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), 

preto ODI Trnava žiada pred realizáciou stavby predložiť projektovú dokumentáciu prenosného 

dopravného značenia v prípade, že počas vykonávania prác bude obmedzená bezpečnosť, alebo 

plynulosť cestnej premávky, či už na cestách a komunikáciách, alebo na chodníkoch, pričom 

projektová dokumentácia bude predložená príslušnému cestnému správnemu orgánu a jeho 

prostredníctvom na ODI Trnava na odsúhlasenie v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), 

2. žiadame, aby predložená dokumentácia dopravného značenia bola v súlade s platnou legislatívou, 

teda podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Správa  a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 

vyjadrenie č. 293/2018/SÚCTt-202420 zo dňa 05.04.2018. 
 S navrhovanou  zmenou, kde sa pôvodný výtlak „Va“ ruší  a v rovnakej  trase je navrhnutá stoka         

„A2-1“ súhlasíme  a podmienky z predchádzajúcich vyjadrení  zostávajú v platnosti. Začatie prác 

v dotyku s cestami  v našej správe a údržbe  žiadame oznámiť majstrovi strediska Piešťany                        

č. tel. 033/7621627. Premávka na cestách nesmie byť počas prác  ohrozená, prípadne obmedzenie 

premávky musí byť zabezpečené schválením dopravným značením. Na vozovke ciest nesmie byť 

skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí 

cesty je potrebné uviesť do pôvodného stavu. 

 

Majetkovoprávne vzťahy: 

Vodná stavba bude umiestnená na pozemkoch  parc. KN reg. „C“ č. 136/65, 184/30, 113/1, 7/2, 

186/32,  7/8, 186/1, parc. KN reg. „E“  138/7,   k. ú. Sokolovce, ktoré sú podľa listu vlastníctva č. 761-

čiastočný , 620, 88,  932 – čiastočný, 233- čiastočný, 1096, zo dňa 16.05.2018, 17.05.2018                           

vo vlastníctve, Katarína Kavická, A. Trajana 4830/7,   921 01 Piešťany, Matúš Špička, Dlhá 120/39, 

922 31 Sokolovce, Marianna Lehutová, Družstevná 265/19, 922 31 Sokolovce, Dagmar Nosková, 

Družstevná  261/35, 922 31 Sokolovce, Mgr. Peter Daněk, Hviezdoslavova 313/1, 922 31 Sokolovce, 

Mgr. Terézia Daněková, Hviezdoslavova 313/1, 922 31 Sokolovce, Vladimír Lukáč, Hlavná 127/149, 

956 07 Behynce, Viera Valovičová, Ľanová 5236/4, Bratislava, Alojz Pánsky, Hlboká 165/1,               

922 31 Sokolovce, Gabriela Pánska, Hlboká 165/1, 922 31 Sokolovce, Ingeom, s.r.o., Kostolná Gala 

148, 930 34 Holice Marek Fulajtár, Školská 228/23, 922 31 Sokolovce Ing. František Ištók, 

Piešťanská  272/102,  922 31 Sokolovce, Ing. Miriam Ištóková, Piešťanská  272/102,                            

922 31 Sokolovce, Jana Pavlovičová, Mlynárska 36/26, 926 01 Sereď, Boris Galbavý, Hollého 287/9, 

922 31 Sokolovce, Martina Majková, Piešťanská 55/55, 922 31 Sokolovce, na pozemkoch  parc. KN 

reg. „C“ 3/1, 3/2, 3/9, 5/3,  7/6,  8/8, 92,  115/6,  133/2, 133/3, 137/1, 137/2,  141/58, 141/84, 141/85, 

141/86, 141/87, 141/88, 141/89,141/92, 141/93, 141/94, 141/95, 141/97, 141/98, 141/99, 141/101, 

141/102, 141/103, 141/104, 141/105, 141/106, 142/43, 142/125,  144/1, 144/62, 144/77,144/84, 145,  

147/2, 151/1, 151/2, 151/3, 184/20,  186/4, 186/33, 186/34, 186/63, 186/65,  278/1, 279, 280/18, ktoré 

sú podľa listu vlastníctva č. 700- čiastočný  zo dňa 16.05.2018  vo vlastníctve Obec Sokolovce, 

Piešťanská 234/84, 922 31 Sokolovce, na pozemkoch  parc. KN reg. „C“ č. 108/19, 141/96, 284/8, 

284/75, k. ú. Sokolovce, ktoré sú podľa listu vlastníctva č. 331, 1515, 86 zo dňa 16.05.2018                             

vo vlastníctve Sidónia Blahová, Podzámska 2325/9, 920 01  Hlohovec, Viera Valovičová, Ľanová 

5236/4, Bratislava, Vladimír Pikus, 922 31 Jalšové 159, Ľubomír Pikus, ul. Gen. Goliana 41,                      

917 01 Trnava, Eva Mokošová, 922 31 Jalšové 39, Obec Sokolovce, Piešťanská 234/84,                              

922 31 Sokolovce, Emil Gabriš, Budatinská 234/84, 922 31 Sokolovce, MUDr. Ľubica Blahová, 

Robotnícka 12, 921 01 Piešťany, Milan Pikus, M. Bela 2307/10, 920 01 Hlohovec, Gabriel Pikus, 

Dlhá 156/69, 922 31 Sokolovce,  Marta Horváthová, sídl. Pod Hájom 963/25,                                            

01841 Dubnica  nad Váhom, Zdena Rusnáková, Piešťanská 47/47, 922 31 Sokolovce, Jozef Slovák, 

Piešťanská 268/98, 922 31 Sokolovce, Mária Slováková, Piešťanská 268/98,                                             
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922 31 Sokolovce, Františka Valovičová, Podhájska 127/5, 922 31 Sokolovce, Antónia Kadlecová, 

SNP 9/21-11, 018 51 Nová Dubnica, Marcel Ištok, Piešťanská 272/102,  922 31 Sokolovce,                           

Peter Čársky, Hollého 290/12,  922 31 Sokolovce, Radek Blinka, Hollého 298/20, 922 31 Sokolovce, 

Rudolf Pikus, Dobručská 2, 811 01 Bratislava, Miroslav Zeman, Podhájska 127/5, 922 31 Sokolovce, 

Michal Valovič, Podhájska 127/5, 922 31 Sokolovce, MUDr. Marián Nosál, Nám. J. Krála 2,                            

921 01 Piešťany, Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 47 Bratislava 11, na pozemku  

parc. KN reg. „E“ č. 138/16,  k. ú. Sokolovce, ktorý je podľa listu vlastníctva č. 1103                                     

zo dňa 16.05.2018 vo vlastníctve Oľga Homolová, Piešťanská 16/16, 922 31 Sokolovce, Pavol Čikoš, 

Piešťanská 34/34, 922 31 Sokolovce, Matilda Štipčáková, 696 74 Veľká nad Veličkou 707,                       

Česká republika, Stanislav Ľupták, Strážska cesta 1139/33, 960 01 Zvolen, Vladimír Ľupták, 

Novozámocká 2527/4, 960 01 Zvolen, Jana Ľuptáková, Strážska cesta 1139/33, 960 01 Zvolen, 

Božena  Ľuptáková, Strážska cesta 1139/33, 960 01 Zvolen, Pavla Falkovská, E.F. Scherera 4798/15, 

921 10 Piešťany, Pavol Čikoš, Piešťanská 34/34, 922 31 Sokolovce, Martin Homola, 922 31 Ratnovce 

303, Andrej Homola, 922 31 Ratnovce 303, Zuzana Homolová, 922 31 Ratnovce 303, Silvia Ištóková, 

Piešťanská 240/90, 922 31 Sokolovce, Anna Rybanská, V. Šrobára 1524/2, Ružomberok, Emília 

Pavlovičová, Hollého 304/26, 922 31 Sokolovce, Anna Kusá, A. Trajana 4830/17, 921 01 Piešťany, 

Juraj Snoha, M. R. Štefánika 128/14, 971 01 Prievidza, Mário Enders, Ružová 613/29,                                   

925 53 Pata, Kristína Richnáková, Horná 135/60, 919 25 Šúrovce, Nina Piršelová, Hlavná 281/29,                       

919 25 Šúrovce, Tomáš Demovič, D. Štúra 761/29, 926 01 Sereď, Miroslava Demovičová,                              

D. Štúra 761/29, 926 01 Sereď, Veronika Snohová,   D. Štúra 760/11, 926 01 Sereď, Andrej Snoha, 

Čepenská 1212/21, 926 01 Sereď, Jaroslav Németh, Letná 164/65,   044 20 Malá Ida,  na pozemkoch  

parc. KN reg. „C“ č. 132/2,  112/1, 115/2,   k. ú. Sokolovce, ktoré sú podľa listu vlastníctva č. 946 –

čiastočný, 602, zo dňa 16.05.2018, 538 zo dňa 22.05.2018 vo vlastníctve, Milan Lesinger,                         

Dlhá 161/74, 922 31 Sokolovce, Danka Lesingerová, Dlhá 161/74, 922 31 Sokolovce, Ingeom, s.r.o., 

Kostolná Gala 148, Emília Hodulová, Hviezdoslavova 330/18, 922 31 Sokolovce, Matilda Horúcková, 

Vinohradská 186/2, 922 31 Sokolovce, Stanislav Horúcka, Vinohradská 186/2, 922 31 Sokolovce , 

Marta Mareková, Bananská 40, 922 01 Piešťany, , na pozemkoch  parc. KN reg. „C“ 141/1, 136/71, 

189/1, 185, na ktoré nie je založený list vlastníctva, na pozemkoch  parc. KN reg. „E“ 140/11, 143/16, 

ktoré sú podľa listu vlastníctva č. 1065 - čiastočný zo dňa 16.05.2018 vo vlastníctve Obec Sokolovce, 

Piešťanská 234/84, 922 31 Sokolovce, na pozemku  parc. KN reg. „E“ 140/4, ktorý je podľa listu 

vlastníctva č. 1123 zo dňa 16.05.2018   v správe , Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36,                    

817 47 Bratislava 11,  na pozemku  parc. KN reg. „C“ 141/194, ktorý je podľa listu vlastníctva č. 1097 

- čiastočný  vo vlastníctve, Dušan Homola, Piešťanská 17/17, 922 31 Sokolovce, Anton Homola, 

Piešťanská 17/17, 922 31 Sokolovce, Ing. Jaroslav Homola, Zelená 13, 915 01 Nové Mesto                          

nad Váhom, na pozemku  parc. KN reg. „C“ . 

  

 

 

Všeobecné ustanovenia: 

1. Projekt vypracoval: Ing. Vladimír Kuderavý, e. č. 2493*Z*2-2  

2. Spôsob uskutočnenia stavby  dodávateľsky : výberovým konaním 

 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené a preto nebolo potrebné o nich 

rozhodnúť.   

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 

 Dňa 13.04.2018 bola  na Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie 

doručená žiadosť stavebníka Obec Sokolovce, Piešťanská 234/84, 922 31 Sokolovce, IČO 00312991   

o vydanie stavebného povolenia  na uskutočnenie vodnej  stavby: „Kanalizácia obce Sokolovce“, 

ktorá bude realizovaná na pozemku parc. č. 3/1, 3/2, 3/9, 5/3, 7/2, 7/6, 7/8, 8/8, 92, 108/19, 112/1, 

113/1, 115/2, 115/6, 132/2, 133/2, 133/3, 136/65, 136/71, 137/1, 137/2, 138/7, 138/16, 140/4,  140/11, 
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141/1, 141/58, 141/84, 141/85, 141/86, 141/87, 141/88, 141/89,141/92, 141/93, 141/94, 141/95  

141/96, 141/97, 141/98, 141/99, 141/101, 141/102, 141/103, 141/104, 141/105, 141/106, 141/194, 

142/43, 142/125, 143/16, 144/1, 144/62, 144/77,144/84, 145, 146/1, 147/2, 151/1, 151/2, 151/3, 

184/20, 184/30, 185, 186/1, 186/4, 186/32, 186/33, 186/34, 186/63, 186/65, 189/1, 278/1, 279, 280/18, 

284/8, 284/75,  k.ú. Sokolovce. 

 

 

Účelom stavby bude výstavba kanalizácie  pre bezpečné odvádzanie  splaškových odpadových vôd 

produkovaných v obci a ich likvidáciu v pripravovanej ČOV Sokolovce. Pôvodný zámer likvidácie 

splaškových odpadových vôd do existujúcej ČOV Piešťany je upravený dodatkom č. 1 tak,  aby 

splaškové odpadové vody boli odvádzané do pripravovanej obecnej ČOV Sokolovce situovanej                  

v k. ú. Sokolovce, p. č. 141/58, 153/1, 143/27, 141/1. Splašková odpadová voda  bude gravitačne  

privádzaná do čerpacích staníc (ČS č. 1-3) a z ČS 1 dopravovaná tlakovým potrubím  vetva „Va“                   

do areálu obecnej ČOV. Potrubie HDPE DN 400 bude dĺžky1000,90 m, potrubie HDPE DN 315 bude 

dĺžky 8324,1 m. Celkový počet odbočení 400, dĺžka kanalizačného potrubia bude 2813,7 m. 

 

 

Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil začatie stavebného  

konania všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám oznámením                                  

pod č. OU-PN-OSZP-ŠVS/2018/003723-Dr zo dňa 14.05.2018. V oznámení o začatí stavebného 

konania určil lehotu, v rámci ktorej sa mohli všetci účastníci  stavebného konania, dotknuté orgány 

a organizácie štátnej správy vyjadriť a uplatniť  prípadné námietky k predmetnej veci. 

 

 

 Nakoľko žiadateľ nepredložil potrebné doklady k vydaniu stavebného povolenia tunajší úrad 

vyzval žiadateľa listom č. OU-PN-OSZP-ŠVS/2018/003723-Dr zo dňa 11.07.2018   k doloženiu 

dokladov a zároveň prerušil rozhodnutím č. OU-PN-OSZP-ŠVS/2018/003723-Dr zo dňa 11.07.2018 

konanie do doby doloženia potrebných k dokladov k vydaniu stavebného povolenia. Po doložený 

dokladov (doklad o  majetko – právnom vysporiadaní,  prípadne súhlasy vlastníkov pozemkov,                   

ku ktorým nemá obec vlastnícky vzťah) pokračoval tunajší orgán v konaní. 

 

Ku konaniu boli predložené nasledujúce doklady: 

 projektová dokumentácia - 2 paré, 

 výpis z listu vlastníctva č. 761- čiastočný, 620, 932 - čiastočný, 233 - čiastočný, 1096,                    

700 - čiastočný, zo dňa 16.05.2018, č.88  zo dňa  17.05.2018, 

 výpis z listu vlastníctva č. 331, 1515, 86 zo dňa 16.05.2018, 

 výpis z listu vlastníctva č. 1103,  946 - čiastočný, 602, zo dňa 16.05.2018, č. 538                                

zo dňa 22.05.2018, 

 výpis z listu vlastníctva 1065 – čiastočný, č. 1123, č. 1097 – čiastočný,  zo dňa 16.05.2018, 

 originál kópie katastrálnej mapy, zo dňa 16.05.2018, 

 rozhodnutie o umiestnení stavby č. 269/2008-He, ktoré vydala Obec Borovce ako príslušný 

stavebný úrad dňa 18. 09. 2008. 

 súhlas podľa § 120 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia na predmetnú vodnú 

stavbu,  ktorý vydala Obec Borovce ako  príslušný  stavebný úrad pod č. 237/2009-He                      

            zo dňa 03. 06. 2009. 

 dokladová časť, ktorá obsahuje stanoviská, vyjadrenia a súhlasy  účastníkov konania 

a dotknutých orgánov štátnej správy. 

 

 

Na základe žiadosti, predložených dokladov a výsledku stavebného konania tunajší orgán          

štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 

Správny poplatok nebol uhradený v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z  o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov, nakoľko je stavebník od správnych poplatkov oslobodený. 
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Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa ustanovenia § 53 a § 54  správneho poriadku podať 

odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné 

prostredie, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany. Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom. 

 

 

Uvedené rozhodnutie sa doručuje  verejnou vyhláškou a v súlade s  ust. § 69 ods. 2 stavebného 

zákona, musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Sokolovce, pričom posledný 15 deň 

je dňom doručenia.  

 

 

Dátum vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky oznámi Obec Sokolovce písomne tunajšiemu 

orgánu štátnej vodnej správy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Sedlák 

vedúci odboru 
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Doručí sa 

1. Obec Sokolovce, Piešťanská 234/84, 922 31 Sokolovce 

2. EKOSPOL a.s., Vajanského 20, 010 01 Žilina 

3. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 47 Bratislava 11 

4. Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01  Piešťany 

5. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

7. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

8. SVP, š.p., Odštepný závod Piešťany, Nábr. Ivana Krasku č. 834/3, 921 80  Piešťany   

9. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany 

10.   Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, P.O.BOX 69,  

      917 01  Trnava 

11. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 02 Trnava 

12. OU - PN - OCDPK, Krajinská cesta 13, 921 25 Piešťany 

13. Okresné riaditeľstvo  policajného zboru v Trnave, ODI Trnava, Starohájska 3, 917 01 Trnava 

14. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

15. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 917 01 Trnava 

16. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Piešťanoch, Dopravná 1,  

       921 01 Piešťany 

17. Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, ku spisu  

18. doručenie verejnou vyhláškou   vlastníkom pozemkov parc. č. 3/1, 3/2, 3/9, 5/3, 7/2, 7/6, 7/8, 8/8, 

92, 108/19, 112/1, 113/1, 115/2, 115/6, 132/2, 133/2, 133/3, 136/65, 136/71, 137/1, 137/2, 138/7, 

138/16, 140/4,  140/11, 141/1, 141/58, 141/84, 141/85, 141/86, 141/87, 141/88, 141/89,141/92, 

141/93, 141/94, 141/95  141/96, 141/97, 141/98, 141/99, 141/101, 141/102, 141/103, 141/104, 

141/105, 141/106, 141/194, 142/43, 142/125, 143/16, 144/1, 144/62, 144/77,144/84, 145, 146/1, 

147/2, 151/1, 151/2, 151/3, 184/20, 184/30, 185, 186/1, 186/4, 186/32, 186/33, 186/34, 186/63, 

186/65, 189/1, 278/1, 279, 280/18, 284/8, 284/75,  k.ú. Sokolovce. 
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