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Stavebné  povolenie 
 
 
 
               Dňa 28.06. 2016  podala spoločnosť SPP- distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 
Bratislava, IČO: 35 910 739, zastúpená splnomocneným zástupcom – zamestnancom – Ing. 
Miroslavou Vaškaninovou, Duklianska 642/8, 089 01 Svidník, na mesto Malacky, stavebný úrad, 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov UO00032 
Malacky - Hviezdoslavova, Štefánikova“ líniová stavba v katastrálnom území  Malacky. Dňa 
21.09. 2017 bola žiadosť  doplnená. 
  
             Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Rekonštrukcia plynovodov UO00032 Malacky - 
Hviezdoslavova, Štefánikova“ líniová stavba v katastrálnom území  Malacky, bolo vydané pod č.j. 
ÚVaŽP/2232/2016/Fa dňa 30.06. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.08. 2016.      
   
              Mesto Malacky, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 
ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, preskúmal žiadosť stavebníka  v  stavebnom konaní s dotknutými orgánmi 
štátnej správy a so známymi účastníkmi konania  postupom podľa § 60 a § 61 a po preskúmaní 
podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto: 
 

 
stavebného objektu:           Rekonštrukcia plynovodov  
                                           UO00032 Malacky - Hviezdoslavova, Štefánikova  
 
na parc. č.:                          líniová stavba  
 
v kat. území:                       Malacky  
pre stavebníka:                   SPP- distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava,  
                                            IČO: 35 910 739, zastúpená splnomocneným zástupcom –  
                                            zamestnancom – Ing. Miroslavou Onderkovou - Vaškaninovou,  
                                            Duklianska 642/8, 089 01 Svidník 
 
sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona    

p o v o ľ u j e. 
 
 
A/ Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
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• Jedná sa o zmenu dokončenej stavby, ktorá bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie 
spracovanej autorizovanou stavebnou inžinierkou Ing. Annou Vallovou, reg č. osv. 1622*Z*A2, 
overenej stavebným úradom v stavebnom  konaní, ktorá je súčasťou tohto stavebného 
povolenia. Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného 
úradu.  

• Projektant podľa § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a  úplnosť vypracovania 
dokumentácie podľa § 45 ods. 2., taktiež zodpovedá aj za jej realizovateľnosť.   

• Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby č.j. 
ÚVaŽP/2232/2016/Fa dňa 30.06. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.08. 2016.                 

• 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 musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách  na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy. 

• Stavba bude dokončená najneskoršie do: 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 

• Stavba bude uskutočňovaná: dodávateľsky  
• Podľa § 62 ods. 1 písm. d/ stavebného zákona je stavebník povinný  ohlásiť stavebnému úradu 

zhotoviteľa stavby do 15 dní odo dňa jeho výberu. 
• Zhotoviteľ  stavby  zabezpečí  vedenie  stavby  oprávnenou  osobou.   
• V zmysle § 79 stavebného zákona je stavebník povinný požiadať o vydanie kolaudačného 

rozhodnutia.   
• Stavebník  je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h/ stavebného zákona oznámiť tunajšiemu 

stavebnému úradu začatie stavby. 
• Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. g/ stavebného zákona použiť na povolenú stavbu 

vhodné výrobky. 
• Stavebník je povinný ešte pred začatím stavby požiadať mesto Malacky o zvláštne 

užívanie miestnej komunikácie (rozkopávkové povolenie) a predložiť vyjadrenia 
o existencii podzemných vedení inžinierskych sietí.   

• Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby č.j. 
ÚVaŽP/2232/2016/Fa dňa 30.06. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.08. 2016.        

          
 
 
B/ Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem: 
      Stavba zasahuje do ochraného pásma dráhy: 
 

• Navrhovateľ dodrží podmienky MDVaRR SR, Sekcie železničnej dopravy a dráh, Odbor 
dráhový stavebný úrad, uvedené v záväznom stanovisku – súhlase č.j. 10635/2016/C341-
SŽDD/13357  zo dňa 25.02. 2016, a to: 

MDVRR SR pre zriadenie stavby ochrannom pásme dráhy (OPD) určuje tieto záväzné podmienky: 
1. Stavbu realizovať podľa projektu, overeného MDVRR SR, ktorý vypracovala Ing. Anna Valová 

(reg. Č. *Z*A2) SPP- distribúcia, Bratislava pod zák. č. 15003 v 01/2016, ktorý je neoddeliteľnou 
súčasťou tohto súhlasu. Každá zmena stavby oproti chválenému projektu, týkajúca sa OPD musí byť 
vopred prejednaná so ŽSR a odsúhlasená MDVRR SR. 

2. Stavebník je povinný v plnom rozsahu dodržať podmienky Železníc Slovenskej republiky Bratislava 
(ŽSR) dané v stanovisku: 

� ŽSR Odbor expertízy GR Bratislava č. 18000/2016/O420-002 zo dňa 04.02.2016, 
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� ŽSR OR Trnava č. 1800/2015/289301/SŹTS/7a.13 zo dňa 08.01.2016. 

3. Stavebník je povinný v prípade akejkoľvek stavebnej činnosti v blízkosti vedení a zariadení ŽSR 
zabezpečiť vytýčenie a ich prípadnú ochranu u ŽSR OR Trnava. 

4. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD upraviť, príp. odstrániť iné prekážky, ktoré by mohli 
ohroziť dráhu alebo dopravu na dráhe. 

5. Vlastník stavby je povinný rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia ŽSR 
nachádzajúce sa v danom území. 

6. Stavbu v OPD udržovať a užívať tak, aby neohrozovala dráhu alebo dopravu na dráhe a nebola 
obmedzené ani narušená bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe. 

7. Tento súhlas ( záväzné stanovisko) platí dva roky odo dňa jeho vydania a má platnosť zhodnú 
s vydaným stavebným povolením. 

 
• Navrhovateľ dodrží podmienky ŽSR GR, odbor expertízy, Bratislava, uvedené vo vyjadrení č.j. 

18000/2016/O420-002 zo dňa  04.02. 2016, a to:  
Po prerokovaní dokumentácie so správcovskými útvarmi ŽSR Oblastného riaditeľstva Trnava  so stavbou 
podľa predloženej dokumentácie súhlasíme za týchto podmienok:   

 

1/ Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadreniach ŽSR OR Trnava č.18000/2015/289301/SŽTS /7a.13 zo 
dňa 08. 01. 2016 a jeho odborných zložiek, doložených v prílohách, upozorňujúcich na trasy podzemných 
káblových vedení ŽSR odvetvia OZT pozdĺž železničnej trate trasovaných cez územie posudzovanej 
a stanovujúcich požiadavky na ochranu objektov železničnej infraštruktúry.   

2/ Stavebník bude rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR. Realizáciou stavby, jej prevádzkou 
a užívaním 
a/ nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, k narušeniu stavby dráhy, jej 

odvodnenia, stability a k poškodeniu objektov, vedení a zariadení ŽSR, 
b/ nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR. 

3/ Stavebník je povinný zabezpečiť, aby ním navrhovaná stavba odolávala vplyvom železničnej prevádzky 
(hluk, vibrácie, vplyv prevádzky trakcie) počas celej doby jej prevádzky a nebude voči ŽSR uplatňovať 
žiadne nároky na úpravy z titulu prípadných negatívnych účinkov od železničnej prevádzky.  

4/ Investor zabezpečí: 
a/ pred realizáciou objednať vytýčenie vedení ŽSR podľa požiadaviek príslušných správcovských zložiek  
b/ pred opätovným zahrnutím obnažených káblových vedení ŽSR prizvať príslušného správcu na vizuálnu 

kontrolu, či nedošlo k poškodeniu vedení ŽSR, 
c/ po realizácii prizvanie ŽSR OR Trnava ku kolaudačnému konaniu, 
d/ úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení ŽSR vyvolaných navrhovanou činnosťou. 
Stavba podlieha dodržiavaniu ustanovení zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov. 
Stanovisko ŽSR nenahrádza povolenie, rozhodnutie alebo záväzné stanovisko - súhlas Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový 
stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava pre povolenie činnosti v ochrannom pásme dráhy. 
 
 
 
  C/ Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania:  
 
Stavebník dodrží podmienky: 
• Okresného úradu Malacky, odpadového hospodárstva, uvedené v stanovisku  č. j. OÚ-

MA-OSZP-2016/001400 zo dňa  21.01. 2016, a  to: 
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- S odpadmi vzniknutými počas stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom o odpadoch 
a  Všeobecne  záväzným  nariadením obce Malacky a zabezpečiť jeho zhodnotenie alebo 
zneškodnenie organizáciou, ktorá má k tomu oprávnenie. 

- Zabezpečiť okolie stavby tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia a 
jeho znečisťovaniu. 

- Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť tunajšiemu úradu doklady o zhodnotení 
vzniknutých odpadov.  

 
• TERMMING,  a.s., uvedené vo vyjadrení č. j.: 20160806 zo dňa  27.07. 2016,  a to:  
- Vzhľadom na križovanie sa trasy uloženia vašich plynovodov na ul. 1. mája, Záhoráckej 

a Hviezdoslavovej s našimi existujúcimi teplovodnými primárnymi rozvodmi našej spoločnosti 
nie je možné vydať jednoznačné stanovisko bez detailného posúdenia každého jedného miesta 
prechodu vašich plynovodov pod či nad naše zariadenia. V priloženom výkrese je uvedená 
možnosť stretu či križovania sa teplovodných potrubí s vašimi plynovodmi.  

- V prípade ak bude váš plynovod pod naším technologickým zariadením nemáme k stavbe žiadne 
pripomienky, ak bude nutné viesť váš plynovod nad naším teplovodným potrubím je potrebné, 
aby bol privolaný k týmto miestam pán Maršálek, ktorého kontakt je uložený nižšie.  

- Hĺbka uloženia našich teplovodných vedení sa pohybuje v intervale 1 až 2 metre od povrchu 
terénu. Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať zákon 657/2004 Z. z., Zákon o tepelnej 
energetike najmä §36 – ochranné pásma. V mieste križovania trasy plynovodov a vedenia 
a existujúcich tepelných rozvodov požadujeme ručné vykonanie výkopových prác a akúkoľvek 
stavebnú alebo inú činnosť v trase nášho teplovodného potrubia je potrebné konzultovať s našim 
pracovníkom pánom Rastislavom Maršálkom – technikom prevádzky (t. č. 0911 266 026). 

 
• SITEL s. r. o., uvedené vo vyjadrení č. j. 29/2017 zo dňa 13.01.2017, a to: 
  Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný 
vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte: 

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu 
terénu, 

- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou 
a vyznačenou polohou tohto PTZ, 

- upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +- 
30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, 

- upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach styku vedení a zariadení pracovali 
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace 
stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od 
vyznačenej polohy PTZ, 

- aby odkryté PTZ boli riadne zabezpečené proti ohrozeniu a poškodeniu, 
- zhutnenie zeminy pod káblami (HDPE trubkami) pred ich zakrytím (zasypaním), 
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na telefónnych číslach: 
  BA 02/6381 4662-3 
  KE 055/674 99 44 
- overenie výškového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme 

za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia). 
 
Toto vyjadrenie platí 6 mesiacov pre siete SITEL s. r. o.. 
 
  Nedodržanie podmienok ochrany PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 45 
zákona č. 195/2000 Zb. s následným vyvodením sankcií, a to podľa zákona 
o telekomunikáciách, trestného zákona a zákona o priestupkoch.  
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  V prípade, že budete požadovať vytýčenie PTZ, urobíme ho na základe samostatnej 
objednávky do týždňa od jej obdržania. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii 
PTZ a dátum jeho vydania.  
  Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie akcie a pre rozsah 
prác vyznačených alebo vymedzených v I. časti tohto tlačiva.  
 

• SWAN, a. s. uvedené vo vyjadrení č. j. SW-6397/2017 zo dňa 6. 9. 2017, a to: 
 S realizáciou stavby súhlasíme za nasledovných podmienok: 

̶ Pri realizácií stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN plus, a.s. 
v súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 
6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300. 

̶ Realizáciou výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení 
a zariadení (ochranné pásmo) požadujeme vykonať zásadne ručným spôsobom bez 
používania strojných mechanizmov v zmysle §66 a §67 Zákona č. 610/2003 Z.z. 
o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných 
káblov je potrebné  dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu 
a prípadnému odcudzeniu. 

̶ Požadujeme: pri križovaní plynovodu s podzemnými sieťami budú káble podchytené a po 
uložení do ryhy uložené do chráničky podľa STN 73 6005 v pôvodnej trase. 

̶ Jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej 
objednávky spoločnosti na adresu: SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava, siete@swan.sk 

̶ Nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana 
proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky 
materiálov a stavebnej sute. 

̶ Vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ 
stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času 
(uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám) a tým zabezpečiť ich plynulú 
prevádzky schopnosť. 

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

̶ Stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov), 
̶ Oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na 

možnú polohovú odchýlku +- 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy 
na povrchu terénu.  

̶ Žiadame, aby bol zástupca spoločnosti SWAN, a. s. prizvaný ku kontrole odkopaných trás 
ešte pred zásypom rýh. Kontaktná osoba Ing. Miroslav Geľo – 0908 707 181. 

̶ Bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN plus, a.s., helpdes 
kontakt: 0908 706 819, +421 2 35000999. 

 

• Slovak Telekom, a. s. uvedené vo vyjadrení č. j. 6611725780 zo dňa 13.09.2017, a to: 
Slovak Telekom, a.s. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia 
o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné: 
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 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, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá 
vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosti 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 zasahuje do ochranného pásma týchto 
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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: Marián Párovský, marian.parovsky@telekom.sk, +421 34 651 
2662.  

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 uzavretie dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK. 

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho prohjektu musí figurovať podmienka ST 
o zákaze zraďovania skládok materiálu a zraďovania 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 povinností podľa § 68 zákona 
č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikácií 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 zriadenia iných 
prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak 
Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si osobné vyjadrenie od 
prevádzkovateľa 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 spoločnosti Slovak telekom, a.s. 

12.  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 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. 

15.  Prílohy k vyjadreniu: 
• Všeobecné podmienky ochrany SEK 

a) V prípade, že zámer stavebníka, 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, je stavebník po 
konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: 
• ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak 
Telekom, a.s. 
• vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia 
• odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia 
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo 
vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 
777 474. 
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UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou 
funkčnosťou. 

b) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný 
vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 
• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, 
• preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou 
a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené, 
• upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm 
skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, 
• upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení  zariadení pracovali s najväčšou 
opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje), 
• aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo 
vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, 
• zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), 
• bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129, 
• overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny 
priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST) 
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto 
možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 

c) V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné podať 
žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 

d) Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu. 
 
 
D/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 

V rámci stavebného konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky. 
 
               Stavebné povolenie platí podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona dva roky odo dňa, keď 
nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť, ak sa so stavbou začne v tejto lehote.  
                                       

 
O d ô v o d n e n i e. 

 
        
               Dňa 28.06. 2016  podala spoločnosť SPP- distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 
Bratislava, IČO: 35 910 739, zastúpená splnomocneným zástupcom – zamestnancom – Ing. 
Miroslavou Vaškaninovou, Duklianska 642/8, 089 01 Svidník, na mesto Malacky, stavebný úrad, 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov UO00032 Malacky 
- Hviezdoslavova, Štefánikova“ líniová stavba v katastrálnom území  Malacky. Dňa 21.09. 2017 
bola žiadosť  doplnená. 
  
             Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „Rekonštrukcia plynovodov UO00032 Malacky - 
Hviezdoslavova, Štefánikova“ líniová stavba v katastrálnom území  Malacky, bolo vydané pod č.j. 
ÚVaŽP/2232/2016/Fa dňa 30.06. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.08. 2016.      
   
             Stavebný úrad listom č.j. ÚVaŽP/2725/2017/Fa zo dňa 21.09. 2016 oznámil všetkým 
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania verejnou vyhláškou.  
             
              Svoje stanoviská oznámili dotknuté orgány – ORHZ Malacky, Okresný úrad Malacky, 
odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo, TI SR a.s. Bratislava, Termming a.s. Bratislava, 
ELTODO SK a.s. Bratislava, SANET Bratislava, Michlovský s.r.o. (Orange), Piešťany, Sitel s.r.o. 
Bratislava, Türk Telekom international SK, s.r.o. Bratislava, upc broadband Slovakia s.r.o. 
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Bratislava, VNET a.s. Bratislava, Dial Telecom a.s. Bratislava, SWAN a.s. Bratislava,   
TOWERCOM a.s. Bratislava, VEOLIA Energia Slovensko a.s. Bratislava, Slovanet a.s. Bratislava. 
               
              Tieto stanoviská boli kladné a neboli protichodné a podmienky boli skoordinované a 
zahrnuté do podmienok tohto stavebného povolenia i s podmienkami dotknutých orgánov 
chrániacich záujmy v ochrannom pásme dráhy. Ďalšie dotknuté orgány predložili svoje kladné 
stanoviská v územnom konaní a ich podmienky sú uvedené v územnom rozhodnutí o umiestnení 
stavby. Ostatné dotknuté orgány v stanovenej lehote svoje stanoviská nedoručili; i napriek tomu, že 
v oznámení o začatí stavebného konania, ktoré im bolo doručené, je uvedené  ak  svoje sdtanovisko 
v stanovenej lehote nedoložia, stavebný úrad má za to, že v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona 
z hľadiska nimi sledovaných záujmov s povoľovanou stavbou súhlasia v zmysle oznámenia o začatí 
stavebného konania, ktoré im bolo doručené.            
           
             V bode A) posledná odrážka tohto stavebného povolenia je uvedené, že stavebník je 
povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutí o umiestnení stavby č.j. ÚVaŽP/2232/2016/Fa 
dňa 30.06. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.08. 2016. Z uvedeného vyplýva, že 
stavebník je v stupni stavebné konanie povinný splniť i podmienky  dotknutých orgánov, ktoré 
vydali svoje stanoviská pre stupeň územné konanie.  
 
             Stavebný úrad uviedol  územnom rozhodnutí o umiestnení stavby č.j. ÚVaŽP/2232/2016/Fa 
dňa 30.06. 2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.08. 2016, podmienku pre stavebné konanie 
- predloženie „iného práva“ definované v ustanovení § ods. 1 stavebného zákona k pozemkom, na 
ktorých budú uložené vedenia plynovodu a súvisiacich zariadení. „Iné právo“ vyžadoval 
i v rozhodnutí o prerušení stavebného konania č.j. ÚVaŽP/2975/2017/Fa zo dňa 06.07. 2017 na 
základe odpovede na metodické usmernenie  Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR, Bratislava 
č.j. 19414/2016/B625-SV/44189 zo dňa 11.07. 2016.  
           
            Stavebník predložil Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien, uzatvorenú 
s vlastníkom pozemku Mesto Malacky. Jedná sa o vyhotovenie novej časti vedenia plynovodu  na 
pozemku parc. č. 2872/4, 2872/6 v k. ú. Malacky.  
          
             Ďalej stavebník  spoločnosť SPP- distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 
IČO: 35 910 739, predložila dňa 17.08. 2017 na tunajší stavebný úrad ďaľšiu odpoveď  na 
metodické usmernenie Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR, Bratislava č.j. 
17362/2017/SV/51634 zo dňa 17.07. 2017. V tejto odpovedi je okrem iného uvedené: „Oprávnenie 
k pozemku uskutočniť stavbu alebo jej zmenu vyplývajúce zo zriadeného vecného bremena podľa 
zákona o energetike (poznámka stavebného úradu zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o energetike“)ostáva 
zachované, ak sa zmena stavby uskutoční na pozemkoch v rozsahu vymedzenom týmto vecným 
bremenom. To postačuje pre účely povolenia zmeny stavby. Upozorňujeme, že ak zmena stavby 
vyvolá zmenu, resp. rozšírenie ochranného pásma na pozemky, na ktorých vecné bremeno zriadené 
nebolo, bude stavebník z tohto titulu povinný vysporiadať oprávnenia k pozemkom, čo je mimo 
pôsobnosti stavebného úradu. Je v kompetencii stavebného úradu po preštudovaní konkrétneho 
podania vyhodnotiť konkrétnu stavbu, posúdiť splnenie podmienok stavebným zákonom a jeho 
vykonávacou vyhláškou, ako aj ostatné súvisiace okolnosti daného prípadu a rozhodnúť vo veci“.          
              
             Stavebník dňa 02.11. 2017 predložil vyjadrenie projektanta stavby Ing. Anny Vallovej 
o tom, že v rámci predmetnej stavby nedôjde pri uložení zrekonštruovaných plynárenských 
zariadení k rozšíreniu ochranného pásma plynárenských zariadení na iné pozemky. Z tohto 
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vyjadrenia projektanta vyplýva, že zmena stavby nevyvolá zmenu, resp. rozšírenie ochranného 
pásma na pozemky, na ktorých vecné bremeno nebolo zriadené.  
 
              Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie  z hľadísk 
uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené 
verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov 
konania.              
 
             Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené  vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o  všeobecných technických požiadavkách  na výstavbu a o 
všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu a orientácie  a podmienky územného rozhodnutia  o umiestnení stavby.    
            
            Stavebný úrad, ako správny orgán vydáva rozhodnutie na podklade dodaných súhlasných 
záväzných stanovísk vyššie uvedených dotknutých orgánov. Tieto dotknuté orgány si v týchto 
stanoviskách uplatňujú záujmy chránené osobitnými predpismi. Podľa § 140 stavebného zákona 
obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzný, 
z čoho vyplýva, že stavebný úrad ho musí akceptovať a nemôže ho sám meniť. Týmto spôsobom 
tunajší stavebný úrad postupoval i pri vydávaní tohto stavebného povolenia.              
 
 Správny poplatok bol zaplatený podľa zákona č. NR SR  č. 145/1995 Zb. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov  v hotovosti v hodnote 400,- € , príjmový pokladničný 
doklad č. 14/11313/2017 zo dňa 28.06. 2017.  

 

 
P o u č e n i e. 

  

 
 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 
15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901  01 Malacky, pričom 
odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava 3. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa Správneho súdneho poriadku (zákon č. 
162/2015 Z.z.) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 JUDr. Juraj Říha, PhD.      
                                                                                                                   primátor mesta                                                   
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Doručí sa:  
Účastníci konania: 

1. verejnou vyhláškou pre všetkých účastníkov konania - vlastníkov nehnuteľností, ktorých vlastnícke, 
alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté 

Na vedomie:  
2. stavebník: SPP- distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 
3. vz. Ing. Miroslava Onderková, Duklianska 642/8, 089 01 Svidník  
4. Mesto Malacky, OP  – správa majetku 
5. SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava  
6. projektant:  Ing. Anna Vallová, SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava  

Dotknuté orgány:  
7. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
8. Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pri starej prachárni 14, 

831 04 Bratislava 
9. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP,  posudzovanie vplyv na ŽP 
10. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP,  ochrana krajiny a prírody 
11. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo 
12. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana vôd  
13. Okresný úrad Malacky, odbor CO a KR 
14. Okresný úrad Malacky, odbor pozemkový a lesný  
15. ORPZ  Malacky, ODI, Dopravný inžinier, Zámocká 5,  901 01 Malacky   
16. MO SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 3 
17. MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, 

Pribinova 2, 812 72 Bratislava  
18. Slovak Telekom a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, 
19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, P.O.BOX  26, 820 09 Bratislava  
20. ORHZ Malacky, Legionárska 6, 901 01 Malacky    
21. TI SR a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 
22. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 
23. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava  29 
24. EUSTREAM a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava 
25. Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava 76 
26. Pozagas a.s., Malé námestie 1, 901 01 Malacky 
27. TRANSPETROL a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 
28. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 
29. SPP – distribúcia a.s., OZ Bratislava, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26  
30. SWAN a.s., Borská 6, 841 01 Bratislava 
31. Sitel, spol. s r.o., Kopčianska 20/C, 851 01 Bratislava 
32. Michlovský s.r.o. (Orange), Letná 796/9, 921 01 Piešťany  
33. ACS s.r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava 
34. Benestra s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
35. Dial Telecom a.s., Zámocká 7074/30, 811 01 Bratislava 
36. Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava 
37. O2 Slovensko, s.r.o., Aupark Tower Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
38. OCAM s.r.o., Paulínyho 8, 81102 Bratislava  
39. Progres s.r.o., Malé námestie 12, 901 01 Malacky 
40. Progres TS, s.r.o., Kosodrevinová 44, 821 07 Bratislava 
41. RAINSIDE s.r.o., Teslova 43, 821 02 Bratislava 
42. SATRO s.r.o.-, Polianky 9,  844 37  Bratislava 
43. Slovanet a.s., Záhradnícka 151,  821 08 Bratislava 
44. TERMMING a.s., Jarošova 1, 831 083 Bratislava 3  
45. Termming a.s., prevádzka Malacky, Kollárova 375, 901 01 Malacky  
46. SLOVBYT –M, s.r.o., 1. mája 88, 901 01 Malacky  
47. TOWERCOM a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava 
48. Türk Telekom international SK, s.r.o., Haanova 12, 851 04 Bratislava 
49. VEOLIA Energia Slovensko  a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
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50. Zdravotechnika s.r.o., Olšovského 22/34, 90 101 Malacky 
51. Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
52. ŽSR, GR, - odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava  1 
53. ŽSR OR Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava 
54. ŽSR, OR Trnava, SMSÚ OZT KT, Bratislavská 2, 917 02 Trnava  
55. ŽSR OR Trnava, SOZT, Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov 
56. ŽSR OR Trnava, SEE, Kollárova 36, 917 95 Trnava 
57. ŽSR Sekcia železničných káblov, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava 
58. ŽSR OR Trnava, SMSÚ ŽB Bratislava, námestie Franza  Liszta 1,  81104 Bratislava 
59. ŽSR OR Trnava, SMSÚ ŽTS Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava  
60. ŽSR OR Trnava, SMSÚ ŽST TO Bratislava, Jaskový rad 2, 831 01 Bratislava 
61. ŽSR OR Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava 
62. MDVaRR SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 

6, 810 05 Bratislava                                     
63. Slovak Lines, a.s., Mlynské nivy 31, 821 09 Bratislava                                                                                                                                                                                          
64. Úrad geodézie a kartografie SR, Chlumeckého  2, P. O: BOX 57, 820 12 Bratislava 212 
65. Mesto Malacky – doprava 
66. Mesto Malacky – správa zelene 
67. tu 

Toto stavebné povolenie na líniovú stavbu je  doručené verejnou vyhláškou pre všetkých účastníkov 
konania - vlastníkov nehnuteľností, ktorých vlastnícke, alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu 
byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté,  preto musí byť podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli na mesta Malacky a zverejnená na 
internete  (www.malacky.sk ) Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
                                                                                       
   

 
      Po uplynutí doby, určenej na vyvesenie, bude verejná vyhláška vrátená  na mesto Malacky – 
stavebný úrad, s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                     
 
Mesto Malacky   – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní: 
 
 
 
 
oznámenie bolo vyvesené dňa   ..................................... 
 
 
 
oznámenie bolo zvesené dňa   ........................................ 
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