
Mesto L e o p o l d o v
Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove

Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
kontaktná adresa : Podzámska 39, 920 01 Hlohovec

I

č. 79/2023 - IB v-Hlohovci 13.01.2023..
Vybavuje: Batíková j  3 “01- 2623

Verejná vyhláška : mtop .........

Vec : Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava
v zastúpení Ing. Ľubomíra Marku -  SMF Marko, Bratislavslá 4, Trnava

- povolenie zmeny stavby „SO 01 -  Rozšírenie NN siete a SO 02 -  Prípojky 
NN“, realizované v rámci stavby Areálová komunikácia a prípojky 
inžinierskych sietí na ul. Nádražnej v Leopoldove, pred dokončením.

___________  R O Z H O D N U T I E

Mesto Leopoldov, Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný 
stavebný úrad podľa § 117 ods.l) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon), preskúmal 
žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava 
v zastúpení Ing. Ľubomíra Marku -  SMF Marko, Bratislavslá 4, Trnava, o povolenie 
zmeny stavby „SO 01 -  Rozšírenie NN siete a SO 02 -  Prípojky NN“, realizované 
v rámci stavby Areálová komunikácia a prípojky inžinierskych sietí na ul. Nádražnej 
v Leopoldove pred dokončením, podľa § 68 ods. 2) stavebného zákona a rozhodol 
takto:
Zmena nedokončenej stavby „SO 01 -  Rozšírenie NN siete a SO 02 -  Prípojky 
NN“, realizované v rámci stavby Areálová komunikácia a prípojky inžinierskych sietí 
na ul. Nádražnej v Leopoldove, umiestnená na pozemkoch pare. č. 1657/20, 1657/16 
a 1657/17 v kat. území Leopoldov, na ul. Nádražnej v Leopoldove sa v zmysle § 68 
ods. 1) a v súlade s ustanovením § 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení 
neskorších predpisov

p o v o ľ u j e
v tomto rozsahu:

zmena trasy NN siete na opačnú stranu komunikácie (cesty III/1318).

Pre uskutočnenie zmeny stavby sa určujú tieto podmienky;

1/ Zmena stavby bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej 
Ľubošom Kopajom, lept. Nálepku 60, Hlohovec.
2/ Zmena stavby môže byť uskutočňovaná na základe právoplatného rozhodnutia 
stavebného úradu o jej povolení.
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3/ Podmienky dotknutých orgánov:
Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK:
Kríženie cesty III/1318 musí byť kolmo na os cesty.
Uloženie vedenia do telesa cesty žiadame realizovať pretláčaním v hĺbke min. 1,2 
m pod niveletou vozovky amntážne jamy, potrebné na pretláčanie musia byť 
umiestnené min. 0,5 m od asfaltového okraja vozovky alebo podľa technických 
požiadaviek správcu cesty.

- Minimálne 4 týždne pred zahájením prác musí byť na tunajšom úrade vyžiadané 
povolenie na zvláštne užívanie cesty, prílohou k žiadosti musí byť stanovisko 
Správy a údržby ciest TTSK, situácia + priečne rezy a staničenia (kkm) kríženia 
cesty III/1318 navrhovaným káblovým vedením.
Pri súbehu trasy vedenia s cestou zemné práce v dotyku s cestou III/1318 je 
potrebné navrhnúť v súlade s STN 73 3050 tak, aby nedošlo k narušeniu stability 
a odvodnenia telesa cesty.

- Počas prác žiadame zabezpečiť, aby cesta III/1318 nebola poškodzovaná ani 
znečisťovaná a na jej súčastiach nesmie byť ukladaná zemina z výkopov ani

— žiadny stavebný materiál r -----------------------------------------------------------------------

V prípade, že na určení dočasného dopravného značenia máte termín použitia 
„počas realizácie stavby“, nemusíte žiadať o nové určenie.
PD predložte majetkovému správcovi cesty t.j. Správe a údržbe ciest TTSK.

Správa a údržba ciest TTSK :
Káblové vedenie doporučujeme viesť popri ceste III/1318 tak, aby výkopové 
práce nazasahovali do vozovky komunikácie a boli min, 1,50 m od asfaltového 
okraja vozovky.
Kríženie cesty III/1318 musí byť urobené bezvýkopovou metódou a vedenie musí 
byť uložené v chráničke, v hĺbke min. 1,20 m pod niveletou vozovky. Montážne 
jamy na pretláčanie musia byť za cestným telesom, min. však 1,50 m od 
asfaltového okraja vozovky. Práce zasahujúce do telesa cesty musia byť vykonané 
mimo času zimnej údržby cesty, (od 15.11.-15. 03.)
Stavebník musí oznámiť začatie prác majstrovi strediska Červenili. Premávka na 
ceste nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť 
zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť 
skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov.

SPP -  distribúcia a.s. :
Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať SPP -  distribúcia a.s., o presné 
vytýčenie jestvujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, 
alebo elektronicky prostredníctvom Online formuláru zverejneného na webovom 
sídle SPP-D.
Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D najneskôr 7 dní pred zahájením 
plánovaných prác.
Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas 
realizácie činnosti, z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení,
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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.

- Zemné práce v blízkosti plynovodu a prípojok realizovať výhradne ručne 1,50 m 
na každú stranu od plynovodu a prípojok, aby nedošlo k poškodeniu 
plynárenských zariadení.
Ak bude pri výkopových prácach odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník 
povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP- D na vykonanie 
kontroly stavu obnaženého -plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú 
plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do 
stavebného denníka.
Prístup k akýmkoľvek technologický zariadeniam SPP -D nie je povolený 
a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje 
povolenie vydané SPP-D.
Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 

___zabezpečené proti poškodeniu._______  _________ ____________ ____
Stavebník nesmie nad stavbou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by 
zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu je 
potrebné všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť na novej 
úrovni terénu.

- Každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia musí 
byť ihneď ohlásené SPP-D.
V mieste križovania NTL plynovodu uložiť NN zariadenie do chráničiek. 

Západoslovenská distribučná a.s. :
- Uloženie NN káblov musí byť vo verejne prístupných trasách a musí vyhovovať 

STN 34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005. Káble ukladať do definitívne 
vybudovaných trás rozvodu. Káble pod spevnenými plochami a komunikáciami 
ako aj pri križovaní podzemných inžinierskych sietí požadujeme uložiť do 
káblových chráničiek - korugované rúry FXKV 0I6O pre NN káble. Vrchnú hranu 
uloženia káblov pod spevnenými plochami a komunikáciami požadujeme v hĺbke 
1000 mm. Požadujeme doložiť rezy uloženia kábla včelej dĺžke navrhovanej 
trasy vrátane koordinačných rezov pri križovaní s podzemnými inžinierskymi 
sieťami.
Deliacim miestom medzi zariadením distribučnej sústavy a pripojením zariadenia 
budú poistkové spodky na vývode v novovybudovaných istiacich skriniach SR,
Merania spotreby el. energie /fakturačné merania) jednotlivých odberateľov budú 
v elektromerových rozvádzačoch RE, umiestnených na miestach prístupných 
pracovníkom ZSDIS z verejného priestranstva.
Zároveň upozorňujeme na povinnosť majiteľa nehnuteľnosti na zabezpečenie 
prístupu pracovníkov energetiky k elektroenergetickým zariadeniam
nachádzajúcim sa alebo prechádzajúcimi cez pozemok za účelom opravy a revízii 
týchto zariadení.
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Majetkovo -  právne vysporiadanie a prevádzkovanie novonavrhovaných zariadení 
bude riešené Zmluvou o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do 
distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Požadujeme dodržanie ochranného pásma VVN, VN a NN vedení definovaných 
podľa § 43 o energetike, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce 
súvisiace so stavebnými prácami na stavbe 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.
V prípade, že pri umiestňovaní stavby dôjde k styku so zariadeniami rozvodnej 
distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, 
požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 zákona o energetike.

- Napojenie na sieť energetiky musí byť zrealizovaná materiálmi a dodávkami, 
ktoré sú schválené a zavedené v používaní v sústave Západoslovenskej 
distribučnej a.s. Zoznam materiálov schválených pre používanie v sústave 
Západoslovenskej distribučnej a.s. sa nachádza na webovej stránke www.zsdis.sk.

- Projektovú dokumentáciu v ďalšom stupni žiadame konzultovať v štádiu jej 
špmcoVávänia a nášl édňe predložiť na^vyjMi^ie^ZäpaďôsloveňskaNlištribúčná 
a.s.
Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá 
projektant.

SE a.s.. Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice :
- Pri realizácii stavby a následnom užívaní dodržať ustanovenia zákona č. 657/2004 

Z. z. v platnom zneni, v ochrannom pásme horúcovodných rozvodov, ktorého 
šírka je 1,00 m na obidve strany od vonkajších okrajov dvojice potrubia. V tomto 
pásme je bez predchádzajúceho súhlasu držiteľa povolenia na rozvod tepla okrem 
iného zakázané:

vykonávať stavebné práce a výsadbu trvalých porastov,
vykonávať činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu tepelných zariadení, alebo 
plynulosť a bezpečnosť jej prevádzky a údržby.

V priestore bezprostredne nadväzujúcom na ochranné pásma je zakázané umiestňovať
stavby, technické zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré by mohli ohroziť sústavu
tepelných zariadení alebo plynulosť a bezpečnosť je prevádzky.

Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie predloženej na vyjadrenie. Prípadné 
zmeny projektu musia byť predložené na vyjadrenie.
Pred realizáciou prác v ochrannom pásme horúcovodných rozvodov požiadať 
v dostatočnom časovom predstihu správcu týchto rozvodov o zabezpečenie ich 
vytýčenia. Žiadosť poslať na adresu : Slovenské elektrárne a.s,, Atómové 
elektrárne Bohunice, útvar A3000, 919 31 Jaslovské Bohunice.

- Všetky zemné práce realizované v ochrannom pásme horúcovodných rozvodov 
realizovať výhradne ručne.

- Pri križovaní horúcovodných rozvodov pretláčaním, najprv obnažiť obidve 
potrubia horúcovodu ručne vykopanou sondou. Odkryté potrubie chrániť pred 
poškodením.

http://www.zsdis.sk
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Pri križovaní s horúcovodným potrubím dodržať minimálne povolené vzdialenosti 
stanovené STN 736005 a ostatné ustanovenia vzťahujúce sa na tieto križovania. 
Pri súbehu dodržať ochranné pásmo 1,00 m na obidve strany od vonkajších 
okrajov dvojice potrubia.
Pred zasypaním každého križovania a to aj bez obnaženia horúcovodu, prizvať 
správcu tepelných rozvodov na obhliadku. V prípade zakrytia križovania pred 
vykonaním kontroly má realizátor stavby povinnosť na požiadanie pracovníka SE 
a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť križovanie na vykonanie kontroly.
Akékoľvek poškodenie predizolovaného horúcovodného potrubia alebo zariadenia 
horúcovodného rozvodu spôsobené pri realizácii Vašich prác, bezodkladne 
nahlásiť správcovi tepelných rozvodov. Oprava bude vykonaná na základe 
objednávky, na náklady investora stavby. Opravu zabezpečí správca tepelných 
rozvodov.

- Pri zásype obnoviť pôvodné uloženie potrubia (ak pri výkopoch prišlo k jeho 
narušeniu) hlavne pieskové lôžko a kryciu výstražnú fóliu. Predizolované potrubie 
horúcovodného rozvodu nesmie pri zásype prísť do kontaktu s hrubozmným alebo 
ostrým materiálom (hrubé frakcie kameniva, stavebná suť a pod.).

-"" Počas “prác vylúčiť pr ej azd ťažkých mečhaniznio^céz líaimcovodne rozvody 
v miestach s nespevneným povrchom. V prípade nutnosti pohybu takýchto 
mechanizmov spevniť plochu nad horúcovodným rozvodom napr. panelmi.
Pri realizácii terénnych úprav nesmie prísť k zmenšeniu krytia nad potrubím.
Pri realizácii nových spevnených plôch v ochrannom pásme horúcovodu použiť 
prednostne rozoberateľné materiály- zámlcová dlažba a pod. Aj pri týchto prácach 
nesmie prísť k zníženiu krytia potrubia.
Pred kolaudáciou odovzdať správcovi horúcovodných rozvodov situáciu 
skutočného stavu zrealizovanej stavby so zakreslením rozvodov v miestach, kde 
prišlo k stretu s ochranným pásmom horúcovodných rozvodov, ako aj priečny rez 
so skutočnými výškovými kótami križovania horúcovodu. Ku kolaudácii 
predložiť príslušnému stavebnému úradu porealizačné stanovisko správcu 
horúcovodných rozvodov.

Slovák Telekom a.s. :
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.
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.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, 
pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti 
(najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať 
spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany 
alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 
správou sieti.
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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.
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.
Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí 
figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
o zákaze zriaďovania skládok materiálu__a_ zriaďovania stavebných dvorov počas 
výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách 
prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. 
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť 
nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
povinností podľa § 68 "zákona ČT35172011 Z.z. o elektroničkýčh komunikáciách v 
platnom znení.
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 Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o, na 
povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu 
nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, 
rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na 
povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe zadanej cez 
intemetovú aplikáciu na stránke : https://www.telekom.slc/vyjadrenia Vytýčenie 
bude realizované do troch týždňov od podania objednávky.
Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené 
body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré 
tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. 
Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie 
výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, 
prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.
Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát 
v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

https://www.telekom.slc/vyjadrenia
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FIN.M.O.S, a.s.. Pekná cesta 19, Bratislava :
- Všetky rozvody musia byť dostatočne vzdialené od vedení VO -  musia byť 

dodržané STN 332000-5-52, STN 736110 a najmä STN 736005-Príestorová 
úprava vedení technického vybavenia. V blízkosti rozvodov VO žiadame vykonať 
presné vytýčenie sietí NN odbornou osobou na náklady investora,

- Pred začatím výkopových a stavebných prác v blízkosti rozvodov VO žiadame 
o zabezpečenie účasti zodpovedného pracovníka zastupujúceho FIN.M.O.S. a.s. 
v meste Leopoldov, p. Brodeka č. t. 0905975809.
Akékoľvek práce týkajúce sa zariadení VO budú vykonané na náklady investora 

■ v j eho mene a na jeho zodpovednosť. -----
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. :

V lokalite stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v majetku 
a/alebo správe spoločnosti TAVOS a.s., ktoré žiadame počas stavebných prác 
rešpektovať a nepoškodiť.

- Pred realizáciou výkopových prác je nutné presnú polohu verejných sietí vytýčiť 
na základe objednávky pracovníkmi TAVOS a.s., v teréne. Pri umiestňovaní 
nových- zariadení a pri“ súbehu trasy "NN“̂ vedenia žiadanre“dodržať ochranné“ 
pásmo verejných sietí v zmysle zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 19 ods. 2). Pásmo 
ochrany je vymedzené zvislými plochami vedenými po oboch stranách verejného 
vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi 
vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do 
priemeru 500 mm vrátane a 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii 
nad priemer 500 mm. Priestorová úprava vedení technického vybavenia v STN 73 
6005 rieši minimálnu vzdialenosť pri krátkych úsekoch súbehov, nie v celej trase 
ukladania vedení, V prípade problémov pri umiestňovaní riešiť uloženie vopred 
s prevádzkovateľom.
Pri križovaní s verejným vodovodom je nutné elektrické vedenia uložiť do 
chráničky s minimálnym presahom 1 m na každú stranu.

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

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o ŽP :
- Dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny, na dotknutom území 

platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny ( § 12 zákona o ochrane prírody 
a krajiny).
V zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, na výrub dreviny sa 
vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak. Súhlas 
na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení 
ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so 
súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie 
vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom 
nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny.

- Na prípadný výrub drevín je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody 
potrebný súhlas mesta Leopoldov v zastúpení primátorky mesta. V rozhodnutí 
mesto zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú
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náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín v zmysle § 48 zákona o ochrane 
prírody.
V zmysle § 47 ods. 4) písm. a) zákona o ochrane prírody, súhlas na výrub dreviny 
sa nevyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm 
nad zemou a súvislé krovité porasty v zastavanom území do 10 m2 a v zmysle 
v zmysle § 47 ods. 4) písm. d) zákona o ochrane prírody, pri bezprostrednom 
ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku 
značnej majetkovej škody. Ďalej v zmysle § 47 ods. 4 písm. c) zákona o ochrane 
prírody sa súhlas na výrub drevín vyžaduje na stromy s obvodom kmeňa do 80 
cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych 
osadách, okrem stromov rastúcich na pozemkoch, ktoré sú územným plánom 
určené na zastavanie.
Pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej 
prírody a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, 
nástrojov a pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality 
aj po ukončení stavebných prác.
Pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej 
prírody a krajiny pred poškodením.TV’ prípade použitia stavebných mechanizmov,- 
nástrojov a pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality 
aj po ukončení stavebných prác.
Pokiaľ v priebehu výstavby dôjde 1c nálezu chorého, zraneného, poškodeného 
alebo uhynutého chráneného druhu živočícha je stavebník, resp. organizácia 
uskutočňujúca stavbu povinná nález bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie 
organizácii ochrany prírody, ktorá určí ďalšie nakladanie s nim. Organizáciou 
prijímajúcou oznámenia o nájdených chránených živočíchoch je podľa § 65a ods. 
2 písm. c) zákona o ochrane prírody Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO 
Malé Karpaty so sídlom v Modre.

4/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.
5/ Ostatná časť stavebného povolenia č. 686/2017-IB, 7/2018-IB, zo dňa 31. 01. 
2018, ktorého platnosť bola predĺžená rozhodnutím č. 217/2020-IB, zo dňa 9. 4. 2020 
a č. 443/2022-IB, zo dňa 25. 5. 2022 vrátane podmienok pre uskutočňovanie stavby 
zostávajú aj naďalej v platnosti.

O d ô v o d n e n i e :
Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava v zastúpení Ing. 

Ľubomíra Marku -  SMF Marko, Bratislavslá 4, Trnava, podala dňa 24. 10. 2022 na 
tunajšom stavebnom úrade žiadosť o povolenie zmeny stavby „SO 01 -  Rozšírenie 
NN siete a SO 02 -  prípojky NN“, ktoré budú realizované v rámci stavby „Areálová 
komunikácia a prípojky inžinierskych sietí“ na ul. Nádražnej v Leopoldove pred 
dokončením. Stavebné povolenie na stavbu vydal tunajší stavebný úrad pod č. 
686/2017-IB, 7/2018-IB, dňa 31. 01. 2018. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 
dňa 06. 03. 2018. Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vydal 
stavebný úrad 09. 04. 2020 pod č. 217/2020-IB a 25. 05. 2022 pod č. 443/2022-IB. 
Zmena stavby pred dokončením spočíva v zmene trasy NN siete na opačnú stranu 
komunikácie (cesty III/1318). Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene 
stavby pred dokončením.
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Stavebný úrad 04. 11. 2022 oznámil známym účastníkom konania a dotknutým 
orgánom začatie konania o povolení zmeny stavby pred dokončením. Na vznesenie 
námietok a pripomienok k zmene určil lehotu 7 pracovných dní. V uvedenej lehote 
neboli vznesené žiadne námietky, ani pripomienky. V priebehu konania stavebník 
predložil zmenu projektu v rozsahu nevybudovania skrine SRPP3 pred areálom 
spoločnosti Svijany Slovakia s.r.o. Stanoviská dotknutých orgánov Západoslovenskej 
distribučnej a.s. a Slovenských elektrární a.s. EBO Jaslovské Bohunice boli doložené 
12. 01. 2023. Podmienky dotknutých orgánov 1c realizácii stavby sú zohľadnené 
v podmienkach tohto rozhodnutia. Stavebný úrad návrh na povolenie zmeny stavby 
pred dokončením preskúmal najmä z hľadísk uvedených v ustanoveniach §§ 62 a 63 
stavebného zákona a zistil, že jej uskutočnením, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, 
ani nepriamo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad 
na základe predložených dokladov a výsledkov uskutočneného konania zmenu stavby 
„SO 01 -  Rozšírenie NN siete a SO 02 ~ prípojky NN“, ktoré budú realizované 
v rámci stavby „Areálová komunikácia a prípojky inžinierskych sietí“ na ul. 
Nádražnej v Leopoldove pred dokončením povolil.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania právo podať odvolanie 
v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Spoločný obecný úrad so sídlom 
-v-Leopoldove,-na adresu-Podzámska-^9^-920-01—Hlohovec.—Odvolacím-orgánom-je - 
Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky. Toto rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, podľa § 69 ods. (2) staveného 
zákona. Musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce. Za deň 
doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.

Zvesené dňa :

Rozhodnutie sa doručí:

1. Mesto Leopoldov, Hlohovslcá cesta 104/2 -  na zverejnenie verejnej vyhlášky
2. SMF MARKO s.r.o., Galvaniho 12B, 821 04 Bratislava -  splnomocnený 

zástupca stavebníka
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Na vedomie:

3. Projektant: Ľuboš ICopaj, kpt. Nálepku 60, 920 01 Hlohovec
4. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava
5. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o ŽP, Jarmočná 3, Hlohovec
6. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK, Kollárova 8, Trnava
7. Správa a údržba ciest TTSIC, Bulharská 39, Trnava
8. Slovenské elektrárne a.s. AE Jaslovské Bohunice
9. SPP- distribúcia a.s, Mlynské nivy 44b, Bratislava
10. Slovák Telekom a.s., RTC Sever, Poštová 1, Žilina ___
11. TAVOS a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany
12. FIN M.O.S. a.s., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava


