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R O Z H O D N U T I E  
 
 
 
                Dňa 08.03. 2017 podala spoločnosť SPP- distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 
IČO: 35 910 739, zastúpená splnomocnenou zástupkyňou – zamestnancom – Ing. Annou Valovou, 
Hlaváčikova 33, 841 05 Bratislava,  a zamestnancom – Ing. Miroslavou  Onderkovou, Duklianska 642/8, 089 
01 Svidník,  na mesto Malacky, stavebný úrad, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej 
stavby „Rekonštrukcia plynovodov Malacky, Jánošíkova- Partizánska, 3.SC“ v katastrálnom území  
Malacky. Dňa 09.10. 2017 bol návrh doplnený. 
 
                   Mesto Malacky,  ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,  prerokoval návrh v 
územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa  § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdil 
návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotil vyjadrenia 
účastníkov konania. Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona  a § 4 vyhlášky č. 453//2000 Z.z. vydáva  
 

 
rozhodnutie o umiestnení  

 
 

stavby:                 Rekonštrukcia plynovodov Malacky, Jánošíkova- Partizánska, 3.SC  
    
na parc. č.:            líniová stavba  
                                    
v kat.území:          Malacky 
 
pre navrhovateľa:  SPP- distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava,  
                              IČO: 35 910 739,  zastúpenej splnomocnenými zástupcami – zamestnancami –  
                               Ing. Annou Valovovu, Hlaváčikova 33, 841 05 Bratislava a  
                               Ing. Miroslavou  Onderkovou, Duklianska 642/8, 089 01 Svidník  
   
 
Stavba bude umiestnená tak, ako je zakreslené v predloženom situačnom výkrese na podklade katastrálnej mapy 
a prehľadnej situácie, ktorá znázorňuje širšie vzťahy, odsúhlasených a overených v  územnom   konaní   o umiestnení 
stavby. Výkres  prehľadnej situácie širších vzťahov  02/2017  tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.  
 
 
Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby určuje tunajší stavebný úrad tieto podmienky: 
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A/ Urbanisticko – architektonické  podmienky a spôsob napojenia na inžinierske siete: 
 
POPIS STAVBY: 
 

PLYNOVODY PRÍPOJKY OPZ 
ULICA Uzlové body  navrhovaný 

tlak DN/d m ks d m ks m 

2 32 8,0 2 6,0 J. Kostku 
 vetva "A" 1-2 90 50 107,0 

2 40 23,5 2 6,0 

Bernolákova 
vetva "B" 3-4 90 90 150,0 4 40 97,5 4 12,0 

1 32 2,0 1 3,0 Bernolákova 
vetva "B" 3-4 90 50 100,0 

2 40 28,0 2 2,0 

Jánošíkova 
vetva "C" 5-6 90 90 210,0 21 32 149,5 19 64,0 

Jánošíkova 
vetva "C" 7-8 2 225 141,0 18 40 141,5 15 74,5 

22 32 168,5 19 77,0 Pavla Blahu 
vetva "D" 9-10 90 63 207,0 

1 40 2,5 1 1,0 

6 32 41,5 6 30,0 

4 40 60,0 4 12,0 
Partizánska 
vetva "E" 11-12 90 110 330,0 

1 90 84,5 1 3,0 

Partizánska 
vetva "E" 13-14 90 160 13,0 0 0 0,0 0 0,0 

11 32 99,0 5 15,0 

4 40 26,0 3 9,5 
Nádražná  
vetva "F" 15-16-12 90 90 460,0 

1 90 4,5 1 1,0 

20 32 181,0 15 81,0 S. Čulena  
vetva "G" 17-18 90 63 183,0 

1 40 3,5 0 0,0 

1 32 54,5 1 1,0 Ľ. Zúbka 
vetva "H" 12-19 90 90 150,0 

2 40 16,5 2 12,0 

Jilemnického 
vetva "H" 19-20 90 63 130,0 9 32 51,0 8 24,0 

5 32 84,5 5 18,0 Jilemnického 
vetva "H" 19-21 90 50 100,0 

2 40 20,5 2 6,0 

160 13,0 0   0,0 0 0,0 

110 330,0 11   186,0 11 45,0 

90 970,0 44   447,5 35 114,5 

63 520,0 53   406,5 43 183,0 

SPOLU STL STL 1 90 
kPa 

50 307,0 14   166,5 14 41,0 

SPOLU NTL NTL 2 kPa 225 141,0 18   141,5 15 74,5 

SPOLU     2281,0 140   1348,0 118 458,0 
 
 
B/ Napojenie  na inžinierske siete. 
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Napojením na jestvujúce rozvody plynu.  
 
 

C/ Požiadavky vyplývajúce z chránených území alebo ochranných pásiem: 
Stavba nezasahuje do chráneného územia, zasahuje do ochranného pásma dráhy. 
 
Navrhovateľ dodrží podmienky:  
 

 
• Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, uvedené 

v stanovisku pod  č.j. 11602/2017/O420-006 zo dňa 24.04. 2017, a to: 
 
Po prerokovaní stavby so správcovskými útvarmi ŽSR Oblastného riaditeľstva Trnava a Strediskom 
hospodárenia s majetkom, regionálne pracovisko Bratislava so stavbou  súhlasíme za týchto podmienok: 

 
1/ Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadreniach ŽSR  

a/ OR Trnava č. 1268/2017/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 21. 036. 2017 a jeho odborných zložiek, doložených 
v prílohách, upozorňujúcich na trasy podzemných káblových vedení a inžinierskych sietí ŽSR odvetví EE, OZT 
a ŽB v trase dráhy a stanovujúcich požiadavky na ochranu objektov železničnej infraštruktúry.   
b/SHM RP Bratislava č. 0750/7a08/5033/2016/SHM/RP-Ba-Ma zo dňa 28.11. 2016 z hľadiska majetkovo 
právneho vyrovnania k stavbou dotknutým pozemkom v správe ŽSR. 

2/ Stavebník bude rešpektovať objekty 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 a k poškodeniu objektov a zariadení ŽSR, 
b/ nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR. 

3/ Stavebník zabezpeč, aby ním navrhovaná stavba odolávala vplyvom železničnej prevádzky počas celej doby je 
prevádzky a nebude si voči ŽSR uplatňovať žiadne nároky na úpravy z titulu prípadných negatívnych účinkov 
od železničnej prevádzky. 

4/ Investor zabezpečí:  
a/ ohlásiť začatie a ukončenie prác na pozemkoch v správe Železníc SR  ŠR SHM RP Ba a v OPD ŽSR OR 
Trnava, SMSÚ OZT KT Trnava, Bratislavská 2, 917 02 Trnava. 
b/ pred realizáciou objednať vytýčenie káblových vedení a inžinierskych sietí ŽSR a na podklade vytýčenia 
upraviť polohu plynovodných trás podľa požiadaviek príslušných správcovských zložiek 
c/ počas práce je priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor a zaistiť bezpečnosť 
pracovníkov v súlade s predpisom ŽSR Z 2  Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR 
d/ pred zahrnutím obnažených káblových vedení OZT prizvať príslušného správcu na vizuálnu  kontrolu 
realizácie za účelom vykonania previerky, či nedošlo k poškodeniu vedení ŽSR 
e/ úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení ŽSR vyvolaných navrhovanou činnosťou 
f/ prípadné zmeny stavby vo vzťahu k ochrannému pásmu dráhy  a objektom stavby dráhy vopred prerokovať 
so ŽSR.   
 
Stavba podlieha dodržiavaniu ustanovení zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov. 
 
 
D/ Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 
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•  Mesta Malacky, doprava, uvedené v stanoviskách  č.j. ÚSR/26512/2016  zo dňa 04.08. 2016, a zo dňa 
11.08. 2016, a to:  
- Pri výstavbe treba dodržiavať platnú legislatívu, právne predpisy a normy. 
- Výkopy od cesty budú zabezpečené voči zosuvu - poklesu vozovky, ryha bude zasypaná po vrstvách 
zhutňovanou štrkodrvou, v rámci spätných úprav obnovená cestná priekopa, svah. 
- Výkop v ceste žiadame vykonať stupňovitým zarezaním a odstránením vrstiev vozovky. 
- Po uložení vedenia a jeho obsype bude na zemnú pláň zabudovaná geomreža, zásyp zo štrkodrvy bude 
zhutňovaný po vrstvách, podkladná vrstva bude zabetónovaná v hr. 20 cm s uložením KARÍ siete, s presahom 
20 cm po oboch stranách výkopu. 
- V rámci zelene uviesť terén do pôvodného stavu. Trávnaté porasty, záhony, kríky a stromy riešiť 
náhradnou výsadbou podľa požiadaviek správcu zelene. 
- Všetky práce na cestných komunikáciách alebo na chodníkoch budú zrealizované v súlade s tech. 
podmienkami TP01/2014 schválené Ministerstvom dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR (Navrhovanie a 
realizácia napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných komunikácií), priklad napojenia rozkopávok 
prikladáme v prílohe č. 1 (rez napojenia vrstiev vozovky) 
- Pri prechodoch trasy cez cesty uprednostňovať pretláčanie pred rozkopávaním. 
 
Špecifické podmienky: 
- Hurbanova ulica – výmena asfaltu v celej šírke chodníka cca 1,5 – 2 m 
- Hlboká ulica – koordinácia umiestnenia plynovodu s investičným zámerom msta – výstavba chodníka 2-3 
kvartál 2017  
- Partizánska ulica – koordinácia s cyklotrasou 
- Nádražná ulica - možnosť riešenia po roku 2020 
- Chodníky so šírkou menšou ako 2m sa asfaltujú po celej šírke 
- Chodníky so šírkou nad 2m sa asfaltujú v zmysle priloženého typického rezu 
- Cesty sa uvedú do pôvodného stavu v zmysle typického rezu 
- Pri dláždených chodníkoch použiť cementovú stabilizáciu 

Upresnenie rekonštrukcie zasiahnutých chodníkov zo dňa 11.08. 2016: 
1. asfaltové chodníky zasiahnuté rekonštrukciou plynovodu budú uvedené do pôvodného stavu v mieste 
výkopu pričom sa bude uplatňovať lavičkovanie po 10 cm na každej strane výkopu “v zmysle priloženého 
vzoru a „chodníky z dlažby zasiahnuté rekonštrukciou plynovodu budú uvedené do pôvodného stavu v mieste 
výkopu pričom budú dodržané štandardné podkladné vrstvy s pridaním stabilnej cementovej vrstvy rozšírenej o 
10 cm po každej strane výkopu 
2. spätná povrchová úprava bude vykonaná bez zabudovanej geomreže v zemnej pláni a podkladná vrstva v 
asfaltovom chodníku bude zabetónovaná v hr. Do 10 cm. 

• ORPZ, ODI Malacky, uvedené v stanovisku  č.j. ORPZ-MA-ODI – 21-021/2017 zo dňa 17.01. 2017, 
a  to: 

- Pred začatím stavebných prác zasahujúcich do dopravného priestoru priľahlých komunikácií, žiadame 
predložiť k schváleniu projekt organizácie dopravy počas výstavby – prenosné dopravné značenie.  

 
•    Mesta Malacky, ÚvaŽP- správa zelene, uvedené v stanovisku č.j. ÚvaŽP/28810/2017 zo dňa 02.06 . 
2017, a to: 
Podmienky správy zelene mesta:  

• pri rozkopávkach je nutné dodržať VZN Mesta Malacky č. 4/2013 o verejnej zeleni  
( napr. vyväzovanie konárov,  debnenie koreňov, pri odkrývaní koreňov nutné zakrývanie a zalievanie, 
atď.) 
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• oddelene ukladať vrchnú ornicu od spodnej vrstvy pôdy a následne pri obnove plôch dodržať uloženie 
vrstiev 

• rešpektovať založené záhony, vysadené vzrastlé stromy a po ukončení prác uviesť plochy do pôvodného 
stavu  (urovnanie plôch, založenie trávnikov s údržbou až do prvej kosby, náhradná výsadba  všetkých 
poškodených drevín) 

• pri súvislých kríkových skupinách a živých plotoch nerozkopávať, ale podrážať 
• pri obnove zelene dodržiavať agrotechnické termíny  
• dodržiavať trasu, spôsob a hĺbku pokládky vedenia ako je uvedená v PD, o prípadných zmenách  trás 

oproti priloženému návrhu informovať referát správy zelene 
• o presných termínoch začatia prác je nevyhnutné informovať referát správy zelene   
• Pred začatím realizácie prác   musí investor požiadať o vydanie povolenia  na  vykonanie  rozkopávky  

primátora  mesta, v prípade ostatných pozemkov súhlasu   vlastníka resp. užívateľa dotknutého 
pozemku.  

• Požiadať o vyjadrenie k dokumentácii, ktorá bude predložená do stavebného konania.  
•  V prípade drevín  sa riadiť ustanoveniami  zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, 

t.zn. dodržať ochranné pásmo koreňového systému stromov. V zmysle normy STN 837010  Ochrana 
prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie  výkop sa nesmie viesť bližšie ako 2,5 
m od päty kmeňa stromu. V prípade , že je nutné strom odstrániť postupovať podľa § 47 ods. 4 písm. e) 
a ods. 7 vyššie uvedeného zákona.  

• Okolie stavby udržovať v čistote po celú dobu výstavby.  
 
 
• Okresného úradu  Malacky, odboru starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstva, uvedené vo 

vyjadrení č. j. OU-MA-OSZP-2016/014515-KUJ zo dňa 19.01. 2017,  a  to: 
- S odpadmi vzniknutými počas stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom o odpadoch 

a zabezpečiť ich zhodnotenie, ak to nie je možné, zneškodnenie organizáciou, ktorá má k tomu 
oprávnenie. 

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

- Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť doklady o zhodnotení alebo zneškodnení  vzniknutých  
odpadov.  

 
 
• Okresného úradu ŽP  Malacky, odboru starostlivosti o ŽP,  ochrany vôd,  uvedené vo vyjadrení č. j. 

OU-MA-OSZP-2016/014422/456/NEA zo dňa 15.12. 2016, a  to: 
- Stavebné práce musia byť zrealizované v súlade s vodným zákonom a počas nich nesmie prísť 

k znečisteniu povrchových a podzemných vôd.  
 
 

• SVP š.p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy, Malacky, uvedené vo vyjadrení č. j. CSSVPOZ 
BA248/2017/131 zo dňa 05.09.2017, a  to: 

- Výkop ryhy požadujeme pri vetve E (koncový 13 m úsek) realizovať ručne s dôrazom na nepoškodenie 
krytého profilu Mlynského náhonu Maliny. 

- Vytýčenie profilu Mlynského náhonu Maliny si musí zabezpečiť investor stavby na vlastn náklady 
(informatívna poloha šácht krytého profilu v predloženej situácii).  

 
 
• Okresného úradu  Malacky, odboru starostlivosti o ŽP,  ochrany krajiny a prírody,  uvedené vo 

vyjadrení č. j. OU-MA-OSZP-2016/014399/KOM zo dňa 30.11. 2016,  a  to: 
Na území platí podľa zákona prvý stupeň ochrany. 
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- Ak sa v trase  stavby nachádzajú dreviny, ktoré je možné z dôvodu stavby ponechať je na ich výrub 
podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, potrebný súhlas orgánu ochrany 
prírody. 

 
 
●  Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, 

vyjadrenie č. ASM-77-2824/2016 zo dňa 18.11. 2016,  a to:  
- Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby 
evidované. 
- Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, 
zvýšenie objektov, rozsah a pod.).  

 
• Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava, uvedené v stanovisku č. 

KPUBA-2016/15916/-2/52924/ŠUS zo dňa 11.07.2016, a to:  
- V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo jeho osoba zodpovedná  za vykonávanie prác podľa § 

40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚBA a nález ponechá bez zmeny až 
do obhliadky  KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. 

- Každú zmenu oproti schválenému zámeru a zmenu oproti alebo nad rámec tohto  záväzného stanoviska  
je nutné prerokovať a chváliť správnym orgánom.  

 
• BVS a.s. Bratislava, uvedené v stanovisku č.j. 49005/2016/PD zo dňa 14.12. 2016,  a  to: 
K stavbe nebudeme mať námietky, ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:  

1. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich 
pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, 
Divízia distribúcie vody ( ďalej len DDV“),( p. Kolla, 0902 969 128) a Divízie odvádzania odpadových 
vôd ( ďalej len ,, DOOV“) ( p. Holíč Marian 0911780431). 

2. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi 
zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých zariadení 
a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných  kanalizáciách. 

3. V trase vodovodu vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby 
a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné  podobné zariadenia alebo vykonávať 
činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by 
mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne 
úpravy a podobne. 

4. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu 
žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení 
v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 
neskorších predpisov. Uvedenú službu je možné odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe 
objednávky na práce.  

5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť 
situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení 
v danej lokalite.  

6. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je 
potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien 
a dodatkov. 

7. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme 
vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať 
rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, 
jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať 
príslušný pracovník DDV a DOOV. 
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8. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému 
pracovníkovi DDV a DOOV. 

9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do podzemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme 
ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady 
bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu 
a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácií alebo inej stavbe. Tieto práce 
môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, 
prípadne prevádzkovateľa. 

BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností.  

• ZSDIS a.s. Bratislava,  uvedené v stanovisku zo dňa 13.12. 2016, a  to: 
- Z hľadiska rozvoja siete energetiky s predkladanou situáciou predmetnej stavby                     ,, 

Rekonštrukcia plynovodov UO 00032 Malacky- Jánošíkova – Partizánska, 3.SC“ v zásade súhlasíme za 
predpokladu splnenia nasledovnej podmienky: 

- Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. (silové 
aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z.z. o energetike a jeho 
noviel. 

- Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení 
VN a NN Bratislava- mesto, Hraničná č.14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme 
správy sietí VVN Čulenova č.3. 

 
 
• SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, uvedené v stanovisku č. j. TD/PS/0029/2017/Pe zo dňa 09.02.2017,  

a to : 
a.) Všeobecné podmienky: 

1. Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení 
v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike 

2. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie  tak, aby 
nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) alebo ohrozeniu ich 
prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok 
vyvodenie trestoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosť za spôsobenú škodu, pričom 
stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym 
orgánom. 

3. Stavebník je povinný  pri realizácii stavby dodržať  minimálne vzájomné vzdialenosti medzi 
navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi 
a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050 

4. Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác, alebo začatím vykonávania iných činností  
zabezpečiť prostredníctvom prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných 
vedení 

5. Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný 
požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej 
objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP-distribúcia a.s., Sekcia údržby, alebo 
elektronicky prostredníctvom on line formuláru zverejneného na webovom sídle  SPP-D (www.spp-
distribúcia.sk)  

6. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky, alebo 
prevádzky distribučnej siete SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do 
vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1hod.  

7. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, vyhlášky č. 
508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich 
technických noriem  a Technických pravidiel pre plyn (TPP() najmä STN  EN 1775, STN EN 
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12327, STN 73 6005, TPP 605 02, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 702 12, TPP 704 01, STN 38 
6442, STN 38 6443. 

8. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (P.Marian Heršel, tel.č. +421 02 2040 2143) vstup 
na stavenisko a výkon kontroly bez uvedeného dokladu nebude možnú ukončiť preberacie konanie 
stavby.  

b.) Technické podmienky: 
1.  Stavebník je povinný zabezpečiť výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu  
existujúcich plynárenských zariadení  v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských 
zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.  
2. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plyn.zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom 
na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému 
ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu.  
3.   Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj)  medzi existujúcim distribučným 
plynovodom  a budovaným distribučným plynovod vykonala iba oprávnená osoba – zhotoviteľ na základe 
technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie 
a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D. 
4.   stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj)  boli vykonané v čase mimo 
vykurovacieho  obdobia na základe predchádzajúceho oznámenia zástupcovi SPP-D. 
5. Stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích prác a napustení plynu  vykonať skúšku tesnosti  všetkých 
spojov  premydlením, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a vo výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť 
a odovzdať zápis. 
 6.  Stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky  SPP-D, pracovisko 
Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia  podľa prílohy. 
 
Osobitné podmienky: 

1. K PD rekonštrukcia plynovodov Malacky, Jánošíkova – Partizánska, 3. SC sa so súhlasom vyjadril 
technik prevádzky BA PK dňa 08.02. 2017.   

 

• Slovak Telecom, a.s. Bratislava, uvedené v stanovisku č. j.  6611722629 zo dňa 11.08. 2017, a to : 
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. požadujú zahrnúť dom 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 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: 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.  
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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 projektu musí figurovať podmienka Slovak 
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 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. alebo 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 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. alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o., 
týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si osobné vyjadrenie od prevádzkovateľa týchto 
zariadení. 

10.  Vytýčenie polohy SEK  spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alebo 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 uvedené body dodržať pri svojej 
činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu vyjadrenia.  

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

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

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

15.  Prílohy k vyjadreniu: 
 
Všeobecné podmienky ochrany SEK 
Situačný výkre obsahujúci záujmové územie žiadateľa. 
1)  V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s.  
 
 
 
• Michlovský s.r.o. Piešťany (Orange Slovensko a.s.), uvedené v stanovisku č.j. BA-2286/2017  zo dňa 

01.08. 2017,  a  to:  
 Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble 
a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri 
vytýčení trasy. 
- Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických 
komunikáciách č. 610/2003 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní 
nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť 
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žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným 
projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s..  
Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky 
PTZ Orange pre INVESTORA vykoná Orange a.s., alebo ním poverená servisná organizácia podľa schválenej 
cenovej kalkulácie Orange. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi 
PTZ.  
Upozorňujeme, že 
1) vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných 
prevádzkovateľov 
2) rádiotelekomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia  
Ďalej 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 objednať u správcu 
PTZ (vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi), 
• preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou 
PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm 
skutočného uloženia PZT od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení 
a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace 
stroje) vo vzdialenosti  
•  nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ 
• súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ, 
• aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou 
• pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, 
markery), 
•  aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mobil 0907 721 378, 
• overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za 
zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia), 
• pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis 
o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ 
 
Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 
66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu  nami overenej dokumentácie  a pre rozsah 
prác  vyznačených, alebo vymedzených v časti   tohto tlačiva.  
 
Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete  vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na 
základe  vyjadrenia a objednávky do 36 týždňov od jej doručenia. 
PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie  všetkých existujúcich PTZ do projektovej 
dokumentácie  podľa § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách zodpovedá 
projektant.   
 

 
• SWAN, s.r.o.,  Bratislava, uvedené v stanovisku  č.j. SW-5681/2017 zo dňa 03.08. 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 
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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. 

 
 
●  Termming a.s., Bratislava,  a to:  

V záujmovom území sa nachádzajú technologické zariadenia v správe a majetku spoločnosti Termming 
a.s., sú v podklade  vyznačené len orientačne, ako vstupná informácia pred vypracovaním prjektovej 
dokumentácie. Pred začatím zemných prác žiadame vytýčenie našich sietí a taktiež dodržanie platných 
technických noriem a vyhlášok.  

 
 
 
• Mesta Malacky – oddelenia právneho, správy majetku,  uvedené v stanovisku č. j. OP-Za 

26794/2016 zo dňa 10.08. 2016, a to : 
Mesto Malacky, ako vlastník dotknutých nehnuteľností nemá námietky voči realizácii stavby, za 

podmienky dodržania všetkých opatrení a postupov uvedených v predloženej projektovej dokumentácii a 
stanoviska vydaného dňa 04.08.2016. 

Zároveň žiadame počas realizácie stavby dodržať technické normy, rešpektovfať všetky existujúce 
inžinierske siete s príslušnými ochrannými pásmami, všetky zemné práve vykonať v nevyhnutnom rozsahu za 
podmienmky dodržania požiadaviek správcov miestnych komunikácií. Včastiach verejne zelenhe vykonávať 
stavebnú činnosť nanajvýš šetrným spôsobom voči poškodeniu koreňových systémov drevín, stromov a 
ostatných porastov. Po ukončení prác žiadame pozemky t.j. komunikácie, chodníky a  ostatné plochy dotknuté 
stavbou, uviesť do pôvodného stavu. Premávka na miestnych komunikáciách nebude obmedzená, investor 
zabezpečí plynulú premávku počas výstavby na uliciach.  

Investor je povinný pred zahájením stavebných prác oznámiť vlastníkovi pozemkov - mestu Malacky, 
rozsah staveniska (predpokladaný záber pozemkov) a rozsah výkopových prác, pre účely vyrúbenia miestnej 
dane v zmysle § 14 VZN č. 9/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, ktoré je účinné od 1.1.2016, zároveň je povinný pred kolaudáciu stavby, oznámiť do dvoch 
týždňov ukončenie realizácie stavby a predložiť po realizačné geometrické zameranie stavby, ktoré bude 
podkladom pre vypracovanie dohody o jednorázovej odplate za zriadenie vecného bremena novovybudovanej 
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trasy plynovodov s ochranným pásmom. Toto sa bude týkať len tej časti stavby, kde staviteľ bude uložením 
nového vedenia zväčšovať záber a rozširovať tak ochranné pásmo jestvujúcej trasy. 

Súčasne zaväzujeme investora, aby počas výstavby boli dodržané požiadavky správcu miestnych 
komunikácií a cestného správneho orgánu a po ukončení stavebných prác, aby boli pozemky uvedené do 
pôvodného stavu. 
 
 
 
• Slovenského pozemkového fondu, uvedené v stanovisku  č. j. SPFS/2017/10844 a SPFZ/2017/089501  

zo dňa 18.09. 2017, a to : 
SPF po posúdení predloženej súvisiacej dokumnetácie súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného 
povolenia na stavbu  „Rekonštrukcia plynovodov Malacky, Jánošíkova- Partizánska, 3.SC” na pozemkoch vo 
vlastníctve Slovenskej republiky a neznámych vlastníkov (NV) za nasledujúcich podmienok:  

- Stavebník na dotknuté pozemky SPF a NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi 
vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. 
Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický 
plán podľa skutočného vyhotovenia a uloženia stavby. 

- K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF/NV. 
- Po ukončení stavby budú pozemky SPF a NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané 

na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady. 
- Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na 

základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok previesť na žiadateľa, zároveň 
žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF.  

 
 
 
 
E/ Iné podmienky: 
• Navrhovateľ je povinný projektovú dokumentáciu spracovať v zmysle podmienok uvedených v tomto 

rozhodnutí a predložiť ju na vyjadrenie dotknutým orgánom a účastníkom konania, ktorí si to vo svojich 
stanoviskách vyhradili. 

• Navrhovateľ v stavebnom konaní predloží nové stanoviská o existencii podzemných vedení inžinierskaych 
sietí od ich vlastníkov  prevádzkovateľov,  vrátane Progres –TS s.r.o. Bratislava.  

• Navrhovateľ v stavebnom konaní predloží záväzné stanoviská Ministerstva dopravy, výstavby SR, 
sekcie železničnej dopravy a dráh, odboru dráhového stavebného úradu, Mesta Malacky – správy 
zelene, Slovak Lines a.s. Bratislava. 

• Navrhovateľ v stavebnom konaní predloží nov záväzné stanoviská vlastníkov podzemných vedení 
inžinierskych sietí.  

 
 

 
E/ Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
• V rámci konania k navrhovanej stavbe neboli vznesené žiadne námietky. 
 
 

 Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia. 

 



 13 

 
Odôvodnenie 

 
 
              Dňa 08.03. 2017 podala spoločnosť SPP- distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 
35 910 739, zastúpená splnomocnenou zástupkyňou – zamestnancom – Ing. Annou Valovou, Hlaváčikova 33, 
841 05 Bratislava,  a zamestnancom - Miroslavou  Vaškaninovou, Duklianska 642/8, 089 01 Svidník,  na mesto 
Malacky, stavebný úrad, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Rekonštrukcia 
plynovodov Malacky, Jánošíkova - Partizánska, 3.SC“ v katastrálnom území  Malacky. Dňa 09.10. 2017 bol 
návrh doplnený. 
 
                Mesto Malacky, stavebný úrad, oznámil listom zo dňa 10.10.2017 podľa § 36 ods. 1 stavebného 
zákona začatie územného konania o umiestnení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 
orgánom a vykonal dňa 15.11. 2017 ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním.  Začatie územného konania 
o umiestnení stavby bolo  doručené verejnou vyhláškou verejnou vyhláškou pre všetkých účastníkov konania - 
vlastníkov nehnuteľností, ktorých vlastnícke, alebo iné práva k nehnuteľnostiam môžu byť vydaným 
rozhodnutím priamo dotknuté.   

Podľa § 36, ods. 1 stavebného zákona: Stavebný úrad oznámi začatie územného konania dotknutým 
orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnym 
zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri 
ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania do 7 dní 
odo dňa, keď je žiadosť o územné rozhodnutie úplná. 

Podľa § 36, ods. 3 stavebného zákona: Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v 
ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z orgánov 
potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej 
uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v 
určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska 
ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Podľa § 37, ods. 1 stavebného zákona: Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány 
obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, podkladom na vydanie územného 
rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa § 7a; 
inak stavebný úrad obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä 
skutočnosti získané vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní. 

Podľa § 37, ods. 2 stavebného zákona: Stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z 
hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov; 
preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, 
či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, 
protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, 
podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, 
lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom. 

Podľa § 37, ods. 3 stavebného zákona: Stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská 
dotknutých orgánov štátnej správy a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov a ich námietky. 
Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou 
dokumentáciou. 

Podľa § 42, ods. 1 stavebného zákona: Územné rozhodnutie sa účastníkom oznamuje doručením 
písomného vyhotovenia. 

Podľa § 42, ods. 2 stavebného zákona: Verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení 
líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom 
účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. 
Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň 
tejto lehoty je dňom doručenia. 
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 Podľa § 42, ods. 4 stavebného zákona: Odkladný účinok odvolania proti územnému rozhodnutiu 
nemožno vylúčiť. 
 Podľa § 42, ods. 5 stavebného zákona: V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, 
ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Stavebný úrad je 
povinný účastníkov konania na to upozorniť v oznámení o začatí územného konania. 

Dňa 15.11. 2017 oznámilo mesto Malacky ako príslušný stavebný úrad listom  
č. ÚVaŽP/2002/2017/Fa začatie územného konania o umiestnení predmetnej líniovej stavby všetkým 
účastníkom konania, dotknutým orgánom a správcom inžinierskych sietí. Doručovanie bolo v zmysle § 36, ods. 
4 stavebného zákona a podľa §26 správneho poriadku oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou. 
Zároveň bola stanovená riadna lehota na podanie prípadných pripomienok a námietok k predloženému návrhu. 

Podľa § 36, ods. 4 stavebného zákona: Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v 
odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj 
územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, 
oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie 
územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi. 

Podľa § 26, ods. 1 zákona o správnom konaní: Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v 
prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon. 

Podľa § 26, ods. 2 zákona o správnom konaní: Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa 
písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej 
tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. 

Účastníci konania nepodali žiadne pripomienky ani námietky. Všetky pripomienky od orgánov štátnej 
správy a organizácií, ktoré boli vznesené v územnom konaní stavebný úrad zohľadnil v podmienkach tohto 
rozhodnutia. Stavebný úrad nezistil žiadne iné dôvody, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia. 

Podľa ustanovenia § 39 stavebného zákona v územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na 
navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a 
zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a 
predovšetkým starostlivosť o životné prostredie včítane architektonických a urbanistických hodnôt v území a 
rozhodne o námietkach účastníkov konania. V rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených prípadoch 
stavebný úrad môže vyhradiť predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti; 
podľa nich môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia. 

 Podľa ustanovenia § 39a ods. 1 a  2 stavebného zákona rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje 
stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa 
požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. V podmienkach na umiestnenie 
stavby sa okrem požiadavky na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia 
stavby s okolitým životným prostredím, najmä na výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od 
hraníc pozemku a od susedných stavieb, na výšku stavby, prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie, na napojenie na siete technického vybavenia, napojenie na pozemné 
komunikácie, na podiel zastavanej plochy a nezastavanej plochy zo stavebného pozemku vrátane požiadaviek 
na úpravu jeho nezastavaných plôch. 

V územnom konaní sa stavebný úrad sústredil na posúdenie návrhu najmä z hľadísk uvedených 
v ustanovení § 37 ods. 2 stavebného zákona, predloženú projektovú dokumentáciu preskúmal aj z hľadiska 
záujmov, ktoré chránia orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov. Stavebný úrad preskúmal podklady 
vydaného rozhodnutia a zistil, že predmetná stavba spĺňa kritériá všeobecných požiadaviek na výstavbu, 
podmienky z hľadiska hygienického, požiarneho, bezpečnostného, dopravného a ochrany prírody, o čom 
svedčia kladné stanoviská, odborné vyjadrenia a súhlasy dotknutých orgánov štátnej správy, ich prípadné 
podmienky a pripomienky určil stavebný úrad ako podmienky umiestnenia a ich splnenie bude skúmať 
v stavenom konaní.  

Podmienky na umiestnenie stavby sú výsledkom zosúladenia rôznych záujmov v území 
a s prihliadnutím na budúce účinky stavby v území, najmä z hľadiska ochrany životného prostredia, súladu 
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urbanisticko–architektonického riešenia stavby s okolím, určenia polohy stavby na pozemku aj vo vzťahu 
k susedným stavbám. 

Stavebný úrad sa zaoberal navrhovanou stavbou aj z hľadiska ochrany životného prostredia, zohľadnil 
kladné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a po zvážení všetkých skutočností 
a podmienok, ktoré vymedzili umiestnenie navrhovanej stavy konštatuje, že umiestnenie stavby je v súlade 
s hygienickými požiadavkami ochrany životného prostredia, stavba je a urbanisticky začlenená do územia a jej 
umiestením nedôjde k zhoršeniu životného prostredia nad prípustnú mieru. 

 K stavbe sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány – Mesto Malacky – oddelenie dopravy, Mesto Malacky 
- správa zelene,  ORPZ, ODI Malacky, Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
ochrana krajiny a prírody, odpadové hospodárstvo, ochrana vôd, Okresný úrad Malacky, odbor krízového 
riadenia, ORHZ Malacky, RÚVZ Bratislava, MO SR- ASM, Bratislava, KPÚ Bratislava, SVP š.p., Povodie 
Moravy Malacky, ŽSR GR, Odbor expertízy, Bratislava (vrátane všetkých zložiek ŽSR), Mesto Malacky, 
oddelenie právne – správa majetku, SPF Bratislava, ZŠR- stredisko hospodárenia s majetkom, MV –sekcia 
informatiky, telekomunikácií  a bezpečnosti, Slovak Telekom a.s. Bratislava, BVS a.s. Bratislava, Sitel s.r.o. 
Bratislava, ZSDIS a.s. Bratislava, Michlovský s.r.o. Piešťany (Orange Slovensko a.s.), SWAN a.s. Bratislava, 
SATRO s.r.o. Bratislava, eustream a.s Bratislava, SUPTe ls.r.o. Bratislava, Tûrk telekom International SK 
s.r.o., Bratislava, Nafta a.s. Bratislava, VNET a.s. Bratislava, SATRO  Bratislava, Energotel a.s. Bratislava,  
Slovanet a.s. Bratislava, Termming a.s. Bratislava, OCAM s.r.o., Bratislava,  ELTODO a.s. Bratislava, SANET 
–združenie Bratislava, acs s.r.o. Bratislava, VEOLIA Energia Slovensko a.s. Bratislava, Dial  Telecom a.s. 
Bratislava,  SPP –D, s.r.o., odbor projekcie Bratislava, TOWERCOM a.s. Bratislava, UPC Broadband Slovakia 
s.r.o., Bratislava,  TRANSPETROL a.s. Bratislava, Progres  TS Malacky- p. Držka, NASES Bratislava.  

Ostatné dotknuté orgány svoje stanoviská v stanovenej lehote nedoručili.  Stavebný úrad má podľa § 36 
ods. 3 stavebného zákona v náväznosti na oznámenie o začatí územného konania zo dňa 10.10. 2017 za to, že 
z hľadiska nimi sledovaných záujmov s navrhovanou stavbou súhlasia.  

Ich podmienky sú zahrnuté vo výroku tohto rozhodnutia a navrhovateľ – stavebník, je povinný ich 
zohľadniť v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov nevyplynula 
žiadna pochybnosť o nepriaznivom vplyve stavby a ani o tom, že by navrhovaná stavba bola v území 
nevhodnou.  

Základným územnoplánovacím dokumentom na miestnej úrovni je územný plán obce. Ten ustanovuje 
najmä zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia v nadväznosti na okolité 
územie, prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch. Umiestňovaná stavba nie je v rozpore so 
záväznými regulatívmi územného plánu. 
 Po preskúmaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebný úrad dospel 
k záveru, že návrh poskytoval dostatočný podklad pre konanie a rozhodnutie vo veci, návrh posúdil z hľadiska 
starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov, preskúmal jeho 
súlad s príslušným územnoplánovacím podkladom, zabezpečil procesné práva účastníkov konania, dostatočne 
zistil skutkový stav veci, a preto nie je dôvod  na nevydanie predmetného územného rozhodnutia.    
 Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií 
vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického 
vybavenia a tieto stanoviská zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.        
 Mesto Malacky, ako príslušný stavebný úrad, podrobne a v celom rozsahu preskúmalo návrh na začatie 
územného konania o umiestnení stavby spolu s projektovou dokumentáciou a spisovým materiálom, posúdil 
návrh s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom 
konaní a stavebným zákonom, ako aj príslušnými vyhláškami a na základe skutkového stavu rozhodol tak, ako 
je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
             Správny poplatok bol zaplatený podľa zákona  NR SR  č. 145/1995 Zb. o správnych   poplatkoch v 
znení neskorších predpisov v hotovosti v hodnote 100.- € dňa 08.03. 2017 č. pokladničného dokladu 
14/1508/2017.     
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Poučenie 
 
 

   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. 
 
 

Toto rozhodnutie je v zmysle § 42 stavebného zákona doručené verejnou vyhláškou, 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. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               JUDr. Ing.  Juraj Říha, PhD.    
                                                                                                          primátor mesta   
 
 
Doručí sa:  
Účastníci konania: 
1. z dôvodu líniovej stavby a veľkého počtu účastníkov konania a z dôvodu, že účastníci konania a ich pobyt 

nie sú známi, má toto oznámenie podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona  a § 26 zákona  č.  71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)  povahu verejnej vyhlášky  

 
Na vedomie:  

2. navrhovateľ: SPP- distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, 35 940 739 
3. vz. Anna Valová, Hlaváčikova 33, 841 05 Bratislava 
4. vz.  Ing. Miroslava  Onderková, Duklianska 642/8, 089 01 Svidník 
5. ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Šancová 5/C, 811 04 Bratislava1  
6. Mesto Malacky, OP  – správa majetku 
7. SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava  
8. verejnou vyhláškou pre všetkých účastníkov konania - vlastníkov nehnuteľností, ktorých vlastnícke, alebo iné 

práva k nehnuteľnostiam môžu byť vydaným rozhodnutím priamo dotknuté 
 
Dotknuté orgány:  

9. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
10. Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pri starej prachárni 14, 831 04 

Bratislava 
11. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP,  posudzovanie vplyv na ŽP 
12. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP,  ochrana krajiny a prírody 
13. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, odpadové hospodárstvo 
14. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, ochrana vôd  
15. Okresný úrad Malacky, odbor CO a KR 
16. Okresný úrad Malacky, odbor pozemkový a lesný  
17. ORPZ  Malacky, ODI, Dopravný inžinier, Zámocká 5,  901 01 Malacky   
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18. MO SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 831 03 Bratislava 3 
19. MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 

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

810 05 Bratislava                                     
64. Slovak Lines, a.s., Mlynské nivy 31, 821 09 Bratislava                                                                                                                                                                                            
65. Úrad geodézie a kartografie SR, Chlumeckého  2, P. O: BOX 57, 820 12 Bratislava 212 
66. Mesto Malacky – doprava 
67. Mesto Malacky – správa zelene 
68. tu 
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Toto územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby, z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania 
a z dôvodu, že účastníci konania a ich pobyt nie sú známi, 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   ........................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


