
 

MESTO ŠAMORÍN 
Hlavná č. 37, 931 01 Šamorín 

 

Číslo : 4025/2021-00003/SOcÚ  

V Šamoríne, 12.11.2021 

            

R O Z H O D N U T I E 
 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s., IČO 36361518, sídlom Čulenova 6, 816 47 

Bratislava v zastúpení spoločnosťou LiV-EPI s.r.o., IČO 35745401, sídlom Trenčianska 56/F, 821 

09 Bratislava, podala dňa 12.07.21 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu 

„Súbor stavieb ESt Mierovo, 3A. stavba. Vyvedenie výkonu ESt Mierovo–Šamorín, VNK“, na 

pozemkoch v katastrálnom území  Mierovo, Hviezdoslavov, Kvetoslavov, Bučuháza, Šamorín. 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

Začatie konania bolo oznámené dňa 11.08.2021 verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného 

zákona účastníkom konania a organizáciám a dotknutým orgánom štátnej správy vyvesením na 

úradnej tabuli mesta Šamorín a na webovej stránke dňa 22.07.2021 na dobu 15 dní. 

 

 

Mesto Šamorín príslušný správny orgán podľa § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, a zároveň ako príslušný stavebný úrad podľa § 117  a § 119 

ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, preskúmalo žiadosť stavebníka  a  podľa 

§ 37 a 38 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) zosúladil stanoviská 

uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy. Zo strany účastníkov konania námietky neboli 

vznesené.  

 

Na podklade tohto vydáva v zmysle § 39, § 39a,  § 41, § 42 ods. 2 stavebného zákona 

 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 

 
„Súbor stavieb ESt Mierovo, 3A. stavba. Vyvedenie výkonu ESt Mierovo–Šamorín, VNK“ 

ČLENENIE STAVBY 

SO 11 – Nové VN vedenie 

SO 26 – HDPE chráničky pre uloženie optického vedenia  

 

Projektová dokumentácia rieši vyvedenie výkonu z novej ESt Mierovo pomocou nových VN liniek, 

ktoré budú napájať existujúce VN linky napájajúce územie medzi katastrom Mierovo a katastrom 

Šamorín. Stavba sa nachádza v katastrálnych územiach Mierovo, Hviezdoslavov, Kvetoslavov, 

Bučuháza, Šamorín, v rámci okresu Dunajská Streda. 

Napájanie existujúcich VN rozvodov je zabezpečené zo vzdialených ESt Podunajské Biskupice, 

resp. ESt Dunajská Streda.  

Hlavný koridor VN vedení je navrhovaný popri ceste II., III. triedy a popri miestnych obslužných 

komunikáciách. Navrhovaný koridor VN vedení križuje železničnú trať. Koridor križuje existujúcu 

novovybudovanú rýchlostnú cestu R7.  

SPOLOČNÝ KORIDOR OD EST MIEROVO  

Trasa spoločného koridoru VN vedení začína vyvedením VN vedení z budovy spoločných 

prevádzok z rozvodne R22kV. Mimo areálu novej rozvodne 110/22kV ESt Mierovo bude spoločný 

koridor križovať výhľadovú komunikáciu a ďalej popri hranici pozemku bude spoločná trasa 



smerovať k ceste č. II/503. Od káblových prestupov budovy spoločných prevádzok pri rezervných 

poliach R22 AJA 01, AJA02, AJA03 budú vyvedené 3x rezervné chráničky FXKV Φ200mm pre 

výhľadové VN vedenia.  

Pre vyvedenie výkonu z ESt Mierovo smerom na Šamorín je spoločná trasa vedená v súbehu s 

existujúcim slaboprúdovým vedením a v súbehu s cestou II. triedy smerom ku križovatke ciest č. 

II/503 a III/1409. V takto vymedzenom úseku prechádza nový koridor VN vedení cez katastrálne 

územie Mierovo a Hviezdoslavov. V navrhovanej trase dochádza ku križovaniu miestnych 

obslužných poľných komunikácii dopravne napojených na cestu II. triedy. V trase dochádza ku 

križovaniu zavlažovacieho náhonu a zavlažovacích potrubí v správe Hydromeliorácie, š.p..  

V spoločnom koridore tohto úseku sa nachádzajú 3x HDPE trubka pre optické vedenie (rieši SO26) 

a 8x VN káblové vedenie. Šírka navrhovaného koridoru v bežnej trase – zeleň je 2,8m. Dĺžka trasy 

tohto koridoru je 1800m. 

SPOLOČNÝ KORIDOR OD HVIEZDOSLAVOVA PO ŠAMORÍN 

V spoločnom koridore tohto úseku sa nachádzajú 2x HDPE trubka a 7x VN káblové vedenie. Šírka 

navrhovaného koridoru v bežnej trase – zeleň je 2,5m. Dĺžka trasy tohto koridoru je 6600m. 

V križovatke ciest č. II/503 a III/1409 sa trasa hlavného koridoru zatáča smerom k existujúcemu 

vojenskému radaru. Trasa je navrhovaná paralelne s existujúcou prístupovou komunikáciou. Pred 

vstupom do vojenského areálu trasa križuje prístupovú komunikáciu a popri oplotení areálu 

pokračuje smerom k hranici katastrálnych území Hviezdoslavov a Mierovo.  

Trasa smerom do Šamorína pokračuje popri obslužnej poľnej spevnenej ceste okrajom katastra 

Mierovo. V trase je križovaný existujúci železničný koridor ŽSR traťového úseku č. 2862. 

Križovanie koridoru je navrhované riadeným pretláčaním – dĺžka trasy 18m. Trasovanie koridoru je 

navrhované popri obslužnej poľnej spevnenej ceste cez katastrálne územie Kvetoslavov a Bučuháza 

až k miestu križovania s rýchlostnou cestou R7. Križovanie rýchlostnej cesty R7 je navrhované 

riadeným pretláčaním – dĺžka trasy 55m. koridor spoločnej trasy VN vedení ďalej pokračuje 

okrajom osady Šámot smerom k ceste č. III/1375. Trasa je navrhovaná paralelne s dotknutou cestou 

smerom ku križovatke ciest R7, II/503 a III/1375. 

Od tejto križovatky pokračuje spoločný koridor paralelne s cestou II/503 v spoločnom koridore s 

existujúcim VTL plynovodom a oznamovacími slaboprúdovými vedeniami T-COM smerom do 

mesta Šamorín.  

ODBOČENIE V559 – PRÍPOJNÝ BOD HVIEZDOSLAVOV 

Zo spoločného koridoru v smere od ESt Mierovo zmení trasu nová VN linka V559. V križovatke 

ciest č. II/503 a III/1409 sa trasa hlavného koridoru zatáča smerom k existujúcemu vojenskému 

radaru. Trasa novej VN linky V559 pokračuje ďalej v súbehu s cestou II. triedy smerom do obce 

Hviezdoslavov. Trasa je navrhovaná v súbehu 1,5m od existujúceho STL plynovodu. Trasa VN 

kábla končí pri existujúcom ÚO č. 55/228-437, kde sa nové káblové vedenie napojí na existujúce 

zemné káblové vedenie smerujúce k TS 0723-012.  

Dĺžka trasy VN vedenia od ESt Mierovo po miesto spojkovania je 2650m.  

Demontáže 

Po zrealizovaní napojenia na existujúce VN vedenie bude existujúci úsekový vypínač 61/228-437 

zrušený a demontovaný. VN kábel napojený za týmto úsekovým vypínačom bude odpojený. Na 

podpernom bode bude demontovaný. Ostatná časť trasy bude znefunkčnená a ponechaná v zemi. 

ODBOČENIE V228, V728 – PRÍPOJNÝ BOD ŠAMORÍN 

Trasa spoločného koridoru VN vedení v smere od Senca do Šamorína je vedená po ľavej strane 

paralelne s cestou č. II/503. Na okraji mesta Šamorín pri ceste č. II/503 v križovatke ulíc Senecká 

cesta – Šípkova  ul. sa nachádza existujúca kiosková trafostanica TS 0751-054. Trafostanica je v 

súčasnosti napojená dvojicou VN káblov linky V228. Dvojica navrhovaných VN vedení bude 

križovať cestu riadeným pretláčaním a napojením na existujúce distribučné VN rozvody pri TS 

0751-054. Existujúci VN kábel (smer TS 0751-058, resp. ESt Dunajská Streda) sa z VN rozvádzača 

trafostanice 0751-054 odpojí a priamo úmerne skráti. Pred trafostanicou sa tento kábel naspojkuje 

na nový VN kábel linky V728 z ESt Mierovo. Na uvoľnenú pozíciu vo VN rozvádzači trafostanice 

0751-054 sa pripojí nový VN kábel linky V228 z ESt Mierovo. 



Dĺžka trasy VN vedenia V228, V728 od ESt Mierovo po miesto prepojenia s existujúcim rozvodom 

v meste Šamorín je 9500m. 

ODBOČENIE V610, V560 – PRÍPOJNÝ BOD ŠAMORÍN 

Trasa spoločného koridoru VN vedení v smere od Senca do Šamorína je vedená po ľavej strane 

paralelne s cestou č. II/503. Na hranici katastrov Šamorín, Kvetoslavov dvojica vedení zmení 

trasovanie oproti spoločnému koridoru. Dvojica navrhovaných VN vedení bude križovať cestu 

riadeným pretláčaním v km 1,812 a ďalej bude pokračovať okrajom katastra Šamorín popri 

existujúcich stromoch v odstupe 5m. Trasa dvojice VN vedení a jednej HDPE trubky bude 

pokračovať paralelne smerom k Vinohradskej ulici, resp. smerom k areálu vinárstva Bartal. Trasa 

ďalej pokračuje v koridore existujúceho vzdušného vedenia (VN prípojka pre TS č. 0751-110) 

smerom k hlavnému dvojitému VN vedeniu V228, V610. Dvojica VN káblových vedení bude 

ukončená na existujúcom mrežovom podpernom bode PB č. 60. 

Na PB č. 60 existujúceho dvojitého VN vedenia dochádza k zmene  pozícií VN liniek. Zároveň z 

VN vedenia V228 je zrealizovaná VN vzdušná prípojka k existujúcej trafostanici TS č. 0751-110. 

Zmena pozície VN linky č. V228 vrátane pripojenia existujúcej VN prípojky ostane bez zmeny. VN 

vedenie V228 je označené na stožiari červeným náterom, vedenie V610 je označené modrým 

náterom. 

VN vedenie č. V610 bude na podpernom bode č. 60 rozdelené. Prepoj zmeny pozície VN linky na 

stožiari bude demontovaný vrátane pomocných podperných izolátorov. Nové VN vedenie V610 z 

ESt Mierovo bude cez nový úsekový odpínač prepojené s existujúcim VN vedením V610 

smerujúcim do ESt Podunajské Biskupice. Nové VN vedenie V560 z ESt Mierovo bude cez nový 

úsekový odpínač prepojené s pôvodným vedením V610 smerujúcim do Šamorína. 

V okolí prechodového podperného bodu PB č.60 bude vytvorená uzemňovacia sieť – 

ekvipotenciálne kruhy, na ktoré budú prepojené uzemnenia a súvisiaca technológia 

novovzniknutých úsekových odpínačov s obmedzovačmi prepätia. Detailný návrh uzemnenia bude 

spracovaný v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 

Dĺžka trasy VN vedenia V610, V560 od ESt Mierovo po miesto prepojenia s existujúcim stožiarom 

dvojitej VN linky (PB č. 60) na okraji mesta Šamorín je 11200m. 

Demontáže 

Na existujúcom podpernom bode č. 60, kde budú nové VN vedenia z ESt Mierovo prepojené s 

existujúcim vzdušnými vedeniami je zrealizovaná zmena pozície liniek. VN linka V228 ostane bez 

zmeny. Prepoj na podpernom bode č. 60 pre linku V610 bude demontovaný. 

ODBOČENIE V561 – PRÍPOJNÝ BOD ŠAMORÍN 

Trasa spoločného koridoru VN vedení v smere od Senca do Šamorína je vedená po ľavej strane 

paralelne s cestou č. II/503. V meste Šamorín, v úseku medzi Orechovou a Priemyselnou ulicou pri 

ceste č. II/503 sa nachádza existujúca kiosková trafostanica TS 0751-051. Vo VN rozvádzači 

trafostanice bude odpojený VN kábel smerujúci do TS 0751-037.  Dotknutý kábel bude pred 

trafostanicou priamo úmerne skrátený a na neho bude naspojkovaný nový VN kábel V561 z ESt 

Mierovo. 

Dĺžka trasy VN vedenia V561 od ESt Mierovo po miesto prepojenia s existujúcim rozvodom v 

meste Šamorín je 10000m. 

ODBOČENIE V199, V564 – PRÍPOJNÝ BOD ŠAMORÍN 

Koridor dvoch nových vedení V199, V564 pokračuje popri ceste II. triedy ku križovatke ulíc 

Senecká cesta, Priemyselná ul. a ul. Vicenzy. Na ulici Vicenzy pri spínacej stanici TS 0751-058 sa 

nachádza existujúca VN linka V199. VN linka smerujúca k TS 0751-044 sa naspojkuje na nový VN 

kábel V199 napájaný z ESt Mierovo. Druhá nová VN linka V564 sa zaústi priamo do TS 0751-058 

na miesto odpojeného VN vedenia V228 (V199) – smer TS 0751-044. 

Dĺžka trasy VN vedenia V199, V564 od ESt Mierovo po miesto prepojenia s existujúcim rozvodom 

v meste Šamorín je 10300m. 

KRIŽOVANIE EXISTUJÚCICH STAVEBNÝCH OBJEKTOV A INŽ. SIETÍ 

Železničný koridor ŽSR 



V ochrannom pásme ŽSR budú prebiehať práce v súvislosti s križovaním navrhovaného koridoru 

VN vedení so železničnou traťou. Nový koridor VN vedení je navrhovaný cez železničný koridor 

traťového úseku č. 2862 trate žst. Kvetoslavov – žst. Lehnice. Križovanie je navrhované riadeným 

pretláčaním.   

Hydromeliorácie 

Navrhovaný koridor VN vedení bude križovať a bude uložený v súbehu s podzemnými rozvodmi 

závlahových vôd.  

VTL, STL plynovod 

Trasa VN vedenia je navrhovaná v ochrannom a bezpečnostnom pásme VTL, resp.STL  plynovodu. 

V piatich miestach bude VN vedenie križovať VTL plynovod. Križovanie je navrhované kolmo 

spodom po predchádzajúcom ručnom odkopaní plynovodu. Min. vzdialenosť pri križovaní musí byť 

dodržaná 1m pri uložení VN vedenia do betónových tvárnic – TK2 žľabov s presahom po okraj 

bezpečnostného pásma.  

Rýchlostná cesta R7 

V diaľničnom km 20,500 je vybudovaný nadjazd existujúcej cesty smerujúcej do Bučuházy nad 

rýchlostnou cestou R7. Navrhovaná trasa VN vedení je navrhnutá v odstupe min. 18m od päty 

svahu násypu cesty. Trasa je navrhnutá súbežne s prekladaným potrubím hydromeliorácií v min. 

odstupe 4m.  

Cesta II. triedy 

Navrhované VN káblové vedenie je trasované cez a popri ceste II. triedy č. II/503 v dvoch úsekoch: 

- Kataster Mierovo, Hviezdoslavov v úseku staničení 5,053 - 7,456 km. V trase koridor VN vedení 

striedavo vchádza a vychádza z ochranného pásma cesty.  

- Kataster Šamorín v úseku staničení 0,569 - 1,762 km. V trase koridor VN vedení striedavo 

vchádza a vychádza z ochranného pásma cesty. Navrhované VN vedenie bude križovať spomenutú 

cestu na troch miestach definovaných výkresovou časťou dokumentácie.  

Cesty III. triedy 

Nové VN vedenia križujú cestu III. triedy č. III/1409 v dvoch miestach. Križovanie je navrhované v 

staničení 0,007km a 0,150km. V 0,007km križuje cestu 1x VNK a 1x HDPE40.  

Nové VN vedenia križujú a sú v súbehu s cestou III. triedy č. III/1375 v úseku staničení 2,227 – 

3,200km. V trase koridor VN vedení striedavo vchádza a vychádza z ochranného pásma cesty.  

SPOLOČNÁ ČASŤ 

Káble budú uložené prevažne v zelenom páse a popri existujúcich komunikáciách, v ryhe 120x50 

cm v pieskovom lôžku. Pred začatím zemných prác musia byť všetky podzemné inžinierske siete 

vytýčené. Výkopové práce odporúčame realizovať ručne v prípade prítomnosti existujúcich 

inžinierskych sietí. Tieto práce budú vykonané v zemine tr. III.  

SO 26 – HDPE CHRÁNIČKY PRE ULOŽENIE OPTICKÉHO VEDENIA 

Od novej rozvodne ESt Mierovo je navrhované uloženie troch HDPE trubiek s optickým vedením 

do spoločného koridoru s novými VN vedeniami. 

HDPE chránička Φ40mm, červená s označením ZSDIS bude vedená v súbehu s VN vedeniami až 

po miesto napojenia novej linky V559 (prípojný bod Hviezdoslavov). 

HDPE chránička Φ40mm, červená s jedným bielym pásikom s označením ZSDIS bude vedená 

v súbehu s VN vedeniami až po miesto napojenia novej linky V610 (prípojný bod Šamorín).  

HDPE chránička Φ40mm, červená s dvoma bielymi pásikmi s označením ZSDIS bude vedená 

v súbehu s VN vedenia až po miesto napojenia novej linky V199 (prípojný bod Šamorín).  

Do HDPE trubiek bude uložený optický kábel MiDia Dry Core 8.1&9.1. Cez šachty budú vedené 

optické úložné káble, každý z nich s rezervou 30m. 

Pri existujúcom prechodovom PB č. 60, kde budú nové linky V560, V610 prepojené na existujúce 

VN vedenie bude vedľa základov podperného bodu umiestnená káblová šachta, kde bude namotaná 

30m rezerva úložného optického vedenia, pre možnosť prepojenia na vzdušné vedenie. 



Pri existujúcej trafostanici TS č. 0751-054 bude osadená káblová šachta KŠ11. Cez šachtu bude 

priebežne prechádzať HDPE trubka s optickým vedením smerujúca k ukončeniu V560, V610. 

Zároveň bude zo šachty zrealizovaná odbočka priamo do existujúcej trafostanice v súbehu s V228. 

V mieste odbočenia VN linky V561 zo spoločného koridoru bude osadená šachta KŠ12. Cez šachtu 

bude priebežne prechádzať HDPE trubka s optickým vedením smerujúca k ukončeniu V199, V564. 

Zároveň bude zo šachty zrealizovaná odbočka priamo ku existujúcej trafostanici TS č. 0751-051 

v súbehu s V561. Pred trafostanicou bude osadená nová šachta KŠ13, kde bude HDPE trubka 

ukončená namotaním 30m. 

Pri existujúcej trafostanici TS č. 0751-058 bude osadená káblová šachta KŠ15. V šachte bude 

ukončená HDPE trubka z ESt Mierovo s optickým vedením trasovaná v súbehu s V199 a V564. 

Úložný optický kábel bude v šachte namotaný s 30m rezervou. Zároveň bude zo šachty 

zrealizovaná odbočka priamo do existujúcej trafostanice v súbehu s V564. 

Na lomoch trasy, v mieste spojenia dvoch HDPE trubiek, a v mieste križovania trubky 

s komunikáciou budú použité ID smart markery (SM1500). 

Pri riadených pretlakoch budú HDPE trubky zatiahnuté do jednej chráničky PE ø160mm (2x, 3x 

HDPE), resp. PE ø110mm (1x HDPE). 

 

 

Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy: 
Mesto Šamorín –  záväzné stanovisko k PD č. OV/17100/2159/2021 zo dňa 30.06.2021 

•  Súhlasí s umiestnením stavby za nasledovných podmienok 

• Upozorňujeme, že stavebník bude musieť predložiť k stavebnému konaniu zmluvné vzťahy 
k pozemkom k získaniu stavebného povolenia 

• Pred realizáciou podzemných vedení na verejnom pristranstve je investor povinný požiadať 
mesto Šamorín o zvláštne užívanie miestnej komunikácie (tzv. rozkopávkové povolenie) 
v zmysle cestného zákona č. 135/1961 Zb. 

• Stavebné úpravy na miestnych komunikáciách a ostatných plochách, nakoľko sú vyvolan 
realizovaním stavebného zámeru investora, musí stavebník realizovať na vlastné náklady 

• Pri stavebných alebo iných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu existujúcej zelene. Ak nie je 
možné tomu zabrániť, je povonný ten, kto práce vykonáva zabezpečiť úpravu plochy do 
pôvodného stavu alebo zabezpečiť náhradnú výsadbu 

• V prípade nyvyhnutného výrubu drevín a odstránenie krovitého porastu si vyžiadať súhlas 
príslušného orgánu ochrany prírody 

• Počas stavebného konania požadujeme projket pre stavebné povolenie opätovne predložiť na 
mesto Šamorín so žiadosťou o vyjadrenie. 

Obec Hviezdoslavov – stanovisko č. OU-HV/S2021/0740 zo dňa 21.06.2021 
• Súhlasí s PD pre územné konanie podľa predloženej projektovej dokumentácie 

Obce Kvetoslavov – stanovisko č. S2021/284 zo dňa 10.02.2021 
• Obec Kvetoslavov súhlasí s daným zámerom. 

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – 
vyjadrenie č. OU-DS-OCDPK-2021/011483 zo dňa 03.06.2021 

• Nesúhlasíme s umiestením prípadných nadzemných objektov (stavby, stožiar, bariérové 
oplotenie) v ochrannom pásme cesty II. a III. triedy  

• Nakoľko určitá časť stavby bude zasahovať do ochranného pásma cesty II/503, III/1375, 
III/1409, je potrebné podať žiadosť v štádiu prípravnej dokumentácie na okresný úrad pre 
vydanie záväzného stanoviska, ktorým sa povolí výnimka zo zákazu činosti v ochrannom 
pásme cesty. K vydaniu záväzného stanoviska je potrebné stanovisko OR PZ ODI DS 
a stanovisko Správy a údržby ciest  TTSK, oblasť Dunajksá Streda 

• Vzhľadom k tomu, že sa cesty II. a III. tiredy budú užívať iným než zvyčajným spôsobom 
alebo na iné účely, než na ktoré sú určené je potrebné povolenie na zvláštne užívanie cesty 
od cestného správneho orgánu t.j. okresného úradu pred realizáciou stavby 

• Ak pri realizácií predmetnej stavby dôjde k obmedzeniu premávky, pracovisko sa označí 
dopravnými zančkami v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a vyhláškyy č. 30/2020 Z.z. o dopravnom značení a o zmene 



a doplnení niektorých zákonov. Určenie prenosného resp. trvalého DZ na cestu II/503 vydá 
okresný úrad na základe stanovisk a OR PZ ODI DS a stanovisko Správy a údržby ciest  
TTSK, oblasť Dunajksá Streda a Vašej žiadosti pred realizáciou stavby 

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – povolenie 
výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty II. a III. triedy č. OU-DS-OCDPK-
2021/015583-004 zo dňa 29.09.2021 

• Záväzné stanovisko, ktorým povoľuje výnimku z ochranného pásma cesty II/503, III/1375 
a III/1409 z dôvodu uskutočnenia stavby: Sˇubot stavieb ES Mierovo, 3.A stavba, 
Vyvedenie výkonu ESt Mierovo – Šamorín, VNK na dobu neurčitú takto: 

• Cesta II/503 od km 5,157 po km 7,158 od km 7,249 po km 7,456 od km1,762 po km 1,812, 
od km 1,045 po km 1,205, ďalej v km 1,616 bude umeistnené do zeleného pásu vedľa cesty 
káblové vedenie min. 5,5m od okraja vozovky vpravo v smere staničenia a v km 1,812 bude 
riešené križovanie cesty pretlakom v k.ú. Šamorín 

• Cesta III/1375 od km 2,227 po km 2,987 vpravo smere staničenia, od km 2,987 po km 3,200 
vľavo v smere staničenia bude umiestnené do zeleného pásu vedľa cesty káblové vedenie 
min. 9,90m od okraja vozovky, v k.ú. Bužuháza, Kvetoslavov a v km 2,987 bude eriešené 
krožovania cesty pretlakom v k.ú Kvetoslavov 

• Cesta III/1409 v km 0,007 bude riešené krožovanie cesty pretlakom v k.ú. Hviezdoslavov 
• záväzné stanovisko je viazané dodržaním podmienok uvedených v stanovisku. 

Správa a údržba ciest TTSK – č. 05424/2021/SÚCTt8-4926 zo dňa 09.07.2021 
• S umiestnením stavby súhlasíme s podmienkou, že pripomienky uvedené v tomto vyjadrení 

budú dodržané. 
• VN vedenie v súbehu s cestou II/503 v intraviláne musí byť umiestnené mimo telesa cesty 

t.j. min. 3,0m od asfaltového okraja cesty 
• Stavebné objekty umiestnneé mimo zastavané územie obcí, musia byť umiestnené mimo 

ochranné pásmo ciest, ktoré je 20,0m od osi vozovky ciest. Súbeh VN vedenia s cestami 
II/503, III/1375 musí byť vo vzdialesnoti od sfaltového okraja ciest min. 8,0m. Priekopy 
vedené pozdĺž ciest II/503 a III/1375 nemsú byť žiadnymi zemnými prácami narušené.  

• Kríženie VN vedenia s cestami II/503, III/1375 a III/1409 musí byt riešené byzvýkopovou 
metódou – pretláčaním a uložením do chráničky v min. hl. 1,2m pod niveletou cesty. 
Montážne a štartovacie jamy musi byť min. 3,0m od asfaltového okraja cesty 

• Ak príde k zmene umiestnenia VN vedenia musí byť táto skutočnosť odsúhlasená našou 
organizáciou 

• Žiadame aby sta brali do úvahy aj existujúce siete uložené v súbehu s cestami II/503, 
III/1375 a III/1409 a pri tom bola dodržaná podmienka minimálnej vzdialenosti od 
asfaltového okraja t.j. s bližším umiestnením kábla nesúhlasíme. 

• Nakoľko každý rok v čase od 15.11-31.03 prbieha na cestách v našej správe a údržbe zimná 
údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty II/503, III/1375 a III/1409 
vykonávané mimo uvedený termín 

• Začatie prác v dotyku s cestou II/503, III/1375 a III/1409 žiadame oznámiť nášmu majstrovi 
strediska Šamorín č. tel 031/562 24 72. Premávka na ceste II/503, III/1375 a III/1409 nesmie 
byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené 
schváleným dopravným zančením. Na vozovke cesty II/503 nesmie byť skladovaný žiadny 
materiál ani zemina z výkopov. Prípadné poškodenie vozovky alebo inýcch súčastí cesty 
II/503 musíte uviesť do pôvodného stavu 

• Akékoľvek zemny konzulotvať so správcom 
TTSK, odbor dopravnej politiky – stanovisko č. 11563/2021/Ol-2 zo dňa 17.06.2021 

• Trnavský samosprávny kraj, ako vlastník cesty č. 11/503, III/1375 a III/1409 dáva k 
predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko: 

• Prí realizácíi stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č. 11/503 boli vykonané v zmysíe 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov. 

• Pred akýmkol'vek zásahom do ciest II. a lII. triedy je potrebné si vyžiadat' povolenie, ktoré 
vydá Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako 
orgán štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania ciest lI. a lII. triedy a určenie 
dočasného dopravného značenia. 



• Križovanie navrhovanej káblovej trasy VN vedenia s cestami ll. a Ilí. Triedy požadujeme 
vykonat' pretláčanim a uložením do chráničky kolmo na os komunikácie tak, aby chránička 
prečnievala min. 1 m od okraja krajnice vozovky. štartovacie jamy vykopat' tak, aby nedošlo 
k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky. Smerové vedenie trasy káblového vedenia 
požadujeme viest' mimo konštrukciu ciest Il. a lll. triedy. 

• Pri spätných úpravách štartovacích jám žiadame klásť dôraz na riadne zhutnenie 
jednotlivých zásypových vrstiev. 

• Stavebnou činnost'ou pri realizácii stavby nesmejú byt' ohrozené cesty vo vlastníctve TTSK 
zhl'adiska svojej stability, technického stavu azachovania odtokových pomerov 

• V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jelho technického stavu, 
počas realízácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviest' do pôvodného stavu 
na vlastné náklady. 

• Obmedzenie cestnej premávky na ceste ll a III. triedy žiadame navrhnút' len v nevyhnutnom 
rozsahu. Ziadatel' je povinný v predstihu predložit' situáciu dočasného dopravného značenia 
príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadat' cestný 
správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byt' označené v zmysle 
platných predpisov. 

• Technické podmienky týkajúce sa  križovania káblového VN vedenia v súvislosti s cetami II 
a III. tiredy je stavebník povinný konzultovat' so Správou a údržbou ciest Trnavského 
samosprávneho kraja. Stavebník je povinný predložit' tejto organizácii projektovú 
dokumentáciu na vyjadrenie a rešpektovat' ich podmienky. 

•   Trnavský samosprávny kraj súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na stavbu za 
dodržania podmienok tohto stanoviska.  

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií – 
povolenie č. 45354/2021/SCDPK/127955 zo dňa 16.11.2021 

• Ministerstvo ako cestný správny orgán povoruje výnimku zo zákazu činnosti v COP DaR 
žiadatelovi za dodržania nasledovných podmienok: 

• Práce budú realizované podra preďloženej projektovej dokumentácie (ďalej len ,,PD)" 
k akcii vypracovanej Ing. Držíkom, v marci 2021.  

• 2. V prípade zmien v PD alebo inej zmeny je potrebné podať novú žiadosť na ministerstvo 
a predložiť  PD na opätovné posúdenie aj ZBL. 

• 3. Realizátorom činnosti a zodpovednou osobou bude Západoslovenská distribučná, a. s., so 
sídlom Čulenova 6, 811 09 Bratislava- 

• 4. V prípade, ak by činnosťou počas predmetnej akcie mala byt' obmedzená a/alebo 
ohrozená premávka na DaR, je nutné vykonat' potrebné opatrenia na jej odvrátenie a 
v činnosti pokračovat' až po obstaraní príslušných povolení cestného správneho orgánu 
(napr. zvláštne užívanie DaR, uzávierka DaR a určenie použitia dopravných značiek a 
dopravných zariadení na DaR). 

• 5. Pri manipulačných činnostiach strojnými zariadeniami/mechanizmami nesmie byť 
ohrozený a/alebo obmedzený dopravný priestor a teleso DaR. 

• 6.Manipulačná ani stavenisková doprava nesmie byť za žiadnych okolností priamo pripojená 
na teleso DaR. 

• 7. V COP DaR ako aj na samotnej stavbe a oplotení nesmú byť umiestnené reklamné, 
propagačné a informačné zariadenia. 

• 8. Žiadater je povinný rešpektovat' všetky inžinierske siete v majetku ZBL ako aj cudzie, 
zabudované v pozemkoch dotknutej časti DaR, ktoré je povinný vytýčiť pred zahájením 
prác. 

• 9. Osvetlenie stavby pred, počas a aj po ukonČení akcie nebude smerované tak, aby 
oslňovalo účastnkov cestnej premávky na DaR a jej súčastiach. 

• Po ukončení prác žiadatel 'zabezpečí aby terénne úpravy dotknuté akciou boli vrátené do 
pôvodného stavu 

• Vzhl'adom na blmkost' prevádzkovanej DaR upozorňujeme na možné negativne vplyvy 
cestnej premávky z prevádzkovanej DaR ako napr. hluk, iďrazvuk a vibrácie. žiadatel' 
svojím rozhodnutím umiestnit' svoj stavebný zámer t. j. Súbor stavieb ESt Mierovo 3A. 
stavba- vyvedenie výkonu ESt Mierovo - šamorín, VNK v COP prevádzkovanej DaR je s 
touto skutočnosťou oboznámený a je si vedomý vyššie spomenutých možných negatívnych 



vplyvov. Ak pre elimináciu možných negatívnych vplyvov bude nevyhnutné vykonat' 
náležité opatrenia, bude tieto realizovat' žiadatel'. Voči správcovi pozemnej komunikácie 
nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože možné 
negatívne vplyvy z prevádzkovanej DaR sú žiadatel'oví v čase realizácie zámeru známe. 

• 12. Žiadatcr oznámi minimálne 5 dní vopred začiatok výkonu činnosti a následne jej 
ukončenie na kontakty: 

             - dopravne.obmedzenia@mindop.sk 
 - dopravna.policia@minv.sk 
pričom v predmetnom oznámení budú uvedené mená a telefónne čísla všetkých 
zodpovedných osôb, )ctoré majú rozhodovaciu právomoc v prípaďe, ak si to budú 
vyž.adovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ako aj v prípade 
verejného záujmu. 

• 13. Ziadater zabezpečí realizáciu prác na takom stupni bezpeČnosti, aby nebola ohrozená 
plynulost' a bezpečnosť cestnej premávky na DaR, a aby nedošlo k poškodeniu telesa DaR a 
jej súčastí, vrátane oplotenia. V prípade vzniku škody na majetku ZBL, je žiadater povinný 
túto škodu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Poškodenie oznámit' oddeleniu 
majetkovej správy ZBL, prípadne prekonzulhije spôsob a postup pri odstránení škody. 

• 14. MV SR P PZ ODP si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené 
podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo verejný 
záujem. 

• 15. Ministerstvo si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, uložené podmienky 
zmeniť alebo zrušiť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo 
verejný záujem. 

• 16. Ministerstvo ukladá povinnosť žiadatel'ovi, investorovi, realizátorovi stavby a jej 
budúcim vlastníkom archivovať toto povolenie ako aj PD, na základe ktorej bolo povolenie 
vydané po celú dobu jej užívania 

 
Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava – súhlas č. 03761/2021/OR TT/SŽTS-5 zo dňa 
14.06.2021 
So stavbou pre účely územného konania súhlasíme za predpokladu splnenia nasledovných 
pripoinienok: 

• Požadujei'ne predložit' na pripomienkovanie d'alší stupeň PD v zmysle zákona č. 50/1976 
Zb. v znp (stavebný zákon) a zákona č. 513/2009 o dráliach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

• 2. Pre chráničky PE $ 700 mm požaduieme do projektovej dokumentácie d'alšieho stupňa 
doplnit' i statický posudok. 

• 3. Nakol'ko sa vzáujmovom územf nachádzajú inžinierske siete vspráve Sekcie OZT 
•   Leopoldov, požadujeme dodržat' pripomienky zvyjadrenia správcri týchto sietí, ktoré je v 

prílohách (Sekcia OZT Leopoldov č. 03737/2021/ORTT/SOZT-2 zo dňa 03.06.2021). 
Doporučujeme požiadat' uveďeného správcu našicli sietí o ich vytýčenie a následi'ie 
vytýčené vedenia zapracovat' do d'alšieho stupňa PD. 

• 4. Nakol'ko stavba zasahuje na pozemok v správe Ž,SR je potrebné riešit' majetkoprávne 
vzt'ahy so ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Tmava, 
Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava 

• 5. Požadujeme zabezpečiť, aby stavba odolávala dynainickým vplyvom železničnej dopravy 
počas celej doby jej prevádzky. 

• Upozorňujenie, že zainestiianci iného zainestnávatera inusia predložit' liovolenie na vstup 
cudzích osôb do obvodu dráliy v správe ŽSR neprístupného vere.jnosti v zinys]e predpisu 
ŽSR Z9 a nakol'ko sa budi:i poliybovat' aj v prevádzkovoi'n priestore a v priestore 
susediacim s prevádzkovým priestorom ŽSR, musia splnit' ustanovenia predpisu ŽSR Z,2, I. 
kapitola, č1.2. 

Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Trnava – vyjadrenie ku križovaniu trate č. 
01986/2021/54ORTT/TO zo dňa 26.05.2021 

• Záujmová oblast' sa nachádza pri železničnej trati Kvetoslavov - Leínice úrovni žkm cca 
24,766 kde je navrhnuté križovanie železničnej trate- pro,jekt stavby pre územné konanie 
"Súbor stavieb ES Mierovo, 3A. stavba, Vyvedenie výkonu ESt Míerovo - Samorín, VNK . 

• Upozorňujeme na zákaz činností a povinnosti vlastníkov a užívatel'ov nehnutel'ností v OPD 



v zmysle ustanovenl zákona o dráhach č. 5a13/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
• V záujmovej oblasti sa zariadenia na odvodnenie železničného spodku a inžinierske siete v 

našej správe nenachádzajú. 
• Stavebrík je povinný zabezpečiť, aby ním navrhovaná stavba odolávala vplyvom železničnej 

prevádzky (vibrácie, vplyv prevádzky trakcie ) počas celej doby jej prevádzky. Stavebník 
bude rešpektovat' súčasné i budúce objekty a zariadenia ŽSR v dotknutom území. 
Realizáciou stavby, jej prevádzkou a užlvaním. 

   a) Nesmie dôjsť k ohrozeniu ani k obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy , k 
riarušeniu stavby dráhy, jej odvodnenia a k poškodeniu objektov, vedení a zariadení ZSR. 
   b)nesmú byť znečistené pozemky v správe žSR. Pred realizáciou v prípade potreby 
vstupovat' do obvodu dráhy (5m) - 2 mesiac vopred  objednat' technický dohl'ad u správcu trate 
SňJISÚ ŽTS TO Bratislava, Jaskový rad 2, Bratislav 831 01. Kontaktná osoba Bc.Eva Gálová J 
t.č. 02/2029/2289, mail adresa Galova.Eva @zsr.sk 
• Po realizácíi pretláčania je nutné dodat' správcoví železničných tratí skutočnú trasu 

križovania káblových vedení pod železničnou trat'ou v grafickej podobe vo formáte'.dng 
vprograme MICROST ATION. 

• upozorňujeme ,že zamestnanci iného zamestnávatel'a musia predložiť povolenie na vstup 
cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti v zmysle predpisu 
ŽSR Z9, a nakol'ko sa budú pohybovat' aj prevádzkovom príestore a v priestore susediacom 
s prevádzkovým priestorom ŽSR ,musia splnit' ustanovenia predpisu žSR Z2,1. kapitola, 
č1.2. 

• Ziadame dodržat' vzdialenost' hrany štartovacej a Čakacej jamy minimálne 4 m od osi 
kol'aje hĺbku pretlaku popod kol'aje žiadame dodržat' mínirnálne 2,00 m. SMSÚ ŽTS TO 
Bratislava súhlasi s križovamm žeUezniČnej trate v žkm cca žkm 24,768 "- projekt 
stavby pre územné konanie "Súbor stavieb ES Mierovo, 3A. stavba, Vyvedenie výkonu ESt 
Míerovo - Šamorín, VNK po splnení hore uvedených podmienok. 

• Zmeny v žiadosti predložit' na odsúhlasenie na žSR. 
Národná dialničná spoločnosť a.s. – stanovisko č. 3744/49854/30301/2021 zo dňa 4.08.2021 

• NDS ako vlastník pril'ahIých-susedných pozemkov a potencionálny budúci správca 
rýchlostnej cesty R7 po preštudovaní dokumentácie a na základe vyššíe uvedeného nemá 
námietky vočí umiestneniu Stavby za splnenia nasledovných podmienok: 

• Kladného sjanovšska k umiestneniu stavby od stavebríka rýchlostnej cesty R7 v rámci PPP 
projektu D4R7, ktorým je Slovenská repíiblika v zastúpení Mirísterstvo dopravy a výstavby 
SR, odbor projektov verejno-súkíomného partnerstva, Námestie slobody č. 6, 810 05 
Bratislava. 

• 2. Kladného star;oviska k umiestneniu stavby od správcu a koncesionára rýchlostnej cesty 
R7, ktorým je Zero B%rpaqs Liniited so sídlom na Odborársl<a 21, 83102 Bratislava. 

• 3. V zmysle 511'zákoíia Č. 135/196i Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 
znení neskorších predpisov, je investor Stavby povinný požiadať o udelenie výnírríky zo 
zákazu čínnosti v ochrannom pásme rýchlostnej cesty R7 príslušný cestný správny orgán, 
ktorým je v tomto prípade Ministerstvo dopravy a výstavby SR (d'alej leíi,,MDV SR") pred 
vydarím územného rozhodnutia. 

• 4. Investor Stavby ie povinný vopred predložiť NDS žiadosť ostanovisko kdalšiemu stupňu 
dokumentácie íia posťidenie s tým, že bude v plnom rozsahu rešpektovať naše oprávnené 
požiadavky. ' 

• 5. Investor bcidÍ rešpektovať všetky ínžimerske siete v majetku NDS ako aj cudzie, 
zabudované v pozemkoch, dotknutej časti rýchlostnej cesty R7, ktoré ste povinný vytýčiť 
pred zahájením prác. 

• Počas realizeicie prác nesmie dôjsť k poškodeniu rýchlostnej cesty R7 a jej súčastí. Ak 
vznikne škoda na majetku NDS, túto skutočnosť je investor povinný bezodkladne oznámiť 
NDS a správcovi Zero Bypass Limited a zároveň vzniknuté škody odstrániť na vlastné 
náklady. 

• 7. NDS pre budúcu stavbu (resp. prevádzku) nebude zabezpečovať dodatočnú ochranu 
zdravia a životného prostredia z možných negatívnych vplyvov cestnej premávky 
rýchlostnej cesty R7V zmysle vyhlášky č. 549/2007 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípadnýcíi hodnotách hluku, infrazvuku a vibráciách a 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredía v znení 



vyhlášky č. 237/2009 Z.z. Investorovi je vzhl'adom na blízkosť prednietnej stavby a 
rýchíostnej cesty R7 známa situácia a je s ňou uzrozumený a nebude si nárokovať vočí 
správcovi a vlastníkovi dial'nice D4 žiadne dodatočné opatrenia. 

• 8.0svetlenie Stavby areálu pred, počas výstavby a aj poukončení nebude smerovanét ak,aby 
oslňovalo účastníkov premávky na rýchlostnú cestu R7. 

• 9. Na Stavbou dotknutých pozemkoch nebudú umiestnené žiadne reklamné, propagačné a 
ínformačné zariadenia viditel'né z rýchlostnej cesty R7. 

Ministerstvo vnútra SR, pruídium policcajného zboru, odbor dopravnej polície – záväzné 
stanovisko č. PPZ-ODP2-2021/036881-002 zo dňa 26.05.2021 

• Súhlasí s umiestnením stavby za nasledovných podmienok 
• V zmysle PD. Stavba nesmie priamo alebo nepriamo obmedziť a ohroziť stavbu rýchlostnej 

cesty a premávku na rýchlostnej ceste 
• Žiadateľ musí v štádiu prípravnej dokumnetácie požiadať Ministretvo dopravy a výstsavby 

SR, ako príslušný cestný správny orgán v zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cetsný zákon) v znení neskorších predpisov o vydanie 
výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme rýchlostnej cesty. 

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia – záväzné stanovisko č. OU-DS-
OKR-2021/011730-002 zo dňa 01.06.2021 

• S vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu súhlasí. 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra – vyjadrenie č. 1/21-231-556 zo dňa 25.08.2021 

• Evidujeme výhradné ložiská s určeným CHLÚ a OVL,  
• Neevidujeme staré banské diela v zmysle § 35 ods. 1 zákona č. 44/1988 
• Evidujeme skládky odpadov  
• Nie je určené priekumné územie pre byhradený nerast 
• Nemáme zaregistrované zosuvy 
• Predmetné územie spadá do nízkeho radónového rozia 
• Geotermálne údaje sú k dispozícií na našej webovej stránke 

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starosltivosti o životné prostredie – vyjadrenie č. OU-
DS-OSZP-2021/008874-004 zo dňa 19.08.2021: 

• Uvedená činnosť nedosahuje prahové hodnoty podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a teda nepodlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona 

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie – záväzné stanovisko 
č. OU-DS-OSZP-2021/011554-002 zo dňa 17.06.2021 – z hľadiska ochrany prírody a krajiny: 

- Realizácia uvedenej činnosti je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možná za podmienok 
uvedených v stanovisku. 

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie– vydávanie 
vyjadrenia z hľadiska záujmov odpadového hospodárstvo k projektovej dokumentácií stavby 
- č.- OU-DS-OSZP-2021/015254-002 zo dňa 05.08.2021 

• Dáva vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva nalsedovné:  
•  počas stavebných prác nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 zákona NR SR č. 79/2015 

Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
•  odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia 

orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve, 
•  ku kolaudačnému konaniu žiadame zdokumentovať spôsob zneškodňovania, prípadne 

využitia odpadov vzniknutých zo stavebnej činnosti, a predložiť evidenciu vedenú v zmysle 
vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o odpadoch.  

• Po dokončení stavebných prác upraviť terén do pôvodného stavu 
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie 
z hľadiska vodných pomerov č. OU-DS-OSZP -2021/011618-002 zo dňa 24.08.2021 

• Realizácia je možná z hľadiska ochrany vodných pomerov za nasledovných podmienok: 
• V chránenej vodohospodárskej oblasti všetky stavebné práce inusia byt' v súlade s § 3 

zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiacli prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a 
doplnení niektorýcli zákonov 

• Pri uiniestnení elektrickýclí vedení žiadame dodržat' podinienky STN 736005 o 



priestorovom usporiadai'ií podzeini'iýcli vedei'ií, vplnej iniere rešpektovat' jestvujúce 
inžinierske siete 

• Nakoľko dochádza ku križovaniu zavlažovacích potrubí v správe Hydromeliorácie š.p. je 
potrebné si k územnému konaniu vyžiadať ich stanovisko 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej strede oddelenie požiarnej 
prevencie, vydávanie vyjadrenia č.- ORHZ-DS1-352-001/2021 zo dňa 23.06.2021 

• S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok. 
Slovak Telekomu a.s. zo dňa 10.06.2021 č. 6612116649: 

• Pri realizáci Vami plánovanej stavebnej akcie dôjde k styku so sieťami elektronických 
komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  

• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom ( § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. ) 
a zárovaň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti 
rušeniu  

• Stavebník je povinný dodržať podmineky 1-15 uvedené vo vyjadrení.       
Západoslovenská distribučná a.s. – vyjadrenie k PD zo dňa 24.06.2021 

• S návrhom predloženého projektu stavby súhlasíme bez pripomienok 
ZsVs a.s. vyjadrenie zo dňa: 27.09.2021 – č. 71801/2021: 

• Do priloženej situácie sme orientačne zakreslili jestv. potrubie verejného vodovodu 
a verejnej kanalizácie 

• Pred zahájením výkopových prác žiadame zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení 
v správe nášho závodu 

• Podľa § 19 zákona č. 442/2002 Zb. z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách sa 
musí dodržať ochranné pásmo týchto podzemných vedení t.j. 1,5m od kraja portubia na 
obidve strany. 

• V miestach križovania, resp. blízkom súbehu s podzemnými IS je potrebné výkopové práce 
vykonať bez použitia mechanizmov. Pred zásypom ryhy v miestach križovania 
s podzemnými vedeniami jepotrebné prizvať príslušného prevádzkovateľa 

• Začiatok stavebných prác žiadame 3 dni vopred ohlásiť na našej spoločnosti spolu s menom 
kontakntenj osoby, miestom a časom začiatku realizácie predmetnej stavby 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede – záväzné stanovisko č. 
RH/2021/00701/002-BM6 zo dňa 01.06.2021 
S návrhom spoločnosti LiV-EPI s.r.o., so sídlom 821 09 Bratislava Trenčianska 56/F bez značky zo 
dňa 06.07.2020 na územné konanie stavby Súbor stavieb ES Mierovo – Šamorín VNK v k.ú. 
Mierovo, Hviezdoslavov, Kvetoslavov, Bučuháza, Šamorín sa súhlasí. 
SVP š.p. – vyjadrenie č. CS SVP OZ BA 1495/2021/2 zo dňa 01.06.2021 

• S realizáciou uvedenej aktiviy súhlasí, nakoľko stavba podľa priložených situácií nezasahuje 
do prostriedkov v psráve našej organizácie žiada však: 

• Stavbu žiadame relizovať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách 
• Územie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitného ostrova, na základe čoho 

požadujeme dbať na zvýšenú ochranu podzemných a povrchových vôd 
• Vzhľadom na uvedené nemáme k doručenej PD pripomienky 
• Vodný kanál Tomášov- Lehnice nepatrí do našej správy, pre križovanie kontaktujte 

HYDROMELIORÁCIE š.p. 
SPP – D a.s. – vyjadrenie č. TD/NS0704/2021/Či zo dňa 11.08.2021 

• Súhlasí s umiestnením vyššie uvdenej stavby za dodržania všeobecných a osobitných 
podmienok. 

Krjaksý pamiatkový úrad Trnava – rozhodnutie č. KPUTT-2021/12114-3/55188//Je, zo dňa 
06.07.2021 

Stavebník zabezpečí v zmysle § 35 ods. 7 v nadväznosti na § 35 ods. 4 písm. b 
pamiatkového zákona vykonanie záchranného pamiatkového výskumu KPÚ TT podľa § 39 
ods. 1 pamiatkového zákona určuje podmienky vykonávania tohto výskumu uvedené 
v rozhodnutí KPU TT 
Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný dodržať body a) až e) 
uvedené v rozhodnutí .Oprávnená osoba výskumom získané odborné poznatky spracuje vo 
výskumnej dokumentácií v zymsle § 7 a § 10 vyhlášky MK SR č. 231/2014 Z.z. 
Archerologické nálezy je oprávenná osoba povinná držať a chrániť  až do ich odovzdania 



alebo až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy. Objav nehnuteľných nálezov 
archeologickej povahy oprávená osoba ohlási KPÚ TT. 

Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor – vyjadrenie č. OU-DS-PLO-
2021/011616-002 zo dňa 28.05.2021 

• Žiada dodržať ust. Zákona NR SR číslo 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnoh. pôdy 
a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontole znečisťovania ŽP 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Hydromeliorácie š.p. – vyjadrenie č. 3483-02/120/2021 zo dňa 09.06.2021 
• Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám 

ozanmujeme, že navrhovaná stavba sa v jednotlivých k.ú. dotkne hydromelioračných 
zariadení v správe Hydromeliorácie š.p. 

• S predloženým technickým riešením križovania a súbehu SO 11 – Nové Vn káblové vedenie 
stavby, ktorá sa plánuje v k.ú. Mierovo, Hviezdoslavov, Kvetoslavov, Bučuháza a Šamorín 
so závlahovým potrubiami a technickým riešením križovania so závlahovým náhonom 
(evid. č. 5202 133 090) v správe Hydromeliorácie š.p. v zmysle predloženej PD súhlasíme. 

• S vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu súhlasíme 
• Zároveň pri realizácii stavby žiadame dodržať ostatné podmienky uvedené vo vyjadrení č. 

6796-2/120/2020 zo dňa 17.12.2020. 
Dpravný úrad – č. 12891/2021/ROP-002/17985 zo dňa 08.07.2021 

• S umiestnením a realizáciou stavby  nových VN liniek v navrhovanej trase medzi katastrom 
Mierovo a Šamorín súhlasí bez pripomienok. 

Ministerstvo obrany SR – stanovisko č. ÚSMŠ-30-209/2021 zo dňa 04.06.2021 
• Po posúdení predložených podkladov súhlasíme s umiestnením stavby Súbor stavieb ES 

Mierovo, 3A. stavba, Vyvedenie výkonu EST Mierovo – šamorín VNK k.ú Mierovo 
a Šamorín za dodržania podmienok 1 až 5 uvedených v stanovisku 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. – stanovisko č. PS/2021/012166 zo dňa 
29.09.2021: 

• Nemá pripomienky nakoľko nie sú dotknuté existujúce ani plánované zariadenia SEPS a.s., 
Bratsilava 

TRANSPETROL a.s. – vyjadrenie č. 533/21-Dk zo dňa 31.05.2021 
• Predmetná acia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa naších zááujmov 
• Nemáme pripomienky 

SITEL s.r.o. telekomunikácie, vydávanie vyjadrenia č.- 210401-0709 zo dňa 09.04.2021: 
• Vo vami vyznečenom záujmovom území sa nenachádzajú EKS v majetku Sitel s.r.o. 

ORANGE Slovensko a.s. – zo dňa 24.05.2021 

• V záujmovom území sa nenachádzajú podzemné telekomunikačné zariadenia spoločnosti 

ORANGE SLOVENSKO a.s.. 

Eustream a.s. – č. 255/2021 zo dňa 01.04.2021 

• Nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma našej siete 

Energotel a.s. – zo dňa 16.04.2021 

• V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení našej spoločnosti 

UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. – č. 797/2021 zo dňa 04.04.2021 

• S vydaním UR -SP súhlasíme, pretože v danej lokalite stavby sa nenachádza sieť UPC. 

O2 Slovakia s.r.o. – zo dňa 24.05.2021 

• V záujmovom území sa nachádzajú siete, objekty alebo alebo zariadenia v správe O2 

Slovakia s.r.o. 

OTNS a.s. – č. 1361/2021 zo dňa 01.04.2021 

• Súhlasíme bez pripomienok 

 

Námietky účastníkov konania neboli vznesené. 

 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy nadobudlo  

právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie 

stavebného povolenia. 



O d ô v o d n e n i e  
 

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

v zastúpení spoločnosťou LiV-EPI s.r.o., IČO 35745401, sídlom Trenčianska 56/F, 821 09 

Bratislava, podala dňa 12.07.21 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu 

„Súbor stavieb ESt Mierovo, 3A. stavba. Vyvedenie výkonu ESt Mierovo–Šamorín, VNK“, na 

pozemkoch v katastrálnom území  Mierovo, Hviezdoslavov, Kvetoslavov, Bučuháza, Šamorín. 

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. 

 

Mesto Šamorín oznámilo podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 11.08.2021 začatie územného 

konania s verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej 

správy a právnickým osobám, vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle Mesta Šamorín dňa 

18.08.2021 na dobu 15 dní. Stanoviská všetkých dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých 

organizácií boli  skoordinované a zahrnuté  do podmienok tohto rozhodnutia. 

 

K návrhu bolo predložené zadanie stavby s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a organizácií 

a podklady z evidencie nehnuteľností.  

 

Navrhovateľ v konaní predložil plnomocenstvo: ZSD a.s  pre LIV-EPI s.r.o., sídlom Trenčiasnka 

56/F, Bratislava a  LIV-EPI s.r.o. pre Ing. Peter Červený. 
 

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona  a zistil, 

že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., že týmto 

hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie stavby vyhovuje aj 

všeobecným technickým požiadavkám  na výstavbu určených príslušnými STN a vyhl. č. 532/2002 

Z. z.  

 

P o u č e n i e  
 

Proti tomuto rozhodnutiu  je možné podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať 

odvolanie do 15 dní  odo dňa doručenia  na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej 

politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy,  prostredníctvom tunajšieho úradu. Toto rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.    

 

 

 

  

                                        Csaba  O r o s z 

                                                                                                       primátor mesta 

                 

Toto rozhodnutie má povahu Verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí 

byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli  mesta Šamorín a na webovom sídle. 

 

 

Vyvesené: 24.11.2021 
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24. SVP š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava 

25. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava 

26. Eustream, a.s., Votrubova 11/a 

27. Energotel, a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava 

28. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 

29. ORANGE SLOVENSKO a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

30. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

31. 02 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava 

32. Transpetrol a.s., Bratislava, prevádzka 936 01 Šahy 

33. UPC Broadband, Ševčenkova 36, P. O. BOX 216, 850 00 Bratislava 

34. NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

35. SEPS, Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 

36. Hydromeliorácie š.p., Vrakúnska 29, 825 63Bratislava 

37. a/a (spis) 
38. a/a 

 

Vybavuje: Ing. Simona Mózsiová 

                 Mestský úrad v Šamoríne 

                 Spoločný obecný úrad – odbor stavebný 

                 sídlom Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín 

                 t. č. 031/ 562 4742 


