
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

č. 391/2021 -  IB v Hlohovci 03. 06. 2021
Vybavuje : Mgr. Batíková

V e r e j n á  v y h l á š k a

Vec : Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
Stavebné povolenie na stavbu : „Nasvietenie priechodov pre chodcov ul. Jesenského“

v Hlohovci.

S T A V E B N É  P O V O L E N I E

Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, v zastúpení primátora mesta, 
podal dňa 21. 04. 2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Nasvietenie 
priechodov pre chodcov ul. Jesenského“ v Hlohovci, ktorá bude umiestnená na pozemkoch 
pare, č. 987/1, 1074/1, 1173, 1410, 1366/7 (pare. reg. E) 1369 (parcela reg. E) v kat. území 
Hlohovec.

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 ( ďalej len stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a určenia stavebného 
úradu podľa § 119 ods. (3) stavebného zákona prerokoval žiadosť stavebníka podľa §§ 62 a 
64 stavebného zákona v stavebnom konaní a po jej preskúmaní rozhodol takto:

Stavba „Nasvietenie priechodov pre chodcov ul. Jesenského“, ktorá bude umiestnená na 
pozemkoch pare. č. 987/1, 1074/1, 1173, 1410, 1366/7 (pare. reg. E) 1369 (parcela reg. E) 
v kat. území Hlohovec, sa podľa § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e .

Stavba pozostáva zo stavebného objektu SO 01 Nasvietenie priechodov pre chodcov a SO 02 
Výmena káblového vedenia, ktoré tvoria jeden technologický celok.

Účel stavby : osvetlenie verejného priestranstva a priechodov pre chodcov.

Projekt vypracoval: Ing. Richard Gábor, O.S.V.O. comp. a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov,

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1/ Stavba bude umiestnená a uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. 
Akékoľvek zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho právoplatného povolenia 
príslušného stavebného úradu,

2/ Investor zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby podľa rozhodnutia o umiestnení 
stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou. ( § 75 ods. (1) stavebného 
Zákona)
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3/ Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Dodávateľa stavby oznámi stavebník spolu 
s oznámením o začatí stavebných prác, najneskôr do 7 dní od ich začatia.

4/ Lehota dokončenia stavby; do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia.

5/ Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
s technickými zariadeniami a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

6/ Podmienky dotknutých orgánov a organizácií k uskutočňovaniu stavby :

Vodárenské a technické služby s.r.o. :

Pred zahájením stavebných prác je potrebné požiadať Vodárenskú spoločnosť Hlohovec, 
s.r.o., o vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

Začiatok realizácie je potrebné oznámiť prevádzkovateľovi verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie minimálne 14 dní vopred.

Stavebník je povinný počínať si tak, aby nebránil prevádzke verejného vodovodu 
a verejnej kanalizácie, prípadne ich údržbe a oprave.

Každé poškodenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vrátane ich prípojok musí 
byť hlásené neodkladne na čísla poruchovej služby.

Základové pätky stĺpov požadujeme umiestniť mimo pásma ochrany verejného vodovodu 
a verejnej kanalizácie.

Práce spojené snasvietením priechodov pre chodcov a výmenou káblového vedenia 
v súbehoch a križovaniach je potrebné vykonávať v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z, 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a STN 73 6005. Práce v pásme 
ochrany požadujeme vykonávať len na základe písomného odsúhlasenia formou zápisu do 
stavebného denníka. ............................... -...................................................................

Práce v ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a ich prípojok 
realizovať výlučne ručným spôsobom.

Západoslovenská distribučná a.s.. :

V záujmovom území sa nachádzajú zemné káblové vedenia. Pri výstavbe žiadame 
dodržiavať ustanovenia STN 73 6005 a ďalších platných predpisov a noriem. V prípade 
odkrytia káblových distribučných rozvodov je potrebné ich zahrnutie vopred skontrolovať 
a odsúhlasiť Tímom správy energetických zariadení Západ. Vzdušné vedenia požadujeme 
rešpektovať v plno rozsahu. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita 
existujúcich podperných bodov, vrátane uzemňovacej sústavy. Stavebník je povinný 
rešpektovať všetky elektro energetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská 
distribučná a.s., a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma zákona 
o energetike tak, aby nedošlo 1c poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky 
elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná. Informatívny 
náhľad sietí získate na našej webovej adrese https://www.zsdis.sk/Uvod/Qnline- 
sluzbv/Geoportal.

Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN aN N  vedení definovaných 
podľa § 43 zákona o energetike č. 251/2010 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými 
prácami na stavbe môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba je povinná vykonať poučenie

https://www.zsdis.sk/Uvod/Qnline-sluzbv/Geoportal
https://www.zsdis.sk/Uvod/Qnline-sluzbv/Geoportal
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(oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe 
o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

- Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie existujúcich 
elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom vyplnenej objednávky, ktorú 
s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu 
Západoslovenská distribučná a.s,

V prípade, že pri umiestnení stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej 
siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom 
postupovať podľa § 45 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.

Zemné práce pri križovaní a súbehu zariadení Západoslovenskej distribučnej a.s., 
požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou -  ručným spôsobom. Pri prácach 
dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN.

- Pri prácach na zariadeniach patriacich Západoslovenskej distribučnej a.s., požiadať 
pracovníkov Tímu správy energetických zariadení Západ -  Trnava o technický dozor.

Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

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, najmä výkonu 
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok oprav, 
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.

mailto:odberatel@zsdis.sk


strana 4 rozhodnutia č. 391/2021 -  IB, zo dňa 03. 06. 2021

Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 
uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 
pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 70002.
Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo 
ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

- Križovanie a súbeh riešiť podľa ustanovení STN 736005 a STN 736010. Dodržať 
ochranné a bezpečnostné pásma v min. vzdialenosti od plynovodu podľa STN 736010, 
STN 386413, STN 386415 a zák. č. 656/2004 Z. z.
Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení umiestňovať nadzemné 
stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

Slovák Telekom a.s.. Bratislava :

V prípade kolízie stavby s telekomunikačným zariadením je stavebník povinný zabezpečiť 
ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených Slovák 
Telekom a.s., vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia 
telekomunikačného vedenia a jej odsúhlasenie spol. Slovák Telekom a.s.

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je 
žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí 
vytýčenie vyznačenia polohy zariadení priamo v teréne, preukázateľné oboznámenie 
zamestnancov vykonávajúcich zemné práce s vytýčením káblov a s podmienkami ich 
ochrany, upozornenie zamestnancov na možnú polohovú odchýlku + 30cm skutočného 
uloženia káblov, upozornenie zamestnancov, aby v mieste výskytu telekomunikačných 
zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné 
náradie, aby boli odkryté zariadenia zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži 
a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,

___zhutnenie zeminy pod káblami pred ich zakrytím, bezodkladné oznámenie každého
poškodeného zariadenia, overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami.

- V prípade, že počas výstavby bude potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto 
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- V prípade požiadavky napojenia lokality resp. objektu na verejnú sieť ST je potrebné 
podať písomnú žiadosť o určenie bodu pripojenia.

Je potrebné dodržať predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom 
rozsahu.

Okrem všeobecných podmienok ochrany SEK, je stavebník povinný rešpektovať 
podmienky spoločnosti Slovák Telekom a.s., uvedené v stanovisku č. 6612104295 zo dňa 
17. 02. 2021.

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.:

V lokalite stavby sa nachádza verejný vodovod OC DN 300 mm v prevádzke a majetku 
Trnavskej vodárenskej spoločnosti a. s, ktorý žiadame pri výkopových prácach 
rešpektovať a nepoškodiť. Presnú polohu verejného vodovodu vytýčia na základe 
objednávky pracovníci TAVOS a.s. v teréne. Osvetľovacie stožiare, el. vedenia a nové 
prvky s pevným základom požadujeme umiestniť tak, aby bolo dodržané ochranné pásmo 
verejného vodovodu 1,5 m od vonkajšieho okraja potrubia na obidve strany v zmysle 
zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách, v znení neskorších predpisov, § 19 ods.
2. zákona.
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Krajský pamiatkový úrad Trnava:
- V prípade zistenia, resp, narušenia archeologických nálezov počas stavby je nutné 

postupovať v zmysle § 40 ods. 2 a 5 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. 
Predovšetkým je nutné, aby nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác nález 
ihneď ohlásila Krajskému pamiatkovému úradu Trnava.
Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom 
alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým 
úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, 
najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ 
o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Podľa § 40 
ods. 3 pamiatkového zákona archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z 
pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety 
metódami archeologického výskumu.
Termín zahájenia ako aj predpokladaného ukončenia prác súvisiacich s predmetnou 
stavbou požadujeme písomne ohlásiť, najmenej s dvojtýždňovým predstihom Krajskému 
pamiatkovému úradu Trnava.

- Každú zmenu oproti schválenej projektovej dokumentácii alebo nad rámec tohto 
záväzného stanoviska je nutné prerokovať a schváliť Krajským pamiatkovým úradom 
Trnava.

O.S.V.O. comn. a .s .,:

- Stavebník oznámi prevádzkovateľovi verejného osvetlenia v dostatočnom predstihu začiatok 
realizácie prác.

- Budúci zhotoviteľ bude postup prác konzultovať a koordinovať s prevádzkovateľom VO, 
spol. O.S.V.O. comp. a.s.

- Súbežne s realizáciou prác bude prevádzkovateľ verejného osvetlenia v rámci bežnej údržby 
meniť existujúce stožiare VO na ul. Jesenského v Hlohovci.

- Postupné pripájanie jednotlivých zariadení VO bude prebiehať za prítomnosti 
prevádzkovateľa VO.

- Zhotoviteľ pred zásypom káblovej ryhy prizve prevádzkovateľa na kontrolu uloženia 
káblového vedenia a uzemnenia, o čom bude urobený zápis v stavebnom denníku.

- Počas celej doby realizácie prác musí byť zachovaná funkčnosť VO v predmetnom území.

- Všetky inštalované zariadenia musia byť kompatibilné s existujúcim riadiacim systémom 
rozvádzačov a svietidiel v meste Hlohovec.

- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaním navrhovaných vedení s existujúcimi 
zariadeniami VO dodržiavať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 736005.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Piešťanoch :

Stanovisko OR HaZZ v Piešťanoch požadujeme predložiť pri kolaudácii stavby. Pri 
kolaudačnom konaní je potrebné dokladovať vlastnosti použitých stavebných výrobkov 
a konštrukčných systémov, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky 
v zmysle zákona č, 133/2013 Z, z. a vlastnosti použitých technologických zariadení 
v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z.
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Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o ŽP :

Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových vôd 
a podzemných vôd.

- Pri realizácii prác dbať o ochranu povrchových vôd a podzemných vôd a zabrániť 
prípadnému nežiaducemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, podzemných 
a povrchových vôd.

Realizáciou zámeru nesmú byť zhoršené odtokové pomery v území.

- Zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby 
zdokladovať Okresnému úradu Hlohovec, odboru životného prostredia pri kolaudácii 
stavby.

Pri realizácii stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace 
predpisy týkajúce sa predmetnej stavby.

Odovzdávať odpad len do zariadenia s platným súhlasom na zber, zhodnocovanie 
a zneškodňovanie odpadov alebo oprávnenej organizácii na nakladanie s odpadmi, 
s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú platnú zmluvu.

Mesto Hlohovec :

Po realizácii stavby žiadame zabezpečiť geodetický elaborát skutočného vyhotovenia 
stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím -  porealizačné 
zameranie. Porealizačné zameranie žiadame odovzdať pre potreby aktualizácie 
aktualizácie dát digitálnej technickej mapy mesta Hlohovec (ďalej len DTMH) v tlačenej 
forme (resp. PDF) a v digitálnej forme dgn vn8 (vrátane zoznamu súradníc) správcovi 
DTMH, referát GIS, MsÚ Hlohovec.
Časť stavby: „Prestavba cestnej komunikácie Jesenského ul. Hlohovec“ bude povolená 
príslušným špeciálnym stavebným úradom pre miestne komunikácie a účelové 
komunikácie -  Mestom Hlohovec.
V rámci stavby bude upravené a doplnené jestvujúce trvalé dopravné značenie. Trvalé 
dopravné značenie je možné zrealizovať výhradne na základe určenia použitia trvalého 
dopravného značenia.

- V rámci stavby bude umiestnené príslušné dočasné dopravné značenie, ktoré bude riadiť 
cestnú premávku počas výstavby na stavenisku, na priľahlých komunikáciách a na 
obchádzkových trasách počas čiastočných a úplných uzávierok.

- Dočasné dopravné značenie bude umiestnené pred zahájením dopravných obmedzení a 
bude umiestnené po celú dobu ich trvania. Príslušné určenia použitia dočasného 
dopravného značenia musia byť vydané pred zahájením dopravných obmedzení. 
Príslušným správnym orgánom pre umiestnenie dopravného značenia na miestnych 
komunikáciách je Mesto Hlohovec a Okresný úrad Trnava odbor cestnej dopravy a 
pozemných komunikácií v prípade umiestnenia dopravného značenia na priľahlých 
cestách II. triedy.

- V rámci stavby dôjde k čiastočným aj úplným uzávierkam miestnych komunikácií. 
Príslušným správnym orgánom pre povolenie uzávierky je Mesto Hlohovec. Tieto 
povolenia musia byť vydané pred zahájením týchto uzávierok.

- Ku kolaudácií stavby musia byť osadené všetky potrebné a schválené trvalé dopravné 
značky a zariadenia. Musia byť sfunkčnené vjazdy a napojenia nehnuteľností.

- V rámci uskutočnenia prác je nutné rešpektovať jestvujúce inžinierske siete a ich 
ochranné pásma pričom nesmie dôjsť k ich poškodeniu. Žiadateľ pred uskutočnením prác 
požiada jednotlivých správcov sietí o vytýčenie vedení. Žiadateľ zodpovedá za akékoľvek
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poškodenia vzniknuté jeho činnosťou tretím osobám, pričom je povinný na vlastné 
náklady zabezpečiť opravu a uvedenie poškodení do pôvodného stavu.

- V rámci uskutočnenia prác nesmie dôjsť k znečisteniu alebo poškodeniu žiadnej zo súčastí 
priľahlých miestnych komunikácii, verejného priestranstva alebo priľahlej zelene. 
Žiadateľ je povinný na vlastné náklady a bezodkladne takéto znečistenie odstrániť. 
Poškodené súčasti miestnych komunikácii alebo priľahlú zeleň musí žiadateľ uviesť do 
pôvodného stavu na vlastné náklady bez zbytočného odkladu.

7/ Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
8/ Na uskutočnenie stavby možno použiť v zmysle § 43 f  stavebného zákona iba stavebný 
výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný 
účel.

9) Stavebník ku kolaudácii stavby predloží doklady o vhodnosti použitých materiálov a 
výrobkov podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkov, v znení neskorších 
predpisov.

10) Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. Pri uskutočňovaní 
stavby je stavebník a dodávateľ stavebných prác rešpektovať všeobecné technické požiadavky 
na uskutočňovanie stavieb, uvedené v § § 4 8 a ž 5 3  stavebného zákona.

11) Stavba musí byť opatrená tabuľkou " Stavba povolená" s udaním čísla a dátumu 
rozhodnutia o povolení stavby.

12) Po skončení stavby podá stavebník podľa § 79 stavebného zákona stavebnému úradu 
návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, bez ktorého nesmie stavbu užívať.

13) Stavebník všetky podmienky, za ktorých mu bola stavba povolená, je povinný po 
doručení tohto povolenia brať na vedomie s tým, že sa ich zaväzuje plniť.

14) Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky neboli vznesené,

15) Stavebné povolenie stráca platnosť, ale do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho 
právoplatnosti stavba nebude začatá.

O d ô v o d n e n i e :

Mesto Hlohovec v zastúpení primátora mesta Ing. Miroslava Kollára, podal dňa 21. 
04. 2021 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu : 
„Nasvietenie priechodov pre chodcov ul. Jesenského“ v Hlohovci, ktorá bude umiestnená na 
pozemkoch pare. č. 987/1, 1074/1, 1173, 1410, 1366/7 (pare. reg. E) 1369 (parcela reg. E) 
v kat. území Hlohovec. Stavba pozostáva zo stavebného objektu SO 01 Nasvietenie 
priechodov pre chodcov a SO 02 Výmena káblového vedenia, ktoré tvoria jeden 
technologický celok. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie. Stavebný úrad 
oznámil známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou začatie 
stavebného konania spojeného s konaním o umiestnení stavby a na vznesenie námietok 
a pripomienok k navrhovanej stavbe určil lehotu 7 pracovných dní. K stavbe neboli zo strany 
účastníkov konania vznesené žiadne námietky. Podmienky uplatnené v stanoviskách 
dotknutých orgánov
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sú zohľadnené v podmienkach tohto rozhodnutia. ( viď bod č. ó rozhodnutia). Stavebný úrad 
žiadosť o povolenie stavby 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. V priebehu konania 
stavebný úrad nenašiel také dôvody, ktoré by znemožňovali možnosť povolenia stavby. 
Preto bolo vo veci rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu majú účastníci konania právo podať odvolanie v lehote 
15 dní odo dňa jeho doručenia na Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, na adresu 
Podzámska 39, Hlohovec. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a 
bytovej politiky. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby až po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, podľa § 69 ods. (2) stavebného zákona. Musí 
byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce. Za deň doručenia sa pokladá posledný 
deň vyvesenia tohto rozhodnutia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom 
webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, 
najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, 
ktorého sa konanie týka.

Vyvesené dňa

Zvesené d ň a :

Rozhodnutie sa doručí :

1. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec -  na vyvesenie ver. vyhlášky

2. Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov -  na vyvesenie ver. 
vyhlášky

Na vedomie :

3. Mesto Hlohovec, Ref. dopravy a technickej infraštruktúry, M. R. Štefánika 1

4. Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o ŽP, Jarmočná 3

5. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Dopravná 1, Piešťany
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6. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1

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

8. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova ó, 816 47 Bratislava

9. Slovák Telekom a.s., RTC Sever, Poštová 1, Žilina
v

10. Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, Hlohovec

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

12. O.S.V.O. comp, a.s., Ing. Richard Gábor, Strojnícka 18, 080 01 Prešov


