Obec

SVODÍN

Hlavná 1
943 54 Svodín
Číslo: Sp. 144/2021, Z. 434/2021/Fe

Svodín, 16.02.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
Obec Svodín, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ust. § 66 stavebného zákona, v súlade § 26 ods. 1 a § 46
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len "správny poriadok") vydáva
stavebné povolenie
na stavbu:
Názov stavby:

NZ_Svodín - VNK, TS, NNK

Členenie stavby:

SO 01 - Kiosková TS (0051-002)
SO 02 - Nový 22 kV kábel
SO 03 - Nový 1 kV kábel
PS 01 - Kiosková TS - Technológia TS
Súčasťou stavby je aj stavba "Zrušenie vodovodu DN50 a napojenie
existujúcich prípojok na vodovod DN100" na parc. č. 849.

Druh stavby:

energetická stavba, novostavba

Účel stavby:

vybudovanie nových elektrických rozvodov

Miesto stavby:

obec Svodín, kat. úz. Maďarský Svodín, líniová stavba, na parc. č.:
reg. "E": 1184, 1119, 1120, 1124, 1125, 1128, 1129, 1130/1, 1130/2,
1130/3, 1132, 1134, 1135, 1137, 1138, 1139, 1141/1, 1142, 1144, 1145,
1183, 1163/2, 1164/1, 1164/2, 1168, 1170, 1171, 1174, 1175, 1177/1,
1177/2, 1177/3, 216;
reg. "C": 1183, 850, 849, 668/15, 244, 229/1, 224/1, 220/1, 214/1, 214/3;
vedených na listoch vlastníctva č. 1, 3526, 3594, 3595, 3754, 549, 2798,
2650, 86, 1926, 2550, 2265, 3032, 2531, 3004, 2820, 2845, 3598, 3526,
3248, 3605, 3606, 2285, 486, 2590, 3607
a
SO 01 - Transformačná stanica - parc. č. 849 reg. "C", vedená na LV č. 1
vo vlastníctve Obec Svodín v podiele 1/1 k celku.
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Stavebník:

Západoslovenská distribučná, a.s.,
so sídlom: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518

Spracovateľ projektovej dokumentácie stavby: Ing. Ivan Kurka, zodpov. projektant: Ing. Jozef
Frólo, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava; dátum vypracovania: 09/2020.
Spracovateľ projektovej dokumentácie časti stavby "Zrušenie vodovodu DN50 a napojenie
existujúcich prípojok na vodovod DN100" je aut. inžinier Ing. Monika Kronauerová; Banské
projekty, s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava; dátum vypracovania: 10/2020.
Účastníci konania: Ing. Eva Zlatošová, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava (splnomocnenec stavebníka)
Obec Svodín, Hlavná 1, 943 54 Svodín (vlastník pozemkov)
Ing. Jozef Frólo, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava
(projektant)
Ing. Monika Kronauerová; Banské projekty, s.r.o., Miletičova 23, 821 09
Bratislava (projektant)
Ostatným účastníkom konania toto rozhodnutie sa oznámi verejnou vyhláškou podľa ust.
§ 26 ods. 1 správneho poriadku.
A - Podmienky uskutočnenia stavby a jej užívania v zmysle § 66 ods. 1 stavebného zákona:
1. Stavba bude uskutočnená v súlade s overenou dokumentáciou stavby, ktorú vypracoval
projektant stavby Ing. Ivan Kurka, zodpovedný projektant: Ing. Jozef Frólo; dátum
vypracovania: 09/2020 a podľa projektovej dokumentácie časti stavby "Zrušenie vodovodu
DN50 a napojenie existujúcich prípojok na vodovod DN100", ktorú vypracoval aut. inžinier Ing.
Monika Kronauerová; dátum vypracovania: 10/2020. Súčasťou povolenia je aj štítok, ktorý
stavebník umiestní počas realizácie stavby na viditeľnom mieste na stavenisku.
2. Overenú dokumentáciu so stavebným povolením musí archivovať stavebník (aj právny
nástupca - ďalej len "stavebník") počas existencie stavby.
3. Prípadné zmeny stavby, ktoré podliehajú povoleniu, nesmú byť uskutočnené bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Stavenisko musí byť zabezpečené proti vniknutiu nepovolaných osôb a nesmie nadmerne
obmedzovať užívanie okolitých pozemkov ani premávku na verejných komunikáciách.
6. Pri styku s podzemnými i nadzemnými vedeniami (aj pri ochr. pásmach) treba ich polohu
objasniť a podmienky ich ochrany zabezpečiť prostredníctvom správcov týchto zariadení.
7. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržanie ochrany životného prostredia tým, že
stavebník nesmie negatívnymi vplyvmi obťažovať okolie, stavebná činnosť a prevádzka nesmie
ohrozovať kvalitu životného prostredia.
8. Stavbou nesmú byť spôsobené škody tretím osobám, ktoré majú práva a právom chránené
záujmy vo väzbe s pozemkom a stavbou. Prípadné škody vzniknuté výstavbou musí nahradiť
stavebník oprávneným.
9. Stavebník oznámi stavebnému úradu termín začatia stavby. O priebehu stavby treba viesť
stavebný denník.
10. Stavbu možno užívať iba na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
11. Za technické riešenie stavby je zodpovedný projektant stavby Ing. Jozef Frólo. Za technické
riešenie časti stavby "Zrušenie vodovodu DN50 a napojenie existujúcich prípojok na vodovod
DN100" je zodpovedný projektant stavby Ing. Monika Kronauerová.
12. Stavba sa uskutoční dodávateľsky.
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13. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných
predpisov vhodný na použitie.
14. 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. Lehota na ukončenie stavby sa určuje do: 12/2023.
C - Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:
15. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie:
- z hľadiska zákona o odpadoch:
Ku kolaudačnému konaniu je potrebné predložiť doklady o množstve a spôsobe nakladania
s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.
Uvedené doklady musia byť od subjektu oprávneného na nakladanie s predmetnými druhmi
odpadov, resp. musia preukázať také naloženie s odpadmi, ktoré nie je v rozpore so zákonom
o odpadoch.
Pôvodcom odpadov pri stavebných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,
pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pri vykonávaní stavebných prác pre
fyzické osoby (nepodnikateľa) je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva
(dodávateľ stavby). Pôvodca odpadov je povinný v súlade so zákonom o odpadoch prednostne
zabezpečiť recykláciu odpadov pred ich skládkovaním.
- z hľadiska zákona o vodách:
1. Stavba bude realizovaná v súlade s platnými technickými predpismi a zabezpečená tak, aby
počas prevádzkovania nemohlo dôjsť k úniku ropných látok do povrchových alebo podzemných
vôd alebo k znečisteniu terénu a aby ropné látky neohrozili akosť alebo zdravotnú nezávadnosť
povrchových a podzemných vôd.
2. Stavba bude realizovaná s predloženou projektovou dokumentáciou, atesty o vhodnosti
použitých materiálov a izolácií voči pôsobeniu nebezpečných látok, atesty o nepriepustnosti
nádrží, preukáže stavebník pri kolaudácii stavby stavebnému úradu.
3. Transformátor musí byť zabezpečený proti zásahu nepovolenej osoby.
4. Počas realizácie a užívania stavby budú dodržané príslušné ustanovenia zákona č. 364/2004
Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich
právnych predpisov.
5. Všetky zmeny projektu stavby predložiť orgánu štátnej vodnej správy na odsúhlasenie.
16. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra:
1. Vzhľadom na to, že sa v záujmovej lokalite nachádza diaľkové vodovodné potrubie DN500
(oceľ) a zákres o priebehu IS v predloženej situácie je len informatívny, je potrebné pred
zahájením stavebných prác potrubie vytýčiť. Vytýčenie Vám zabezpečia pracovníci útvaru
prevádzky diaľkových vodovodov v Nitre (technický pracovník Bánociová, kontakt 0911 044
573).
2. Nakoľko sa jedná o potrubie nadregionálneho významu, žiadame Vás ponechať voľné
ochranné pásmo minimálne 7 m na obe strany od okraja potrubia.
V zmysle ust. § 19 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. v pásme ochrany je zakázané vykonávať
zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, ktoré obmedzujú
prístup k vodovodu, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
Uvedené ochranné pásmo musí byť kedykoľvek prístupné bez oplotenia kvôli údržbe a možným
prácam na našom potrubí a na ochranu Vášho majetku pred poškodením.
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17. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra, Odštepný závod Nové Zámky:
- k stavebným objektom SO 01, SO 02, SO 03, SO 04 a PS 01:
1. V lokalite pokládky vn káblov je vybudovaný verejný vodovod a prípojky k nehnuteľnostiam,
ktoré budú pri realizácii križované.
2. Transformátorovú stanicu žiadame osadiť tak, aby všetky prvky objektu boli osadené mimo
ochranného pásma verejného vodovodu, vodovodných prípojok DN 50, ktoré je v zmysle § 19
ods. 2 písm. a) zákona č. 442/2002 Z.z. 1,5 m od okraja potrubia na obe strany.
Podľa § 19 ods. 5 citovaného zákona v pásme ochrany je zakázané - písm. a) vykonávať zemné
práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti,
ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
3. Pred začatím výkopových zemných prác pre vodovodnú prípojku žiadame prizvať
zodpovedného pracovníka, vedúci VPS Štúrovo, vedúci pán Hafner, tel.č. 036/777 1700, majster
pán Tóth tel.č. 0902 957 923, ktorý Vám naše podzemné inžinierske siete vytýči a určí
podmienky práce v ochrannom pásme vodovodu.
4. Pri realizácii stavby žiadame dodržať súvisiace STN a zákon č. 442/2002 Z.z., najmä súbeh a
križovanie načich podzemných vedení v zmysle STN 73 6002.
5. V mieste križovania žiadame káble viesť kolmo na naše inžinierske siete, požadujeme
vykonávať ručné výkopy, dodržať pôvodné krytie predmetného vodovodu v celej dĺžke
ochranného pásma našich inžinierskych sietí.
6. Počas trvania stavebných prác žiadame obmedziť pohyb ťažkých stavebných mechanizmov
nad našimi inžinierskymi sieťami. V prípade nutnosti manipulačných prác v našom ochrannom
pásme je potrebné navrhnúť ochranu verejného vodovodu pred poškodením.
- k časti stavby "Zrušenie vodovodu DN50 a napojenie existujúcich prípojok na vodovod
DN100":
1. Pri realizácii stavby žiadame dodržať STN 25 7801, 73 6005, 75 5401, 75 5402 a zákon č.
442/2002 Z.z.
2. Pred začatím zemných výkopových zemných prác žiadame prizvať zodpovedného pracovníka
VPS Štúrovo, vedúci pán Hafner, tel.č. 036/777 1700, majster pán Tóth tel.č. 0902 957 923,
ktorý Vám inžinierske siete vytýči a určí miesto a podmienky napojenia.
18. Slovak Telekom, a.s.:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade
zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné
číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť
podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý
podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. 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: Mikuláš Prágay, mikulas.pragay@telekom.sk, +421 903559280.
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 Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok
Rozhodnutie Obce Svodín č. 434/2021
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materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch
a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
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 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 povinností 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 spoločností Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA 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 spoločností 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 vyššie uvedených bodov dodržať
pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
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 verejnú
elektronickú komunikačnú 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.
19. SPP Distribúcia, a.s., Bratislava
Všeobecné podmienky:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník
povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom
online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky
a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do
vzdialenosti 100 m bezplatne.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.sppdistribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovacích prác.
V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže 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,- €.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z
dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky,
údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy)
plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly
realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
Rozhodnutie Obce Svodín č. 434/2021
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- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú
strany od obrysu nízkotlakového (ďalej ako "NTL") plynovodu a stredotlakového (ďalej ako
"STL") plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to
výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania
STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 na každú stranu od obrysu
NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL
plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť
plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia
plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho)
zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto
stanoviska.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 na každú stranu od obrysu NTL
plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu nie
je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými
kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú
dokumentáciu a vopred požiadať i stanovenie podmienok na vykonávania takýchto prác.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: ivan.hybela@sppdistribucia.sk) 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.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej
doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy,
ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu
požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď
ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu
ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie
povinností 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 zákona.
- Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike,
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zápise v tytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických
pravidiel pre plyn (TPP) najmä 700 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich
ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi
plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a
TPP 906 01.
- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej
siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať
stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
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- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej
siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
Osobitné podmienky:
- Stavebník je povinný dodržať pri umiestnení navrhovanej trafostanice vzdialenosť min. 2 m od
trasy STL plynovodu.
D - Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania, preto nie je treba o nich rozhodovať.
E - Územné rozhodnutie:
Rozhodnutie o umiestnení stavby na predmetnú stavbu bolo vydané pod č. 2260/2019 dňa
20.08.2019 Obcou Svodín, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.10.2019. Ostatné podmienky
územného rozhodnutia zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

Odôvodnenie
Stavebník Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518
v zastúpení Ing. Eva Zlatošová, podal dňa 28.12.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia
na stavbu "NZ_Svodín - VNK, TS, NNK", líniová stavba v kat. úz. Maďarský Svodín. Dňom
podania tohto návrhu bolo konanie začaté. Návrh je podaný podľa § 8 a § 9 vyhlášky č.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania
a dotknutým orgánom štátnej správy svojim oznámením - verejnou vyhláškou - č. 121/2021 zo
dňa 18.01.2021 v súlade s ust. § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona.
V konaní neboli vznesené námietky a pripomienky zo strany účastníkov konania.
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v ust. § 62 a § 63 stavebného zákona
v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinnosti
účastníkov konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej správy a bolo
zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené
či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické
požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili
povoleniu stavby.
Obec Svodín po posúdení vyššie uvedených skutočností rozhodla tak, ako sa uvádza vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Správny poplatok vo výške 400,- EUR bol určený v zmysle Sadzobníka správnych
poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov, podľa položky 60 písm. g) a bol zaplatený v pokladni obce.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov do 15 dní od jeho doručenia.
Odvolanie sa podáva na Obec Svodín, Hlavná 1, 943 54 Svodín.
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Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym
súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce
Doručuje sa:

Na vedomie:
(po právoplatnosti)

Príloha:

Ing. Eva Zlatošová, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava (splnomocnenec navrhovateľa)
Ing. Jozef Világi, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava (projektant)
Ing. Monika Kronauerová; Banské projekty, s.r.o., Miletičova 23, 821 09
Bratislava (projektant)
Obec Svodín – verejná vyhláška
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava (elektronicky)
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (elektronicky)
Okresný úrad Nové Zámky – odbor starostlivosti o živ. prostredie (elektronicky)
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Odštepný závod Nové Zámky
(elektronicky)
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nitra (elektronicky)
SPP Distribúcia a.s. (elektronicky)
Slovak Telekom a.s. (elektronicky)
Do spisu (2x)
overená projektová dokumentácia, štítok - pre stavebníka

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Táto vyhláška bola vyvesená na Obecnom úrade vo Svodíne

odo dňa: ......................... do dňa: .........................

.........................................
podpis oprávnenej osoby
a pečiatka obecného úradu
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