
OBEC SOKOLOVCE  
Obecný úrad  Sokolovce,  Piešťanská ulica č. 234/84,   922 31 Sokolovce 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Výst. 17/2020-He/SP                                                              V Piešťanoch,  dňa  20.04. 2020 

 

 

S T A V E B N É    P O V O L E N I E 
 

 

Navrhovateľ  Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava  - IČO 36 361 518     

podal  dňa  06.02.2020 doplnený dňa 26.02.2020   žiadosť   o   stavebné   povolenie   na   

stavbu :  "TA - Sokolovce - VNK, TS, NNK",   pre   ktorú   bolo   tunajším stavebným úradom   

vydané rozhodnutie   o   umiestnení  stavby  pod  značkou č.j. 53/2019-Ma/ÚR   zo  dňa   

11.11.2019. 

 

     Obec Sokolovce ako príslušný stavebný úrad podľa ust.  §  117  zákona  č.  50/1976 Zb.  o  

územnom plánovaní  a  stavebnom poriadku (stavebný zákon)   v znení neskorších zmien a 

doplnení  prerokoval v stavebnom konaní žiadosť s  dotknutými orgánmi štátnej správy a so 

známymi účastníkmi konania. 

 

Stavebný  úrad žiadosť preskúmal podľa § 62 stavebného zákona a § 8 vyhl. MŽP SR č. 

453/2000, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a   rozhodol  takto : 

 

Stavba :   "TA - Sokolovce - VNK,TS,NNK  – L13.0302.18.0006 „  

 

 

Účel  stavby :   

Na ulici Školská je stará  transformačná stanica, prívod vzdušným vedením. Na vedení 

a transformačnej stanici prichádza k výpadkom, poruchám, zariadenia sú za hranicou 

dožitia. Najvhodnejšie je zakabelizovanie vedenia VN, vybudovanie novej kioskovej 

transformačnej stanice a znovu pripojenie do siete. 

 

Členenie stavby: 

SO 01 –  VN vedenie káblové /bod 162-159 nový/ 

SO 02 – Nové 1 kV vedenia 

PS 01 -  Nová distribučná transformačná stanica 

SO 03 – Demontáž NN, VN,TS 

 

Popis stavby: 

SO 01 –  VN vedenie káblové 

V lokalite sa nachádza 22kV vedenie vzdušné, z ktorého je pripojená TS0073-002 a okrem toho 

TS0073-007. Prípojka je vedená od TS0073-012 z vn rozvádzača – odpojí sa. Nová prípojka- 

odbočenie navrhujeme namiesto pôvodnej prípojky káblom VN 3xNA2XS2Y 1x95mm2. 

Trasa povedie v roli po jej okraji asi 1 – 1,5 m od hranice so susednými parcelami, prekrižuje 

ju vrátane hydromelioračného zariadenia a ďalej bude pokračovať popri oplotení v roli asi 1,5 

m od hranice pozemkov. Nakoniec sa trasa ukončí v novej transformačnej stanici pri 

priemyselnom stavebnom podniku v zelenom páse. 

Nový úsek v zemi bude realizovaný káblom 3x NA2XSY 1x95mm2 o dĺžke cca 225 m.  
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SO 02 – Nové 1 kV vedenia 

Káble sa vytiahnu spod odpínačov v rozvádzači NN v novej transformačnej stanici .  

Prvý kábel sa vytiahne smerom k hlavnej ceste – smerom na podporný bod 163. Kábel bude 

typu NAYY-J 4x240 mm2. Po cca 75 m sa zaslučkuje v skrini SR5 č. 1 typ SRPPS 

2x400+4x160A. Trasa vedie po okraji miestnej cesty v zelenom páse /chodníku. Zo skrine  

SR5 č. 1 trasa pokračuje ďalej smerom k bodu 163. Ukončenie prvého vývodu v skrini VRIS1K 

KKP č. 1. Vedenie sa prepojí na vodič smerom na p.b. 162. 

Druhý a tretí kábel sa preložia smerom na opačnú stranu popri miestnej komunikácii v súbehu 

s vn navrhovaným káblom. Kábel č. 2 sa po cca 45 m zaslučkuje v skrini SR5 . Trasa vedie po 

okraji miestnej cesty v zelenom páse /chodníku. Po ďalších cca 50 m sa ukončí v skrini VRIS1K 

KKP č. 2. Vedenie sa prepojí na vodič smerom na p.b. 26 – prepoj na smer 27.  Tretí kábel sa 

bez prerušenia po cca 90 m ukončí v skrini VRIS1K KKP č. 2. Vedenie sa prepojí na vodič 

smerom na p.b. 19. 

 

PS 01 – Nová distribučná transformačná stanica 

Stará TS sa vymení sa novú kioskovú transformačnú stanicu s rozvádzačom kompaktným 

Fluofix 2x15+1xCIS+NN rozvádzačom s 6-imi vývodmi, transformátorom 150kVA 

hermetizovaným olejovým 

 

SO 03 – Demontáž VNV a starej TS  

Stavba si vyžiada demontáž starej PTS transformačnej stanice TS0073-002, vn prípojky 

vzdušnej AlFe 3x42/7 /35/ mm2 – o dĺžke cca 200 m, vn prípojky – 25 m, nn vedenia AlFe, 

NFA2X o dĺžke cca 191 m.   

 

rozpočtový náklad stavby :  68 722,-  €  na pozemkoch v k.ú. Sokolovce obec Sokolovce  sa 

podľa § 66  stavebného zákona a § 10 vyhl. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia   stavebného zákona   p o v o ľ u j e . 

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky : 

 

01. Stavba  bude  uskutočnená  podľa  dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je   

      súčasťou  tohoto  stavebného  povolenia.  Prípadné   zmeny  nesmú  byť vykonané  bez  

      predchádzajúceho súhlasu  stavebného úradu. 

 

02. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy navrhovanej stavby organizáciou k to- 

      muto oprávnenou, podľa rozhodnutia  o  umiestnení stavby zn. č.j. 53/2019-Ma/ÚR  zo    

      dňa  11.11.2019 . Doklad doloží pri kolaudácii. 

 

03. Pri  uskutočňovaní  stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpeč  - 

      nosti práce a technických zariadení a zároveň dbať o ochranu zdravia osôb na stavenis - 

      ku. 

 

04. Pri  výstavbe  budú  dodržané  všeobecné  technické požiadavky na výstavbu ustanovené      

      vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a príslušné  technické normy. Na uskutočnenie stavby   

      možno použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zák.č. 90/1998   

      Z.z.) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Vhodnosť použitých stavebných   

      výrobkov a konštrukčných systémov dokladovať pri kolaudačnom konaní /certifikáty/.  
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05. Stavebník  umožní  orgánom  ŠSD  a  nimi  prizvaným znalcom prístup na stavenisko a   

      do stavby  a  vytvorí  podmienky  pre  výkon  štátneho  stavebného  dohľadu. 

 

06. Stavebník  je  povinný  viesť  jednoduchý  záznam  o  stavbe  /pri jednoduchých stavbách/ 

      resp.  stavebný denník,  ktorý  spolupodpisuje osoba vykonávajúca odborný dozor stavby. 

      V  tomto  je  povinný  uviesť  i osoby vypomáhajúce na stavbe. V prípade úrazu je staveb- 

      ník  povinný  zabezpečiť  prvú  pomoc  zranenej osobe, vyžiadať lekársku pomoc a miesto 

      úrazu  zabezpečiť  až  do  príchodu  polície.  V prípade ťažkej ujmy na zdraví alebo živote 

      je  stavebník  povinný  prípad  oznámiť  do  7 dní stavebnému úradu, ktorý vydal stavebné 

      povolenie. 

 

07. Stavebník  pri výkone  svojej funkcie je povinný nahradiť škody spôsobené tretím osobám 

      podľa   osobitných   predpisov   z    titulu    svojej   zodpovednosti,   prípadne  zabezpečiť   

      uvedenie veci do pôvodného stavu. 

 

08.  Stavba  bude  dokončená  do      troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto   

       stavebného povolenia.  

            

      Stavbu bude uskutočňovať   oprávnená organizácia  

      Odborný dozor bude uskutočňovať -  

 

 

09. OSOBITNÉ  PODMIENKY  :  

 

 Pred začatím výkopových prác na stavbe a prípojkách inžinierskych sietí je stavebník 

povinný zabezpečiť vytýčenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí cestou ich 

spravovateľov . 

 V prípade znečistenia komunikácie počas výstavby je investor povinný zabezpečiť ich 

pravidelné   čistenie. 

 

 

      Vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií: 

      Krajský pamiatkový úrad Trnava -stanovisko č.k. KPUTT-2018/2118-174/70406/Grz zo   

      dňa 04.09.2018                     

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým   

      úradom Trnava v zmysle zákona o ochrane pamiatkového fondu. 

      Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. a § 127 zákona č.   

      50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.  

    

    

      Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava -  vyjadrenie  zo dňa 19.9.2019   

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Na Vami vyznačenom priestore sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v správe   

      ZSD a.s. 

      Existujúce energetické zariadenia a zariadenia v blízkosti je potrebné rešpektovať   

      a dodržať ochranné pásmo. Žiadame dodržanie ochranného pásma od elektrizačnej   

      sústavy na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky, ochrany života a zdravia osôb   

      a majetku podľa zákona č. 251/2012 Z.z. , § 43. Požadujeme dodržanie ochranného   
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         pásma všetkých vedení VVN, VN , NN definovaných podľa § 43 o energetike č.  

         251/2012 Z.z. 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, NN.  

 

         SO 01 – Nová VN  22 kV prípojka 

         SO 02 – Nové 1 kV vedenia 

         PS 01 – Nová distribučná transformačná stanica 

         SO 03 – Demontáž VNV a starej TS 

 

         Požadujeme rešpektovať všetky jestvujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma   

         v zmysle ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a nadväzných   

         legislatívnych predpisov. Uloženie VN a NN  káblov musí  byť vo verejne prístupných   

         trasách a musí vyhovovať STN 34 1050 , 33 2000-5-52 a 73 6005.  

         Kábel ukladať do definitívne vybudovaných trás rozvodu VN a NN káble pod spevnenými   

         plochami a komunikáciami ako aj pri križovaní podzemných inžinierskych sietí   

         požadujeme uložiť do káblových chráničiek – korungované rúry FXKVR ø200 pre VN   

         káble a korungované rúry FXK VR ø110 pre NN káble. Vrchnú hranu uloženia káblov   

         pod  spevnenými plochami a komunikáciami požadujeme v hĺbke 1000 mm. Požadujeme   

         doložiť  rezy uloženia kábla v celej dĺžke navrhovanej trasy vrátane koordinačných rezov   

         pri križovaní s podzemnými inžinierskymi sieťami. 

         V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti    , prosím kontaktujte Ing. Milan   

         Sobolčiak, T +421 -/0/ 335563167, F +421+/0/33-5545081, milan.sobolciak@zsdis.sk      

         

         Platnosť vyjadrenia je 2 roky 

  

 

        SPP distribúcia a.s., Bratislava – vyjadrenie  zo dňa 31.1.2020 zn.    

        TD/NS/0085/2020/Ga  

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

         Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie   

         k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských   

         zariadení   

         

         Záujmové územie:         Obec Sokolovce  k.ú. Sokolovce 

         Stavebník:                     Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava 

         Názov stavby:               TA Sokolovce – VNK, TS, NNK  

         Spracovateľ PD:           Dušan Banič 

 

                                                V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú: 

 

         Plynárenské zariadenie /technologický objekt/ :  STL plynovod a pripojovacie plynovody 

         Ochranné pásmo plynárenského zariadenia:       áno 

         Bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno 

 

        Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického   

        objektu /ďalej len orientačné znázornenie/ je prílohou tohto stanoviska. 
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        Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie    

        plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia  a/alebo realizácie stavby   

        a/alebo   výkonu iných činností.    

      

        SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z.   

        o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   

        (ďalej len „zákon o energetike) 

     

                                                                 s ú  h l a s í 

                           s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu  

                                             za dodržania nasledujúcich podmienok: 

         

      Všeobecné podmienky: 

    -  pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je   

       stavebník povinný  požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských   

       zariadení, na základe písomnej objednávky, ktorú je   potrebné zaslať na adresu: SPP-  

       distribúcia a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky,   

       prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D /www.spp-  

       distribucia.sk/   

    -  v záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky    

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

       plynárenských   zariadení do vzdialenosti 100 m  hodinu, 

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

       zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D /p. Milan Kováčik tel.č. +421 32 242 3202/ najneskôr   

       7 dní pred zahájením plánovaných prác, 

    -  stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie   

       činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení , najmä výkonu   

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

       rekonštrukcie  /obnovy/ plynárenských zariadení,   

    -  stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly   

       realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

    - stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 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    

       strojných   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 poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu 

   - každé poškodenie zariadenia SPP-D ,vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď   

     ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727 
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 - 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,    

    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 EN 12007-1,STN EN 12007-2, STN EN 12007-3,    

    TPP 702 01, TPP  702 02 

 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo   

    ich opravných 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. 

 

    Upozornenie: 

    Orientačné znázornenie nie je  možné samostatne t.j. bez tohto stanoviska použiť.                

    Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných   

    a bezpečnostných pásiem/ ku dňu jeho vydania. 

    Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto   

    stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie   

    k navrhovanej zmene.  

    Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh na vydanie   

    stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 30.1.2021, ak  stavebník túto lehotu   

    zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie  nového  stanoviska. 

    SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť   

    v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri   

    vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení   

    právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.   

 

       

    Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Piešťany – vyjadrenie zn. 11343/2018/AOp zo dňa   

    24.8.2018  

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     TA-Sokolovce – VNK, TS, NNK  

      

- Pred začatím výkopových prác je nutné presnú polohu verejných sietí v prevádzke 

a majetku našej spoločnosti na základe objednávky vytýčiť pracovníkmi TAVOS. a.s. 

- Počas výkopových a stavebných prác žiadame siete a prípojky rešpektovať a nepoškodiť. 

- Nové zariadenia a vedenia žiadame umiestniť tak, aby bolo dodržané ochranné pásmo 

verejných sietí v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch 

a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, §-u 19, ods. 2. V prípade nepriaznivých 

priestorových podmienok požadujeme dodržať minimálnu vzdialenosť 1 m od okraja 
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potrubia na každú stranu, prípadne podľa STN 73 6005 /Priestorová norma/ , 

umiestnenie je nutné vopred prejednať s pracovníkom TAVOS, a.s. 

- Pri križovaní s verejným vodovodom je nutné el. rozvod uložiť do chráničky s min. 

presahom min. 1 m  na každú stranu.  

    -    Pred zasypaním súbehov a križovaní žiadame prizvať pracovníkov našej spoločnosti k ich   

         prevzatiu .   

                

  

     Okresný úrad  Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie - vyjadrenie v zmysle   

     ust. § 28 zák.č. 364/2004 Z.z.o vodách  zn. OU-PN-OSZP-ŠVS/2018/006169-Ma zo dňa   

     22.08.2018   

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Vyjadrenie podľa ust. § 28 vodného zákona k PD stavby „  TA Sokolovce – VNK, TS,   

     NNK“ v k.ú. Sokolovce  

     Žiadateľ: Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava 

        

     Plánovaná investičná akcia je z vodohospodárskeho hľadiska  možná za splnenia   

     nasledujúcich podmienok: 

 

1. Pred vydaním stavebného povolenia na uskutočnenie stavebného objektu: „PS 01 Nová 

distribučná stanica“ je potrebné  požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy 

o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. c/ vodného zákona, ktorý bude podkladom 

k vydaniu stavebného povolenia na jeho realizáciu príslušným stavebným úradom. 

2. V prípade, že realizáciou predmetnej stavby dôjde križovaniu  alebo súbehu  

      inžinierskych sietí je potrebné ešte  pred zahájením prác požiadať správcov týchto sietí   

      o vyjadrenie a nimi stanovené podmienky pri realizácii stavby dodržiavať. 

3. Ak pri stavbe stavebník poškodí vodnú stavbu nachádzajúcu sa v dotknutom území, budú 

sa náklady na jej odstránenie považovať za vyvolanú investíciu a uvedenie vodnej 

stavby do pôvodného stavu sa bude realizovať na náklad investora stavby. 

4. Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality povrchových 

a podzemných vôd a zabrániť nežiadúcemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, 

povrchových a podzemných vôd. 

5. Realizáciou prác nenarušiť existujúce odtokové pomery v území. 

6. Dodržať všeobecné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona 

SNR č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákona/.     

 

 

     

      Okresný úrad  Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie - vyjadrenie k PD    

      podľa § 99 ods. 1 písm. b/ bod  2. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch    

      zn. OU-PN-OSZP-2018/006156-PE zo dňa 10.08.2018   

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Názov stavby : „ TA Sokolovce – VNK,TS,NNK  

      Miesto stavby :   k.ú. Sokolovce 

      Investor:           Západoslovenská distribučná, a.s.  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 

      Projektant:        Dušan Banič 

 

      Realizácia stavby je možná za splnenie nasledovných podmienok: 

      Investor stavby /stavebník/ je povinný: 



 8 

1. Pre odpady , ktoré vzniknú pri stavebných prácach /výkopová zemina, betón, kamenivo, 

bitúmerové zmesi, zemina znečistená ropnými látkami, bet. stĺpy, olej z transformátora, 

plasty, obaly, odpad z káblov, drevný a kovový odpad a pod./ je držiteľ /pôvodca/ 

odpadu povinný zabezpečiť spracovanie tohto odpadu v zmysle hierarchie odpadového 

hospodárstva od prípravy na opätovné použitie, cez recykláciu, zhodnocovanie až po 

poslednú možnosť, ktorou je zneškodnenie odpadov na riadenej skládke odpadov. 

2. Podľa § 77 ods. 2 zákona odpadoch /nakladanie  so stavebnými odpadmi a odpadmi 

z demolácií/  pôvodcom odpadu pri stavebných prácach vykonávaných v sídle alebo 

v mieste podnikania právnickej osoby /podnikateľa/ je právnická osoba /podnikateľ/, 

pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú, pri vykonávaní obdobných prác 

pre fyzické osoby je pôvodcom odpadom ten, kto uvedené práce vykonáva. 

3. Pôvodca odpadu pri stavebných prácach zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní 

povinnosti podľa § 12 a § 14 zákona o odpadoch /zhromažďovať odpady vytriedené 

podľa druhov odpadov, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi 

podľa zákona o odpadoch, viesť a uchovávať evidenciu o odpadoch, ohlasovať údaje 

z evidencie a pod./. 

4. Nebezpečné odpady /napr. oleje, obaly, kovy a iné odpady kontaminované 

nebezpečnými  látkami/ vzniknuté pri stavebných prácach odovzdať na základe zmluvy 

na zneškodnenie osobe oprávnenej na túto činnosť. 

5. Nebezpečné odpady zabezpečiť pred odcudzením , znehodnotením alebo iným 

nežiadúcim únikom v zmysle § 125 zákona o odpadoch. 

6. Zmluvy a doklady o odbere odpadov počas výstavby oprávnenou osobou  predložiť ku 

kolaudácii.   Zdokladovať vznik, množstvo, zhodnotenie a zneškodnenie všetkých 

odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby.   

7. Na využívanie odpadov /len inertných/ na povrchovú úpravu terénu je potrebný súhlas 

podľa § 97 ods. 1 písm. s/ zákona o odpadoch. Súhlas sa udeľuje len pre žiadateľa, 

ktorý takýto odpad reálne potrebuje na terénne úpravy. 

 

 

 

     Okresný úrad  Piešťany – odbor starostlivosti o životné prostredie - vyjadrenie v zmysle   

     ust. § 27 zák.č. 364/2004 Z.z.o vodách  zn. OU-PN-OSZP-ŠVS/2018/002818-Ma zo dňa   

     08.03.2018   

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a/ citovaného vodného zákona na zriadenie stavebného   

     objektu „PS 01 Nová distribučná transformačná stanica“ v rámci stavby „TA-Sokolovce –   

     VNK, TS, NNK „ v k.ú. Sokolovce    

       

     Podmienky súhlasu: 

1. Navrhovanú činnosť zrealizovať podľa dokumentácie predloženej tunajšiemu úradu. 

2. Pri realizácii navrhovanej činnosti zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami , príp. 

zariadeniami alebo mechanizmami, ktoré tieto látky obsahujú tak, aby nedošlo k ich 

vniknutiu do povrchových a podzemných vôd. 

3. Prípadné úniky je prevádzkovateľ povinný okamžite posypať vhodným sorpčným 

materiálom, ktorý musí byť po vsiaknutí ropnej látky z plochy odstránený a vhodným 

spôsobom zlikvidovaný. 
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     Slovak Telecom a.s. Bratislava – vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a   

     rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak   

     Telekom,  a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.   

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách pre účely   

     územného a stavebného konania a v zmysle ďalších právnych predpisov 

     Vydané pre: 

     Stavebník                :   Západoslovenská distribučná a.s.  

     Názov stavby          :   TA – Sokolovce – VNK, TS, NNK/ L13.0302.18.0006 

     Dôvod žiadosti        :  stavebné povolenie 

     Účel žiadosti           :  inžinierske stavby  

     Katastrálne územie :  Sokolovce 

     Parcelné číslo         :   

         

     Číslo vyjadrenia:  6612004078 

     Platnosť vyjadrenia do 12.02.2020 

   

  Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje     

   pre vydanie vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení .   

  Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň, že uvedené   

   parcelné čísla zodpovedajú vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej   

   nižšie. 

   Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné    

   stanovisko pre vyznačené záujmové územie. 

                                        Dôjde do styku  

  so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom,   

  a.s.,  a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.    

    

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok   

  určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo   

  stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou   

súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 

 

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zák.č. 351/2011 Z.z.). 

   a zároveň je potrebné  dodržať ustanovenia § 65 zák.č. 351/2011 Z.z.  o   ochrane   

  proti rušeniu.  

2.    Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení,      

       v prípade zmeny  vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak   

       uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si   

       stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. 

3.    Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre   

       ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI    

       SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred   

       spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s.       

       na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom   

       zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: 

František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 652189 

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   
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      povinnosti zodpovedá projektant. 

5.   Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je   

      potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom   

      dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

6.   Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať   

      podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  o zákaze   

      zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na   

      existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných    

      telekomunikačných vedení a zariadení.  

7.   V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie  sa nachádza nadzemná    

      telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s.  a/alebo DIGI   

      SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti     

      poškodeniu  alebo narušeniu ochranného pásma. 

8.   Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením  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 polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI   

      SLOVAKIA, s.r.o.   na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa   

      môžu nachádzať  zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia,   

      rádiové trasy, televízne  káblové rozvody,  týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť   

      vyžiadať si obdobné vyjadrenie   od prevádzkovateľov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti  Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.na   

      povrchu  terénu vykoná Slovak Telekom, a.s.  na základe  objednávky zadanej cez   

      internetovú  aplikáciu na stránke : https:www.telekom.sk/vyjadrenia   

      Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. 

   

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať    

      pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto   

      vyjadrenia. 

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre    

      účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je   

      oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez   

      súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na    

      verejnú 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. 

 

       Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z.   

       o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené   

       budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na   

       ktorých  uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou   

       fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.    
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         Všeobecné podmienky ochrany SEK 

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť  je v kolízii so SEK     

    Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného   

    pásma týchto sietí, je stavebník povinný po konzultácii so zamestnancom Slovak    

    Telekom a.s.  zabezpečiť: 

    - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených   

      zamestnancom Slovak Telekom a.s. 

         - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia     

            telekomunikačného vedenia 

         - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia     

           telekomunikačného vedenia. 

 

 

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace    

s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný   

partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777 474 

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia)    

 s rôznou funkčnosťou 

 

2.   Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené   

      zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné   

            opatrenia tým, že  zabezpečí:   

        -   pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenia priamo na   

            povrchu terénu, 

       -   preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytý-   

            čenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na 

            jeho ochranu stanovené,   

       -    preukázateľné oboznámenie  zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú   

            polohovú odchýlku  +- 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od   

            vyznačenej polohy  na povrchu terénu 

- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení    

   pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie   

            (napr. hĺbiace stroje)  

- aby odkryté zariadenia boli riadne zabezpečené proti ohrozeniu, krádeži a poškodeniu    

      vo vzdialenosti  1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy  zariadenia, 

- zhutnenie zeminy pod káblami pred ich zakrytím (zasypaním)    

- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. č. 12129 

- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami ( z dôvodu, že spoločnosť 

Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú  za zmeny priestorového 

uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia ) 

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov  

je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

 

3.  V prípade požiadavky napojenia lokality resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je     

    potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk) 

4.  Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu             

     vedení  v plnom rozsahu. 

 

 

http://www.telekom.sk/
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       Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch –stanovisko na   

       účely stavebného konania zn. ORHZ-PN1-669-001/2018 zo dňa 21.08.2018    

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       S riešením požiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 

              

   

        Ministerstvo obrany SR – Agentúra správy majetku Bratislava –   

        vyjadrenie  k stavbe:  zn. ASM-50-2028/2018 zo dňa 01.08.2018   

         --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        V zmysle zákonného ustanovenia § 7 zákona č 319/2002 Z.z. o obrane SR v znení   

        neskorších predpisov a § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom   

        poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a  ako odborná zložka   

        oprávnená v predmetnej veci vydať stanovisko za Ministerstvo obrany SR Vám   

        oznamujeme výsledok  posudzovacieho konania z hľadiska záujmov obrany štátu.  

        S realizáciou akcie podľa priloženej dokumentácie 

                                             súhlasím  

        pri splnení nižšie uvedených podmienok.  

        Investor je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný   

        úrad. 

        Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú   

        v priestore  stavby evidované.  

        Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby   

        (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.) 

        Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky   

        ďalšie   konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie   

        a  stavebné  povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým   

        ďalším   orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo   

        ďalšiemu   prerokovaniu 

    

     

       Hydromeliorácie š.p. Bratislava – vyjadrenie zn. 117-2/120/2020 zo dňa 16.01.2020 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

       Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:  

- križovanie novej 22 kV prípojky so závlahovým potrubím navrhnúť a vykonať v súlade 

s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení 

s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983 

- pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy 

závlahového potrubia zástupcu Hydromeliorácie š.p. , dislokované pracovisko 

Piešťany, kontaktná osoba Ing. Michalčík, čt. 0903 997 982 alebo Ing. Košťál  č-t-0918 

973 725 

- v mieste križovania novej 22 kV prípojky so závlahovým potrubím dodržať min. zvislú 

vzdialenosť 0,40 m 

- novú 22 kV prípojku v mieste križovania so závlahovým potrubím uložiť do chráničky 

- výkopy v mieste križovania so závlahovým potrubím vykonať ručne 

- k ukončeniu prác prizvať zástupcov Hydromeliorácie š.p., ktorí protokolárne /zápisom 

do stavebného denníka/ odsúhlasia vykonanie prác 

- v prípade poškodenia majetku štátu – závlahového potrubia, ku ktorému má 

Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, je potrebné ho uviesť do pôvodného stavu 

na náklady investora. 
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- Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame doplniť o zákres 

závlahového potrubia a o vzorový detail križovania novej 22 kV prípojky so 

závlahovým potrubím a doplnenú PD žiadame predložiť na odsúhlasenie.  

       

        Hydromeliorácie š.p. Bratislava – doplnenie vyjadrenia zo dňa 18.02.2020 

        --------------------------------------------------------------------------------------------- 

        Vo výkrese č. 022.1 „22 a 1kV rozvody, transformačná stanica – situácia“ stavby      

        „TA Sokolovce – VNK, TS, NNK“ v M 12:360 je križovanie SO 01 Novej 22 kV prípojky   

        káblom 3xNA2XS2Y 1x95 mm2 so závlahovým potrubím zakreslené. 

        Podľa predloženého výkresu č. 02.2.5 „rez križovania s hydromelioráciami“ stavby „TA   

        Sokolovce – VNK, TS, NNK“ navrhovaná VNK bude v mieste križovania so závlahovým   

        potrubím uložená 0,5 m pod závlahovým potrubím v chráničke dĺ. 6 m. 

        S predloženým technickým riešením križovania SO 01 Novej 22kV prípojky káblom   

        3xNAYS2Y 1x95 mm2 stavby „TA Sokolovce –VNK, TS, NNK“ so závlahovým potrubím –   

        s vetvou A4“DN 200 vodnej stavby „ZP Sokolovce“ /evid.č. 5211 228/ súhlasíme.  

        S vydaním stavebného povolenia na stavbu „TA Sokolovce – VNK, ST, NNK“ v k.ú.   

        Sokolovce súhlasíme. 

        Pri realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky: 

- križovanie novej 22 kV prípojky so závlahovým potrubím navrhnúť a vykonať v súlade 

s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení 

s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983 a v zmysle projektovej dokumentácie 

- pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy 

závlahového potrubia zástupcu Hydromeliorácie š.p. , dislokované pracovisko 

Piešťany, kontaktná osoba Ing. Michalčík, čt. 0903 997 982 alebo Ing. Košťál  č-t-0918 

973 725 

- výkopy v mieste križovania so závlahovým potrubím vykonať ručne 

- k ukončeniu prác prizvať zástupcov Hydromeliorácie š.p., ktorí protokolárne /zápisom 

do stavebného denníka/ odsúhlasia vykonanie prác 

- v prípade poškodenia majetku štátu – závlahového potrubia, ku ktorému má 

Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, je potrebné ho uviesť do pôvodného stavu 

na náklady investora. 

 

 

   Ministerstvo zdravotníctva SR , Inšpektorát kúpeľov a žriediel Bratislava – vyjadrenie zn.   

   S08232-2020-IKŹ-2 zo dňa 23.03.2020 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   TA Sokolovce – VNK, TS, NNK 

   Realizácia stavby sa navrhuje v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov   

   v Piešťanoch, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia § 28 a § 40 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z.z.   

   o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach   

   a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení   

   neskorších predpisov /ďalej len „zákona č. 538/2005 Z.z.“/ a vyhlášky MZ SR č. 41/2020 Z.z.,   

   ktorou sa ustanovujú ochranné  pásma prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch a druhy   

   zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch, ktorá   

   nadobudla účinnosť dňa 15.3.2020.    

   Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriediel v nadväznosti na charakter   

   a lokalizáciu stavby a ustanovenie § 28 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z.z. si k vydaniu územného  

   rozhodnutia a stavebného povolenia stavby „TA Sokolovce –VNK, TS, NNK“ na pozemkoch   

   v k.ú.  Sokolovce , z hľadiska zabezpečenia ochrany prírodných liečivých zdrojov   
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   v Piešťanoch  uplatňuje nasledovné podmienky a požiadavky: 

  1/ Ak budú pri vykonávaní zemných prác zistené žriedelné vývery alebo suché  výrony   

 plynov, budú ďalšie práce okamžite zastavené, miesta úniku riadne utesnené   

 a bezodkladne sa podá v zmysle § 4 zákona č. 538/2005 Z.z. hlásenie Ministerstvu   

      zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriediel, ktorý rozhodne o ďalšom postupe 

  2/ Pri realizácii stavby požadujeme rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme II.   

     stupňa prírodných liečivých zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by   

     mohli ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej  

     liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť   

     prírodných liečivých zdrojov /§ 28 zákona č. 538/2005 Z.z./ a rešpektovať zakázané činnosti   

     v zmysle prílohy č. 4 vyhlášky MZ SR č. 41/2020 Z.z.,  v tejto súvislosti   požadujeme použiť   

     také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa  zabezpečila ochrana životného   

     prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd, vrátane  prijatia opatrení na zamedzenie   

     možného úniku ropných a iných látok do podložia,  ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť   

     kvalitu podzemnej vody.   

3/ Počas manipulácie so strojnými mechanizmami   prijať účinné opatrenia na   

     zamedzenie  znečistenia podzemných vôd ropnými látkami a na okamžité riešenie   

     prípadných havarijných stavov /Havarijný plán/.    

      

 4/ Objekt trafostanice musí byť zabezpečený tak, aby sa zamedzilo úniku ropných látok do   

      podložia. Zároveň je potrebné pred kolaudáciou stavby spracovať prevádzkový   

      poriadok a havarijný plán k tomuto objektu.   

 5/ Odpad vzniknutý pri demontáži pôvodnej transformačnej stanice /TS/, prípojok VN   

      a vedenia NN bude zlikvidovaný v súlade s príslušnými predpismi na úseku        

      odpadového hospodárstva.   

    

 6/ Všetky práce budú vykonávané podľa príslušnej projektovej dokumentácie a pri   

 zabezpečení stáleho odborného dozoru.  

 7/ Prípadné navrhované zmeny projektu zásadného charakteru budú predložené na zaujatie   

 stanoviska Ministerstva zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriediel.   

         

 8/  Pred uvedením stavby do prevádzky budú v nadväznosti na  body 2 a 5  tohto   

  stanoviska vykonané všetky predpísané skúšky a merania a predložené doklady   

  o atestoch použitých výrobkov a o overení požadovaných vlastností výrobkov  ako aj   

  o likvidácii odpadu z demontáže pôvodnej TS príslušnému správnemu orgánu.   

 9/  Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia bude Ministerstvu zdravotníctva SR –   

 Inšpektorátu kúpeľov a žriediel predložená  žiadosť o vydanie stanoviska ku   

 kolaudačnému konaniu, v prípade zásadných zmien oproti pôvodnej projektovej   

 dokumentácii žiadame predložiť doplnenú projektovú dokumentáciu / projekt   

 skutočného vyhotovenia stavby/.  

 10/ V prípade, že by  stavba vyžiadala realizáciu  ďalších prác alebo niektorej z činností   

   podľa  § 40 ods. 2  zákona č. 538/2005 Z.z. , bude potrebné   vyžiadať  si stanovisko   

   Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej   dokumentácie.          

 11/ Toto stanovisko nenahrádza stanoviská podľa bodov 7,9, a 10 tohto listu.   

      

 Podmienky  v tomto stanovisku sú určené z dôvodu zabezpečenia ochrany hydrogeologickej   

 štruktúry prírodných liečivých zdrojov v súlade s ustanoveniami zákona č. 538/2005 Z.z. 

 V ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov je  zakázané vykonávať všetky   

 činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické   
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 a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej  využiteľné množstvo, zdravotnú     

 bezchybnosť alebo výdatnosť  prírodných liečivých zdrojov. /§28   zákona č. 538/2005 Z.z./.     

         

    Certifikačný a inšpekčný orgán SR s.r.o. Prievidza – odborné stanovisko  ku konštrukčnej   

    dokumentácii zo dňa 21.01.2020 

    Vydané podľa § 14 ods. 1 písm. d/ zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane   

    zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

    Stavba:                              TA Sokolovce –VNK, TS, NNK 

    Typové označenie:             Konštrukčná dokumentácia 

    Miesto :                              Sokolovce 

    Investor:                             Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava 

    Zodpovedný projektant:     Ing. Dušan Banič, ZSDiS a.s., Čulenova 6, Bratislava 

    Dátum inšpekcie:               21.01.2020    

    Zaradenie zariadenia:        skupina A , písmeno b/, c/ a skupina B   

                                                /podľa II časti prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení   

                                                neskorších predpisov/ 

    Rok vyhotovenia dokumentácie: 12/2019 

    Základné technické údaje : VN – káblová prípojka  

                                                VN – rozvádzač trafostanice  

                                                VN – transformátor /Tr-250VA /3/AC, 22kV, 50 Hz, IT/ 

                                                NN- rozvádzač trafostanice /3/PEN, AC, 400/230V, 50Z, TN-C-8/ 

 

 

     Po posúdení predloženej dokumentácie a na základe oprávnenia na činnosť oprávnenej   

     právnickej osoby č. OPO-0248/16 vydanom Národným inšpektorátom práce podľa § 14 ods.   

     3 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene   

     a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydávame toto    

                                           odborné stanovisko – inšpekčnú správu. 

 

    Dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade so zákonom   

    NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení   

    niektorých zákonov v znení neskorších   predpisov a vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z.,  

 

 

   NASES – vyjadrenie zo dňa 10.1.2020 zn. 330-2020/2-167 

  ------------------------------------------------------------------------- 

   Vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí a zariadení 

   Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Národná agentúra pre sieťové a elektronické   

   služby dáva nasledovné stanovisko k stavbe: TA Sokolovce – VNK, TS, NNK –  

   L13.0302.18.0006 

   Podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nenachádzajú   

   telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES. 

 

   Orange Slovensko a.s. Bratislava – vyjadrenie zn. BA-0169/2020 zo dňa 15.01.2020 

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Stavebná akcia : TA Sokolovce – VNK, TS, NNK k.ú. Sokolovce 

   Účel: zistenie IS, ÚR, SP 

   Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava  

   Toto vyjadrenie stráca platnosť dňa 30.8.2020. 
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   Okresný úrad Piešťany – pozemkový a lesný odbor – stanovisko k projektovej   

   dokumentácii „TA Sokolovce – VNK, TS, NNK“  zn. OU-PN-PLO-2020/001413-002 zo dňa   

   06.02.2020 

   Pri zábere poľnohospodárskej pôdy je treba postupovať v súlade s ustanoveniami § 17   

   zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona 

   č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia   

   a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

   Ak ide o umiestnenie stožiarov alebo iných objektov nadzemného a podzemného vedenia    

   a výmera jednotlivých objektov nepresiahne 25 m2 , vydá orgán ochrany poľnohospodárskej   

   pôdy stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde podľa ustanovenia 

   §   17 ods. 2 a 3 zákona na základe kópie z katastrálnej mapy. Súčasťou žiadosti je situácia   

   s vyznačením plôch trvalého záberu a správny poplatok v hodnote 3 ,- €. 

   Pre použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden   

   rok , vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu /pre uloženie káblov,   

   potrubí.../ je potrebné pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti vyžiadať si   

   stanovisko tunajšieho úradu podľa ustanovenia § 18 zákona, v ktorom budú určené   

   podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy.  

   K žiadosti je potrebné predložiť: 

   1/ grafickú situáciu s vyznačením plochy potrebnej na nepoľnohospodárske použitie 

   2/ bilanciu skrývky humusového horizontu a návrh   vrátenia  poľnohospodárskej pôdy do   

       pôvodného stavu, ktoré vypracúva fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské   

       vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho alebo prírodovedného smeru so zameraním   

       na pôdoznalectvo, alebo právnická osoba, ktorá takúto osobu zamestnáva 

  3/ termín zahájenia aj ukončenia použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky   

       účel 

  4/ správny poplatok v hodnote 3,- € 

     

 

     

 10. Stavba  nesmie  byť  začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52      

       ods.1 zák.č. 71/1967 Zb.). 

 

11. Stavebné   povolenie   stráca   platnosť,  ak  do  dvoch  rokov  odo  dňa  nadobudnutia  

      právoplatnosti nebude stavba začatá. 

 

12. Stavba nesmie byť užívaná bez kolaudácie. O vydanie kolaudačného rozhodnutia požiada 

      stavebník  po ukončení stavby príslušný stavebný úrad.  K  žiadosti o kolaudáciu doloží : 

      revízne správy, geodetické zameranie , certifikáty použitých výrobkov a materiálov,   

      stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Bratislava ku   

      kolaudácii. 

  

13. Stavebník všetky podmienky, za akých mu je stavba povolená, je povinný plniť a po do- 

      ručení tohoto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich zaväzuje plniť. 

 

14. Toto stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania (§ 70 

      stavebného zákona). 

 

NÁMIETKY ÚČASTNÍKA KONANIA :   -   neboli vznesené žiadne 
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O d ô v o d n e n i e 
 

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa ust. § 62   

stavebného zákona, ust. §§ 8 a 9 vyhl.č. 453/2000 Z.z. a zistil, že  uskutočnením stavby  nebudú 

ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené 

záujmy účastníkov konania. 

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby. 

     Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. 

Podmienky a požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií sú 

zapracované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

Námietky účastníka konania : -neboli vznesené žiadne       

 

Správny poplatok za vydanie stavebného povolenia sa v zmysle zák. NR SR č.145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyrubuje vo výške 200,- € uhradený v obci 

Sokolovce. 

 

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradných tabuliach správneho orgánu po dobu 15 

dní, pričom 15 deň sa považuje za deň doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť 

súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na 

dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. 

 

   

POUČENIE : 

Podľa §§ 53a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) proti tomuto 

rozhodnutiu možno v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na správny 

orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal – Obec Sokolovce, Obecný úrad Sokolovce, Piešťanská 

234/84, Sokolovce. 

Toto rozhodnutie je  po vyčerpaní riadnych opravným prostriedkov preskúmateľné správnym 

súdom podľa ustanovení správneho súdneho poriadku. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Ing. Marián Dózcy 

                                                                                                            starosta obce Sokolovce  

 

 

 

Doručí sa : 

1.   Stavebník /2x + 1x overená PD/  Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava  

2.   Obec Sokolovce + verejná vyhláška 
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Na vedomie  :  Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1 

                        Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany               

                        Slovak Telekom a.s., Poštová 1, Žilina 

                        SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 

                        Ministerstvo zdravotníctva SR , Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbova 2,   

                        Bratislava 

                        Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava 211   

                        Okresný úrad Piešťany- odbor starostlivosti o životné prostredie 

 

 

 

   

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


