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Obec Smolinské 

908 42 Smolinské 
______________________________________________________________________________ 
Č.j. SOÚ-611/2021-BAD                                                                                 V Smolinskom, dňa  14.01.2022 
Vybavuje: Ing. Baďurová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAVEBNÉ POVOLENIE 
verejnou vyhláškou vy zmysle § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.  

v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) 
  
  Stavebník Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Bratislava, Čulenova 6 IČO 36 361 518, 
zastúpený LiV – EPI, s.r.o.,  so sídlom Bratislava, Trenčianska 56/F podal dňa 03.03.2021 žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia  na stavbu  „SA_A1_Gbely, Smolinské VN 214, VNK, TS, NNK v k.ú. 
Smolinské, Gbely“.  Na jej  umiestnenie bolo vydané územné rozhodnutie dňa  18.10.2019 pod č.j. SOÚ-
1900/2020-BAD, zmena rozhodnutia o umiestnení stavby dňa 04.01.2020 pod č.j. SOÚ-1962/2020-BAD..  
   Obec Smolinské ako príslušný stavebný úrad podľa § ll9 zák.  č. 5O/l976  Zb. o územnom plánovaní  a 
stavebnom  poriadku (stavebný zákon) v  znení neskorších predpisov prerokoval  žiadosť  stavebníka 
v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania a po 
preskúmaní   podľa  § 62 stavebného  zákona  rozhodol takto : 
    Stavba „„SA_A1_Gbely, Smolinské VN 214, VNK, TS, NNK v k.ú. Smolinské, Gbely“ (lokalita 
Smolinské od existujúceho VN vzdušného vedenia lokalita Pusté, po poľnej ceste po RD č. 352, okolo RD č. 
243, následne po novej ulici po RD č. 410, ďalej bude križovať Lúčny potok, odbočka k IBV Pri škole, 
pokračuje po poľnej ceste pri IBV smerom k ceste č. III/1155, ktorú bude križovať a bude pokračovať pri jej 
pravom okraji  - smer Gbely, kde sa pred areálom bývalej skládky odpadov člení a bude pokračovať 
k jestvujúcemu vzdušnému VN vedeniu. Vedenie bude ďalej umiestnené v lokalite Záhumenice za 
cintorínom v k.ú. Gbely), ku ktorým má navrhovateľ iné právo podľa § 139 ods. 1 písm. c) stavebného 
zákona,  resp. zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena. Kiosková trafostanica TS 0059-
002 bude umiestnená na pozemku parc.č. 794/3 v k.ú. Smolinské, kiosková trafostanica TS 0059-008 bude 
umiestnená na pozemku parc.č. 570/38 v k.ú. Smolinské. sa podľa § 66, 58 ods. 1 stavebného zákona 
 
                                 

p o v o ľ u j e . 
 
 
Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú podmienky : 
 
1/ Stavba   bude  uskutočnená  podľa   dokumentácie  overenej  v  stavebnom  konaní,  ktorá   je      
súčasťou  tohto  rozhodnutia.  Prípadné  zmeny  nesmú   byť  vykonané  bez  predchádzajúceho 
povolenia stavebného úradu. 
 
Stavebné riešenie a umiestnenie stavby na pozemku  
Vzdušné VN vedenie č. 214 a 215 je v úseku medzi obcami Gbely a Smolinské na spoločných stožiaroch 
vyhotovené vodičom ALFE 110 a prechádza cez zalesnené územie (chránené vtáčie územie Záhorské 
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Pomoravie). V obci Smolinské prechádza vzdušné vedenie cez zastavanú oblasť, kde nie je dodržané 
ochranné pásmo VN vedenia. 
                  VN odbočka pre TS 0059-003 je vyhotovená vodičom ALFE 35 na betónových PB a tiež 
čiastočne prechádza cez zalesnené územie. Z tejto VN odbočky je pripojená VN káblom 3x NA2XS2Y 
1x95mm2 nová kiosková TS 0059-008 s vnútorným ovládaním pre novú IBV pri škole.  
VN prípojka pre TS 0059-002 je vyhotovená vodičom ALFE 35 na betónových PB a posledné pole pred TS 
prechádza cez zastavanú oblasť a nie je dodržané ochranné pásmo. TS je štvorstĺpová a nakoľko je vo 
svahu je k nej obmedzený prístup s technikou. Technológia trafostanice 0059-002 je zastaraná 
a vyžadujúca výmenu / rekonštrukciu. 

                 
 

 Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory 
SO 01 – VN rozvody 
Kabelizácia VN linky č.214, 215 
Predmetom stavebného objektu je zakabelizovanie dvojitého VN vzdušného vedenia liniek č. 214 a 215 
v úseku od obce Gbely po obec Smolinské. Kabelizácia linky č. 215 začína na okraji obce Gbely. Podperný 
bod s úsekovým odpínačom č. 10/215 bude vymenený. Na novom podpernom bode č.1 bude osadený nový 
zvislý úsekový odpínač, odkiaľ bude pokračovať kabelizácia vedenia č. 215 v súbehu s cestou III/1155.  
Kabelizácia linky č. 214 začína na okraji obce Gbely. VN vedenie č.214 sa na stožiari, kde sa stretá s 
vedením č.215 odpojí a vodič z VN 214 sa pripojí na lomový stožiar vedenia VN č.215, ktorý je posledný 
samostatný stožiar vedenia VN 215 pred spoločným stožiarom vedenia VN 215 a VN 214 smerom na 
Smolinské. Trasa VN vedenia 214 sa presunie do pôvodnej trasy VN vedenia 215, kde sa využijú existujúce 
PB a vodič pôvodného vedenia 215 až po PB pred prípojkou k TS 0015-008, kde je vzdušné vedenie 
ukončené na novom koncovom podpernom bode PB č. 2. Podperný bod bude prístupný z existujúcej poľnej 
cesty. Paralelne s touto cestou bude trasa kabelizovaného vedenia pokračovať smerom k ceste III/1155. 
Od km 6,886 cesty III/1155 pokračuje trasa kabelizácie VN liniek v spoločnom koridore paralelne 
s existujúcou komunikáciou. Minimálny odstup od krajnice cesty je 1m. Trasa prechádza hranicou katastra 
Gbely/Smolinské a pokračuje ďalej smerom k obci Smolinské. Za vstupom do obce Smolinské sa zmení 
smerovanie spoločnej trasy a ďalej sú káblové vedenia trasované popri obecnej komunikácii smerom 
k novobudovanej TS 0059-008 (IBV Pri škole).  
Kiosk trafostanice bude vymenený za nový s väčšími rozmermi pre osadenie VN rozvádzača KKKT, kde 
bude pripojený 2x VN kábel linky č. 215. 1x VN kábel pôvodne napájajúci túto trafostanicu bude napájať 
existujúcu TS PD Smolinské (TS 0059-003). Transformátor z pôvodnej stanice bude premontovaný do 
nového kiosku. NN rozvádzač bude nový vo vyhotovení SMART. 
Od TS 0059-008 pokračuje trasa kabelizácie VN liniek do intravilánu obce Smolinské. Trasa je navrhnutá 
popri obecných komunikáciách, prevažne popri existujúcom NN vzdušnom vedení smerom k trafostanici TS 
0059-002. Zastaraná štvorstĺpová trafostanica bude nahradená novou kioskovou umiestnenou na okraji 
dotknutej parcely. Trafostanica bude napojená VN linkou č. 215. Trasa kabelizácie pokračuje ďalej smerom 
k novým prechodovým podperným bodom PB č. 3 a PB č. 4, kde bude kabelizácia VN liniek ukončenia 
prepojením na existujúce vzdušné VN vedenia cez nové zvislé úsekové odpínače. 
VN káblový rozvod bude realizovaný káblom 3x NA2XS2Y 1x240mm2. 
Napojenie TS PD Smolinské (TS č. 0059-003) 
Transformačná stanica TS 0059-008 je v súčasnosti napojená z VN vedenia – odbočka linky č. 215 pre 
napájanie TS PD Smolinské. Na existujúcom podpernom bode pri hlavnej ceste smerujúcej do obce Gbely 
sú osadené úsekové odpínače č. 93/215, 95/215. Po zmene spôsobu pripojenia TS 0059-008 bude 
z jedného úsekového odpínača napojená TS 0059-007. Druhý úsekový odpínač bude slúžiť pre napojenie 
existujúceho vzdušného vedenia smerujúceho do TS 0059-003. Ostatná časť vzdušnej prípojky smerujúcej 
k hlavnému vedeniu (smer ÚO č. 75/215) bude demontovaná. 
Podperný bod označený ako PB č. 5 bude po demontáži nový koncový. Podperný bod sa navrhuje vymeniť 
za 2x10,5m/15kN, na ktorom budú osadené úsekové odpínače pre stanice TS 0059-003 a TS 0059-007.  
Káble budú uložené prevažne v zelenom páse, v ryhe 120x50 cm v pieskovom lôžku. Uloženie 
navrhovaného kábla, križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN. Pri 
križovaní komunikácie a podzemných inžinierskych sietí bude kábel uložený v korugovanej ochrannej rúre 
FXKV ø200mm, resp. PE ø200mm.  
Demontáž VN 
Existujúce vzdušné vedenie linky č.214 a č. 215 je prevedené na priehradových a betónových PB. Po 
zrealizovaní nového VN rozvodu sa existujúce VN vzdušné vedenie prevedené lanami AlFe 110 resp. AlFe 
3x35 (prípojka pre TS 0059-003) vrátane podperných bodov zdemontuje. Betónových podperných bodov 
určených na demontáž je 21kusov. Priehradových stožiarov určených na demontáž je 22 kusov. 
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Demontáž vzdušného vedenia je navrhovaná aj nad cestou III. triedy č. 1155. Demontáž VN vzdušného 
vedenia nad cestou je navrhovaná v km4,583 a v km7,104. 
Cesta III. triedy 
  Navrhované VN káblové vedenie je trasované cez a popri ceste III. triedy č. III/115 v úseku od obce Gbely 
smerom do obce Smolinské (cca 4,246 – 7,104 km). Trasa káblového vedenia v súbehu s dotknutou cestou 
je navrhovaná v odstupe min. 1m od krajnice komunikácie (vedenie bude uložené v uvedenej vzdialenosti 
z dôvodu budúcej údržby a prevádzky navrhovaného vedenia ako aj z výskytu lesného porastu v súbehu s 
cestou). Kríženie dotknutej komunikácie je navrhnuté riadeným pretláčaním, uložením do chráničky s 
dostatočným presahom chráničky od krajnice cesty. Uvedená cesta bude križovaná 2 krát v cca 6,886; 
4,246km.  
Križovanie Lúčneho potoka  
V trase káblového vedenia dochádza ku križovaniu navrhovaného VN vedenia s existujúcim korytom 
Lúčneho potoka. 
Križovanie VN vedenia s potokom je navrhované riadeným pretláčaním. Chránička musí byť pri pretlaku 
vzdialená minimálne 2m od dna potoka. Presah chráničky od brehovej čiary je navrhovaný min. 4m. 
SO 02 – NN rozvody 
Predmetom stavebného objektu je napojenie existujúcich NN distribučných vedení pôvodne napojených 
z TS 0059-002. Napájanie existujúcich NN rozvodov bude presmerované do novej kioskovej trafostanice, 
vybudovanej na pozemku p.č. 794/1, k.ú. Smolinské. 
Z novej kioskovej transformačnej stanici sa vyvedie päť nových NN káblov v hlavných smeroch existujúcich 
NN vzdušných vedení. 
Všetky NN vývody budú realizované rovnakým káblom NAYY-J 4x240mm2. Káble budú ukončené na 
nových koncových podperných bodoch v trase existujúcich NN vzdušných vedení. Vzdušné vedenia budú 
na týchto podperných bodoch ukotvené a prepojené cez nové skrine VRIS s novými NN káblovými vývodmi 
z novobudovanej trafostanice. 
Dva z týchto vývodov budú uložené paralelne s VN vedením v spoločnej trase v dĺžke 110m. NN vývody 
budú ukončené v skrini SR osadenej vedľa existujúceho dvojitého podperného bodu. Zo skrine SR budú 
zrealizované prepoje na existujúce vzdušné vedenia v štyroch smeroch. Na dotknutom podpernom bode 
budú všetky existujúce NN vedenia ukotvené a prepojené s novou skriňou SR. 
NN káblové vedenie bude uložené v ryhe 80x50 cm v pieskovom lôžku prikryté plastovými platňami. 
Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN 
34 10 50 za dodržania STN 73 6005. Križovanie miestnej komunikácie navrhujem uložením vedenia do 
chráničky FXKV ø160mm, resp. PE ø160mm pri križovaní komunikácie riadeným pretlakom. Hĺbka uloženia 
NN chráničky je znázornený na vzorových rezoch uloženia NN vedenia. 
SO 03 – Oporný múr pre trafostanicu 
Z dôvodu osadenia novej trafostanice do svahu, kde je výškový rozdiel väčší ako 1,5m navrhujem okolo 
trafostanice vybudovať oporný múr v tvare U s postupným klesaním smerom k ceste. Celková dĺžka 
opornému múru je navrhovaná 15m.  
Na opornom múre bude zároveň osadené aj oplotenie, aby sa zabránilo prepadnutiu do priestoru medzi 
oporný múr a trafostanicu. 
SO 26 – HDPE chránička pre optický kábel 
V koridore VN káblového vedenia – v spoločnej ryhe je navrhované uloženie novej trubky HDPE 40 – 
červená farba s označením ZSDIS, vrátane uloženia optického kábla MiDia Dry Core 8.1&9.1. Začiatok 
trasy HDPE trubky začína na prechodovom stožiari každej dotknutej VN linky, kde bude ukončený optický 
kábel na spojovacej krabici. Pri prechode do zeme bude optický kábel na betónovom podpernom bode 
uložený do oceľovej rúry ᴓ37mm uchytenej o stĺp pomocou oceľových sťahovacích pások. Pri mrežovom 
podpernom bode bude použitá flexi oceľová hadica MVK s PVC opláštením ᴓ27mm, ktorá sa spojí s 
oceľovou rúrou v hornej časti základu. Uchytenie flexi oceľovej hadice k stožiaru sa realizuje pomocou 
stožiarových príchytiek s objímkou. Pomocou teplom zmrštiteľnej hadice sa prepojí s oceľovou rúrou so 
závitom a kolenom, odkiaľ bude optický kábel vedený v zemi v HDPE trubke. 
Oceľová rúra na stĺpe bude do výšky 2m nad existujúcim terénom. Pred vniknutím vody do oceľovej rúry 
bude rúra utesnená teplom zmrštiteľnou hadicou. Pri stožiari č. 1, 2, 3, 4 bude osadená nová káblová šachta 
SGLB 1730, kde sa vytvorí káblová rezerva 30m.  
Od PB č. 1 a 2 budú vedené samostatné HDPE trubky s iným farebným značením smerom k miestu ich 
ďalšieho súbehu. V mieste, kde sa trasy kabelizovaných liniek spoja bude osadená  nová káblová šachta, 
odkiaľ pôjde už  len jedna HDPE trubka  smerom do obce Smolinské.  Tam bude ukončená v novej 
kioskovej TS 0059-002. Od novej kioskovej TS 0059-002 bude smerom k prechodovým podperným bodom 
PB č. 3 a PB č. 4 vedená samostatne pre každú linku samostatná HDPE trubka s iným farebným  značením 
pre každú VN linku zvlášť. 
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Na lomoch trasy, v mieste spojenia dvoch HDPE trubiek, a v mieste križovania trubky s komunikáciou budú 
použité ID markery. 
PS 01 – Transformačná stanica TS 0059-002 
Trafostanica TS 0059-002 bude osadená na voľne prístupnom mieste. Z dôvodu zapustenia do svahu 
navrhujem aj výstavbu oporného múru pre trafostanicu. TS bude riešená ako betónová transformačná 
stanica polozapustená, obsluhovateľná z vnútra typu EH6, resp. EH1, výrobca ELEKTROHARAMIA 
Lozorno, je nízka, kompaktná železobetónová bunka, čiastočne zapustená do terénu.  Skladá sa z dvoch 
samostatných častí: stavebné teleso /skelet + káblový priestor /vaňa/ a strecha. Kiosk EH6, VN rozvádzač – 
KKT, transformátor 1x250kVA, NN rozvádzač – 6 vývodový 
PS 02 – Transformačná stanica TS 0059-008 
Existujúca trafostanica TS 0059-008 bude nahradená novou na pôvodnom mieste. Počas prác ( demontáž 
starej a montáž novej trafostanice) bude v lokalite osadený dieselagregát pripojený k existujúcemu NN 
rozvodu IBV Pri Škole po dobu nevyhnutnú, aby sa minimalizoval dopad na existujúcich odberateľov. TS 
bude riešená ako betónová transformačná stanica polozapustená, obsluhovateľná z vnútra typu EH6, resp. 
EH1, výrobca ELEKTROHARAMIA Lozorno, je nízka, kompaktná železobetónová bunka, čiastočne 
zapustená do terénu.  Skladá sa z dvoch samostatných častí: stavebné teleso /skelet + káblový priestor 
/vaňa/ a strecha. Kiosk EH1, VN rozvádzač – KKKT, transformátor existujúci z pôvodnej TS, NN rozvádzač 
– 6 vývodový 
 
2/ Stavebník zabezpečí priestorové vytýčenie stavby osobou oprávnenou vykonávať vybrané geodetické 
a kartografické činnosti, v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby, vydaným pod č.j. SOÚ-1962/2020-
BAD zo dňa 04.11.2020.    
 
3/ Pri  uskutočnení stavby treba  dodržiavať predpisy týkajúce  sa bezpečnosti pri práci a technických 
zariadení, dbať o ochranu  zdravia osôb na stavenisku. 
 
4/ Pri  stavbe a jej uskutočňovaní budú dodržané  príslušné platné normy  a predpisy. Rešpektovať všetky  
inž. siete a pred  začatím prác ich nechať  vytýčiť ich správcami. Terén po  ukončení stav. prác uviesť do   
pôvodného stavu. 
Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií 
Obec Smolinské: Pred začatím výkopových prác je potrebné si vyžiadať povolenie na zvláštne užívanie 
miestnych komunikácií pretlačením, rozkopávkové povolenie verejného priestranstva a požiadať o súhlas na 
použitie prenosného dopraného značenia na tunajšom úrade. V povolení budú uvedené podmienky, za 
ktorých bude možné práce zrealizovať. 
 
Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-SI-OSZP-2020/000460-003 zo dňa 02.06.2020: 
Stavba sa nachádza na pozemku v katastrálnom území mesta Gbely. Záujmové územie sa v zmysle zákona 
nachádza v I. stupni územnej ochrany (všeobecná ochrana). Zasahuje do Chráneného vtáčieho územia 
Záhorské Pomoravie, ktoré bolo vyhlásené Nariadením vlády SR č. 145/201, ktorým sa vyhlasuje CHVÚ 
Záhorské Pomoravie. Na uvedenej ploche nie je evidovaný výskyt chránených druhov ani biotopov 
národného alebo európskeho významu. V blízkosti navrhovanej trasy nie je evidované žiadne ochranné 
pásmo hniezd chránených druhov vtákov. V okolí sa nenachádza žiadne zimovisko, alebo nocovisko 
chránených druhov vtákov. Vzhľadom na tieto skutočnosti nie je predpokladaný významnejší vplyv na 
predmety ochrany CHVÚ Záhorské Pomoravie. 
Účelom stavby je nahradenie vzdušného vedenia č. 214 a 215 podzemným vedením v úseku od mesta 
Gbely po obec Smolinské. V blízkosti drevín budú výkopové práce realizované ručne, prípadne riedeným 
pretlakom. Celková dĺžka trasy (k.ú. Gbely a Smolinské) VN káblového rozvodu bude 7830 m, NN káblové 
vedenie dĺžky 350m. 
Členenie stavby: 
SO 01 – VN rozvody 
SO 02 – NN rozvody 
SO 03 – Oporný múr pre trafostanicu 
SO 26 – HDPE chránička pre optický kábel 
PS 01 – Transformačná stanica TS 0059-002 
PS 02 – Transformačná stanica TS 0059-008 
Pri zemných prácach je potrebné zabezpečiť výkop voči prístupu živočíchov, pre ktoré môže daný výkop 
fungovať ako zemná pasca (napr. obojživelníky, plazy). 
V prípade výrubu drevín (mimo ochranného pásma elektrického vedenia) je nevyhnutné požiadať príslušný 
orgán ochrany prírody o súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona. 
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Ochranu drevín rastúcich v blízkosti stavby je potrebné zabezpečiť v súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona 
a opatreniami podľa STN 83 70 10 Ochrany prírody – ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej 
vegetácie. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu 
poškodenia drevín. Nadväzujúce ošetrovanie a iné opatrenia v závislosti od druhu dreviny sa realizuje hneď 
po skončení stavebných prác. 
Na území s prvým stupňom územnej ochrany, t.j. všeobecná ochrana, je na výrub stromov s obvodom 
kmeňa nad 40 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou súvislé krovinaté porasty v zastavanom území 
obce s výmerou nad 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou nad 20 m2 potrebný súhlas 
územne príslušnej obce, respektíve mesta - § 47 ods. 3 zákona. 
Každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo 
ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu 
a ničeniu - § 4 ods. 1 zákona. 
 
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa chránenej krajinnej oblasti, č CHKO/ZA/176-001/2020 
zo dňa 24.4.2020: 
Prípadné výruby drevín (mimo ochranného pásma elektrického vedenia) budú riešené v rámci 
samostatného konania v zmysle ustanovení § 47 zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. 
Pri zemných prácach bude zabezpečený výkop voči prístupu živočíchov, pre ktoré môže daný výkop 
fungovať ako zemná pasca (napr. obojživelníky, plazy). 
 
Hydromeliorácie, štátny podnik, č. 6140-2/120/2019 zo dňa 25.10.2019: 
Upozorňujeme Vás, že v k. ú. Smolinské – v časti záujmového územia SO 01 – VN rozvody a PS 02 – 
Transformačná stanica TS 0059-008 je vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov 
drenážnym systémom nám neznámeho vlastníka. V prílohe Vám zasielame situáciu v M 1 : 10 000 
s orientačným vyznačením záujmového územia závlahovej stavby, drenáže a navrhovaného NN 
podzemného vedenia. 
 
Krajský pamiatkový úrad Trnava, č. KPUTT-2020/8154-2/27672/SI,Ksi zo dňa 20.04.2020: 
Termín zahájenia a ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne 
ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení uveďte 
telefonický kontakt. Nedodržanie ohlasovacej povinnosti môže byť sankcionované. 
V prípade zistenia, reso. narušenia archeologického nálezu počas stavby musí nálezca alebo osoba 
zodpovedná za vykonanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení ohlásiť nález Krajskému 
pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Nález musí ponechať bez zmeny až do 
obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však 
tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca 
povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, 
znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález – archeologickými nálezmi sú napr. ľudské 
kosti, keramické črepy, nádoby, nástroje, šperky a mince spred roku 1919 a vojnové predmety spred roku 
1946 – môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba 
metódami archeologického výskumu. Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj § 127 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. 
 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, č. 1079/20-231-622 zo dňa 24.4.2020: 
Evidujeme výhradné ložiská s určeným DP, CHLÚ (7,231) a ložisko nevyhradeného nerastu LNN (4308) tak, 
ako je to zobrazené na mapovej prílohe v mierke 1 : 20 000. 
Neevidujeme staré banské diela v zmysle § 35 ods. 1, zákona č. 44/1988. 
Evidujeme skládky odpadov tak, ako je to zobrazené na mapovej prílohe v mierke 1 : 20 000.  
Nie je určené prieskumné územie pre vyhradený nerast, nemáme zaregistrované zosuvy. 
 Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. 
Geometrálne údaje sú k dispozícii na našej webovej stránke – aplikácia Atlas geometrálnej energie 
http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14. 
 
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, č. CS SVP OZBA 1463/2020/2 zo dňa 29.04.2020: 
Nové podzemné VN vedenie bude križovať Lúčny potom v cca rkm 0,260. Križovanie VN vedenia s Lúčnym 
potom je podľa technickej správy navrhnuté riadeným pretláčaním. Kábel bude v mieste križovania uložený 
v chráničke s minimálnou hĺbkou krytia 2,0 od nivelety dna potoka. K navrhovanému riešeniu križovania 
nemáme námietky, upozorňujeme však, že Lúčny potok je v predmetnom úseku opevnený a preto je 
potrebné zachovať uvedenú hĺbku krytia od pevného potoka. Súčasťou návrhu je i osadenie dvoch nových 
TS. Existujúca TS č. 0059-008 bude nahradená novou na pôvodnom mieste. Predmetná TS sa nachádza vo 
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vzdialenosti cca 25 m od brehovej čiary Lúčneho potoka. Upozorňujeme, že uvedený drobný vodný tok bol 
v minulosti upravený na cca Q5 – Q10 (ochrana poľnohospodárskych pozemkov) a preto nie je vylúčené, že 
v budúcnosti môže byť i časť lokality, v ktorej sa nachádza predmetná TS zaplavená. Naša organizácia 
neodpovedá za škody spôsobené v dôsledku povodňových prietokov a mimoriadnych udalostí.  
Na križovanie navrhovanej stavby s Lúčnym potok je podľa § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení 
neskorších predpisov, potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy. Vydaný súhlas žiadame 
doručiť našej organizácii. 
K realizácii križovania zemných káblov s vodným tokom je potrebné vopred prizvať zástupcu našej 
organizácie – Ing. Jurkovič (tel. 034/7976118), ktorý na základe obhliadky zápisnične odsúhlasí spôsob 
vykonanej realizácie. Po ukončení prác žiadame vykonať geodetické zameranie križovania vodného toku 
(polohové, výškové) a výsledky zamerania žiadame odovzdať našej organizácii pre služobné účely.  
 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., č. 12041/2020/GJ zo dňa 04.05.2020: 
Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase  verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich 
pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia 
distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (M. Pochylý, 0902 960 700)  
Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi 
zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení 
a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať 
stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo 
vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by 
mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy 
a podobne. 
Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu je 
potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne 
podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších 
predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe 
objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránky www.bvsas.sk alebo na kontaktných 
centrách). 
K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu 
širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej 
lokalite. Objednávku je možné odovzdať na odbor priamych služieb zákazníkom BVS cez podateľňu.  
Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné 
dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov. 
Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme 
vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať 
rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce 
objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný 
pracovník DDV. 
Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi 
DDV. 
Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme 
ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne 
prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník 
vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne 
prevádzkovateľa. 
 
Západoslovenská distribučná, č. CD26740/2020 zo dňa 21.4.2020: 
V záujmovom území stavby sa nachádzajú podzemné zariadenia distribučnej siete energetiky, ktoré sú vo 
vlastníctve spoločnosti ZSD. 
Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN,VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona 
o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy 
vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba 
na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo 
zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.  
Pred zahájením výkopových prác požadujeme vytýčenie jestvujúcich podzemných káblov energetických 
vedení. Vytýčenie týchto vedení na objednanie zrealizuje ZSD Tím sieťových služieb VN a NN Západ. 

http://www.bvsas.sk/
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Pred uložením káblov do výkopu treba požiadať na ZSD tím správy energetických zariadení západ 
o kontrolu prevedenia výkopu. 
Termín pokládky káblov požadujeme oznámiť na ZSD tím správy energetických zariadení západ 
príslušnému špecialistovi správy sietí v dostatočnom časovom predstihu (min 3 dni) za účelom umožnenia 
kontroly pokládky káblov. 
Stavba elektrotechnických zariadení tvoriacich súčasť distribučného rozvodu musí byť zrealizovaná 
materiálmi a dodávkami, ktoré sú schválené a zavedené v katalógu výrobkov, ktorý je umiestnený na 
stránke prevádzkovateľa ZSD. 
Požiadavky na odstávky el. energie požadujeme predložiť na Tím správy energetických zariadení západ 
príslušnému špecialistovi správy sietí v dostatočnom časovom predstihu (min. 30 dní) za účelom umožnenia 
zadať odstávku príslušných systémov.  
Do ďalšieho stupňa PD (realizačná PD) požadujeme dopracovať jednopólové schémy TS a NN časť stavby. 
Pri návrhu veľkosti poistiek požadujeme zohľadniť zaťaženie jednotlivých vývodov. Realizačnú PD pred 
odovzdaním požadujeme odsúhlasiť na ZSD. 
Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. 
Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-SI-OSZP-2020/000462-002 zo dňa 12.05.2020: 
Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a súvisiace všeobecne 
záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve. 
Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická alebo fyzická 
osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom dôsledku vykonávajú. 
Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať vytriedené podľa druhov 
odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom 
a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch. 
Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, 
odboru starostlivosti o ŽP v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 
3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. 
Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác 
použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nejde o odpad. Inak sa 
považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom o odpadoch.  
Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich 
následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 
1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. 
 
Okresný úrad Skalica, odbor starostlivosti o ŽP, č OU-SI-OSZP-2020/000463-002 zo dňa 12.05.2020: 
Pri realizácií stavby, predovšetkým pri výkopových prácach nesmie prísť k ohrozeniu režimu a kvality 
podzemnej vody. 
Je potrebné v predmetnom území pri realizácii stavby rešpektovať ochranné pásma vodných tokov, ich 
pobrežné pozemky, iné vodné stavby, jestvujúce siete vodovodu a kanalizácie, ako i ostatné inžinierske 
siete. 
Výstavbou porušené vodné stavby, toky, pobrežné pozemky a prípadné poškodenia vedenia inžinierskych 
sietí je potrebné uviesť do pôvodného prevádzky schopného stavu. Spôsobené škody nahradiť podľa 
požiadaviek správcov a podľa platných právnych predpisov. 
Počas výstavby dodržiavať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a príslušné technické a právne normy, 
ustanovenia o podmienkach styku energetických diel a zariadení, komunikácií, vedení všetkých druhov 
vodohospodárskych diel a zariadení, ako aj vyjadrenia, stanoviská a posudky dotknutých organizácií 
a orgánov štátnej správy. 
V prípade, že pri realizácií danej stavby ako aj pri jej ďalšom prevádzkovaní príde k zaobchádzaniu so 
znečisťujúcimi látkami je potrebné riadiť sa primerane podľa ust. § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách. 
 
Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, č. OU-SE-PLO-2020/006093-002 zo dňa 07.05.2020: 
Pri realizácii stavby na pozemkoch v ochrannom pásme lesa je potrebné požiadať tunajší odbor o záväzné 
stanovisko podľa § 10 ods. 2 zák. č. 326/2005 Z.z o lesoch v platnom znení (ďalej len zák. č. 326/2005 Z.z.) 
o umiestnení stavby a o využití územia vo vzdialenosti do 50 m od hranice lesných pozemkov. 
V prípade nutnosti vykonávania činností, ktoré sú na lesných pozemkoch zakázané je potrebné požiadať 
tunajší odbor o povolenie výnimiek zo zákazov uvedených v § 31 ods. 1 zák. č. 326/2005 Z.z. 
Ak sa stavba dotýka lesných pozemkov je potrebné požiadať tunajší odbor o vydanie záväzného stanoviska 
podľa § 6 ods. 3 zák. č. 326/2005 Z.z o vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov pre stavbu podľa § 
7 ods. 1 písm. b) a c) zák. č. 326/2005 Z.z. 
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Ďalej Vám tunajší odbor oznamuje, že vo veci vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov podľa § 7 
ods. 1 písm. b) a c) zák. č. 326/2005 bude konať po predložení právoplatného rozhodnutia o umiestnení 
stavby. 
Realizáciou VN podzemného vedenia ako demontážou existujúceho VN vzdušného vedenia bude dotknutá 
aj poľnohospodárska pôda nachádzajúca sa mimo hranice zastavaného územia obce Smolinské a mesta 
Gbely. 
V súlade s ust. § 18 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v platnom 
znení je investor povinný pred stavebnou činnosťou požiadať tunajší odbor o vydanie stanoviska k použitiu 
poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako 1 rok, vrátane uvedenia 
poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu. 
 
Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-SE-OSZP-2020/005634-002 zo dňa 16.04.2020: 
V prípade výrubu drevín a krov je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody o súhlas na výrub 
drevín podľa § 47 ods. 3 zákona. V prípade stavebných prác vykonávaných v blízkosti drevín je potrebné 
zabezpečiť ich ochranu v súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona opatreniami podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, 
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. 
Upozorňujeme na § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred 
ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich 
zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného 
systému ekologickej stability. 
Upozorňujeme na § 4 zákona, podľa ktorého je každý, kto vykonáva činnosť, ktorou môže ohroziť, poškodiť 
alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich 
zbytočnému úhynu, poškodzovaniu a ničeniu. 
Upozorňujeme zároveň týmto kompetentné orgány verejnej správy rozhodujúce vo veci, že: 
Podľa ustanovenia § 103 ods. 6 zákona orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán 
alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe záväzného 
stanoviska v ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s návrhom plánu alebo projektu, ak sa vydanie 
záväzného stanoviska podľa tohto zákona vyžaduje v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy 
ochrany prírody alebo krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa 
podľa tohto zákona vyžadujú; ustanovenie § 9 ods. 4 týmto nie je dotknuté. 
Orgán ochrany prírody je dotknutým orgánom v konaniach podľa osobitných predpisov vo veciach ochrany 
prírody a krajiny uvedených najmä v § 9 ods. 1 písm. a) až w) zákona. 
Toto stanovisko nenahrádza povolenia, súhlasy, vyjadrenia vyžadované podľa osobitných predpisov, ako aj 
podľa ostatných ustanovení zákona. 
 
Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky, č. 10366/2020/OI-3 zo dňa 27.04.2020: 
Pri realizácií stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č. III/1155 boli vykonané v zmysle zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
Pred akýmkoľvek zásahom do vyššie uvedenej cesty je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá Okresný 
úrad Senica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako orgán štátnej správy pre povolenie 
zvláštneho užívania ciest II. a III. triedy a určenie dočasného dopravného značenia. 
Križovanie navrhovanej trasy s cestou č. III/1155 požadujeme vykonať pretláčaním a uložením do chráničky 
kolmo na os komunikácie tak, aby chránička prečnievala min. 1 m od okraja krajnice vozovky. Štartovacie 
jamy vykopať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky. Smerové vedenie trasy vedenia 
požadujeme viesť mimo konštrukciu cesty II. a III. triedy. 
Stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK z hľadiska svojej 
stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov. 
Výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestné teleso a jej prebytočná časť musí byť odvezená na 
skládku. V prípade nutnosti zabezpečiť ryhu pažením, aby sa zabránilo zosuvu podložia a vozovky. 
V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu, počas 
realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do pôvodného stavu. 
Obmedzenia cestnej premávky na ceste III. triedy žiadame navrhnúť len v nevyhnutnom rozsahu. Žiadateľ je 
povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému 
dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. 
Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných právnych predpisov.  
Technické podmienky týkajúce sa križovania a vedenia trasy v súvislosti s cestou III/1155 je stavebník 
povinný konzultovať so Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja. Stavebník je povinný 
predložiť tejto organizácii projektovú dokumentáciu na vyjadrenie a rešpektovať ich podmienky. 
V prípade realizácie vedenia na pozemkoch vo vlastníctve TTSK, požadujeme túto skutočnosť zmluvne 
ošetriť – zriadením vecného bremena – do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 
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rozhodnutia. TTSK si nárok na odplatu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti uplatňuje v zmysle 
ustanovení § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výšku 
tejto odplaty vyžaduje TTSK stanoviť znaleckým posudkom, na základe porealizačného zamerania 
geometrickým plánom, pred uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného bremena. 
 
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Skalici, odbor poriadkovej a dopravnej polície, č. ORPZ-SI-OPDP1-
2020/000510-16 zo dňa 29.04.2020: 
Príslušný cestný správny orgán na základe tohto záväzného stanoviska v zmysle § 8 ods. 1) Zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení povolenie na zvláštne užívanie 
cesty – vedením trasy nového pozemného káblového vedenia VN, uložením v telese cesty (v jej súbehu 
resp. križovaním) v zmysle ustanovení § 18 Zákona č. 135/1961 Zb. zákona o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v platnom znení. 
Okresný dopravný inšpektorát v Skalici súhlasí s udelením výnimky z cestného ochranného pásma cesty III. 
triedy č. 1155 v zmysle ustanovení § 11 ods. 6) Zákona č. 135/1961 Zb. zákona o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení – stavbou „SA_A1_Gbely, Smolinské VN 214, VNK, TS, 
NNK“ v k.ú. Gbely. 
Pred realizáciou stavby žiadame predložiť v zmysle § 3 ods. 7) Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) žiadosť o záväzné stanovisko k projektu organizácie dopravy počas 
realizácie stavby, ktorý bude rieši obmedzenie cestnej premávky na ceste č. III/1155 počas demontáže 
a likvidácie jestvujúceho vzdušného vedenia VN a ktorý bude riešiť obmedzenie cestnej premávky počas 
budovania nového podzemného káblového vedenia VN v extraviláne k.ú. Gbely /výkresovú dokumentáciu 
prenosného dopravného značenia/ a harmonogram stavebných prác po jednotlivých etapách stavby. 
Vedenie trasy nového podzemného káblového vedenia VN a realizáciu stavby žiadame upraviť tak, aby 
prišlo v čo najmenšej miere k obmedzeniu cestnej premávky zásahu do telesa cesty, výkopu vozovky. 
Zhotoviteľ stavby je povinný v čo v najkratšom termíne uviesť cestu a zeleň popri ceste do pôvodného stavu 
a obnoviť plynulosť cestnej premávky. 
V prípade vedenia trasy nového podzemného káblového vedenia VN pod telesom cesty III/1155 
pretláčaním, žiadame navrhnúť križovaním kolmo na os pozemnej komunikácie a výkop štartovacích jám 
situovať mimo teleso cesty III/1155 tak, aby prišlo čo k najmenšiemu zásahu do telesa cesty, bez potreby 
značného obmedzenia cestnej premávky. 
V prípade realizácie stavby nového káblového vedenia VN v k.ú. Smolinské v zmysle vecnej a miestnej 
príslušnosti je potrebné predložiť žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k PD pre vydanie územného 
a stavebného povolenia na ODI OR PZ Senica. 
Okresný dopravný inšpektorát v Skalici si vyhradzuje právo dodatočne zmeniť toto vydané stanovisko alebo 
podmienky, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem. 
 
Správa a údržba ciest TTSK, č. 04734/2020/SÚCTt-78/2219 zo dňa 22.4.2020: 
Križovanie cesty III/1155 VN káblami musí byť riešené bezvýkopovou metódou – riadeným pretlakom. Káble 
majú byť vedené v chráničke, pričom požadujeme min krytie káblov 1,20 m od nivelety vozovky. Montážne 
jamy musia byť umiestnené min 1,00 m za cestným telesom (t.j. 1,00 od asf. okraja cesty, resp. 1 m od 
vonkajšej hrany cestnej priekopy) a zabezpečené zábranou. Po skončení prác musí byť komunikácia 
bezprostredne uvedená do pôvodného stavu, najneskôr však do 14 dní od začatia stavebných prác. 
Káble vedené v súbehu s cestou III/1155 žiadame uložiť mimo cestný pozemok t. j. 0,60 m od asfaltového 
okraja, resp. 0,60 m od vonkajšej hrany cestnej priekopy. 
Stavebnou činnosťou nesmie byť ohrozená stabilita cesty. Poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty 
musíte uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady. Na vozovke nesmie byť skladovaný žiaden materiál 
ani zemina z výkopov. Premávka na ceste III/1155 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenia 
premávky musia byť zabezpečené schváleným dopravným značením. 
Vzhľadom k tomu, že umiestnenie stavby je navrhované v extraviláne, Správa a údržba ciest TTSK, 
v prípade dodržania všetkých podmienok, súhlasí s vydaním výnimky zákazu činnosti v ochrannom pásme 
cesty III/1155 (15 m od osi komunikácie), ktorú vydá Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácii. 
Nakoľko každý rok v čase od 15.11. – 31.03. prebieha na cestách našej správe a údržbe zimná údržba 
ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty III/1155 vykonávané mimo uvedený termín. 
Začatie prác v dotyku s cestami v našej správe žiadame oznámiť nášmu majstrovi v Holíči, t. č. 0903 
769 046. 
Na základe Metodického usmernenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, je 
potrebné, v prípade uloženia vedenia do cestného pozemku, vykonať záznam o vzniku vecného bremena 
na príslušnom katastri nehnuteľností. 
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Pred realizáciou stavebných prác je potrebné vyžiadať si povolenie, ktoré vydáva Okresný úrad Senica, 
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii. 
 
Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-SE-OSZP-2020/005743-002 zo dňa 11.05.2020: 
Pri realizácií prác je potrebné dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a zákona č. 7/2010 
Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov. 
Pred zahájením zemných prác zabezpečí investor vytýčenie jestvujúcich vodohospodárskych sietí. 
Počas realizácie stavby je potrebné rešpektovať podmienky, požiadavky a pripomienky vlastníkov 
a správcov vodných stavieb, s ktorými dôjde ku stretu, súbehu a kríženiu. 
V prípade, že realizáciou stavby príde k poškodeniu vodných stavieb je potrebné ich uviesť do pôvodného 
prevádzky schopného stavu podľa požiadaviek správcu. 
Križovanie s vodným tokom (Lúčny potok) podlieha súhlasu orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 27 ods. 
1 písm. a) vodného zákona, o ktorý je potrebné požiadať pred vydaním stavebného povolenia. K žiadosti 
o vydanie súhlasu je potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku SVP, š.p., OZ Bratislava. 
Vybudovanie havarijnej nádrže (vane) v rámci navrhovaných transformačných staníc podlieha súhlasu 
orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona, o ktorý je potrebné požiadať 
pred vydaním stavebného povolenia na predmetný prevádzkový súbor. 
Pri demontážnych a stavebných prácach nesmie dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do podzemných alebo do 
povrchových vôd alebo k zhoršeniu kvality vôd, preto je potrebné rešpektovať ustanovenia § 39 vodného 
zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so 
znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe a riešení mimoriadneho zhoršenia 
vôd. 
Havarijná nádrž (vaňa) v rámci transformačnej stanice určenej na demontáž musí byť pred odstránením 
zbavená všetkých znečisťujúcich látok a vyčistená tak, aby nedošlok úniku znečisťujúcich látok do okolitého 
prostredia a k ohrozeniu kvality podzemných vôd. 
Nakoľko časť stavby (SO 01 – VN rozvody) sa nachádza v k.ú. Gbely v okrese Skalica je potrebné 
k vyjadreniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia požiadať Okresný úrad Skalica, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy o vyjadrenie k stavebným objektom 
umiestnených v ich územnej pôsobnosti. 
 
Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-SE-OSZP-2021/004295-002 zo dňa 25.03.2021: 

• Križovanie a súbeh VN rozvodov s vodným tokom je potrebné realizovať v súlade so zákonom č. 

364/2004 Z. z. o vodách a zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a s nimi súvisiacimi 

predpismi. 

• Križovanie VN kábla s Lúčnym potokom je potrebné realizovať v zmysle STN 736822 „Križovanie a 

súbehy vedení s vodnými tokmi“. 

• K realizácii križovania VN káblov s Lúčnym potokom je potrebné vopred prizvať zástupcu SVP, š. p., OZ 

Bratislava, Správy povodia Moravy v Malackách, ktorý na základe obhliadky zápisnične odsúhlasí spôsob 

vykonanej realizácie. 

• Správca vodného toku upozorňuje, že Lúčny potok je v predmetnom úseku opevnený a preto je potrebné 

zachovať uvedenú hĺbku krytia od pevného dňa potoka. 

• Pri realizácii stavebných prác súvisiacich s križovaním Lúčneho potoka nesmie dôjsť k zhoršeniu 

odtokových pomerov vodného toku. 

• Pri zásahu do pobrežných pozemkov vodného toku je potrebné po ukončení stavby uviesť brehy a terén 

do pôvodného stavu. 

• Po ukončení prác je potrebné vykonať geodetické zameranie križovania vodného toku (polohové, 

výškové) a výsledky zamerania zaslať SVP, š. p., OZ Bratislava, Správe povodia Moravy v Malackách pre 

služobné účely. 

• V prípade, ak realizáciou stavebných prác príde k výrubu drevín v koryte vodného toku alebo na 

pobrežných pozemkoch je potrebné požiadať tunajší úrad v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona o 

predmetné povolenie pred uskutočnením výrubu drevín. 

• Počas stavebných prác a užívaní stavby príde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami, preto musia 

byť dodržané ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri 

riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 

• Pri realizácii stavebných prác je potrebné dodržať platné technické a právne normy, ustanovenia o 

podmienkach styku energetických diel a zariadení, komunikácií, vedení všetkých druhov 

vodohospodárskych diel a zariadení, ako aj vyjadrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy v 
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plnom rozsahu. 

• Existujúca TS č. 0059-008, ktorá bude nahradená novou na pôvodnom mieste sa nachádza vo 

vzdialenosti cca 25 m od brehovej čiary Lúčneho potoka. Správca vodného toku upozorňuje, že uvedený 

drobný vodný tok bol v minulosti upravený na cca Q5 - Q10 (ochrana poľnohospodárskych pozemkov) a 

preto nie je vylúčené, že v budúcnosti môže byť i časť lokality, v ktorej sa nachádza predmetná TS 

zaplavená. Z uvedeného správca vodného toku SPV, š. p., OZ Bratislava nebude zodpovedať za škody 

spôsobené v dôsledku povodňových prietokov a mimoriadnych udalostí. 

• Vykonávané musia byť pravidelné skúšky tesnosti nádrží, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné 

každých desať rokov a nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne 

nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania 

prvej úspešnej skúšky a tiež kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti nádrží zvonku vizuálne 

nekontrolovateľné raz za desať rokov a nádrží vizuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne 

nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov. 

• Kontroly a skúšky tesnosti musia byť vykonávané iba odborne spôsobilou osobou s certifikátom na 

kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie. 

• Záchytné nádrže musia byť zaradené do plánov údržby a opráv a plánov kontroly, na základe ktorých 

bude vykonávaná ich pravidelná údržba, opravy a kontroly. 

• Prevádzku musia zabezpečovať pracovníci oboznámení s bezpečnostnými predpismi aj s podmienkami 

určenými na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami. 

• V prípade nepredvídateľného úniku znečisťujúcich látok je potrebné sa spravovať podľa plánu 

preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného 

prostredia (havarijný plán). 

• Schválený havarijný plán musí byť v zmysle § 4 vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri 

riešení mimoriadneho zhoršenia vôd aktualizovaný a predložený SIŽP Bratislava. 
• Ku kolaudačnému konaniu musí byť doložený certifikát transformátora, skúška tesnosti záchytnej nádrže, 
certifikát oleju odolnej stierky a izolačnej fólie. 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Senici, Okresný inšpektorát v Senici, č. ORPZ-SE-ODI1-
2020/000744-63 zo dňa 21.04.2020: 
Predložiť žiadosť o záväzné stanovisko v zmysle § 8 ods. 1) Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení k povoleniu na zvláštne užívanie cesty – vedením trasy 
VNK, HDPE chráničkou, NN rozvody v telese cesty (v jej súbehu resp. križovaním) v zmysle ustanovení § 
18 Zákona č. 135/1961 Zb. zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v plnom znení. 
V prípade vedenia trasy v extraviláne predložiť žiadosť o záväzné stanovisko v zmysle § 11 ods. 6) zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení k povoleniu na výnimku zo 
zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty vedením trasy VN vedenia a HDPE chráničkou v ochrannom 
pásme cesty č. III/1155. 
Technickú správu, sprievodnú správu a výkresovú dokumentáciu nového vedenia trasy súbehu 
s komunikáciami resp. križovaním. 
V zmysle § 3 ods. 7) a § 8 ods. 1) Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
žiadame predložiť projekt organizácie dopravy počas realizácie stavby, ktorý bude riešiť obmedzenie cestnej 
premávky na dotknutých komunikáciách počas demontáže a likvidácie jestvujúceho vzdušného vedenia 
VNK resp. NN a ktorý bude riešiť obmedzenie cestnej premávky počas realizácie stavby a nového 
podzemného vedenia na dotknutých cestných komunikáciách (výkresovú dokumentáciu dočasného 
dopravného značenia). 
Vedenie trasy a prípojok VNK, HDPE chráničky a rozvodov NN a realizáciu stavby žiadame upraviť tak, aby 
prišlo v čo najmenšej miere k obmedzeniu cestnej premávky, zásahu do telesa cesty a výkopu vozovky. 
Kiosková transformačná stanica musí byť umiestnená mimo cestný pozemok a nesmie byť situovaná 
v rozhľadovom trojuholníku križovatky ciest III/1155. V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie 
žiadame vykresliť v uvedenej križovatke rozhľadové trojuholníky a TS situovať tak, aby nebránila vo výhľade 
(mimo rozhľadový trojuholník). 
Okresný dopravný inšpektorát v Senici si vyhradzuje právo dodatočne zmeniť toto vydané stanovisko alebo 
podmienky, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem. 
 
Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-SE-OCDPK-2020/005674-
004 zo dňa 11.05.2020: 
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Navrhovaná stavba zasahuje do cestného ochranného pásma (COP) cesty č. III/1155 Smolinské – Gbely – 
vpravo v smere staničenia mimo sídelný útvar obce Smolinské a Gbely ohraničený dopravnou značkou 
začiatok a koniec obce (hranicu cestného ochranného pásma cesty III. triedy určujú zvislé plochy vedené po 
oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 20 m od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou).  
Trasa VN kábla v súbehu s cestou č III/1155 mimo súvislé zastavané územie (COP) bude umiestnená tak, 
aby nezasahovala do cestného telesa a cestného pomocného pozemku cesty č. III/1155. 
# - § 1 ods. 3 cestného zákona „Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranicami priekop, rigolov, násypov 
a zárezov zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov“. 
# - § 17 ods. 1 vyhl. 35/1984 Zb. „Cestné pomocné pozemky sú pozdĺž všetkých diaľnic, ciest a miestnych 
komunikácií I až III. triedy mimo súvisle zastavaného územia. Cestným pomocným pozemkom môže byť aj 
iné vymedzené priľahlé územie“. 
# - § 17 ods. 3 vyhl. 35/1984 Zb. „Šírka pruhu cestného pomocného pozemku má byť 60 cm po oboch 
stranách vonkajšieho okraja telesa diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie; väčšia šírka sa môže určiť, 
ak je výnimočne potrebná na dôležité účely správy alebo údržby komunikácie a ak sa tým neohrozia záujmy 
poľnohospodárskej výroby“. 
Na umiestnenie trasy elektrického vedenia v COP cesty č. III/1155, ktorá križuje cestu a je vedená v súbehu 
s cestou za hranicou cestného pomocného pozemku, je stavebník povinný požiadať o povolenia výnimky 
pred vydaním územného rozhodnutia v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. príslušný cestný správny 
orgán. K žiadosti bude doložená situácia, v ktorej budú vyznačené objekty stavby zasahujúce do COP, 
vyznačená vzdialenosť VN kábla od osi vozovky a vyznačený začiatok a koniec úseku elektrického kábla 
zasahujúceho do COP. Cestný správny orgán o udelení výnimky rozhodne na základe záväzného 
stanoviska ODI v Senici a ODI v Skalici a stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK v zmysle § 
11 ods. 6 cestného zákona. 
Navrhované križovanie elektrického vedenia s cestou III/1155 je zvláštnym užívaním pozemnej 
komunikácie, ktoré podlieha vydaniu povolenia. Pred realizáciou elektrického vedenia s cestou III/1155 je 
stavebník povinný požiadať v dostatočnom predstihu Okresný úrad Senica, odbor CDPK o povolenie na 
zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 11 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 35/1984 Zb., 
ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon). 
Realizáciou stavby dôjde k obmedzeniu cestnej premávky na dotknutých pozemných komunikáciách. Ďalší 
stupeň PD bude doplnený o projekt organizácie výstavby, ktorého súčasťou bude návrh prenosného 
dopravného značenia. 
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste III/1155 určí podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona 
č. 135/1961 Zb. Okresný úrad Senica, odbor CDPK na základe záväzného stanoviska ODI v Senici, ODI 
v Skalici a stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK. 
Pozemné komunikácie nesmú byť počas realizácie stavby znečisťované. Prípadné znečistenie musí byť 
okamžite odstránené. 
Všetky škody spôsobené na ceste III/1155 z dôvodu realizácie predmetnej stavby je investor stavby povinný 
opraviť a uhradiť na vlastné náklady. 
 
Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-SE-OCDPK-2020/007375-
002 zo dňa 17.06.2020: 
1. Výnimka sa vzťahuje na úsek cestného ochranného pásma cesty č. III/1155 , v úseku km cca 4,267 - 
7,104, v ktorom bude umiestnená trasa podzemného VN elektrického vedenia a zrealizovaná demontáž 
časti vzdušného VN vedenia podľa predloženej situácie stavby (archívne č. výkresu 195405-UC0010-05): 
- v km 4,267 - 7,104 v súbehu s cestou vpravo 
- v km 4,267 a 6,886 križovanie s cestou – pretláčaním 
- v km 4,583 demontáž križujúceho VN vzdušného vedenia s cestou. 
2. Hranicu cestného ochranného pásma cesty III. triedy určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách 
komunikácie vo vzdialenosti 20 m od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou. 
3. Povolenie výnimky na umiestnenie podzemného VN eklektického vedenia v cestnom ochrannom pásme 
cesty č.III/1155 sa povoľuje natrvalo. 
4. Na demontáž VN vzdušného vedenia v km 4,583 (križovanie vedenia s cestou) sa povoľuje výnimka zo 
zákazu činnosti len dočasne - v termíne začatia a končenia prác na demontáži VN vedenia v roku 2021. 
5. Stavba sa bude realizovať podľa predloženej DÚR a situácie v súlade so stanoviskom správcu cesty 
III/1155 Správy a údržby ciest TTSK zo dňa 22.04.2020 č. 04734/2020/SÚCTt-78/2219 a záväzného 
stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Senici zo dňa 29.04.2020 č. ORPZ-SE-ODI1-
2019/000510-016. 
5. Trasa VN kábla v súbehu s cestou č. III/1155 mimo súvisle zastavané územie (v COP) bude umiestnená 
tak, aby nezasahovala do cestného telesa a cestného pomocného pozemku cesty č. III/1155. 
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6. Vzdušné križovanie optického kábla s cestou III/1155 podlieha povoleniu na zvláštne užívanie pozemnej 
komunikácie podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. a § 11 ods. 1 písm. g) vyhl. č. 35/1961 Zb., ktorou sa 
vykonáva cestný zákona. Pred realizáciou križovania vedenia s cestou je stavebník povinný požiadať o 
povolenie na zvláštne užívanie cesty č. III/1155. 
7. Realizovaním zemných a stavebných prác v ochrannom pásme cesty nesmie dôjsť k celkovému 
narušeniu odtokových pomerov, ktoré by mohlo spôsobiť podmáčanie cestného telesa, prípadne 
zaplavovaniu susedných pozemkov. 
8. Počas realizácie stavby nesmie prichádzať k znečisťovaniu vozovky cesty č. III/1155. Prípadné 
znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené. 
9. Obmedzenie cestnej premávky na ceste č. III/1155 počas realizácie stavby bude zabezpečené 
prenosnými dopravnými značkami, ktorých použitie bude určené Okresným úradom Senica, odborom CDPK 
podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. na základe záväzného stanoviska ODI v Senici a 
stanoviska správcu cesty SÚC TTSK. 
10. Realizáciou predmetnej stavby nesmie dôjsť k poškodeniu cestného telesa cesty č. III/1155. V prípade 
nepredvídaných zásahov do cestného telesa žiadame uviesť cestu do pôvodného stavu. 
11. V zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, 
investor stavby na vlastné náklady odstráni objekty stavby zasahujúce do COP cesty kedykoľvek, ak si to 
vyžiada verejný záujem. 
 
Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o ŽP, č. OU-SE-OSZP-2020/005652-002 zo dňa 21.04.2020: 
Realizáciou stavby sa predpokladá vznik nasledovných druhov odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP 
SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (Katalóg 
odpadov): 
Číslo odpadu Názov odpadu Kategória Množstvo v tonách 
17 01 01 betón O 8,0 
17 05 06 výkopová zemina iná ako 
uvedená v 17 05 05 O 312,0 
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb 
a demolácií iné ako uvedené 
v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 650 
Výkopová zemina má byť použitá na spätný zásyp výkopov a úpravu terénu na mieste stavby. Na 
nekontaminovanú zeminu alebo iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, 
ktorý sa použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal, sa zákon 
o odpadoch nevzťahuje. Materiál demontovaný zo vzdušného vedenia bude odvezený na príslušný 
prevádzkový závod investora, kde bude roztriedený a posúdený spôsob jeho ďalšieho použitia. 
Nepoužiteľný materiál – odpad bude odovzdaný oprávneným subjektom na zhodnotenie alebo 
zneškodnenie (predpokladané druhy odpadov – 17 04 05, 17 04 02, 17 01 01, 17 09 04, 16 02 09). 
Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných 
v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložky alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby, je 
právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za 
nakladanie s odpadmi podľa § 14 zákona. 
Držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa 
Katalógu odpadov, zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov, zabezpečené pred znehodnotením, 
odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom a zabezpečiť spracovanie odpadov v zmysle hierarchie 
odpadového hospodárstva. Odpady je povinný odovzdať len osobe oprávnenej podľa zákona o odpadoch. 
Držiteľ odpadu je povinný viesť evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi a údaje z nej 
ohlasovať orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z. 
o evidenčnej povinnosti v znení neskorších predpisov. 
Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o ŽP ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nemá 
námietky k vydaniu územného povolenia na predmetnú stavbu za dodržania požiadaviek všeobecne 
záväzných predpisov odpadového hospodárstva. 
Ak nedôjde k zmenám v riešení odpadového hospodárstva stavby, vyjadrenie platí aj pre účely stavebného 
konania. 
Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva sa vyjadruje podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona 
o odpadoch k dokumentácií v kolaudačnom konaní. 
Súčasťou dokumentácie je toto vyjadrenie, stavebné povolenie a doklady preukazujúce množstvo 
jednotlivých druhov odpadov z realizácie stavby a spôsob nakladania s nimi (vážne lístky, protokoly 
o odbere odpadov, faktúry a podobne). 
 
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, vyjadrenie zo dňa 10.03.2021 pod č. 6612006690 
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1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je 
potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu. 

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny 
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo 
v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 
3. 

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal 
uvedenú žiadosť je v kolízií so SEK Slovak Telekom, a.s. 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: Alexander Kollár, 
alexander.kollar@telekom.sk +421 34 6512211 

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby 
musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá 
projektant.  

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné 
uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. 
Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. 

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST 
o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na 
existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení a zariadení. 

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa 
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa 
§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. 

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce 
a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať 
o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia 
iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, 
Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 

10. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe 
samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju 
odovzdáte technikovi:Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk +421 34 6512211, 
0903725021. 
V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. 

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri 
svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je 
oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú 
sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú 
prípojku. 

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej 
forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 

15. Prílohy k vyjadreniu:  

 Všeobecné podmienky ochrany SEK 

 Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa 
 
 
SPP-distribúcia, a.s. Bratislava, vyjadrenie č. TD/NS/0164/2021/Mo zo dňa 04.03.2021 

- pred realizáciu zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný 
na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, 
Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky prostredníctvom online formulára 

mailto:alexander.kollar@telekom.sk
mailto:alexander.kollar@telekom.sk
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- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárskeho zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo 
prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení vo 
vzdialenosti 100m, 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) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájení plánovaných 
prác. V prípade neoznámenia upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na SOI, ktorá je 
oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia uložiť pokutu.  

- 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 zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5m na každú stranu od 
obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 733050 až po prechádzajúcom 
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov a to pokiaľ 
sa jedná o výkopové ako aj bezvýkopové technológie 

- pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom 
ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu 
a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác 

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný pred 
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač) 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 ej 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 osadiťa ž do novej úrovne terénu 

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

- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného 
zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedeé v Zápise 
z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia TPP 702 01, TPP 702 02 

- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich 
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem 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 

 
*OÚ Senica, pozemkový a lesný odbor č.j. OÚ-SE-PLO-2021/004856-002 zo dňa 01.04.2021: Pri realizácii 

stavby je investor povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení od Pozemkového spoločenstva 

Urbárska spoločnosť Ostrý vrch Gbely zo dňa 02.09.2020, dodržiavať ustanovenia § 31 ods. 1 zák.č. 

326/2005 Z.z. Na dotknutých lesných pozemkoch zrekultivovať pôdu podľa rekultivčného plánu č. 38/2020 

najneskôr do 31.12.2025. 

 

*Pozemkové spoločenstvo Urbárska spoločnosť Ostrý vrch Gbely zo dňa 02.09.2020: Žiadame dodržať 

v PD, časť 2. Súhrnnej technickej správy. Upozorňujeme však na problematické až nemožné dodržanie PD 

na niektorých miestach plánovanej trasy vedenia, vzhľadom na blízkosť stromov u plánovanej trasy. 

Doporučujeme vytvoriť manipulačný pás k výstavbe trasy vedenia po ľavej strane štátnej cesty Gbely – 

Smolinské v šírke min. 3m od priekopy, následne vyžiadať dočasné vyňatie z LPF na dobu výstavby trasy 

a následne trvalé obmedzenie z využívania lesných pozemkov. Ďalej žiadame križovanie vedenia 

a obidvoch lesných ciest riešiť podtláčaním a nie prekopaním. Po likvidácii vzdušného vedenia linky č. 214 

a 215 na lesných pozemkoch žiadame o vykonanie technickej a biologickej rekultivácie, zalesnenie 

a starostlivosť o porasty do doby zabezpečenia. Ide o cca 0,25ha plochy LPF.   
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*Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o. zo dňa 15.03.2021 č. IZ/PD-P-2021-1156/01-EZ: Inšpekciou boli 

zistené nasledovné nedostatky:  

1) List č.: 3, kapitola 1, ods. 1.2 / v texte je uvedené: „Navrhovaná spínacia stanica typ EH6“ - dokumentácia 
pojednáva o trafostanici typ EH6. 
2) List č.: 3, kapitola 1, ods. 1.2 / v texte je uvedené: „Navrhovaná spínacia stanica typ EH1“ - dokumentácia 
pojednáva o trafostanici typ EH1. 
3) List č.: 4, kapitola 2, ods. 2.1.1 / 3x zákon č. 543/2002 Z.z. (žiadame doplniť: :v znení neskorších 
predpisov) 
4) List č.: 4, kapitola 2, ods. 2.1.1 / vyhláška č. 24/2003 Z.z. (žiadame doplniť: :v znení neskorších 
predpisov) 
5) List č.: 9, kapitola 3 / STN 33 2000-4-41 :3/2019 + ZA11 :3/2019 (žiadame doplniť: +ZA12 :1/2020 +*01 
:4/2020) 
6) List č.: 15, kapitola 4, ods. 4.6 / STN EN 62 305-2 (odporúčame doplniť: :5/2013) 
7) List č.: 15, kapitola 4, ods. 4.6 / doporučujeme doplniť v texte: „v zmysle STN 62 305“ - v zmysle súboru 
STN 
EN 62 305 
8) List č,: 16, kapitola 4, ods, 4.6.4 / STN EN ISO 7010 : (žiadame uvádzať vtvare: STN EN ISO 
7010 
:9/2020 - nové vydanie) 
9) List č.: 17, kapitola 5 / STN 33 2000-4-41 :3/2019 + ZA11 :3/2019 (žiadame doplniť: +ZA12 :1/2020 +‘01 
■4I2Q2Q) 
10) List č.: 17, kapitola 5 / STN 33 2000-5-51 :5/2010 +Z‘A11 :11/2013 +0*1 :7/2014 +ZA12 : 2/2018 
(žiadame 
doplniť: +0*2 :9/2019) 
11) List č.: 17, kapitola 5 / STN EN 60 529 :11/1993 +Z*A1 :6/2002 +OAC :8/2011 +ZA2 :6/2014 +Z*A2 
:11/2016 
(žiadame doplniť: +OA2/AC :6/2019) 
12) List č.: 17, kapitola 5 / STN EN ISO 7010:2011 (žiadame uvádzať v tvare: STN EN ISO 7010 :7/2013 
(STN 01 
8012) + ZA1 :4/2014 + ZA2 :4/2014 + ZA3 :4/2014 + ZA4 :1/2015 + Z*A1 :8/2015 + Z*A2 :8/2015 + Z*A3 
:8/2015 + ZA5 :7/2015 + Z*A5 :9/2015 + Z*A4 :9/2015 + ZA6 :5/2017 + 0*A4/01 :11/2017 + ZA7 :9/2017 + 
Z*A7 :10/2018 + Z*A6 :12/2018 / alebo STN EN ISO 7010 : (STN EN ISO 7010 :9/2020 - novšie vydanie 
z roku 2020) 
13) Protokol o určení vonkajších vplyvov / STN 33 2000-5-51 (žiadame uvádzať v tvare: STN 33 2000-5-51 
:5/2010 +Z*A11 :11/2013 +0*1 :7/2014 +ZA12 : 2/2018 +0*2 :9/2019) 
14) Protokol o určení vonkajších vplyvov, ods.: Rozhodnutie, Zdôvodnenie, Poznámka: / v uvedených ods. 
žiadame uviesť aktuálne znenie STN a vyhlášok. 
Iné 
15) Predložená dokumentácia neobsahuje výkresovú časť PS 01 Transformačná stanica 
16) Predložená dokumentácia neobsahuje výkresovú časť PS 02 Transformačná stanica 
17) Predložená dokumentácia neobsahuje riadenie rizika podľa STN EN 62 305-2 :5/2013 
Poznámka: Ak je dokumentácia naozaj robená 02/2020 - potom úpravy pre r. 2020 nie je potrebné vykonať. 
Zistené nedostatky nie sú v rozpore s § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a nebránia vydaniu 

kladného odborného stanoviska / inšpekčnej správy k stavebnému konaniu. Uvedené nedostatky je 

nutné odstrániť pred posúdením konštrukčnej dokumentácie oprávnenou právnickou osobou k 

realizácii stavby s technickým zariadením, 

 
5/ Stavba  bude dokončená najneskôr do  5 rokov od právoplatnosti  tohto rozhodnutia. 
 
6/ Stavba  bude  uskutočňovaná  dodávateľsky firmou určenou výberovým konaním. Stavebník do 15 dní po 
ukončení výberového konania oznámi na tunajší stavebný úrad zhotoviteľa stavby.  
 
 7/ Podmienky napojenia na inžinierske siete a úprava staveniska: 
- zariadenie staveniska bude umiestnené na pozemkoch so súhlasom ich vlastníka 
 
Správny poplatok 600,- € (predpokladaný investičný náklad stavby je 573 200,-€ ) bol zaplatený prevodom 
na účet obce. 
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O d ô v o d n e n i e . 
 
         Stavebník Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Bratislava, Čulenova 6, zastúpená LiV – 
EPI, s.r.o.,  so sídlom Bratislava, Trenčianska 56/F podal dňa 03.03.2020 žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia  na stavbu  „SA_A1_Gbely, Smolinské VN 214, VNK, TS, NNK“ na pozemkoch v katastrálnom 
území Smolinské, Gbely (lokalita Smolinské od existujúceho VN vzdušného vedenia lokalita Pusté, po 
poľnej ceste po RD č. 352, okolo RD č. 243, následne po novej ulici po RD č. 410, ďalej bude križovať Lúčny 
potok, odbočka k IBV Pri škole, pokračuje po poľnej ceste pri IBV smerom k ceste č. III/1155, ktorú bude 
križovať a bude pokračovať pri jej pravom okraji  - smer Gbely, kde sa pred areálom bývalej skládky 
odpadov člení a bude pokračovať k jestvujúcemu vzdušnému VN vedeniu. Vedenie bude ďalej umiestnené 
v lokalite Záhumenice za cintorínom v k.ú. Gbely). Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 
K žiadosti bola doložená projektová dokumentácia stavby a  vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a 
dotknutých správcov inž. sietí. . Kompletnosť dokladov bola preskúmaná v zmysle § 8 a 9 vyhlášky č. 
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.      Oznámením zo dňa 
03.03.2021 stavebný úrad začal stavebné konanie a zároveň upustil od ústneho jednania, pretože úradu boli 
dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej 
stavby. oznámenie o začatí stavebného konania bolo oznámené všetkým  známym účastníkom konania a 
dotknutým orgánom štátnej správy, nakoľko sa jednalo o rozsiahlu stavbu s veľkým počtom účastníkov 
konania tunajší úrad oznámil začatie konania verejnou vyhláškou V termíne 7 pracovných dní od oznámenia 
začatia stavebného konania účastníci konania nevzniesli námietky k povoleniu stavby.  
    Oznámením zo dňa 03.04.2021 tunajší stavebný úrad prerušil stavebné konanie a vyzval stavebníka 
k doloženiu potrebných dokladov k povoleniu stavby: platné vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., SPP-
distribúcia, a.s, posúdenie dokumentácie TI SR a doložiť vlastnícke, príp. iné právo k pozemkom. Kompletné 
doklady boli doložené dňa 12.01.2022. 
       Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie 
z hľadísk uvedených v §  62 ods. 1 a 2 stavebného  zákona a zistil, že uskutočnením  stavby (ani budúcim 
užívaním)  nie  sú ohrozené  záujmy spoločnosti  ani neprimerane  obmedzené  či  ohrozené  záujmy  
účastníkov konania. 
Dokumentácia  stavby  spĺňa  podmienky územného rozhodnutia a všeobecné  technické  požiadavky  na 
výstavbu,  v  zmysle  vyhl.č.   532/2002  Z.z.  v znení neskorších predpisov. 
     Podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií boli zakotvené do podmienok 
stavebného povolenia.      Stavebný  úrad  v   priebehu  konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu 
stavby. 
     Stavebné  povolenie  stratí platnosť, ak do  dvoch rokov odo dňa,  keď nadobudlo právoplatnosť, nebude  
stavba začatá. Stavba nesmie   byť  začatá,   pokiaľ  stavebné   povolenie  nenadobudne právoplatnosť (§ 
52 zákona č. 71/1967 Zb.) 
     Vzhľadom  na  vyššie  uvedené  skutočnosti rozhodol tunajší správny  orgán  tak,  ako  je  uvedené  vo  
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 
POUČENIE 
     Proti tomuto  rozhodnutiu možno podať  odvolanie podľa §  54 zákona č.  71/1967 Zb. o správnom  
konaní do 15 dní  odo dňa jeho doručenia na Krajský stavebný úrad v Trnave, cestou tunajšieho úradu.  
    Odvolanie má v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní odkladný účinok. 
     Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Vladimír S M O L I N S K Ý 
                                                                                                                    Starosta obce 
Toto rozhodnutie má v zmysle § 69 ods. 2 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky a musí byť po dobu 
15 dní vyvesené na úradnej tabuli obce. 
 

 
 
vyvesené……………………………………    zvesené……………………………………… 
 

 
                                                                pečiatka a podpis 
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Doručí sa: 

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, Čulenova 6, 816 47 
2. LiV-EPI, s.r.o., Bratislava, Trenčianska 56/F 

3. Peter Stupavský, Považská Bystrica, Rozkvet, 131, 017 01 
4. Anna Blahová, Skalica, Dr. F. Buchtu 7, 909 01 
5. Terézia Pechová, Gbely, Čárskeho 288 
6. HANNA BAUER, s..r.o., Smolinské 1 
7. Marián Okasa, Šaštín – Stráže, Hviezdoslavova 542 
8. Vladimír Okasa, Smolinské 83 
9. Vojtech Okasa, Smolinské 119 
10. Viera Václavková, Bratislava, Beňadická 9, 851 06 
11. Milan Okasa, Bratislava, Púpavová 20, 841 01 
12. Alica Okasová, Bratislava, Púpavová 20, 841 01 
13. Alžbeta Bobotová, Smolinské 280 
14. Ľudovít Michálek, Smolinské 291 
15. Milada Michálková, Smolinské 291 
16. Vladimír Rehák, Smolinské 23 
17. Jozef Rehák, Smolinské 24 
18. Zuzana Jelenčíková, Holíč, M. Nešpora 37 
19. Tatiana Reháková, Holíč, Lúčky 1 
20. Veronika Valerová, Traplice 308, 687 04, ČR 
21. Emília Hojná, Holíč, M. Nešpora 36 
22. Dana Javorková, Šaštín – Stráže, Pri štadióne 1425 
23. Ing. Juraj Janči, PhD., Bratislava, Bardejovská 15, 831 02 
24. Alžbeta Jančiová, Bratislava, Bardejovská 15, 831 02 
25. Martin Moder, Smolinské 352 
26. Lenka Moderová, Smolinské 352  
27. Slovenský pozemkový fond, Bratislava, Búdková 36, 811 07 
28. Ing. Dušan Držík – LiV-EPI, s.r.o., Bratislava, Trenčianska 56/F 
29. Mesto Gbely – primátor, Gbely, Námestie slobody 1261 
30. Obec Smolinské - starosta   

Na vedomie: 

1. ORANGE Slovensko, a.s., Bratislava, Metodova 8, 821 08 
2. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o, Piešťany, Letná 9, 921 01 
3. Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Bajkalská 28, 817 62 
4. O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, Einsteinova 24, 851 01 
5. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, Ševčenkova 26, 851 01 
6. Pozemkové spoločenstvo Urbárska spol. Ostrý vrch – Gbely, Ing. Milan Kubinec, Malacky, Oslobodenia 42  
7. Poľnohospodárske družstvo Smolinské  
8. OR-HZZ Senica, Priemyselná 282 
9. OR HZZ Skalica, Štúrova 1, Holíč, 908 51 
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici, Kolónia 558 
11. MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor telekomunikácií, oddelenie riadenia, 

prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí, Bratislava, Pribinova 2, 812 72 
12. MO SR,Úrad správy majetku štátu, Agentúra správy majetku, Bratislava, Kutuzovova 8,83247   
13. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1 
14. OÚ Senica – odbor starostlivosti  o ŽP, Vajanského 17 
15. OÚ Senica – odbor krízového riadenia, Vajanského 17 
16. OÚ Skalica – odbor starostlivosti o ŽP, Nám. slobody 15 
17. OÚ Skalica - odbor krízového riadenia, Nám. slobody 15 
18. OR PZ v Senici – okresný dopravný inšpektorát, Moyzesova 1 
19. OR PZ v Skalici -  okresný dopravný inšpektorát, Strážnická 4 
20. OÚ Senica - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17 
21. OÚ v Senici – pozemkový a lesný odbor, Hollého 750 
22. Nafta, a.s., Bratislava, Votrubova 1, 821 09 
23. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, Mlynská dolina 1, 817 04 
24. Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky, Trnava, Starohájska 10, 917 01 
25. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Senica, Hurbanova 516  
26. SWAN, a.s., Bratislava, Borská 6, 841 04  
27. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava, Prešovská 48, 826 46 
28. SPP – distribúcia a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 19 
29. eustream, a.s., Bratislava, Votrubova 11/A, 821 09 
30. TRANSPETROL, a.s., Bratislava, Prevádzka 936 01 Šahy 
31. SVP, š.p. OZ Povodie Moravy, Malacky, Pri Maline 1, 901 01 
32. HYDROMELIORÁCIE, š.p. Bratislava, Vrakunská 29, 825 63 
33. Obvodný banský úrad Bratislava, Mierová 19, 821 05                                                                            


